
Życie poza ojczyzną daje ro-
dzicom możliwość przekaza-
nia dziecku dwujęzyczności. 
Dzięki tej umiejętności dzie-
ci wyrastają na silniejszych 
dorosłych, lepiej radzących 
sobie w życiu. W nauce ję-
zyka największą rolę od-
grywają rodzina i szkoła. W 
Holandii pomoc w naucza-
niu języka polskiego można 
uzyskać w co najmniej szes-
nastu placówkach.

Dwujęzyczność to umiejęt-
ność posługiwania się dwoma 
językami w sposób równoległy i 
regularny. Dzieci wychowujące się 
zagranicą kontakt z językiem kra-
ju osiedlenia nawiązują poprzez 
placówki edukacyjne i kontakt z 
otoczeniem, w tym z rówieśnika-
mi. Równoległe poznanie języka 
rodzica wymaga pracy i wysiłku 
całej rodziny.

Podstawowa znajomość języ-
ka kształtuje się już w domu. Bar-
dzo ważne jest, by komunikacja z 
przynajmniej jednym z rodziców 
od samego początku była prowa-
dzona wyłącznie w języku ojczy-
stym. Dziecko powinno się „osłu-
chiwać” z językiem rodzica już w 
okresie prenatalnym. Kluczowe są 
pierwsze trzy lata jego życia– to 
wtedy dziecko przyswaja nowe sło-
wa z prędkością sięgającą nawet 
9 słów dziennie i 250 miesięcznie. 
To wystarczająco dużo by uczyć się 
więcej niż jednego języka - mówi 
Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyń-
ska-Rożek, ekspertka kampanii 
społecznej #KtoTyJesteś, organi-
zowanej przez Fundację “Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, akcji 
zachęcającej do dbania o pełną 
dwujęzyczność dzieci.

Niestety mimo wielu zalet 
dwujęzyczności rodzice często re-
zygnują z przekazywania dzieciom 
swojej mowy ojczystej. Wpływ 
na to mają m.in. powielane mity 
wskazujące na dwujęzyczność 
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jako powód słabszej znajomości 
języka kraju osiedlenia. Rodzice 
często nie wiedzą, że w czasie 
pierwszych lat edukacji szkolnej 
poziom znajomości języka kraju 
osiedlenia wyrównuje się u dziec-
ka z jego rówieśnikami, a w mię-
dzyczasie zyskuje ono analogicz-
ną znajomość języka ojczystego 
rodziców.

Rola zajęć edukacyjnych z ję-
zyka polskiego jest bardzo ważna. 
Rozmowy w domu, kontakt z kul-

turą: muzyką, bajkami, grami czy 
w późniejszym wieku, Internetem i 
blogosferą, czynią polski językiem 
codziennym, a nie postrzeganym 
jako język „obcy” czy dodatkowy. 
Młody Polak czy Polka żyjący na 
emigracji, żeby wykształcić pełną 
dwujęzyczność muszą uzupełniać 
naukę w domu rodzinnym zaję-
ciami w placówkach oświatowych 
z językiem polskim”- dodaje Prof. 
zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Ro-
żek.

W Holandii takich placówek 
jest około 16. Pełna lista szkół z 

bazy Ośrodka Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą znajduje się 
na stronie kampanii ktotyjesteś.
pl. Możliwa jest też nauka przez In-
ternet, która ma swoich zwolenni-
ków, ale wymaga zaangażowania 
rodziców oraz konsekwencji i  dys-
cypliny  organizacyjnej, aby zacho-
wać regularność. Słabą stroną tej 
formy edukacji jest brak kontaktu 
z rówieśnikami i niemożliwość  
rozwijania  języka poprzez rozmo-
wy z innymi  dziećmi polonijnymi, 
naukę przez  zaangażowanie w 
klasowe aktywności  edukacyjne 
i wspólną zabawę.

U dzieci, które znają język pol-
ski tylko z domu i nie piszą i nie 
czytają w tym języku, zatrzymuje 
się on na poziomie bardzo podsta-
wowym, zbliżonym do języka jakim 
posługują sie dzieci, co nie pozwa-
la im w pełni realizować kontaktów 
z innymi dorosłymi i komunikować 
się w życiu zawodowym – ocenia 
Tomasz Bastkowski, ekspert i 
pomysłodawca kampanii #KtoTy-
Jesteś. Tymczasem dzieci, które 
opanowały równolegle dwa języ-

ki, zyskują łatwość przyswajania 
kolejnych i generalnie lepiej się 
uczą. W dorosłym życiu  bez więk-
szych problemów znajdują atrak-
cyjną pracę.

Korzyści pojawiają się rów-
nież na poziomie społecznym – 
osoba dwujęzyczna rzadko miewa 
problem z poczuciem własnej toż-
samości, zrozumieniem tego „kim 
jest”. Poszukując wsparcia może 
porozmawiać z rodziną i przyja-
ciółmi w Polsce, podzielić się z 
nimi swoimi problemami, czego 
nie zrobi bez dobrej znajomości 
języka. Dodatkowo, gdy rodzice 
podejmą decyzję powrotu do Pol-
ski, dwujęzyczne dziecko lepiej 
poradzi sobie z remigracją.

Decyzja o nauce języka pol-
skiego to trud, a na etapie szkol-
nym również wydatek, jednak 
warto go podjąć. Rodzice, któ-
rzy nie wiedzą jak zacząć, mogą 
skorzystać z pomocy najbliższej 
szkoły, jednego z 66 Szkolnych 
Punktów Konsultacyjnych dzia-
łających przy polskich placów-
kach dyplomatycznych lub z 
pomocy ekspertów kampanii 
społecznej #KtoTyJesteś na 
stronie https://www.ktotyje-
stes.pl/kontakt.

Kampania jest współfinan-
sowana w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą.

Więcej informacji:
Fundacja „Pomoc Polakom 

na Wschodzie”, ktotyjestes@pol.
org.pl; tel.+48 22 628 55 57

WWW: www.ktotyjesteś.pl
Facebook: facebook.com/

KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/
Spot na YouTube: youtube.

com/watch?v=fff6e8EUf3Y

ŹRÓDŁO: BIURO KAMPANII 

#KTOTYJESTEŚ

Praca i życie w Holandii i Belgii

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 
1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca 
pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od 26 
lat realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza 
granicami ojczyzny. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszech-
nianie znajomości języka polskiego jest podstawowym celem statu-
towym Fundacji.

O Polskiej Szkole w Dublinie 
SEN

Polska Szkoła w Dublinie 
SEN powstała w lutym 2010 
roku pod egidą Stowarzysze-
nia Edukacyjnego Nauczycieli 
w stolicy Irlandii Dublinie. Re-
alizuje autorski program na-
uczania dla polskich uczniów 
uczących się za granicą. 
Zajęcia organizowane są w 
soboty i stanowią uzupełnie-
nie edukacji irlandzkiej na 
poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Uczestnictwo 
w zajęciach (w oderwaniu od 
uczęszczania do irlandzkiej 
szkoły podstawowej) nie sta-
nowi wypełnienia obowiązku 
szkolnego, które obowiązuje 
każde dziecko przebywające 
w Irlandii. Do szkoły uczęszcza 
600 uczniów, z którymi pracu-
je 60 nauczycieli.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dlaczego warto wychować dwujęzyczne dziecko?

FOT. FREEIMAGES.COM / HOLGER SELOVER-STEPHAN

FOT. FREEIMAGES.COM / LISA FANUCCHI

FOT. FREEIMAGES.COM / STEPHEN TAINTON FOT. FREEIMAGES.COM / SAM LEVAN



3Reklama



4

Kierowca Ciężarówki 
C + E. Van Koppen & Van Eijk 
od 15 lat cieszy się zaufaniem 
Pracowników na terenie całej 
Holandii. W chwili obecnej po-
szukujemy kandydatów na sta-
nowisko: Kierowca Ciężarówki 
C + E. Obowiązki: Transport 
towarów na terenie Holandii. 
Wymagania: prawo jazdy C + E, 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego. Oferujemy:  
pracę na długi okres czasu, sta-
le godziny pracy, pewne wyna-
grodzenie według CAO, zwroty 
kosztów dojazdu. Kontakt: Rot-
terdam: adres: Mijnsherenlaan 
206, 3083 BZ Rotterdam, nu-
mer telefonu: 010-4844114, 
e-mail: rotterdam@vkve.nl. 
Schiedam: adres: Broersvest 
117 3111 EE Schiedam, numer 
telefonu: 010-310-56-00, e-ma-
il: schiedam@vkve.nl.

Pracownik magazyno-
wy. Holandia. Pracownik 
magazynowy w Holandii. Dla 
naszych klientów poszukujemy 
kandydatów na stanowisko: 
pracownik magazynowy. Praca 
na magazynie w Holandii, w 
miejscowości Venlo. Nie jest to 
magazyn z żywnością. Nie obo-
wiązują ograniczenia wiekowe. 
Czynności: zbieranie zamówień, 

pakowanie, etykietowanie, za-
ładunki itd. Stawka 10,50 EUR 
– 12 EUR brutto/h. Wymaga-
my podstawowej znajomości 
języka angielskiego. Możliwy 
natychmiastowy start, szkole-
nia i dalszy rozwój w miejscu 
pracy. Praca może być na stałe. 
Zainteresowanych ogłoszeniem 
zachęcamy do przesłania CV: 
recruitment1@winrecruit.uk. 
Kontakt: +31 412 788 122, 
+48 61 6781 005. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 
r. poz. 922.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. HOLAN-
DIA - CHEMELOT POD BRAND - 
OD 13,50 EUR NETTO/H + DAR-
MOWE ZAKWATEROWANIE. 
Holenderska firma pilnie po-
szukuje doświadczonych mon-
terów izolacji do pracy na pro-
jekcie CHEMELOT pod BRAND. 
Mile widziane zorganizowane 
grupy z własnym autem. WY-
MAGANIA: doświadczenie na 

w/w stanowisku, certyfikat VCA 
(SCC nie jest honorowane), zna-
jomość języka angielskiego/
niemieckiego/niderlandzkiego 
(umożliwiająca samodzielne 
zdanie testów BHP na wejściu 
na projekt oraz swobodną ko-
munikację w pracy), własne 
narzędzia, mile widziane wła-
sne auto. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
od 13,50 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie (pokoje 1-oso-
bowe) zorganizowane i opłaco-
ne przez pracodawcę, darmo-
we ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe (możliwość poboru 
w wynagrodzeniu +20 EUR/ty-
dzień). Osoby zainteresowane 
prosimy o wysłanie CV wraz z 
certyfikatami na adres: cv@ch-
24.com (w tytule prosimy wpi-
sać „CHEMELOT-BRAND”), biu-
ro: +48 864 711 471 (w godz. 
8-15:30), Paulina: +48 573 
313 366 (po godz. 16 prosimy o 
SMS), Paweł: +48 511 790 286 
(po godz. 16 prosimy o SMS), 
Milena: +48 510 035 031 (po 
godz. 16 prosimy o SMS).

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 

prace fizyczne: przenoszenie 
worków i pojemników, zała-
dunek i rozładunek w firmie 
zajmującej się produkcją przy-
praw oraz aromatów i proszków 
wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym (Deurne). Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRACA 
FIZYCZNA na adres: info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekruta-
cji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

MONTER RUSZTOWAŃ 

(FASADY). HOLANDIA LUB 
BELGIA. Holenderska firma po-
szukuje monterów rusztowań 
do pracy na fasadach na tere-
nie Holandii lub Belgii. Start: 
od zaraz. Główny wykonawca: 
BLOK lub LSB. Mile widziane 
grupy 2-osobowe z własnym 
autem. WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, 
certyfikat VCA lub SCC, komuni-
katywna znajomość języka ob-
cego (min. 1 os. na parę), mile 
widziane własne auto. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka 12,50 EUR netto/godzi-
na (dla osób z DNV 13,50 EUR 
netto/godzina), cotygodniowe 
wynagrodzenie, 40 godzin pra-
cy tygodniowo + możliwość 
nadgodzin, darmowe zakwate-
rowanie (pokoje 1-osobowe), 
ubezpieczenie opłacone przez 
pracodawcę, wakacyjne /rezer-
wowe. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: biuro: +48 
864 711 471 (w godz. 8:30-
15:30), Paulina: +48 573 313 
366 (po godz. 16 prosimy o 
SMS), Paweł: +48 511 790 286 
(po godz. 16 prosimy o SMS), 
Milena: +48 510 035 031 (po 
godz. 16 prosimy o SMS), e-ma-
il: cv@ch-24.com (w tytule pro-
simy wpisać „MONTER RUSZTO-
WAŃ - FASADY”).

Sprzątanie hotelu. AM-
STERDAM. Obowiązki: sprzą-
tanie nowo wybudowanego 
hotelu w Amsterdamie, pierw-
sze 3 tygodnie sprzątanie po 
remoncie, następnie sprzątanie 
pokoi hotelowych, kuchni, holu. 
Wymagania: mile widziana zna-
jomość języka angielskiego, 
chęci do pracy fizycznej, prawo 
jazdy oraz własne zakwatero-
wanie będzie dodatkowym atu-
tem. Oferujemy: BRAK STAWKI 
WIEKOWEJ! (10,62 euro brut-
to), Przejrzysta formę zatrud-
nienia,  Opiekę koordynatora, 
Możliwość pracy na dłuższy 
okres czasu. Osoby zaintereso-
wana prosimy o przesłanie CV 
na adres zeewolde@vkve.nl, w 
tytule: Hotel.

SPAWACZ MAG. EINDHO-
VEN (HOLANDIA). Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych pracowników do spawa-
nia konstrukcji stalowych przy 
użyciu metody MAG. Start: 
24.09.2018. WYMAGANIA: 
min. 3 lata doświadczenia 
na w/w stanowisku, komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego/ niemieckiego/ 
niderlandzkiego, auto (1 na 
parę), mile widziane pisemne 
referencje. OFERTA: legalne 

Nasza Holandia

PRACA
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zatrudnienie w oparciu o ho-
lenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
min. 40 godzin pracy tygodnio-
wo, zakwaterowanie w pokoju 
1-osobowym zorganizowane 
i opłacone przez pracodaw-
cę, darmowe ubezpieczenie. 
Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt: biuro: +48 
864711471, Paulina: +48 
573313366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule pro-
simy wpisać „SPAWACZ - EIN-
DHOVEN”).

Orderpicker. TILBURG. 
Dla jednego z naszych klien-
tów w Tilburg poszukujemy 
Orderpicer. Do Twoich codzien-
nych obowiązków będzie nale-
żało skanowanie, pakowanie, 
przygotowywanie do wysyłki / 
transportu. Oferujemy: Stawka 
godzinowa brutto: 10.01 euro 
+ dodatki zmianowe. Praca w 
weekendy płatna 200 procent. 
Przejrzysta formę zatrudnienia. 
Możliwość pracy na dłuższy 
okres. Wymagania: Znajomość 
języka angielskiego. Mile wi-
dziane własne zakwaterowanie 
w Tilburg lub okolicach. Do-
świadczenie na podobnym sta-
nowisku będzie dodatkowym 
atutem. Samodzielność w wy-
konywaniu powierzonych obo-
wiązków. Brak przeciwwskazań 
do pracy w nadgodzinach. Mo-
tywacja do pracy. Osoby zain-
teresowane i spełniające ww. 
kryteria prosimy o przesłanie 
CV na adres zeewolde@vkve.nl 
z dopiskiem TILBURG.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. EXXON 
MOBIL ROTTERDAM (NL) DLA 
HERTEL. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
monterów izolacji z własnym 
zakwaterowaniem do pracy 
na projekcie EXXON MOBIL w 
okolicach Rotterdamu. Start: 
8.10.2018. Główny wykonaw-
ca: HERTEL. Mile widziane zor-
ganizowane grupy z własnym 
autem. WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, 
certyfikat VCA lub SCC, komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego/niderlandzkiego/
niemieckiego (testy na wejściu 
na projekt), własne narzędzia, 
zakwaterowanie w Rotterda-
mie lub okolicach, auto mile 
widziane. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, staw-
ka 620 EUR netto/40 godzin, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
ubezpieczenie opłacone przez 
pracodawcę, wakacyjne/ rezer-
wowe. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: biuro: +48 
864 711 471 (w godz. 8:30-
15:30), Paulina: +48 573 313 
366 (po godz. 16 prosimy o 
SMS), Paweł: +48 511 790 286 

(po godz. 16 prosimy o SMS), 
Milena: +48 510 035 031 (po 
godz. 16 prosimy o SMS), e-ma-
il: cv@ch-24.com (w tytule pro-
simy wpisać „MONTER IZOLA-
CJI PRZEMYSŁOWYCH - EXXON 
MOBIL”).

Murarz klinkierowy. Ho-
landia. United People Polska 
Sp. z o.o wpisana do agencji 
zatrudnienia pod numerem 
18581. Murarz klinkierowy w 
Holandii. Dla naszego klien-
ta w Holandii poszukujemy 
murarzy klinkierowych. Wy-
magane jest wcześniejsze 
doświadczenie w pracy przy 
klinkierze, nabyte w Belgii 
lub w Niemczech. Zarobki: 
600 EUR netto tygodniowo. 
Zapewnione darmowe za-
kwaterowanie i transport 
do pracy. Praca przewidzia-
na na dłuższy okres czasu, 
może być nawet na stałe. 
Zainteresowanych ogłosze-
niem zachęcamy do prze-
słania CV na adres rekruta-
cja@utdpeople.pl. Telefon 
kontaktowy: +48 61 6781 
005, +31 412 788 122. W 
aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekruta-
cji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922.

Inżynier CAD-GIS. 
Holenderska firma Syntax 
InfraMediairs poszukuje 
pracowników na stanowi-
sko: INŻYNIER CAD-GIS. Od 
kandydatów oczekujemy: 
Wykształcenia wyższego (in-
żynierskie/magisterskie) o 
specjalności: budownictwo, 
geodezja, inżynieria środo-
wiska, elektrotechnika, in-
żynieria mechaniczna, infor-
matyka; Biegłej znajomości 
programów CAD i/lub GIS, 
najlepiej z alternatywami 
Open Source z Autodesk, 
ESRI I FME; Bardzo dobrych 
umiejętności analitycznego 
myślenia; Zaangażowania i 
chęci zdobywania doświad-
czenia; Umiejętności organi-
zowania pracy; Umiejętności 
oraz łatwości nawiązywania 
kontaktów z klientem; Umie-
jętności współpracy i koordy-
nowania projektami; Umiejęt-
ności zarówno samodzielnej 
pracy, jak i w grupie; Umiejęt-
ności pracy pod presją czasu; 
Biegłej obsługi komputera 
oraz Pakietu MS Office; Do-
świadczenie zawodowe bę-
dzie dodatkowym atutem. 
Kandydatom spełniającym 
nasze oczekiwania oferuje-
my: Stabilne zatrudnienie 
zgodne z holenderskim ryn-

kiem pracy; Możliwość rozwoju 
zawodowego; Prace w ambit-
nym zespole, w którym począt-
kujący i doświadczeni koledzy, 
młodsi i starsi, pracują razem 
dzieląc sie swoim doświadcze-
niem; Elastyczność czasu pra-
cy. Miejsce pracy: Harderwijk. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o nadsyłanie swoich CV wraz z 
listem motywacyjnym na ad-
res solliciteren@syntax-infra.
nl. W przypadku pytań dotyczą-
cych stanowiska oraz uzyska-

nia więcej informacji, proszę 
o kontakt e-mail: e.zieleniak@
syntax-infra.nl lub pod nr tel: 
+31618534396.

Prace fizyczne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. Oferuje-
my prace fizyczne: sortowa-
nie, klasyfikowanie opon oraz 
układanie/przenoszenie ich 
na palety i regały w firmie zaj-
mującej się recyklingiem opon 

(Amsterdam). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na kon-
to, możliwość pracy długoter-
minowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
września 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRACA FIZYCZ-

NA na adres: info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
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wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik logistyki. Til-
burg. Van Koppen & Van Eijk 
od 15 lat cieszy się zaufaniem 
Pracowników na terenie całej 
Holandii. W chwili obecnej po-
szukujemy kandydatów na sta-
nowisko: Pracownik logistyki 
Tilburgu. Obowiązki: Zbieranie 
zamówień, Rozładunek załadu-
nek. Wymagania: Znajomość 
języka angielskiego lub holen-
derskiego, Elastyczność pod 
względem czasowym( praca w 
weekendy), Dwuzmianowy sys-
tem pracy, Własny transport do 
pracy. Oferujemy: pracę na dłu-
gi okres czasu, pewne wynagro-
dzenie, przyjazną atmosferę w 
pracy, dodatek urlopowy, doda-
tek wakacyjny, dodatek zmia-
nowy, zwrot kosztów dojazdu 
powyżej 10 km. Jeśli szukasz 
pracy logistycznej, wyślij swoje 
CV z listem motywacyjnym na 
adres mailowy: l.hrehovcikova@
vkve.nl.

Lakiernik. Agencja Pra-
cy TPM poszukuje lakierników 

do pracy w Holandii. Jest to 
praca w trakcie, której masz 
szansę zdobyć doświadczenie 
przy przygotowaniu i malowa-
niu samolotów. Wymagania: 
doświadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 
użytkowych lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malo-
waniu przemysłowym. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzi-
nową dla LAKIERNIKA 10 euro 
NETTO. CHARAKTER PRACY: 
praca na dłuższy okres. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem SAMO-
LOTY na adres: info@tpmwork.
com. Kontakt telefoniczny (w 
dni robocze w godzinach urzę-
dowania biura) pod numerem 
+48618205550 (Certyfikat nr 
2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 

o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

TERMOIZOLATOR. HO-
LANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych pra-
cowników do ocieplania budyn-
ków w rejonie Limburgia. Mia-
sto: Maastricht. Start: od zaraz. 
Mile widziane zorganizowane 
ekipy z własnym autem. WYMA-
GANIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego (min. 1 oso-
ba w grupie), certyfikat VCA, 
własny środek transportu (1 na 
ekipę). OFERTA: legalne zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, stawka 11,25-
12,50 EUR netto/godzina, co-
tygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie (pokoje 1-oso-
bowe) zorganizowane i opłaco-
ne przez pracodawcę, darmo-
we ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: biuro: 
+48 864 711 471, Paulina: 
+48 573 313 366 (lub SMS), 
Milena: +48 510 035 031 (lub 

SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „TERMO-
IZOLATOR - NL”).

Praca przy krojeniu i 
pakowaniu warzyw. Dla na-
szego klienta w Zwaagdijk 
poszukujemy pracowników do 
pracy przy pakowaniu i krojeniu 
warzyw. Praca polega na pako-
waniu woreczków z warzywami 
do specjalnych skrzynek lub 
ręcznym pakowaniu warzyw 
na tacki. Oczekujemy: Komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, Mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku, 
Brak przeciwwskazań do pracy 
w chłodnym otoczeniu, Brak 
przeciwwskazań do pracy w 
systemie zmianowym, Dyspo-
zycyjność i zaangażowanie. 
Oferujemy: Stawka 10,19 euro 
brutto/h, Prace na długi okres 
czasu, Wynagrodzenie według 
cao. Osoby zainteresowana pro-
simy o przesłanie CV na adres 
zeewolde@vkve.nl , w tytule: 
Praca przy krojeniu warzyw.

Mechanik samochodo-
wy. Leiden. Van Koppen & Van 
Eijk od 15 lat cieszy się zaufa-
niem Pracowników na terenie 

całej Holandii. W chwili obecnej 
poszukujemy kandydatów na 
stanowisko: Mechanik samo-
chodowy Leiden. Obowiązki: 
Naprawa samochodów typu: 
alfa, fiat jeep. Wymagania: Zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego. Minimum rok 
doświadczenia jako mechanik. 
Dyplom montera samocho-
dowego. Oferujemy: pracę na 
długi okres czasu, stale godziny 
pracy, pewne wynagrodzenie 
według CAO, przyjazną atmos-
ferę w pracy, dodatek urlopowy, 
dodatek wakacyjny. Kontakt: 
Schiedam: adres: Broersvest 
117 3111 EE Schiedam, numer 
telefonu: 010-310-56-00, e-ma-
il: schiedam@vkve.nl.

Prace produkcyjne w 
zakładach przemysłu spo-
żywczego. Poszukujesz pracy 
na produkcji? Zapoznaj się z 
przedstawionymi poniżej ofer-
tami i aplikuj lub skontaktuj się 
z nami telefonicznie, jeżeli nie 
posiadasz CV. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! Poszukujemy 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 
prace produkcyjne w zakładach 
zajmujących się produkcją 

ziół i przypraw. PRACA MOŻ-
LIWA TAKŻE DLA PAR/GRUP! 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). CHARAKTER PRACY: pra-
ca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRODUK-
CJA na adres: info@tpmwork.
com LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo do rozmowy 
z wybranymi osobami. www.
tpmwork.com.

Order picker przy ró-
żach. Delfgauw. Van Koppen 
& Van Eijk od 15 lat cieszy się 
zaufaniem Pracowników na te-
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renie całej Holandii. W chwili 
obecnej poszukujemy kandy-
datów na stanowisko: Order 
picker przy różach w Delfgauw. 
OBOWIAZKI: Przygotowywanie 
towarów do wysyłki zgodnie 
z formularzem zamówienia 
otrzymanym od Koordynatora. 
Przechowywanie towarów i de-
cydowanie o ich rozmieszcze-
niu w chłodni. Utrzymywanie 
chłodni w czystości, poprzez 
porządkowanie i właściwe 
układanie wózków. Przestrze-
ganie okresów przechowywa-
nia. Informowanie o zasobach 
i powiadamianie o potrzebie 
uzupełnienia zapasów; robie-
nie inwentaryzacji. Oznacza-
nie towarów. WYMAGANIA: 
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku. Gotowość do pod-
jęcia współpracy w dłuższym 
okresie czasu (min. 2 lata). 
Odporność na zmienne tempe-
ratury. Brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
tego typu pracy. Komunikatyw-
na znajomość języka holender-
skiego / angielskiego. Dyspo-
zycyjność (nienormowany czas 
pracy, również w niedziele i 
święta). Dojazd do pracy we 
własnym zakresie; miejsce za-
mieszkania maks. 15 km od 
miejsca pracy. OFERUJEMY: 
Stabilna prace w międzynaro-

dowej firmie. Możliwość roz-
woju zawodowego. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu z naszymi biura-
mi i sprawdzenia, że jesteśmy 
godni zaufania. Rotterdam: 
adres: Mijnsherenlaan 206, 
3083 BZ Rotterdam, numer te-
lefonu: 010-4844114, e-mail: 
rotterdam@vkve.nl, Schiedam: 
adres: Broersvest 117 3111 
EE Schiedam, numer telefonu 
: 010-310-56-00, e-mail: schie-
dam@vkve.nl.

Pracownik szklarni z or-
chideami. Van Koppen & Van 
Eijk od 15 lat cieszy się zaufa-
niem Pracowników na terenie 
całej Holandii. W chwili obec-
nej poszukujemy kandydatów 
na stanowisko: Pracownik 
szklarni z orchideami. Obo-
wiązki: przygotowywanie kwia-
tów do wysyłki, kompletowanie 
zamówień, sadzenie, stickero-
wanie, pakowanie. Wymaga-
nia: dostępność od zaraz w peł-
nym wymiarze godzin (również 
w weekendy), komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go lub holenderskiego bardzo 
ważna, mile widziane własne 
zakwaterowanie w okolicach / 
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Spotkajmy się w Bredzie i 
Oosterhout! 27 i 28 paź-
dziernika 2018 roku będą 
miały miejsce Obchody 
74 rocznicy wyzwolenia 
Oosterhout i Bredy.

Obchody zostały przygotowa-
ne przez: Stowarzyszenie ! Pol-
skiej Dywizji Pancernej, Komitet 
Upamiętnienie 1944 Ginneken, 
Fundacja Serce Polski, Polska 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe, 
Kulturalne stowarzyszenie Polo-
nia.

Sobota 27 października 
2018 Oosterhout

10.30. Ceremonia upamięt-
nienia poległych żołnierzy i zło-
żenie wieńców przy pomniku 
„Budowniczy mostu” na Polskim 
Cmentarzu Wojskowym, Veerse-
weg 42, 4901 ZE Oosterhout

Sobota 27 października 
Breda

14.30 Uroczystość złożenia 
wieńców przy tablicy pamiątko-
wej poświęconej żołnierzom 1. 

Polskiej Dywizji Pancernej przy 
Parade 12-14

15.05 Przemarsz Kompanii 
Honorowej wraz z orkiestrą woj-
skową z Żagania, grupą polskich 
harcerzy, młodzieży szkolnej i 
mieszkańców Bredy przez cen-
trum miasta na Grote Markt przed 
Ratuszem

15.10 Dzwonnicy biją w 
dzwon na Grote Kerk na powitanie 
i cześć polskich Kombatantów

15.15 Wjazd Kombatantów 
na Grote Markt historycznymi po-
jazdami wojskowymi, powitanie 
Czcigodnych Weteranów (nagra-
nia do dokumentalnego filmu 
„śladami mojego polskiego dziad-
ka”

15.20 Koncert Orkiestry Woj-
skowej z Żagania na Grote Markt 
przed budynkiem Ratusza

16.00 Koncert pt. „W hołdzie 
dla wyzwolicieli” Lutherse Kerk, 
wejście od Stadserf, zaplecza Ra-
tusza lub od Veemarktstraat 11, 
wstęp wolny

19.30 Koncert Aloszy Awdie-
jewa znanego aktora i piosenka-
rza a także naukowca i profesora 
filozofii i językoznawstwa. Wraz z 

Aloszą występują muzycy: Michał 
Półtorak, kierownik muzyczny 
Piwnicy Pod Baranami i Kazimierz 
Adamczyk z Krakowa teatr de 
Avenue ul. Waterstraat 5

Niedziela 28 października
9.15 Mszę Św. w intencji po-

ległych żołnierzy I.PDP w kościele 
Św. Wawrzyńca celebruje ks. pro-
boszcz Sławomir Klim, adres: Gin-
nekenstraat 333

10.30 Przemarsz/przejazd na 
cmentarz przy Vogelenzanglaan 
17A, 4835 EL Breda

10.45 Ceremonia upamięt-
nienia poległych żołnierzy na Gin-
neken

12.45 Ceremonia upamięt-
nienia poległych na Polskim 
Cmentarzu Wojskowym przy Et-
tensebaan

TEKST/FOT. NADESŁANE PRZEZ 

AMBASADĘ RP W HADZE

Obchody 74 rocznicy 
wyzwolenia Oosterhout 

i Bredy
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Rotterdam / Schiedam, moty-
wacja, własny transport do pra-
cy. Oferujemy: pracę na długi 
okres czasu, stale godziny pra-
cy, pewne wynagrodzenie we-
dług CAO, przyjazną atmosferę 
w pracy, zwroty kosztów dojaz-
du, dodatek urlopowy, dodatek 
wakacyjny, możliwość rozwoju 
i awansu. Kontakt: Rotterdam: 
adres: Mijnsherenlaan 206, 
3083 BZ Rotterdam, numer te-
lefonu: 010-4844114, e-mail: 
rotterdam@vkve.nl, Schiedam: 
adres: Broersvest 117 3111 
EE Schiedam, numer telefonu 
: 010-310-56-00, e-mail: schie-
dam@vkve.nl.

Pomocnik lakiernika. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je pomocników lakiernika do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
w trakcie, której masz szan-
sę zdobyć doświadczenie przy 
przygotowaniu i malowaniu 
samolotów. Wymagania: do-
świadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 
użytkowych lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malo-
waniu przemysłowym. Agencja 

Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzino-
wą dla POMOCNIKA LAKIERNI-
KA 8.50 euro NETTO. CHARAK-
TER PRACY: praca na dłuższy 
okres. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem SAMOLOTY na adres: 
info@tpmwork.com. Kontakt 
telefoniczny (w dni robocze w 
godzinach urzędowania biura) 
pod numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318).  Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Zbrojarz. Holandia. United 
People Polska Sp. z o.o wpi-

sana do agencji zatrudnienia 
pod numerem 18581. Murarz 
klinkierowy w Holandii. Dla na-
szego klienta w Holandii poszu-
kujemy murarzy klinkierowych. 
Wymagane jest wcześniejsze 
doświadczenie w pracy przy 
klinkierze, nabyte w Belgii lub 
w Niemczech. Zarobki: 600 
EUR netto tygodniowo. Zapew-
nione darmowe zakwaterowa-
nie i transport do pracy. Praca 
przewidziana na dłuższy okres 
czasu, może być nawet na sta-
łe. Zainteresowanych ogłosze-
niem zachęcamy do przesłania 
CV na adres rekrutacja@utd-
people.pl. Telefon kontaktowy: 
+48 61 6781 005, +31 412 
788 122. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Operator wozka boczne-
go Reachtruck. Dla naszego 
klienta poszukujemy kandy-
datów do pracy na stanowisko 
operator wózka bocznego re-
achtruck. Oczekujemy: Komuni-

katywna znajomość języka an-
gielskiego lub holenderskiego, 
Doświadczenie oraz certyfikat 
na wózki boczne, Praca w sys-
temie zmianowym. Oferujemy: 
Stawkę godzinowa 11,27 euro 
brutto, Opiekę koordynatorów, 
Możliwość stałej współpracy. 
Osoby zainteresowana prosi-
my o przesłanie CV na adres 
zeewolde@vkve.nl, w tytule: Re-
achtruck.

Prace produkcyjne w 
zakładach przemysłu spo-
żywczego. Poszukujesz pracy 
na produkcji? Zapoznaj się z 
przedstawionymi poniżej ofer-
tami i aplikuj lub skontaktuj się 
z nami telefonicznie, jeżeli nie 
posiadasz CV. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! Poszukujemy 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 
prace polegające na pakowa-
niu oraz sortowaniu produktów 
na taśmie produkcyjnej w za-
kładach przemysłu spożywcze-
go (między innymi pakowanie 
kiełbas, szaszłyków, sortowanie 
produktów, przekładanie goto-
wych produktów do kartonów). 
PRACA MOŻLIWA TAKŻE DLA 
PAR/GRUP! Agencja Pracy TPM 

oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). CHARAK-
TER PRACY: praca od września 
2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com LUB kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo do rozmowy z wybranymi 
osobami. www.tpmwork.com.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. HOLAN-
DIA - CHEMELOT POD HERTEL 
- 13,50 EUR NETTO/H + DAR-
MOWE ZAKWATEROWANIE I 
UBEZPIECZENIE. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-

nych monterów izolacji na 
shutdown na projekt Chemelot 
w rejonie Limburgia. Mile wi-
dziane zorganizowane brygady z 
autem. WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, 
certyfikat VCA lub SCC, własne 
narzędzia, komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego/
niemieckiego/niderlandzkiego 
(testy na wejściu na projekt), 
własny środek transportu mile 
widziany. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, staw-
ka 13,50 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
40 godzin pracy tygodniowo + 
nadgodziny, darmowe ubezpie-
czenie, zakwaterowanie (poko-
je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
wakacyjne/rezerwowe. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864 711 471, 
Paulina: +48 573 313 366 (lub 
SMS), Paweł: +48 511 790 286 
(lub SMS), Milena: +48 510 
035 031 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „CHEMELOT-HERTEL”).

MONTER PŁYT G/K. 
HOLANDIA (LIMBURGIA). 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych monterów re-
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gipsów na projekt w okolicach 
miejscowości Geleen. Start: 
24.09.2018, Przewidywany 
koniec projektu: lato 2019. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (również 
z kasetonowymi sufitami 
podwieszanymi), dobra znajo-
mość języka angielskiego lub 
niemieckiego (min. 1 osoba 
na parę), auto (1 na grupę), 
własne narzędzia, mile widzia-
ne VCA oraz numer SoFi/BSN 
(nie jest to wymóg konieczny). 
OFERTA: legalne zatrudnie-
nie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, stawka od 
450 EUR netto/40 godzin, 
cotygodniowe wynagrodze-
nie, zakwaterowanie (pokoje 
1-osobowe) zorganizowane i 
opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie, wa-
kacyjne /rezerwowe. Osoby za-
interesowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864711471, 
Paulina: +48 573313366, 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytu-
le prosimy wpisać „MONTER 
REGIPSÓW - GELEEN”).

JUNIOR KONSULTANT. 
Holenderska firma Syntax In-
fraMediairs poszukuje pracow-
ników na stanowisko: JUNIOR 
KONSULTANT. Od kandydatów 

oczekujemy: Wykształcenia 
wyższego (inżynierskie/ma-
gisterskie) o specjalności: 
budownictwo, geodezja, inży-
nieria środowiska, elektrotech-
nika, inżynieria mechaniczna, 
informatyka; Biegłej znajo-
mości programów CAD i/lub 
GIS, najlepiej z alternatywami 
Open Source z Autodesk, ESRI 
I FME; Bardzo dobrych umie-
jętności analitycznego myśle-
nia; Zaangażowania i chęci 
zdobywania doświadczenia; 
Umiejętności organizowania 
pracy; Umiejętności oraz ła-
twości nawiązywania kontak-
tów z klientem; Umiejętności 
współpracy i koordynowania 
projektami; Umiejętności za-
równo samodzielnej pracy, jak 
i w grupie; Umiejętności pracy 
pod presją czasu; Biegłej ob-
sługi komputera oraz Pakietu 
MS Office; Doświadczenie za-
wodowe będzie dodatkowym 
atutem. Kandydatom speł-
niającym nasze oczekiwania 
oferujemy: Stabilne zatrud-
nienie zgodne z holenderskim 
rynkiem pracy; Możliwość 
rozwoju zawodowego; Prace w 
ambitnym zespole, w którym 
początkujący i doświadczeni 
koledzy, młodsi i starsi, pra-

PRACA
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Teatr Czwarte Miasto i Fun-
dacja Buda Staging Perfor-
mance zapraszają na przed-
stawienie „Opowiedział 
Dzięcioł Sowie” J. Brzechwy 
w reżyserii Dariusza Maj-
chrzaka.

Przedstawienie, które poka-
zuje, że dobro zawsze popłaca. 
Czy pełne uroku zwierzęta wygra-
ją walkę z dwoma leśnymi kręta-

czami? Wspaniały, 55 minutowy 
musical dla dzieci!

Dodatkowa atrakcja to krót-
kie warsztaty teatralne dla dzieci 
na żywo i ze sceny w wykonaniu 
zespołu Teatru Czwarte Miasto!  
(zespołu znanego już publiczno-
ści dziecięcej po przedstawieniu 
"Pchły Szachrajki w Bredzie" - zor-
ganizowanym także przez naszą 
Fundację w maju tego roku). 

Bilety:

Dorośli 11.50 euro, dzieci 
4-12 lat 9.50 euro, dzieci 0- 3 lat 
bezpłatnie. 

3 listopada: : 13.00, Zeehel-
dentheater, Trompstraat 342, 
Haga.

4 listopada: 14.00, De Drie 
Linden, Heisprong 15, Prinsen-
beek-Breda.

Kontakt:
Hanna Grosfeld – Buda

0031645782935
hannabuda@gmail.com 

Oferujemy zniżkowe bilety 
grupowe! Wszystkie informacje i 
bilety online: www.magischegren-
zen.nl/de-specht-vertelde 

 
Czekamy!

TEKST/FOT.: NADESŁANE PRZEZ 

AMBASADĘ RP 

W HADZE

Teatr dla dzieci po polsku

CIĄG DALSZY NA STR. 10
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cują razem dzieląc sie swoim 
doświadczeniem; Elastyczność 
czasu pracy. Miejsce pracy: Har-
derwijk. Zainteresowane osoby 
prosimy o nadsyłanie swoich CV 
wraz z listem motywacyjnym na 
adres solliciteren@syntax-infra.
nl. W przypadku pytań dotyczą-
cych stanowiska oraz uzyska-
nia więcej informacji, proszę 
o kontakt e-mail: e.zieleniak@
syntax-infra.nl lub pod nr tel: 
+31618534396.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH  dla 
BRAND. HOLANDIA. Liczne 
projekty. Zagraniczna firma po-
szukuje doświadczonych mon-
terów izolacji przemysłowych 
na liczne projekty na terenie 
Holandii, m.in. CHEMELOT, CA-
BOT, BP, SEAPORTS. Główny 
wykonawca: BRAND. Start: od 
zaraz. BRYGADY MILE WIDZIA-
NE.WYMAGANIA: doświadcze-
nie na w/w stanowisku (blacha, 
wełna mineralna, armaflex, 
foamglass), certyfikat VCA 
(wymóg konieczny - SCC nie 
jest honorowane), własne na-
rzędzia, min. podstawowa zna-
jomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkie-
go, własne auto mile widziane. 
OFERTA PODSTAWOWA:  legal-
ne zatrudnienie w oparciu o 
holenderską umowę o pracę, 
stawka od 13,50 EUR netto/
godzina, 40 godzina pracy tygo-
dniowo + możliwość nadgodzin 
na niektórych projektach, coty-
godniowe wynagrodzenie, za-
kwaterowanie (w 1-osobowym 
pokoju) zorganizowane i opła-
cone przez pracodawcę, darmo-
we ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe, możliwość długo-
terminowej współpracy, pomoc 
polskich koordynatorów w do-
pełnieniu formalności. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864 711 471, 
Paulina: +48 573 313 366, 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MONTER IZO-
LACJI - BRAND”).

Dekarz ZZP. Poszukuje 
osób z holenderska lub polska 
działalnością do pracy przy 
montowaniu dachówki, praca 
od zaraz w Oudewater i Berkel 
en Rodenrijs. W tych miejsco-
wościach są już moi ludzie - jest 
to duży projekt, wiec potrzebuje-
my więcej ludzi. Praca na dłuż-
szy okres, wymagane doświad-
czenie oraz narzędzia, płatność 
po 14 dniach od wystawienia 
faktury. tel. 0642836192.

Pracownik produkcji w 
chłodni +/- 5 stopni C. Bleswi-
jk. Van Koppen & Van Eijk od 15 
lat roku cieszy się zaufaniem 
Pracowników na terenie całej 
Holandii. W chwili obecnej po-

szukujemy kandydatów na sta-
nowisko: Pracownik produkcji 
w chłodni +/- 5 stopni C. Obo-
wiązki: Pakowanie produktów 
spożywczych przy taśmie pro-
dukcyjnej. Wymagania: dostęp-
ność od zaraz w pełnym wymia-
rze godzin, gotowość do pracy 
od czwartku do poniedziałku w 
systemie zmianowym, również 
w weekendy, mile widziane 
własne zakwaterowanie w oko-
licach Den Haag / Rotterdam 
/ Schiedam, umiejętność za-
równo w pracy zespołowej jak i 
samodzielnej, elastyczność jeśli 
chodzi o czas pracy. Oferujemy: 
pracę na długi okres czasu, 
stale godziny pracy, pewne wy-
nagrodzenie według CAO, przy-
jazną atmosferę w pracy, zwro-
ty kosztów dojazdu, dodatek 
urlopowy, dodatek wakacyjny, 
możliwość rozwoju i awansu. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu z na-
szymi biurami i sprawdzenia 
, ze jesteśmy godni zaufania. 
Rotterdam: adres: Mijnsheren-
laan 206, 3083 BZ Rotterdam, 
numer telefonu: 010-4844114, 
e-mail: rotterdam@vkve.nl. 
Schiedam: Adres: Broersvest 
117 3111 EE Schiedam, nu-
mer telefonu : 010-310-56-00, 
E-mail: schiedam@vkve.nl.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: załadunek, 
rozładunek towarów w firmie 
zajmującej się produkcją i dys-
trybucją wód (Mierlo). Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRACA 
FIZYCZNA na adres: info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekruta-
cji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Pracownik bukietów ban-
dowych. HONSELERSDIJK. Van 
Koppen & Van Eijk od 15 lat 
cieszy się zaufaniem Pracowni-
ków na terenie całej Holandii. 
W chwili obecnej poszukujemy 
kandydatów na stanowisko: 
Pracownik bukietów bandowych 
HONSELERSDIJK. Obowiązki: 

robienie bukietów ręcznych, 
bandowych. Wymagania: zna-
jomość języka angielskiego, 
mile widziane doświadczenie, 
własny transport do pracy lub 
prawo jazdy kat. B. Oferujemy: 
Wynagrodzenie zgodne z VGB 
COA, pracę na długi okres cza-
su. Kontakt: Schiedam: adres: 
Broersvest 117 3111 EE Schie-
dam, numer telefonu: 010-310-
56-00, e-mail: schiedam@vkve.
nl; Den Haag: adres: DE STEDE 
1 2543 BG, numer telefonu: 
0703-080-690, e-mail: DENHA-
AG@VKVE.NL; Rotterdam: ad-
res: Mijnsherenlaan 206, 3083 
BZ Rotterdam, numer telefonu: 
010-4844114, e-mail: rotter-
dam@vkve.nl. 

KIEROWCA SAMOCHO-
DU CIĘŻAROWEGO C+E (kod 
95). Agencja Pracy TPM poszu-
kuje kierowców samochodów 
ciężarowych do pracy w Ho-
landii. Jest to praca polega-
jąca na transporcie towarów 
na terenie Holandii w okoli-
cach miejscowości Geldrop. 
Praca na dłuższy okres. Wy-
magania: prawo jazdy C+E, 
doświadczenie na w.w. sta-
nowisku pracy, posiadanie 
świadectwa potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe 
- kod 95, znajomość języka 
angielskiego LUB niemiec-
kiego w stopniu min. Komu-
nikatywnym. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowot-
ne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, dojazd do 
pracy i z pracy na zakwatero-
wanie, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pra-
cę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), wypłatę ty-
godniową wysokości ca 600 
euro netto. Charakter pracy: 
praca od września 2018. 
Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z do-
piskiem KIEROWCA SAMO-
CHODU CIĘŻAROWEGO na 
adres: info@tpmwork.com. 
Kontakt telefoniczny (w dni 
robocze w godzinach urzędo-
wania biura) pod numerem 
+48618205550 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawar-
cie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The 
Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 
25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu re-
krutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpm-
work.com/.

Orderpicker. Dla nasze-
go klienta w Almere poszu-

kujemy orderpicers. Oferujemy: 
Stawka godzinowa brutto: 10.75 
euro, Przejrzysta formę zatrud-
nienia, Możliwość pracy na dłuż-
szy okres, Prace na jedna zmian 
i bez norm. Wymagania: Własne 
zakwaterowanie w Almere lub 
okolicach, Znajomość języka an-
gielskiego lub holenderskiego, 
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku będzie dodatkowym 
atutem, Samodzielność w wy-
konywaniu powierzonych obo-
wiązków. Osoby zainteresowana 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res zeewolde@vkve.nl , w tytule: 
Almere.

Pokojówka. Amsterdam. 
Van Koppen & Van Eijk od 15 lat 
cieszy się zaufaniem Pracowni-
ków na terenie całej Holandii. 
W chwili obecnej poszukujemy 
kandydatów na stanowisko: 
Pokojówka Amsterdam. Prowa-

dzić sprzątanie i czyszczenie w 
pokoju hotelowym, Wymiana 
materiałów czyszczących, Przy-
gotowanie pokoju dla nowych 
gości, Sygnalizacja i zgłaszanie 
wszelkich odchyleń i szczegó-
łów, Kandydaci mogą również 
pomóc w kolacji wieczorem.
Wymagania: Znajomość języ-
ka angielskiego, Elastyczność 
i motywacja. OFERUJEMY: sa-
laris wg. CAO. Adres i kontakt: 
Van Koppen & Van Eijk Vesti-
ging Aalsmeer, Zwarteweg 110, 
1431VM Aalsmeer, T 0297-
361737, E aalsmeer@vkve.nl.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: załadunek, rozła-
dunek, pakowanie, sortowanie 
towarów w firmie zajmującej 
się produkcją palet (Deurne). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-

kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). CHARAKTER PRACY: pra-
ca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRACA 
FIZYCZNA na adres: info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Nasza Holandia

PRACA
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Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, 
* ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimaty-
zacja. Duże wygodne busy i szyb-
kie mikrobusy. Podkarpackie, Ma-
łopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, 
Opolskie, Lubuskie, Dolny Śląsk 
, Łódzkie, Wielkopolskie, Lubel-
skie. BEZPIECZNIE. SZYBKO. BEZ 
PRZESIADEK.NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* Wi-
-Fi, DvD, dwustrefowa klimatyza-
cja. Rezerwacje przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godz: 
9:00-20:00, rezerwacja sms całą 
dobę.

Transport – oferuję: 
BUSY POLSKA - HOLANDIA BEZ 
PRZESIADEK TANIO SZYBKO 
BEZPIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy przewozy 

komfortowymi busami 9 osobo-
wymi na trasie Polska - Holandia. 
Niewątpliwą zaletą podróży jest 
stosunkowo krótki czas przejaz-
du, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów 
pod wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu planowa-
ne tak, aby maksymalnie skrócić 
czas podróży. Dla stałych klientów 
i grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.pl, 
tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób pod 
wskazany adres oraz ubezpiecze-
nie na czas przejazdu. Każdy bus 
posiada klimatyzację, DVD oraz 
wygodne rozkładane fotele, któ-
re gwarantują komfort i wygodę 
każdemu pasażerowi.  6 kurs – 
50% taniej!!! W razie potrzeby 
wystawiamy faktury VAT. Wyjazdy 
z Polski: Wtorek, Środa, Piątek, 
Sobota. Powroty do Polski: Środa, 
Piątek, Sobota, Niedziela. Gru-
py zorganizowane lub powyżej 4 
osób- wyjazd każdego dnia tygo-
dnia z 20% rabatem!!! W Polsce 
jeździmy przez takie województwa 

jak: lubelskie, podkarpackie, ma-
zowieckie, świętokrzyskie, wielko-
polskie, małopolskie, śląskie, dol-
nośląskie, łódzkie oraz opolskie i 
lubuskie. Kontakt pod numerem 
+48 660 562 625 lub +31 617 
679 151, e-mail: danmarprzewo-
zy@wp.pl.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Holan-
dii, Niemiec, Belgii? Dobrze trafili-
ście. Oferuje bezpieczny transport 
z adresu pod adres w rozsądnej 
cenie. Przewóz maksymalnie dla 
4 osób komfortowym samocho-
dem w miłej atmosferze. Prowa-
dzę obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy 
do urzędów, lekarzy, na dyskote-
ki-Luna, Shuffle,Geldern i inne. 
Usługa także dotyczy zakupów 
(również w godzinach nocnych i 
weekendy), także pomoc w ma-
łych przeprowadzkach, oraz wszel-
kie inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokalizacja 
Cuijk koło Nijmegen. Postaw na 
sprawdzonych, zaoszczędzisz pie-
niądze i nerwy. Pozdrawiam. Tele-
fon: Dzwoń każdego dnia o każdej 
porze +31687323783.

Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Reklama
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Witam,
Moi rodzice nie żyją, opieku-

nem prawnym była siostra, która 
mieszka w Belgii od 6 lat i nale-
żało mi się świadczenie rodzin-
ne. Mam 24 lata, uczę się za-
ocznie i w październiku wyszłam 
za mąż, mam inne nazwisko, ale 
nadal stary adres zameldowa-
nia. Czy mogę jeszcze dostawać 
świadczenie?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Trudno nam określić czy dalej 
należeć się będzie zasiłek rodzin-
ny. Radzimy o wszystkich szczegó-
łach dotyczących nauki i zmiany 
stanu cywilnego poinformować 
urząd. Po otrzymaniu wszystkich 
informacji powinni wydać oficjal-
ną decyzję.

Witam,
Mąż pracuje w Norwegii i 

tam ma ubezpieczenie, a ja z 
dziećmi mieszkam w Polsce. 
Moje pytanie: mąż otrzymał z 
Helfo druk E-106. Co z nim na-
leży zrobić? Część „a” jest wypeł-
niona przez Helfo, a cześć „b” 
jest pusta.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Za pomocą druku E-106 moż-
na potwierdzić posiadanie ubez-
pieczenia na terenie Norwegii i 
tym samym mieć prawo do bez-
płatnych świadczeń zdrowotnych 
w Polsce lub można doubezpie-
czyć członków rodziny do swojego 
ubezpieczenia (w Norwegii). Jeśli 
chcą Państwo się doubezpieczyć, 
to radzimy udać się do oddziału 
NFZ.

Witam,
Pracuję w Holandii, a miesz-

kam w Polsce. Przeczytałem 
Wasz artykuł i zastanawiam się 
teraz, gdzie muszę się rozliczyć z 
podatku i czy polski fiskus mnie 
nie opodatkuje podwójnie…

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Rozliczyć powinien się Pan 
w Polsce i w Holandii (w Polsce 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania - ośrodek interesów życio-
wych, a z holenderskiego urzędu 
skarbowego może Pan otrzymać 
zwrot podatku). Polski fiskus nie 
opodatkuje Pana podwójnie, po-
nieważ istnieje umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (za-
warta między Holandią a Polską).

Witam,
Mam pytanie odnośnie po-

wrotu do Polski. Czy po 5 latach 

przepracowanych w Belgii należy 
się jakikolwiek zasiłek?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

O zasiłek dla bezrobotnych 
powinno starać się w ostatnim 
kraju zatrudnienia, dlatego w tym 
przypadku w Belgii. Jeśli chodzi o 
prawo do świadczenia dla osób 
bezrobotnych w Polsce, to po 
szczegółowe informacje radzimy 
skontaktować się z odpowiednim 
urzędem pracy w Polsce.

Witam,
W zeszłym roku rozliczałam 

się z ubezpieczenia holender-
skiego z 2015 roku w polskim 
biurze. Oni za późno wysłali pa-
piery do Holandii, tam w ogóle 
ich nie rozpatrzyli i nie miałam 
zwrotu. Czy mogę teraz rozliczyć 
się ponownie z tego ubezpiecze-
nia (tylko w innym biurze)?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety o rok 2015 można 
było wnioskować jedynie do koń-
ca sierpnia 2016 roku.

Witam,
Mam pytanie odnośnie rozli-

czenia w Polsce. Nigdy nie pra-

cowałem w Polsce, a co za tym 
idzie również się nie rozliczałem. 
Teraz mam własną działalność w 
Holandii (firma jednoosobowa w 
Holandii) i rozliczam się tylko tu-
taj. Nie mam żadnych dochodów 
poza Holandią. Pytanie: czy mu-
szę rozliczać się również w Pol-
sce z dochodów z Holandii?

Z góry dziękuję za odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Wszystko zależy od tego czy 
jest Pan w Polsce podatnikiem o 
nieograniczonym obowiązku po-
datkowym, czy też nie. Jeśli Pana 
centrum interesów życiowych i 
ekonomicznych znajduje się w 
Polsce, to powinien Pan złożyć 
deklarację podatkową również w 
Polsce.

Witam serdecznie,
Moje pytanie dotyczy rozli-

czenia z Polski (6 miesięcy) i Ho-
landii (2 miesiące). Konkretnie 
chodzi mi o to czy warto rozliczać 
się w Holandii i czy przez docho-
dy z Polski nie Bede musiał do-
płacać do tego. Jeśli nie, to czy 
istnieje obowiązek zgłaszania 
pracy za granica w polskim urzę-
dzie skarbowym? Mam nadzieję, 
że wystarczająco dobrze wyjaśni-
łem moje pytania.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

To czy warto rozliczyć się, czy 
też nie, zależy od wielu czynni-
ków (nie tylko od okresów pracy). 
Kwotę zwrotu obliczyć można w 
kalkulatorze online samodzielnie 
tutaj: http://rozliczsie.pl/rfiles/
kalk/nl/16.shtml. Jeśli chodzi o 
rozliczenie do polskiego urzędu 
skarbowego, to wykazać powinien 
Pan zarówno dochody z Polski, jak 
i te uzyskane na terenie Holandii.

Witam,
Od tamtego roku od 28 lu-

tego przeszłam w 15 tygodniu 

ciąży na chorobowe z UWV z 
powodu niezdolności do pracy. 
Po porodzie również nie byłam 
zdolna, by pracować (bóle krę-
gosłupa), natomiast obecnie je-
stem w ciąży w 11 tygodniu i dziś 
poinformuję o tym pracodawcę. 
Moje pytanie brzmi: jak teraz to 
będzie wyglądało? Czy również 
otrzymam 100 procent i czy w 
razie niezdolności do pracy po 
porodzie również mogę zgłosić 
się do UWV i jak długo mogę 
chorować?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Będzie to wyglądało dokład-
nie tak samo, jak za pierwszym 
razem.

Witam,
Moja umowa dwuletnia (faza 

a) kończy się z dniem 27 maja. 
Biuro pracy w zeszłym tygodniu 
poinformowało mnie, że umowa 
zostaje przedłużona (faza b) i 
umowa została elektronicznie 
podpisana. Natomiast wczoraj 
dostałam maila, iż nastąpił błąd i 
że muszę mieć pół roku przerwy, 
bo nastąpiły zmiany w prawie. 
Czy jest to zgodne z prawem? 
Proszę o szybką odpowiedź.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jak najbardziej jest to zgod-
ne z prawem. Teraz musi mieć 
Pan 6 miesięcy pauzy, aby biuro 
nie musiało dawać Panu stałego 
kontraktu. Może Pan starać się o 
zasiłek dla bezrobotnych.

Witam,
Mam pytanie: czy jest możli-

wość zrobienia ubezpieczenia w 
Holandii wstecz o miesiąc, po-
nieważ załatwiałem sobie ubez-
pieczenie, ale jednak mi go nie 

przyznali, dopóki nie będę miał 
wypłacanego chorobowego? Czy 
jest taka możliwość przez inną 
ubezpieczalnię, żeby mieć cią-
głość ubezpieczenia?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jak najbardziej niektóre ubez-
pieczalnie zgadzają się ubezpie-
czyć z datą wsteczną nawet do 4 
miesięcy.

Witam,
Jestem na chorobowym z 

powodu ciąży. Od 1.01 prze-
jęło mnie UWV. Płacili mi cały 
czas regularnie co tydzień, 
a od dwóch tygodni bez żad-
nej informacji listownej nagle 
przestali płacić. Zadzwoniłam 
do nich wczoraj i twierdzą, że 
próbowali się ze mną skontak-
tować, jednak nie mogli się do-
dzwonić. Dodam, że mieszkam 
w Niemczech, a pracowałam 
w Holandii. Mam holenderski 
numer i mogło zdążyć się tak, 
że nie mogli się dodzwonić, bo 
czasem zasięg się gubi, ale czy 
nie powinni wysłać listu bądź 
głupiego maila? Co w tej sytu-
acji mogę zrobić, żeby nadal 
wypłacali moje chorobowe? 
Mam jeszcze jedno pytanie: 
czy zasiłek macierzyński po 
chorobowym przyznają auto-
matycznie czy muszę składać 
wniosek?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

O zasiłek macierzyński trze-
ba wnioskować tak samo, jak o 
każde inne świadczenie z UWV. 
Jeśli chodzi o chorobowe, to UWV 
zazwyczaj wysyła list po nieuda-
nej próbie kontaktu. Najlepiej jest 
w tej sytuacji wykonać telefon do 
UWV w celu weryfikacji sprawy i 
wyjaśnienia, co trzeba zrobić, aby 
zaczęto dalej wypłacać chorobo-
we. 

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów 
dotyczących holenderskich spraw 
podatkowych. Dziś prezentujemy 
kolejne z nich. Na pytania 
Czytelników odpowiadamy we 
współpracy z  pracownikami 
Kancelarii Podatkowej Anna 
Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za 
wszystkie nadesłane wiadomości, 
jak również za okazane nam 
zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do 
naszych ekspertów czekamy 
na Wasze maile pod adresem 
redakcja@goniecpolski.nl

•••

•••

•••

•••
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••
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Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 
Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redak-
cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czeka-
my na Wasze prace!

Relacja
Tak wygląda
Nasza matka natura
Dana W użytkowanie
Człowiekowi
Stworzeniu
Dobro
Piękno
Ład i porządek
Nazywamy kulturą
Zło - brzydotę
Bałagan i chaos
To brak
W Strukturze świata
Zgoła zaprzeczenie

Tak wygląda
Nasza Wspólna sprawa
Płyną dnie i noce
W szarzyźnie bólu
Troski
Wraca trud ofiarny szary
Trwa wysiłek ludzkiej biedy mizerny
Często kaprawy
Spływają powodzią
Fałszu i obłudy
Teren staje się grząski

W tej relacji
„Na początku było słowo” wracamy
Więc do początku
W Akcie Stworzenia istniejemy
Ciągle na nowo
Wracamy do rodzinnego domu
Do oczywistości sumień
Wracamy
Miarą prawdy
Tudzież zdrowego rozsądku

Pacjent pyta się lekarza: 
- Panie doktorze, czy wyleczy 

mnie pan z bezsenności? 
- Tak, ale najpierw trzeba 

ustalić i zlikwidować jej przyczy-
nę. 

- Lepiej nie. Żona jest bardzo 
przywiązana do naszych dzieci.

W szpitalu rozmawia dwóch 
pacjentów: 

- Dlaczego do tej pory nie od-
wiedziła pana żona? 

- Bo ona też leży w szpitalu. 
- Tragedia rodzinna? 
- Tak, ale to ona pierwsza 

zaczęła!

Kilku lekarzy - interni-
sta, pediatra, psychiatra, 
chirurg i patolog wybrało 
się na kaczki. Do pierwsze-
go ptaka miał strzelać inter-
nista. 

- A może to jednak nie kacz-
ka? Powinienem spytać kogoś 
innego o opinię - zawahał się i 
kaczka odleciała. 

W drugą mierzył pediatra. 
- Nie jestem pewien, czy to 

kaczka. A poza tym, może mieć 
młode... - i ptak nietknięty znik-
nął za horyzontem. 

Kolejny był psychiatra. 
- Wiem, że to kaczka, ale czy 

kaczka wie, że jest kaczką? - za-
myślił się i przegapił okazję do 
strzału. 

Potem nadszedł czas na 
chirurga. Ten przyłożył fuzję do 

ramienia, strzelił bez wahania i 
ptak bez życia runął na ziemię. 

- Idź, sprawdź czy to była 
kaczka - powiedział chirurg do 
patologa.

Szpital psychiatryczny. 
Ordynator oprowadza mło-
dego psychiatrę po oddzia-
le: 

- Tutaj jest sala Napoleonów, 
a tutaj - mechaników samocho-
dowych... 

- A gdzie oni są? Nikogo nie 
widzę. 

- Leżą pod łóżkami i napra-
wiają...

Przychodzi facet do lekarza 
i mówi: 

- Panie doktorze, wątroba 
mnie boli. 

- A czy pije pan wódkę? - pyta 
lekarz. 

- Piję, piję panie doktorze, 
ale mi nie pomaga...

Rzecz się dzieje na kon-
cercie muzyki poważnej. W 
pewnej chwili z tylnych rzę-
dów wstaje jakiś facet i pyta 
się: 

- Czy jest na sali lekarz? 
Nikt nie reaguje, więc facet 

pyta głośniej: 
- Czy jest na sali doktor? 
Znów nie ma żadnej reakcji, 

więc facet na całe gardło: 
- Boże święty! Czy jest na sali 

lekarz?! 
W tym momencie orkiestra 

przestaje grać, a z przednich rzę-
dów wstaje jakiś facet, odwraca 
się do tego co krzyczał i pyta się: 

- Ja jestem lekarzem. Co się 
stało? 

A ten, który krzyczał, odpo-
wiada mu: 

- Fajnie grają. Co doktorku?

Umarł banknot 200 zlo-
towy. Przychodzi do nieba i 
Bóg, w swej wielkiej dobro-
ci mówi mu: 

- Do piekła! Zasmucony 
banknot udaje się do kotła pie-
kielnego, z którego widzi, jakby 
było wspaniale w niebie... Umarł 
banknot 100 zlotowy. Pan Bóg 
znów go do piekła wysyła. Umarł 
banknot 50 zlotowy. I znów do 
piekła. Podobnie z dwudzie-
stozłotowym i dziesięciozłoto-

wym. Umarła pięciozłotówka, 
ale i ona trafiła do piekła, tak jak 
i dwuzłotówka, i złotówka. Gdy 
przed Panem Bogiem stanęłam 
pięćdziesięciogroszówka. Inne 
nominały zaczęły krzyczeć: 

- Dlaczego on jest z tobą Pa-
nie, a my nie? 

A Pan Bóg popatrzył na nich 
i zapytał: 

- A kiedy ja was ostatni raz w 
kościele widziałem?

Przed bramą nieba staje 
ksiądz i kierowca autobusu. 
święty Piotr mówi: 

- Ty kierowco do nieba, a ty 
księże do czyśćca. 

- Ale czemu tak? - pyta 
ksiądz. 

- Bo widzisz, jak ty prawiłeś 
kazania to wszyscy spali, a gdy 
on prowadził autobus to wszyscy 
się modlili.

U psychiatry: 
- Trochę się pogubiłem w 

pańskiej historii. Czy mógłby pan 
zacząć od początku? 

- No dobrze. A więc, na po-
czątku stworzyłem niebo i zie-
mię...

- Panie doktorze, do któ-
rej pan dzisiaj przyjmuje? - 
pyta pacjent. 

- Do lewej, do lewej... - od-
powiada lekarz wskazując lewą 
kieszeń fartucha.

Przychodzi facet do den-
tysty. 

- Panie doktorze wydaje mi 
się, że jestem ćmą. 

- Rozumiem, moim zdaniem 
powinien pan pójść raczej do 
psychiatry. 

- No tak, wiem, ale tylko u 
pana świeciło się światło.

Przychodzi facet do le-
karza i mówi: 

- Panie doktorze, nie piję, nie 
palę, nie używam; czy w związku 
z tym będę dłużej żył? 

- Teoretycznie - tak, ale po 
co?!

Dwaj sanitariusze wiozą 
pacjenta korytarzem. 

- Wieziemy go do prosekto-
rium czy na reanimację? - pyta 
jeden. 

- Lekarz powiedział, że do 
prosektorium - odpowiada dru-
gi. 

Wystraszony pacjent wyglą-
da zza prześcieradła i mówi: 

- A może jednak na reanima-
cję...

Wiozą pacjenta karetką 
na sygnale. Ten jest przy-
tomny i wygląda przez okno. 
I w pewnej chwili pyta się 
siedzącego obok niego pie-
lęgniarza: 

- Dokąd mnie wieziecie? 
Przecież pogotowie jest w drugą 
stronę. 

Pielęgniarz ze spokojem od-
powiada: 

- Do zakładu pogrzebowego. 
Zdumiony pacjent mówi: 
- Ale ja przecież jeszcze żyję! 
Pielęgniarz bez zmrużenia 

oka odpowiada: 
- Ale my przecież jeszcze nie 

dojechaliśmy!

Księdzu ginęła mąka. Po-
dejrzewał organistę, więc 
postanowił dobrać się do 
niego podczas spowiedzi. 
Podchodzi organista Antek 
do konfesjonału, a ksiądz 
bez wstępów pyta: 

- Nie wiesz, kto mi mąkę 
kradnie? 

- Co ksiądz mówi? 
- Kto mi mąkę kradnie? 
- Tu nic nie słychać - odpo-

wiada sprytny organista. 
- Co ty opowiadasz! 
- Zamieńmy się miejscami, 

to zobaczymy. 
Zamienili się miejscami. 
- A nie wie ksiądz, kto zaleca 

się do mojej żony? - pyta Antek. 
- Rzeczywiście, tu nic nie sły-

chać.

- Dokumenty, proszę! 
Ksiądz im daje dokumenty. 
- Proszę otworzyć bagażnik! 
Ksiądz otwiera. 
- Co ksiądz wozi? 
- Boiler do zakrystii. 
- Hmm.. Niech Ksiądz jedzie. 
Po chwili, policjant pyta się 

kolegę:
- Ty! co to jest boiler do za-

krystii? 
A drugi: 
- Nie wiem, to ty chodziłeś 2 

lata na religię.
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak  t y  w  Ho lan  d i i
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