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Badanie: 16 proc. polskich internautów
odczuwa lęk przed odłączeniem od Internetu
16 proc. polskich internautów, czyli ponad 4 mln
osób, przejawia objawy
tzw. syndromu FOMO - czyli lęku przed odłączeniem
od Internetu i mediów społecznościowych - wynika
z badania, którego wyniki
przedstawiono we wtorek w
Warszawie.
FOMO (ang. Fear of Missing
Out) to lęk przed odłączeniem od
Internetu i mediów społecznościowych: pragnienie pozostawania w
stałej łączności z innymi, przy jednoczesnym wrażeniu, że kiedy nie
przebywamy w mediach społecznościowych może omijać nas coś
ważnego. Choć zjawisko to po raz
pierwszy zostało zidentyfikowane
w latach 90. XX w., to jego skala
zaczęła rosnąć wraz ze wzrostem

znaczenia mediów społecznościowych, z którymi w tym momencie
jest niepodzielnie związane.
Problem wysokiego poziomu
FOMO dotyczy 16 proc. polskich
internautów - wskazują wyniki
analizy przeprowadzonej przez
badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz panelu badawczego
Ariadna. Autorzy badania wskazują na to, że liczbę użytkowników
Internetu w Polsce szacuje się
aktualnie na 26,9 mln osób - co
oznacza, że ponad 4 mln internautów odczuwa lęk przed odłączeniem.
Wysokie FOMO nie wydaje się
być silnie uzależnione od płci ani
od miejsca zamieszkania: wysoki
poziom lęku przed odłączeniem
odczuwa 17 proc. kobiet i 15 proc.
mężczyzn oraz 14 proc. mieszkańców wsi, 16 proc. - małych i
średnich miast i 18 proc. dużych
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Temat numeru

Badanie: 16 proc. polskich internautów
odczuwa lęk przed odłączeniem od Internetu
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

miast. Duże są natomiast różnice
pomiędzy grupami wiekowymi:
wysokie FOMO zidentyfikowano
u 21 proc. respondentów w wieku 15-24 lat, natomiast w grupie
powyżej 55 lat odsetek ten spadł
do 5 proc.
Jak podkreślają badacze, osoby z wysokim poziomem FOMO

korzystają ze swoich smartfonów
w okolicznościach, które zdają
się temu nie sprzyjać: 20 proc. z
nich przyznało się do korzystania
z serwisów społecznościowych
podczas mszy lub nabożeństw (w
grupie ogólnej było to 8 proc.). 35
proc. respondentów z wysokim
FOMO twierdzi również, że przez
korzystanie z serwisów społecznościowych zaniedbuje obowiązki

domowe, a 27 proc. - obowiązki
służbowe (w grupie ogólnej jest
to odpowiednio 12 i 8 proc.). 36
proc. badanych, u których zidentyfikowano wysokie FOMO, wprost
deklaruje, że czuje się uzależnionymi od mediów społecznościowych (12 proc. w grupie ogólnej).
Około jedna piąta osób z wysokim FOMO przyznaje się też do
tego, że przy niekorzystaniu z me-
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diów społecznościowych występują u nich różnego rodzaju objawy
somatyczne: nudności, zawroty
głowy, bóle brzucha (23 proc.) czy
zwiększona potliwość (21 proc.).
Badacze zaobserwowali również korelację pomiędzy wysokim
poziomem FOMO a niską samooceną: 33 proc. osób z wysokim
FOMO twierdzi, że czasami czuje
się bezużyteczna, zaś 29 proc.
chciałoby mieć więcej szacunku
dla samego siebie. Naukowcy
ostrzegają jednak, że potrzebne
są dalsze badania, aby stwierdzić,
czy to media społecznościowe powodują spadek samooceny. „Jesteśmy zafrapowani tym, w którą
stronę to działa: czy to jest tak, że
mamy pewne predyspozycje do
FOMO - czy też media społecznościowe po prostu w nas tę negatywną samoocenę wzmacniają
przy ekstensywnym użytkowaniu”
- mówiła podczas prezentacji raportu dr Justyna Jasiewicz, jedna
z autorek badania.
Raport „FOMO. Polacy a lęk
przed odłączeniem – raport z
badań” powstał w wyniku współpracy badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
UW, Wydziału Psychologii UW
oraz panelu badawczego Ariadna,
przy wsparciu Google Polska. Jak
podkreślają autorzy raportu, jego
podstawą są reprezentatywne,
ilościowe badania polskich internautów, którzy odpowiadali na
pytania dotyczące FOMO.
„Zależało nam na tym, aby
nie tylko straszyć mediami społecznościowymi - to absolutnie nie
jest nasz cel. Pamiętajmy, że za
mediami społecznościowymi, za
każdym urządzeniem - od telefo-
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nu do komputera - stoi człowiek.
To on tak naprawdę decyduje
o tym, ile będzie czasu spędzał
przed ekranem, co na nim będzie
robił i kosztem czego” - podkreślała inicjatorka badania dr Anna
Jupowicz-Ginalska.
Autorzy badania przedstawiają szereg rekomendacji dotyczących tego, jak przeciwdziałać
FOMO. Zwracają m.in. uwagę na
to, że edukacja szkolna w zakresie nowych technologii nie powinna być ograniczona wyłącznie
do rozwoju umiejętności obsługi
sprzętu i oprogramowania - ale

powinna przekazywać również
ideę tzw. cyfrowego dobrostanu,
czyli umiejętności zachowania
proporcji pomiędzy użytkowaniem mediów cyfrowych a aktywnością poza środowiskiem
online.
Z pełną treścią raportu można
zapoznać się na stronie https://
www.wdib.uw.edu.pl/fomo (PAP)
AUTORKA: KATARZYNA
FLORENCKA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL

PRACA
ZBROJARZ. HOLANDIA. Zagraniczna firma poszukuje doświadczonych zbrojarzy do pracy
na terenie Holandii. Praca polega na przygotowaniu zbrojeń na
prefabrykacji, a następnie montaż na budowach. Mile widziane
zorganizowane ekipy z własnym
autem. Start: 23.10.2018. WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,
komunikatywna znajomość języka obcego (min. 1 osoba w
grupie), własny środek transportu (1 na ekipę). OFERTA:
legalne zatrudnienie w oparciu
o holenderską umowę o pracę,
stawka 11,25 EUR netto/godzina, 40 godzin pracy tygodniowo,
cotygodniowe wynagrodzenie,
zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe
ubezpieczenie, wakacyjne/rezerwowe. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt: 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).

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH. HOLANDIA CHEMELOT POD BRAND - OD
13,50 EUR NETTO/H + DARMOWE
ZAKWATEROWANIE.
Holenderska firma pilnie poszukuje doświadczonych monterów
izolacji do pracy na projekcie
CHEMELOT pod BRAND. Mile
widziane zorganizowane grupy z
własnym autem. WYMAGANIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, certyfikat VCA (SCC nie jest
honorowane), znajomość języka
angielskiego/niemieckiego/
niderlandzkiego (umożliwiająca
samodzielne zdanie testów BHP
na wejściu na projekt oraz swobodną komunikację w pracy),

własne narzędzia, mile widziane
własne auto. OFERTA: legalne
zatrudnienie w oparciu o holenderską umowę o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
cotygodniowe wynagrodzenie,
zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe (możliwość poboru
w wynagrodzeniu +20 EUR/tydzień). Osoby zainteresowane
prosimy o wysłanie CV wraz z
certyfikatami na adres: cv@ch24.com (w tytule prosimy wpisać „CHEMELOT-BRAND”), biuro: +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).

Dekarz. Praca w Holandii.
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie
doświadczenie w zawodzie, min.
komunikatywna znajomość j.
niemieckiego, angielskiego lub
holenderskiego, prawo jazdy
kat. B i własny samochód mile
widziane, gotowość do podjęcia pracy za granicą. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie,
bezpłatne
zakwaterowanie,
holenderska umowa o prace,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych
Kandydatów
prosimy o przesłanie aplikacji
(CV) drogą mailową na adres:
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485
350 380.

Operator wózka widłowego typu REACHTRUCK. 11.27
euro brutto + premia i dodatki
!!! Okolice Venlo. Agencja Pracy Czasowej Jupiter (nr cert.

10790) poszukuje dla nowego
Holenderskiego klienta z branży logistycznej osób do pracy
jako: Operator wózka widłowego bocznego (REACHTRUCK).
Miejsce pracy: Holandia, okolice Venlo. Rozpoczęcie pracy:
Praca od zaraz. Wymagania:
komunikatywna
znajomość
języka angielskiego - warunek
konieczny, certyfikat oraz minimum roczne doświadczenie
jako operator wózka reachtruck,
motywacja i chęci do pracy, a
także dyspozycyjność do pracy
od zaraz, bardzo dobre zdolności interpersonalne i nastawienie na współpracę. Oferujemy:
Stawka 11.27 euro brutto- 16
euro brutto + extra bonusy i dodatki zmianowe, minimum formalności w Polsce- Holenderska
umowa o prace podpisywana
w naszej filii głównej w Venlo,
pracę w renomowanej i stabilnej firmie z możliwością rozwo-

ju zawodowego, co tygodniowe
wypłaty przelewane bezpośrednio na konto, zakwaterowanie,
pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, pomoc
przy wyrobieniu numeru Sofii,
ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatny transport samochodem z
miejsca zamieszkania do pracy,
dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Sandra Sadowska,
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: s.sadowska@jupiterpolska.pl.
W aplikacji prosimy umieścić
następującą klauzulę: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133,
poz. 883 ze zm.).
CIĄG DALSZY NA STR. 4

Reklama
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CIĄG DALSZY ZE STR. 2

Prace fizyczne. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. Oferujemy prace fizyczne: przenoszenie worków i pojemników, załadunek i
rozładunek w firmie zajmującej
się produkcją przypraw oraz
aromatów i proszków wykorzystywanych w przemyśle spożywczym (Deurne). Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER PRACY: praca od października 2018. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
dopiskiem PRACE FIZYCZNE na
adres: info@theperfectmatch.pl
LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz LUB kontakt telefoniczny (w
dni robocze w godzinach urzędowania biura) pod numerem
+48 61 820 55 50 (Certyfikat
nr 2318). Prosimy o zawarcie w
aplikacji zgody o następującej
treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaReklama

wartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o.,
62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo
rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.com/.

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 wykonawca: HERTEL.
Mile widziane zorganizowane
grupy z własnym autem. WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA
lub SCC, komunikatywna znajomość języka angielskiego/niderlandzkiego/niemieckiego (testy
na wejściu na projekt), własne
narzędzia, zakwaterowanie w
Rotterdamie lub okolicach, auto
mile widziane. OFERTA: legalne
zatrudnienie w oparciu o holenderską umowę o pracę, stawka
620 EUR netto/40 godzin, cotygodniowe wynagrodzenie, ubezpieczenie opłacone przez praco-

dawcę, wakacyjne/ rezerwowe.
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-mail: cv@ch-24.com (w
tytule prosimy wpisać „MONTER
IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH EXXON MOBIL”).

Stolarz budowlany. OCZEKIWANIA: min. 3-letnie doświadczenie w zawodzie, min.
komunikatywna znajomość j.
niemieckiego, angielskiego lub
holenderskiego, prawo jazdy
kat. B i własny samochód mile
widziane, gotowość do podjęcia pracy za granicą. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie,
bezpłatne
zakwaterowanie,
holenderska umowa o prace,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV)
drogą mailową na adres: joanna@worxx.nl. tel. 0031 485 350
380 Joanna.

Murarz klinkierowy. Holandia. United People Polska Sp. z
o.o wpisana do agencji zatrudnienia pod numerem 18581.
Murarz klinkierowy w Holandii.
Dla naszego klienta w Holandii
poszukujemy murarzy klinkierowych. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy
przy klinkierze, nabyte w Belgii
lub w Niemczech. Zarobki: 600
EUR netto tygodniowo. Zapewnione darmowe zakwaterowanie i transport do pracy. Praca
przewidziana na dłuższy okres
czasu, może być nawet na stałe.
Zainteresowanych ogłoszeniem
zachęcamy do przesłania CV na
adres
rekrutacja@utdpeople.
pl. Telefon kontaktowy: +48 61
6781 005, +31 412 788 122.
W aplikacji prosimy umieścić
następującą klauzulę: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
2016 r. poz. 922.

Pracownik logistyki. Tilburg. Van Koppen & Van Eijk
od 15 lat cieszy się zaufaniem

Pracowników na terenie całej
Holandii. W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownik logistyki
Tilburgu. Obowiązki: Zbieranie
zamówień, Rozładunek załadunek. Wymagania: Znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego, Elastyczność pod
względem czasowym( praca w
weekendy), Dwuzmianowy system pracy, Własny transport do
pracy. Oferujemy: pracę na długi
okres czasu, pewne wynagrodzenie, przyjazną atmosferę w
pracy, dodatek urlopowy, dodatek wakacyjny, dodatek zmianowy, zwrot kosztów dojazdu
powyżej 10 km. Jeśli szukasz
pracy logistycznej, wyślij swoje
CV z listem motywacyjnym na
adres mailowy: l.hrehovcikova@
vkve.nl.

Monter izolacji przemysłowych. Holandia. Holenderska
firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji przemysłowych do pracy na m.in.
Cargill Rotterdam - start: 22.10.
WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,
własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku

transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
możliwość nadgodzin, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe)
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają własne +20 EUR/tydzień), wakacyjne/rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 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 „MONTER
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Lakiernik. Agencja Pracy
TPM poszukuje lakierników do
pracy w Holandii. Jest to praca
w trakcie, której masz szansę
zdobyć doświadczenie przy przygotowaniu i malowaniu samolotów. Wymagania: doświadczenie
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przy malowaniu lub przygotowaniu do malowania samochodów
czy pojazdów użytkowych lub doświadczenie przy przygotowaniu
lub malowaniu przemysłowym.
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, 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 godzinową dla
LAKIERNIKA 10 euro NETTO.
CHARAKTER PRACY: praca na
dłuższy okres. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem 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 mojej aplikacji przez The Perfect
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

zowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie,
wakacyjne/rezerwowe. Osoby
zainteresowane 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
„TERMOIZOLATOR - NL”).

Monter okien i drzwi z
PVC/ aluminium. WYMAGANIA:
doświadczenie w montażu drzwi
i okien z PVC (mile widziane
zdobyte na terenie Holandii),
komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego- własny
środek transportu, podstawowe
narzędzia, mile widziane VCA.
OFERTA: zatrudnienie w oparciu
o holenderską umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie, min.
40 godzin pracy tygodniowo, cotygodniowe wynagrodzenie, darmowe zakwaterowanie w 1-osobowym pokoju, ubezpieczenie
zdrowotne. Aplikacje proszę wysłać na maila: joanna@worxx.nl.
Tel. 0031 485 350 380 Joanna.

Prace produkcyjne. Praca w Deurne. Poszukujesz pracy na produkcji? Zapoznaj się
z ofertami i aplikuj lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
Oferujemy prace krótkoterminowe, jak i długookresowe.
U nas każdy znajdzie coś dla
siebie! TPM poszukuje osób
chętnych do pracy w Holandii.
W skład oferty wchodzą: prace produkcyjne w zakładach
zajmujących się produkcją ziół
i przypraw (Deurne). Agencja
Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej, legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: praca od października
2018.
Lokalizacje zakładów pracy: Deurne. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
z dopiskiem PRODUKCJA na
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w
godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820
55 50 (Certyfikat nr 2318).
Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych za-

TERMOIZOLATOR. HOLANDIA. Holenderska firma poszukuje doświadczonych pracowników do ocieplania budynków
w rejonie Limburgia. Miasto:
Maastricht. Start: od zaraz. Mile
widziane zorganizowane ekipy z
własnym autem. WYMAGANIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego (min. 1 osoba w
grupie), certyfikat VCA, własny
środek transportu (1 na ekipę).
OFERTA: legalne zatrudnienie w
oparciu o holenderską umowę o
pracę, stawka 11,25-12,50 EUR
netto/godzina, cotygodniowe
wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorgani-

Mechanik samochodowy.
Leiden. Van Koppen & Van Eijk
od 15 lat cieszy się zaufaniem
Pracowników na terenie całej
Holandii. W chwili obecnej
poszukujemy kandydatów na
stanowisko: Mechanik samochodowy Leiden. Obowiązki:
Naprawa samochodów typu:
alfa, fiat jeep. Wymagania:
Znajomość języka angielskiego lub holenderskiego. Minimum rok doświadczenia jako
mechanik. Dyplom montera
samochodowego. Oferujemy:
pracę na długi okres czasu,
stale godziny pracy, pewne
wynagrodzenie według CAO,
przyjazną atmosferę w pracy,
dodatek urlopowy, dodatek
wakacyjny. Kontakt: Schiedam: adres: Broersvest 117
3111 EE Schiedam, numer telefonu: 010-310-56-00, e-mail: schiedam@vkve.nl.

wartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do
rozmowy z wybranymi osobami.
www.tpmwork.com.

Order picker przy różach.
Delfgauw. Van Koppen & Van
Eijk od 15 lat cieszy się zaufaReklama

niem Pracowników na terenie
całej Holandii. W chwili obecnej
poszukujemy kandydatów na
stanowisko: Order picker przy
różach w Delfgauw. OBOWIAZKI: Przygotowywanie towarów
do wysyłki zgodnie z formularzem zamówienia otrzymanym
od Koordynatora. Przechowywanie towarów i decydowanie
o ich rozmieszczeniu w chłodni.
Utrzymywanie chłodni w czystości, poprzez porządkowanie
i właściwe układanie wózków.

Przestrzeganie okresów przechowywania. Informowanie o
zasobach i powiadamianie o potrzebie uzupełnienia zapasów;
robienie inwentaryzacji. Oznaczanie towarów. WYMAGANIA:
Doświadczenie na podobnym
stanowisku. Gotowość do podjęcia współpracy w dłuższym
okresie czasu (min. 2 lata). Odporność na zmienne temperatury. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego
typu pracy. Komunikatywna zna-

jomość języka holenderskiego
/ angielskiego. Dyspozycyjność
(nienormowany czas pracy, również w niedziele i święta). Dojazd
do pracy we własnym zakresie;
miejsce zamieszkania maks. 15
km od miejsca pracy. OFERUJEMY: Stabilna prace w międzynarodowej firmie. Możliwość rozwoju zawodowego. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu z naszymi biurami i
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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sprawdzenia, że jesteśmy godni
zaufania. Rotterdam: adres: Mijnsherenlaan 206, 3083 BZ Rotterdam, numer telefonu: 0104844114, e-mail: rotterdam@
vkve.nl, Schiedam: adres: Broersvest 117 3111 EE Schiedam,
numer telefonu : 010-310-5600, e-mail: schiedam@vkve.nl.

STOLARZ BUDOWLANY.
HOLANDIA (SITTARD). Zagraniczna firma poszukuje doświadczonych stolarzy budowlanych
do pracy w Holandii w rejonie
Limburgia. Mile widziane ekipy
2-osobowe. Start: 23.10.2018.
WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, min. podstawowa znajomość języka obcego
umożliwiająca komunikację na
budowie, własny środek transportu (1 na parę), gotowość
do podjęcia długoterminowej
współpracy. OFERTA: legalne zatrudnienie w oparciu o holenderską umowę o pracę, stawka 1212,50 EUR netto/godzina, min.
40 godzin pracy tygodniowo,
cotygodniowe wynagrodzenie,
zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane i opłaco-

ne przez pracodawcę, darmowe
ubezpieczenie, wakacyjne/rezerwowe. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt: 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 „STOLARZ BUDOWLANY - SITTARD”).

Pomocnik
lakiernika.
Agencja Pracy TPM poszukuje
pomocników lakiernika do pracy
w Holandii. Jest to praca w trakcie, której masz szansę zdobyć
doświadczenie przy przygotowaniu i malowaniu samolotów. Wymagania: doświadczenie przy
malowaniu lub przygotowaniu
do malowania samochodów czy
pojazdów użytkowych lub doświadczenie przy przygotowaniu
lub malowaniu przemysłowym.
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, 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 godzinową

dla POMOCNIKA LAKIERNIKA
8.50 euro NETTO. CHARAKTER
PRACY: praca na dłuższy okres.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV z dopiskiem
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 mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o.,
62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo
rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.com/.

Malarz. Praca w Holandii.
Dla naszego klienta poszukujemy malarzy. Praca przy obiektach użyteczności publicznej i
budownictwa mieszkaniowego.
Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Czynności: przygotowanie powierzchni do malowania, szpachlowanie, szlifowanie,
czyszczenie,
konserwowanie,
impregnacja powierzchni, malowanie. Wymagania: doświadcze-

nie w ww zawodzie, znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego, auto do wlanej dyspozycji. Nasza oferta: atrakcyjne i
cotygodniowe wynagrodzenie,
zakwaterowanie
bezpłatne,
ubezpieczenie zdrowotne, zatrudnienie na holenderskich warunkach. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt telefoniczny:
Tel. 0031 485 350 380 Joanna,
joanna@worxx.nl.

Monter izolacji przemysłowych. Holandia. Holenderska
firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji przemysłowych do pracy na m.in. Cargo Rotterdam - start: od zaraz.
WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,
własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku
transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
możliwość nadgodzin, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe)

zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają własne +20 EUR/tydzień), wakacyjne/rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 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 „MONTER
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Zbrojarz. Holandia. United
People Polska Sp. z o.o wpisana do agencji zatrudnienia
pod numerem 18581. Murarz
klinkierowy w Holandii. Dla naszego klienta w Holandii poszukujemy murarzy klinkierowych.
Wymagane jest wcześniejsze
doświadczenie w pracy przy
klinkierze, nabyte w Belgii lub
w Niemczech. Zarobki: 600
EUR netto tygodniowo. Zapewnione darmowe zakwaterowanie i transport do pracy. Praca
przewidziana na dłuższy okres
czasu, może być nawet na stałe.
Zainteresowanych ogłoszeniem
zachęcamy do przesłania CV na

adres
rekrutacja@utdpeople.
pl. Telefon kontaktowy: +48 61
6781 005, +31 412 788 122.
W aplikacji prosimy umieścić
następującą klauzulę: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
2016 r. poz. 922.

Stolarz ZZP. Poszukuję
osób z holenderska lub polska
działalnością - stolarz, praca
od zaraz w Lekkerkerk oraz
UTRECHT, praca na dłuższy
okres, wymagane doświadczenie oraz narzędzia, płatność po
7 dniach od wystawienia faktury, TEL 0642836192.

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH. HOLANDIA CHEMELOT POD HERTEL - 13,50
EUR NETTO/H + DARMOWE ZAKWATEROWANIE I UBEZPIECZENIE. Holenderska firma poszukuje doświadczonych monterów
izolacji na shutdown na projekt
Chemelot w rejonie Limburgia.

7

Nasza Holandia
Reklama

PRACA
Mile widziane zorganizowane
brygady z autem. WYMAGANIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, certyfikat VCA lub SCC, własne narzędzia, komunikatywna
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego/niderlandzkiego
(testy na wejściu na projekt),
własny środek transportu mile
widziany. OFERTA: legalne zatrudnienie w oparciu o holenderską umowę o pracę, stawka 13,50 EUR netto/godzina,
cotygodniowe wynagrodzenie,
40 godzin pracy tygodniowo +
nadgodziny, darmowe ubezpieczenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane
i opłacone przez pracodawcę,
wakacyjne/rezerwowe. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: 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@ch24.com (w tytule prosimy wpisać „CHEMELOT-HERTEL”).

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 miejscowo-

ściach są już moi ludzie - jest to
duży projekt, wiec potrzebujemy
więcej ludzi. Praca na dłuższy
okres, wymagane doświadczenie oraz narzędzia, płatność po
14 dniach od wystawienia faktury. tel. 0642836192.

Prace fizyczne. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. Oferujemy
prace fizyczne: załadunek, rozładunek towarów w firmie zajmującej się produkcją i dystrybucją
wód (Mierlo). Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER PRACY: praca od października 2018. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
dopiskiem PRACE FIZYCZNE na
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB
rejestrację poprzez formularz
kontaktowy tpmwork.com/#formularz LUB kontakt telefoniczny
(w dni robocze w godzinach urzędowania biura) pod numerem

+48 61 820 55 50 (Certyfikat
nr 2318). Prosimy o zawarcie w
aplikacji zgody o następującej
treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 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 rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo
rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.com/.

Monter fasad osłonowych.
Dla naszego klienta poszukujemy monterów ścian kurtynowych/osłonowych. Oczekiwania:
doświadczenie na w/w stanowisku, mile widziane brygady,
zdolności manualne, znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego, VCA. Oferujemy: zatrudnienie na warunkach holenderskich, ubezpieczenie zdrowotne,
atrakcyjne wynagrodzenie, kwatera w pełni wyposażona, bezpłatna. Osoby zainteresowane
proszę o przeslania aplikacji
na adres: joanna@worxx.nl.
Tel.0031 485 350 380 Joanna.

Monter izolacji przemysło-

wych. Holandia. Holenderska
firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji przemysłowych do pracy na m.in. BP
Rotterdam - start: do negocjacji.
WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,
własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku
transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
możliwość nadgodzin, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe)
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają własne +20 EUR/tydzień), wakacyjne/rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 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 „MONTER
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

SPAWACZ
MIG-MAG.
Agencja Pracy TPM poszukuje
spawacza MIG-MAG do pracy w
Holandii. Jest to praca w firmie
zajmującej się recyklingiem
opon. Wymagania: uprawnienia
spawalnicze MIG-MAG, znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat.B. Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, 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
godzinową 11.00 euro brutto/h.
CHARAKTER PRACY: praca od
października 2018. Miejscowość: Amsterdam. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem SPAWACZ na
adres: info@tpmwork.com LUB
kontakt telefoniczny (w dni robocze w godzinach urzędowania
biura) pod numerem +48 61
820 55 50 (Certyfikat nr 2318).
Prosimy o zawarcie w aplikacji
zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
mojej aplikacji przez The Perfect
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadze-

nia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik bukietów bandowych. HONSELERSDIJK. Van
Koppen & Van Eijk od 15 lat
cieszy się zaufaniem Pracowników na terenie całej Holandii.
W chwili obecnej poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
Pracownik bukietów bandowych
HONSELERSDIJK.
Obowiązki:
robienie bukietów ręcznych,
bandowych. Wymagania: znajomość języka angielskiego, mile
widziane doświadczenie, własny
transport do pracy lub prawo jazdy kat. B. Oferujemy: Wynagrodzenie zgodne z VGB COA, pracę
na długi okres czasu. Kontakt:
Schiedam: adres: Broersvest
117 3111 EE Schiedam, 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:
DENHAAG@VKVE.NL;
Rotterdam: adres: Mijnsherenlaan 206, 3083 BZ Rotterdam,
numer telefonu: 010-4844114,
e-mail: rotterdam@vkve.nl.
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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Praca przy montowaniu
dachówki ZZP. Poszukuję osób
z holenderska lub polska działalnością do pracy przy montowaniu dachówki na dachu,
praca od zaraz w Lekkerkerk
oraz UTRECHT, praca na dłuższy
okres, wymagane doświadczenie oraz narzędzia, płatność po
7 dniach od wystawienia faktury, TEL 0642836192.

Monter izolacji przemysłowych. Holandia. Holenderska
firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji przemysłowych do pracy na m.in. Esso
Rotterdam - start: od zaraz.
WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,
własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku
transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
możliwość nadgodzin, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe)
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają własne +20 EUR/tydzień), wakacyjne/rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro:
+48 864 711 471, Paulina: +48
Reklama

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 „MONTER
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Prace fizyczne. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi
do pracy w Holandii. Oferujemy prace fizyczne: załadunek,
rozładunek, pakowanie, sortowanie towarów w firmie zajmującej się produkcją palet
(Deurne). Agencja Pracy TPM
oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER PRACY: praca od października 2018. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
z dopiskiem PRACE FIZYCZNE
na adres: info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w
godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820 55
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody
o następującej treści: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych
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 rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z

wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik magazynowy.
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 obowiązują ograniczenia wiekowe.
Czynności: zbieranie zamówień,
pakowanie, etykietowanie, załadunki itd. Stawka 10,50 EUR
– 12 EUR brutto/h. Wymagamy podstawowej znajomości
języka angielskiego. Możliwy
natychmiastowy start, szkolenia 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 rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

MURARZ (CEGŁA PALONA). HOLANDIA (HEERLEN).
Holenderska firma poszukuje
doświadczonego murarza na
projekt w okolicach Heerlen.
WYMAGANIA: min. 5 lat doświadczenia na w/w stanowisku
(cegła palona), certyfikat VCA,

znajomość języka niemieckiego
lub niderlandzkiego w stopniu
umożliwiającym komunikację w
pracy, własny środek transportu,
gotowość do podjęcia długoterminowej współpracy. OFERTA:
legalne zatrudnienie w oparciu
o holenderską umowę o pracę,
stawka 12-12,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wynagrodzenie, min. 40 godzin pracy
tygodniowo,
zakwaterowanie
(pokoje 1-ososobwe) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie,
wakacyjne/rezerwowe. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: 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@ch24.com (w tytule prosimy wpisać „MURARZ - HEERLEN”).

Prace produkcyjne. Helmond. Szukasz pracy na produkcji? Zapoznaj się z ofertami
i aplikuj lub skontaktuj się z
nami telefonicznie. Oferujemy
prace krótkoterminowe, jak i
długookresowe. U nas każdy
znajdzie coś dla siebie! TPM
poszukuje osób chętnych do
pracy w Holandii. W skład oferty
wchodzą: prace produkcyjne w
firmie zajmującej się produkcją
podłóg drewnianych (Helmond).
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego
koordynatora,
cotygodniowe
wypłaty na konto, możliwość
pracy długoterminowej, legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: praca od października
2018. Lokalizacje zakładów
pracy: Helmond. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem PRODUKCJA
na adres: info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w
Reklama

godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820 55
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy
o zawarcie w aplikacji zgody o
następującej treści: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych
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 rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Wykładanie towarów w
supermarketach.
Amsterdam. Pracownik supermarketu – Amsterdam. Dla naszych
klientów, największych sieci
supermarketów w Holandii,
poszukujemy osób do wykładania towaru w supermarketach
(Merchandiser). Wymagania:
Komunikatywny język angielski
lub holenderski, Doświadczenie
przy wykładaniu towaru, Mile
widziane doświadczenie w Jumbo, Albert Heijn czy Tesco w UK,
Holandii, Francji, Belgii, Dyspozycyjność, Motywacja do pracy.
Oferujemy: Wysokie stawki
zależnie od doświadczenia,
stawka godzinowa od 10,91
euro brutto + dodatki, w godzinach nocnych 17,23 euro brutto, Możliwość zamieszkania w
służbowym mieszkaniu, Transport do pracy z służbowych
mieszkań. Wyślij swoje CV oraz
krótki list motywacyjny na ola@
pracaholandia.info z dopiskiem
– „Supermarkety”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z
wybranymi osobami.

Monter izolacji przemysłowych. Holandia. Holenderska
firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji przemysłowych do pracy na m.in.
Emmen - start: od zaraz. WYMAGANIA: doświadczenie na
w/w stanowisku, certyfikat VCA,

własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku
transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
od 13,50 EUR netto/godzina,
możliwość nadgodzin, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe)
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają własne +20 EUR/tydzień), wakacyjne/rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 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 „MONTER
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Boxmdewerker – kwiaty.
Dailyflex Personeelsdiensten.
Poszukujemy pracownika dla
naszego klienta, firmy zajmującej się exportem kwiatów. PRACA STALA LUB DODATKOWA.
Oferta: Box medewerker, Zbieranie zamówień kwiatów ciętych i
doniczkowych, Budowanie wózków giełdowych, Sealowane, itp.
Stawka: od 10,18. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy „na
Florze”, zaangażowanie, chęć i
motywacja do pracy i dyspozycyjność w pracy, umiejętność
komunikowania się w języku holenderskim, własny dojazd lub
zamieszkanie w okolicach Hagi,
Westlandu(ew. zwrot do ustalenia). Nie oferujemy zakwaterowania. Jesteś zainteresowany/a
- wyślij do nas swoje CV z dopiskiem w temacie maila SLOT na
adres mail vacature@dailyflex.
nl. Lub zadzwoń: 0174-287-273.
Nasza strona: www.dailyflex.nl.
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Transport – oferuję: CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POLSKA - HOLANDIA BELGIA
NIEMCY.
MIĘDZYNARODOWY
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeżdżamy codziennie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII,
HOLANDII. Obsługujemy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie,
opolskie, dolnośląskie. Kursy
międzynarodowe
realizujemy
busami 9-osobowymi o wysokim
standardzie. Wykonujemy przewozy osób w systemie “door to
door”, ze wskazanego adresu początkowego pod wskazany adres
końcowy. Oferujemy Państwu
KONKURENCYJNE CENY oraz
wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd za
50 procent ceny lub 10-ty tylko
za 1 zł, 5 procent rabatu za płatność z góry, zniżki dla grup (już
od 2 osób), rezerwacja w dwie
strony -10 euro. Więcej na naszej
stronie www.poeuropie.pl. Kontakt PL + 48 666 66 10 20, NL
+ 31 687 75 06 02 (lycamobile), GG 49870095, mail: biuro@
poeuropie.pl, www.poeuropie.
pl, JAK REZERWOWAĆ? Wybierz
jedną z możliwości: 1. Wypełnij
formularz:
http://poeuropie.
com.pl/kontakt.php. 2. Wyślij
SMS z rezerwacją na numer
+48 66666 10 20 lub +31 687
750 602. W treści wiadomości
Reklama

wpisz: datę wyjazdu, adres początkowy – gdzie mamy po Ciebie przyjechać, adres końcowy
– gdzie mamy Cię zawieźć, imię
i nazwisko pasażera, dodatkowe
informacje np. numer telefonu,
datę powrotu itp. 3. Zadzwoń do
nas. Rezerwacja jest ważna po
potwierdzeniu przez nas.
Usługi – inne: Konsultacje
z psychologiem przez Skype.
Konsultacje z psychologiem
przez Skype! Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, a szczególnie tych osób, które ze względu np. na odległość
miejsca zamieszkania nie mogą
przyjeżdżać do siedziby Centrum
Rozwoju Osobistego w Białymstoku, uruchomiamy konsultacje
psychologa przez Skype. Umożliwiają one uzyskanie wsparcia w
sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych w momencie,
w którym pomoc jest najbardziej
potrzebna, gdy emocje są silne,
a sytuacje i okoliczności zdarzeń
czasem tak skomplikowane,
że trudno samodzielnie szukać
rozwiązań. Konsultacje przez
Skype odbywać się będą na takich samych zasadach co praca
bezpośrednia w Centrum Rozwoju Ososbistego – obowiązywać
będą dobrowolność i dyskrecja.

Pomoc psychologiczna on-line w
tym konsultacje i psychoterapia
przez przez Skypea jest dobrym
sposobem uzyskania pomocy,
przy jednoczesnej gwarancji zachowania poufności. Oferta skierowana jest szczególnie do Polaków mieszkających za granicą i
nie mających bezpośredniego
dostępu do polskojęzycznego
psychologa, do osób mieszkających z dala od ośrodków profesjonalnej pomocy psychologicznej lub osób, które nie mają
możliwości pozostawienia dzieci
pod czyjąś opieką. Płatność odbywa się przelewem na konto,
w formie przedpłaty. Koszt jednej sesji 100 PLN. www.CentrumRozwojuOsobistego.com.pl.
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 klimatyzacja. Duże wygodne busy i szybkie mikrobusy. Podkarpackie,
Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, Dolny
Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie,
Lubelskie. 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
klimatyzacja. 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 - WTOREK I PIĄTEK. CONNECT - LICENCJONOWANE
PRZEWOZY
BUSEM POLSKA – HOLANDIA.
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl.
Oferujemy przewozy komfortowymi
busami 9 osobowymi na trasie
Polska - Holandia. Niewątpliwą
zaletą podróży jest stosunkowo
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i
DOWÓZ pasażerów pod wskazany adres od DRZWI do DRZWI.
Trasy przejazdu planowane tak,
aby maksymalnie skrócić czas
podróży. Dla stałych klientów i
grup zorganizowanych korzystne
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.
Transport – oferuję: Kom-

fortowo z Adresu pod Adres do
Niemiec i Holandii – LancCar. PL
+48 514 436 222 NL +31 620
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli
cenisz sobie komfort i wygodę
wybierz LancCar. Posiadamy
samochody Renault Master z
zabudową VIP: komfortowe siedzenia z dużą ilością miejsca,
dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja, dvd, wi-fi na terenie Polski.
Świadczymy usługi w zakresie
przewozu osób z południowej
Polski przez środkowe Niemcy
do Holandii i Belgii, przewozimy
ludzi z adresu pod adres, organizujemy wyjazdy weekendowe
do dowolnego miasta w Europie,
możliwość wynajęcie samochodu z kierowcą lub bez. Jeśli masz
jakieś pytania zadzwoń lub napisz.
Nauka: Kurs j.holenderskiego. STICHTING NOSTRI MUNDI
(Fundacja Nasz Świat) w Waddinxveen już od lat organizuje
kursy języka niderlandzkiego na
poziomach od A0 do B2. Zajęcia
odbywają się w sobotę wieczorem i przez całą niedzielę, w małych 6 - 10 osobowych grupach.
Nie jestes pewny na jakim poziomie jest Twój niderlandzki? Nasz
specjalny test pomoże Tobie (i
nam) to ustalic. Aby na kursie

osiągnąć poziom A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, każdy po 16 godzin zegarowych. Spotykamy się
raz w tygodniu na 2 godziny. Aby
na kursie osiągnąć poziom A2,
trzeba zaliczyć 2 dalsze moduły,
po 16 godzin zegarowych każdy.
Spotykamy się raz w tygodniu na
2 godziny. Moduły A1 i A2 kończą
się egzaminem i rozdaniem certyfikatów tym kursantom, którzy
egzamin zdali. W przypadku kursów na poziomie B1 i B2, oprócz
egzaminu pisemnego, moduły
kończą się dodatkowym egzaminem ustnym. Cena jednego
modułu wynosi 200 euro, niezależnie od poziomu. Warto zapytać pracodawcę, czy zechciałby
zainwestować w Twój kurs.
Lekcje prowadzi nauczycielka z
wykształceniem wyższym lingwistycznym i mieszkająca w Holandii już 40 lat. Faktury wydawane są na ostatnich zajęciach
danego modułu. Kawa, herbata,
ciasteczka i parking – GRATISOWE. Jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole? Zadzwoń
lub wyślij wiadomość na numer
0628742810. Albo napisz do
nas maila: info@nostrimundi.nl,
Serdecznie zapraszamy!

CIĄG DALSZY NA STR. 10
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Transport – oferuję:
Wolne miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. Podkarpackie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Łódzkie,
Małopolskie, Śląskie, Opolskie.
POLSKA 0048-516496652 HOLANDIA 0031-68488678. 5ty
przejazd GRATIS, atestowane
fotele, nowe samochody, wifi,
klimatyzacja, najlepsi kierowcy
z wieloletnim doświadczeniem,
często podwójne obsady, szybkie
mikrobusy busy oraz duże busy z
DVD, ubezpieczenie podczas podróż, najkrótszy czas przejazdu,
uprzejmi, profesjonalni kierowcy.
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO,
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZDU, NUMER TELEFONU ORAZ
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie,
Świętokrzyskie, Podkarpackie.
POLSKA
0048-516496652
HOLANDIA 0031-684886783,
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: INTER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I
HOLANDII. Przewóz osób Polska
- Niemcy – Holandia. Obsługujemy województwa: OPOLSKIE,

DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny
przejazdu: Polska - Holandia: od
250 zł. Holandia - Polska: od 60
euro. Firma Inter- tour oferuje
Państwu: indywidualne przewozy
do Niemiec i Holandii, transport
zorganizowanych grup z dowolnych miejsc oraz w dowolnych
terminach, transport z miejsca
zamieszkania
bezpośrednio
pod wskazany adres, atrakcyjne
ceny, zniżki dla dzieci do 15 lat,
spokojną i komfortową podróż.
Nasza firma dysponuje nowoczesną flotą około 75 pojazdów, która na bieżąco jest modernizowana. Wszystkie nasze samochody
znajdują się w nienagannym stanie technicznym. Chcesz dotrzeć
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj
więcej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel:
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD
55 EURO, FIRMA MILEKTRANS
OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZDY Z ADRESU NA ADRES NA
TRASIE POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 609 822
180 (przyjmujemy również rezerwacje SMS), www.MILEKTRANS.
pl (rezerwacje internetowe), OB-

SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE (
Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i okolice), WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, Kępno, Syców i okolice),
ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce,
Włoszczowa). PODKARPACKIE
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE:
PRZEJAZD W DWIE STRONY
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł),
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł
każda osoba), TANIE CZWARTKI
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI ( powrót do PL) przejazdy od 50euro/ 210zł. SAMOCHODY: MERCEDES SPRINTER
(duża przestrzeń bagażowa +
maksymalny komfort podróży),
RENAULT MASTER (duża przestrzeń bagażowa + maksymalny
komfort podróży), OPEL VIVARO
(pojedyncze rozkładane fotele),
FORD TRANSIT (przestronny i
komfortowy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Firma DAN-MAR oferuje transport
osób, paczek oraz korespondencji. Nasza firma posiada CERTYFIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-

KA!!!!Zapewniamy krótszy czas
podróży, możliwy dowóz osób
pod wskazany adres oraz ubezpieczenie na czas przejazdu.
Każdy bus posiada klimatyzację,
DVD oraz wygodne rozkładane
fotele, które 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. Grupy zorganizowane lub
powyżej 4 osób- wyjazd każdego
dnia tygodnia z 20% rabatem!!!
W Polsce jeździmy przez takie
województwa jak: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, wielkopolskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie,
łódzkie oraz opolskie i lubuskie.
Kontakt pod numerem +48 660
562 625 lub +31 617 679 151,
e-mail: danmarprzewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: Taxi
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783. Szukacie państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii? Dobrze
trafiliście. Oferuje bezpieczny
transport z adresu pod adres w
rozsądnej cenie. Przewóz maksymalnie dla 4 osób komfor-

towym samochodem w miłej
atmosferze. Prowadzę obsługę
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy do urzędów, lekarzy, na dyskoteki-Luna,
Shuffle,Geldern i inne. Usługa
także dotyczy zakupów (również
w godzinach nocnych i weekendy), także pomoc w małych
przeprowadzkach, oraz wszelkie
inne według potrzeby klienta.
Ceny do negocjacji, dla stałych
klientów duże rabaty. Lokalizacja Cuijk koło Nijmegen. Postaw
na sprawdzonych, zaoszczędzisz
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam.
Telefon: Dzwoń każdego dnia o
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: Transport z Holandii do Polski? Dzwoń:
660-322-166. Busy z 2017 roku
zapewnią Ci bezpieczny i szybki
przejazd. Wyjeżdżasz do Holandii? Masz pilny wyjazd do Belgii? Musisz być zaraz w Niemczech albo we Francji? Zapisz
ten numer i dzwoń teraz. Z Polski: 660-322-166, z zagranicy:
0048-660-322-166. Albo wyślij
SMS – oddzwonimy. Nasze samochody wożą tanio, komfortowo i na miejsce. Renault Trafic z
roku 2017, najmocniejszy silnik,
nowe opony Michelin, dwustre-

fowa klimatyzacja, ładowarka
do smartfonu/tabletu dla każdego, podłokietnik przy każdym
siedzeniu, siedziska dla dzieci.
Na miejsce wozi doświadczony i
ugodowy kierowca. Nasza trasa
i terminy: Holandia – Polska: w
piątek i poniedziałek około godziny 18.00. Polska – Holandia:
we czwartek i niedzielę około
godziny 6.00. Trasa do Holandii
trwa około 12 godzin. Zaczynamy w Toruniu, a odbierzemy Cię
z dowolnego miejsca w północno-zachodniej Polsce. Rewelacyjna cena: 60 Euro! Czemu warto
jechać z nami do Holandii? 1.
Jedziemy z miejsca, które wskażesz, prosto do celu. 2. Masz
wiele własnego miejsca w 9-osobowym busie o najwyższym standardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie,
bo doświadczony kierowca do
Renault Trafica z 2017 roku założył najlepsze opony, Michelin. 4.
Zawieziemy Twoje bagaże i paczki. 5. Gwarantujemy ładowarki
do komórek, dwustrefową klimatyzację, przyciemniane szyby
i podłokietniki osobne dla każdego. 6. Jeśli jedziesz w grupie
i zapytasz o rabat, to na pewno
dostaniesz. 7. Wystawiamy paragon lub FV – jedziesz legalnie,
a po rozliczeniu podatku możesz
oszczędzić 23 procent! Więcej
na www.Szofer.biz.
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Opole/ Sąd zakazał uczelni informowania o
naukowcach, którzy wytoczyli jej proces
Sąd Okręgowy w Opolu wydał zakaz rozpowszechniania przez Politechnikę Opolską informacji na temat
siedmiu naukowców, którzy
wytoczyli uczelni procesy
o naruszenie ich dóbr osobistych. Zakaz obowiązuje
przez "czas trwania przyszłego procesu".
W maju tego roku politechnika zwolniła w trybie dyscyplinarnym prof. Pawła Frącza, zarzucając mu niegospodarność
podczas wyjazdów zagranicznych. Podstawą miał być wynik
wewnętrznego audytu, obejmujący zwolnionego i kilku innych
pracowników uczelni, których
ukarano pozbawiając ich m.in.
funkcji dyrektorskich w jednym
z instytutów PO. Prof. Frącz złożył w Sądzie Okręgowym pozew
przeciwko Politechnice Opolskiej o ochronę dóbr osobistych
i zapłatę za - jego zdaniem - pomówienia, których stał się ofiarą. Naukowiec wniósł także do

sądu wniosek o wydanie zakazu
rozpowszechniania przez byłego
pracodawcę informacji na temat audytu, będącego według
rzecznika rektora podstawą
zwolnienia, a którego rzetelność
i zgodność z przepisami prawa
kwestionuje zwolniony naukowiec.
Kolejnych sześciu pracowników Politechniki Opolskiej
(w tym pięciu naukowców)
wystąpiło przeciwko uczelni o
naruszenie ich dóbr osobistych
poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych - w ich ocenie - informacji na temat realizowanego przez nich projektu. Zdaniem
wnioskodawców,
działania
uczelni miałyby być zemstą za
poparcie, jakiego udzielili zwolnionemu z pracy koledze.
W nieprawomocnym postanowieniu, Sąd Okręgowy do
czasu zakończenia procesu,
zakazał uczelni i jednemu z jej
pracowników, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji, dokumentów, anonimów
i ocen dotyczących tej pracy.
"Sąd Okręgowy w Opolu

ustanowił na czas trwania przyszłego procesu, który wytoczył
Paweł F. przeciwko Politechnice Opolskiej (...) zakaz rozpowszechniania w jakikolwiek
sposób informacji dotyczących
wnioskodawcy Pawła F., wskazanych szczegółowo w postanowieniu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd
Okręgowy w Opolu. Sąd uznał, iż
wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie o ochronę dóbr
osobistych, które ma być przedmiotem przyszłego postępowania o ochronę dóbr osobistych.
Postanowienie jest prawomocne" - powiedziała PAP Aneta
Rempalska z biura prasowego
SO w Opolu.
W obronie naukowców
wystąpiła grupa blisko stu pracowników i osób związanych z
uczelnią, którzy podpisali w tej
sprawie list otwarty. W gronie
sygnatariuszy listu jest dwóch
byłych rektorów Politechniki
Opolskiej.
W połowie ubiegłego tygodnia, dyrektor Najda z biura rektora PO poinformował dzienni-

karzy, że Sąd Rejonowy w Opolu
umorzył sprawę karną o zniesławienie, którą z prywatnego
oskarżenia wytoczył rektorowi
politechniki prof. Frącz.
"Postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne i
będę się od niego odwoływał.
Chcę zwrócić uwagę, że prezes
Sądu Rejonowego, który miał
pierwotnie prowadzić proces
wyłączył się ze sprawy, kiedy
okazało się, że reprezentujący
Politechnikę Opolską prawnik
konsultował z nim wcześniej
mój przypadek, a na dodatek
pracuje na umowę zlecenie w
opolskim Sądzie Rejonowym.
Miałem nadzieję, że z tego samego powodu proces zostanie
przeniesiony do innego sądu.
Stało się jednak inaczej i sąd
pierwszej instancji wolał umorzyć postępowanie bez procesu"
- informuje prof. Frącz.
W konflikt na Politechnice
włączyły się trzy działające na
uczelni związki zawodowe, w
tym ZZ Związku Nauczycielstwa
Polskiego i zakładowa "Solidarność". Związkowcy domagają

FOT. FREEIMAGES.COM / NIKARETEKU
się od rektora wyjaśnień na temat zasad wypłacania mu specjalnego dodatku i przyszłości
uczelni. Sprawą ukaranych pracowników zajęła się Państwowa
Inspekcja Pracy, która w przypadku trzech ukaranych stanęła
po stronie pracowników, stwier-

dzając, że karząc ich, uczelnia
złamała prawo. (PAP)
AUTOR: MAREK SZCZEPANIK
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL

Gowin spodziewa się zaskarżenia do TK przepisu
o zatrudnianiu sędziów na uczelniach
Mam nadzieję, że przepis
Konstytucji dla Nauki dot.
zatrudniania na uczelniach
grupy sędziów zostanie
zaskarżony do Trybunału
Konstytucyjnego i uchylony
– powiedział PAP szef resortu nauki Jarosław Gowin.
Dodał, że jeśli tak się nie
stanie, będzie namawiał koalicję rządową do usunięcia
tego przepisu.
Przepis, który wprowadza
prawo dla urzędującego sędziego
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu
Najwyższego lub Sądu Administracyjnego i sędziego w stanie
spoczynku do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej,
zaproponowali w lipcu podczas
prac nad ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym, i nauce (Ustawa
2.0, Konstytucja dla Nauki) senatorowie. Była to jedna z kilku poprawek zaproponowanych przez
Senat.

Jeszcze przed głosowaniem
poprawek Senatu w Sejmie Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP) wyraziła
protest wobec zaproponowanego
przez senatorów przepisu dot. zatrudniani grupy sędziów. Rektorzy
apelowali do posłów o odrzucenie
tej poprawki; ostatecznie jednak
Sejm ją przyjął.
"W tej sprawie w pełni podzielam krytyczną opinię nie tylko
KRASP-u, ale ogromnej większości środowiska akademickiego.
Mam nadzieję, że ten przepis zostanie zaskarżony do TK i uchylony
przez Trybunał. Jeżeli tak się nie
stanie, będę namawiał koalicję
rządową do usunięcia tego przepisu" - zadeklarował w rozmowie
z PAP wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin. Dodał, że nie jest jedyną
osobą w rządzie i w Zjednoczonej
Prawicy, która ma do tego przepisu zastrzeżenia.
Gowin zastrzegł przy tym, że
na razie Zjednoczona Prawica
koncentruje się na wyborach samorządowych, a on jako minister
nauki i szkolnictwa wyższego - na
wdrażaniu nowej ustawy, która

wchodzi w życie 1 października br.
„Ewentualna zmiana tego kontrowersyjnego, żeby nie powiedzieć
nieakceptowalnego
przepisu,
może chwilę poczekać, tym bardziej, że spodziewam się zaskarżenia go do Trybunału Konstytucyjnego" – dodał wicepremier.
Pytany przez PAP, czy resort
nauki planuje w najbliższej przyszłości nowelizację Konstytucji dla
Nauki, Jarosław Gowin odpowiedział: "Analizujemy teraz uważnie
razem ze środowiskiem akademickim, zwłaszcza z Radą Główną
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz związkami zawodowymi, poszczególne
przepisy pod kątem tego, czy są
dostatecznie precyzyjne i dostatecznie spójne – chodzi w szczególności o przepisy przejściowe
dotyczące spraw pracowniczych.
Żadnych jednak zasadniczych
zmian w ciągu najbliższego roku
w ustawie nie przewiduję".
Niezadowolenie części środowiska akademickiego budzi to, że
w Konstytucji dla Nauki ostatecznie
nie zrównano wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet - nauczycieli

akademickich; w toku prac nad
projektem ustawy pojawiła się propozycja, by wynosił on i dla kobiet, i
dla mężczyzn 65 lat. Rząd przychylił
się jednak do postulatu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, aby w odniesieniu
do kobiet naukowców wiek emerytalny wynosił - tak, jak w przypadku
wszystkich kobiet - 60 lat.
"Takie rozwiązanie jest moim
zdaniem w odniesieniu do świata
nauki rozwiązaniem niedobrym. Ministerstwo proponowało utrzymanie
równego wieku emerytalnego" –
podkreślił Gowin. Szef resortu nauki
ocenił co prawda, że zapis dotyczący
obniżenia wieku emerytalnego dla
kobiet można rozpatrywać jako "pewien przywilej". "W tym sensie nie
sądzę, żeby cokolwiek złego tutaj
się stało. Chociaż nie ukrywam, że
będę w przyszłości dążył do nowelizacji tego przepisu - zapewne już w
przyszłej kadencji, nie w obecnej" dodał.
PAP - NAUKA W POLSCE, SZYMON
ZDZIEBŁOWSKI
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL

FOT. FREEIMAGES.COM / EKELZARTH
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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

•••

danym adresem, to nie ma Pan
prawa się pod nim meldować.
Do zameldowania jest potrzebna
umowa najmu lokalu.

•••
Witam,
Jestem w 8 miesiącu ciąży.
Pobieram zasiłek chorobowy, a
raczej jeszcze na niego czekam.
Chciałabym zgłosić macierzyńskie, ale muszę wrócić do Polski.
Czy dałoby radę to jeszcze przenieść?
Pozdrawiam

(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Szanowna Redakcjo,
Mam rentę WIA, dostaję
miesięcznie 710 euro i za to
mam wyżyć. Mieszkanie mnie
tyle kosztuje. Mam meldunek,
żadnych innych dochodów. Co
robić?
Pozdrawiam

Zasiłek dla bezrobotnych
przysługuje każdej osobie, która
w ciągu ostatnich 36 tygodni ma
przepracowanych 26 tygodni, nie
została zwolniona dyscyplinarnie
ani nie zwolniła się sama z pracy.

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

•••

Odpowiedź:
Można postarać się o zasiłek
socjalny z gminy, jednakże prosimy pamiętać, że do otrzymania
takiego zasiłku trzeba spełnić rygorystyczne warunki.

•••
Dobry wieczór,
Mam pytanie związane z
zasiłkiem dla bezrobotnych. Jestem zatrudniony w Holandii od
17.05.2016 roku u jednego pośrednika pracy, gdzie pracowałem 4 miesiące w jednej firmie i
3 miesiące w drugiej firmie przez
tego samego pośrednika. Była
ciągłość pracy, w tym 1 tydzień
urlopu do dnia 27.12.2016 roku.
Nastąpiło jednak zerwanie umowy z powodu zabiegu w Polsce.
Przebywałem tam około 9,5 tygodnia, po czym wróciłem do tego
samego pośrednika pracy. Czy
gdyby wynikła taka sytuacja, że
nie będzie dla mnie pracy, to czy
przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Witam,
Mam pytanie. Mam 57 lat i
przepracowanych 10 lat w jednej firmie na stałym kontrakcie.
W czerwcu nasza firma zostaje
zamknięta i wszyscy zostają bez
pracy. Czy należy mi się jakaś
odprawa i na jak długi zasiłek
mogę liczyć?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o długość zasiłku, to może Pan ją obliczyć
samodzielnie szacunkowo w kalkulatorze dostępnym online pod
adresem:
http://rozliczsie.pl/
rfiles/kalk/uwv/index.shtml. Jak
najbardziej należy się też Panu
odprawa - za każdy rok 1/2 Pana
miesięcznego zarobku brutto.

•••
Droga Redakcjo,
Pisaliście nie tak dawno o
dodatkowej pomocy od UWV w

czasie, gdy jest się na zasiłku
dla bezrobotnych i o tym, że UWV
oferuje pewną sumę pieniędzy
na zdobycie dodatkowych kwalifikacji (o ile pamiętam – 2.500
euro) i podszkolenie się w celu
zdobycia lepszej pracy. Czy możecie napisać, jak to wygląda
krok po kroku, jak się do tego
zabrać? Proszę mi udzielić informacji w jakich dziedzinach
można się podszkolić? Czy są to
jakieś konkretne kursy? Z niecierpliwością oczekuję na Państwa odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o dofinansowanie
do przekwalifikowania się na inne
stanowisko pracy, to o zasady
trzeba pytać bezpośrednio w UWV.
Warunki takiego dofinansowania
są dostosowywane pod osobę,
jej wiek i możliwość znalezienia
pracy.

•••
Witam,
Pytanie moje jest w sprawie
zameldowania. Mieszkałam na
mieszkaniu służbowym bez meldunku, mam kontrakt. Na chwilę
obecną już tam nie mieszkam.
Czy mam prawo się jeszcze na
tym mieszkaniu zameldować?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli nie mieszka Pan pod

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli jeszcze nie otrzymała
Pani decyzji o chorobowym, to
może Pani poczekać na jej wydanie. O macierzyńskie może
Pani wnioskować po narodzinach
dziecka. Zasiłek chorobowy może
Pani przenieść do Polski.

•••
Witam,
Czy macierzyńskie można
przenieść do Polski? Ile macierzyńskiego się dostaje mniej
więcej? Słyszałam, że 300 euro
miesięcznie.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Macierzyńskie można pobierać w Polsce. Naliczane jest ono
według średniej Pani dochodu z
ostatniego roku.

•••
Witam,
Piszę do Państwa z takim
problemem, a mianowicie jestem
teraz na zasiłku macierzyńskim
do 10 kwietnia, a kontrakt mam
do lipca w fazie B. Po 10 kwietnia planowałam wrócić do swojej
pracy, ale dowiedziałam się, że
jestem w ciąży (5 tydzień). Moje
pytanie brzmi: czy po 10 kwietnia mogę iść na chorobowe (nie

mogę wykonywać mojej pracy w
ciąży - taką opinię mam od lekarza) tylko do końca kontraktu czy
do końca ciąży? Przed pierwszą
ciążą mam przepracowane 4
lata. Czy po zakończonym kontrakcie będę musiała przejść na
zasiłek dla bezrobotnych?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Po wypełnieniu i dostarczeniu
formularzy do UWV, urząd ma do
10 dni roboczych na opracowanie
formularzy i wypłatę pieniędzy na
konto.

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Witam,
Od stycznia jestem na zasiłku z UWV z tytułu utraty pracy.
Niedawno pojechałam na urlop
do Polski zgłoszony w UWV. Źle
się czułam, więc poszłam do
lekarza i tak w dużym skrócie:
jestem w 7 tygodniu ciąży zagrożonej. Jeszcze nie byłam w Holandii u lekarza, bo po ostatnich
mych doświadczeniach czułam
się przez nich traktowana źle.
Między innymi z powodu biopsji
szyjki macicy bez znieczulenia!
Dodam, iż dwa lata temu miałam
w Holandii operację usunięcia
szyjki macicy, ponieważ miałam
przedinwazyjnego raka. Mam
do państwa pytanie: czy będąc
na zasiłku z UWV mam prawo z
tytułu zagrożonej ciąży pójść na
chorobowe? Drugie pytanie: czy
muszę ciążę prowadzić wtedy w
Holandii? Nie chcę zjeżdżać do
Polski - mam w Holandii mieszkanie, itp. Nie wiem, co mam robić. Czy na zasiłku chorobowym
muszę przebywać w Holandii,
czy mogę leczyć się w Polsce?
Dodam, iż od początku biorę leki
na podtrzymanie, mam mało się
ruszać i broń Boże nie pracować.
Pomóżcie mi, bo nie wiem, co robić, a nie chcę stracić pieniędzy
na życie. Zasiłku otrzymuję tylko
610 euro na miesiąc, ale po tylu
latach pracy dobre i to. Dostałam zasiłek do końca czerwca
Pozdrawiam i czekam

Odpowiedź:
Może Pani wnioskować o zasiłek chorobowy, a w późniejszym
czasie o macierzyńskie. Po macierzyńskim może Pani zawnioskować o zasiłek dla bezrobotnych.

•••
Dzień dobry,
Mam do Państwa pytanie:
czy pomożecie mi w mojej sprawie? Mam przyznany zasiłek z
Holandii od 12 grudnia do 12 lipca. Od 23 stycznia do 4 kwietnia
mam zrobiony transfer do Polski.
Wszystko jest dobrze z moim papierami, tylko moja księgowa zamawia mi już 9 raz te inkomsty,
ale one w ogóle do mnie nie dochodzą, tak więc jeszcze nie dostałem żadnych pieniędzy z UWV
i już nie wiem co mam robić…
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Można wykonać telefon do
UWV w celu weryfikacji problemu.

•••

•••

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Witam,
W tamtym tygodniu dostałam decyzję z UWV oraz formularze. Formularze zostały wypełnione oraz wysłane (we wtorek).
Kiedy mogę spodziewać się pieniędzy na koncie?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Może Pani przejść na zasiłek
chorobowy. Może Pani podjąć
leczenie w każdym kraju Unii
Europejskiej, jednakże jeśli Pani
będzie się leczyć np. w Polsce,
to tam powinna Pani przebywać.
Rozumiemy, ze jeśli ciąża jest zagrożona, to podróże również nie
sprzyjają ciąży.

Odpowiedź:

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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NA WESOŁO
Uczniowie wchodzą do
sali lekcyjnej. Nagle Profesor
woła:
- Jaś Kowalski! Przeczytaj mi
swoje zadanie domowe!
Student czyta... Po pięciu
minutach profesor kładzie się na
wznak na podłodze. Zdziwiony Kowalski pyta:
- Co Pan robi profesorze?
- Zniżam się do twojego poziomu.
Jaś w przedszkolu często
opowiadał kolegom, jak to
jego dziadek doskonale naśladuje głos sowy.
W końcu zaciekawił nawet panią wychowawczynię. Gdy dziadek
pewnego dnia przyszedł odebrać
Jasia, pani poprosiła go, aby zademonstrował dzieciom swój talent
naśladowcy głosu sowy.
- Ależ proszę pani, ja nigdy nie
naśladowałem sowy... - odpowiedział jej zdziwiony dziadek.
- Dziadku, a powiedz, jak figlowałeś z dziewczynami gdy byłeś
młody - podpowiada mu Jaś.
- Uchuchuchuchu...
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić przyjemność,
to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

NA WESOŁO

NA WESOŁO

Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś
się bawić z kimś, kto kłamie, bije
i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie
chce!
Jasiu spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego. Nauczycielka pyta się
go:
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
- Bo napadł na mnie groźny
bandyta z pistoletem w ręce!
- To straszne! - mówi nauczycielka - I co było potem ?
- Potem zabrał mi zeszyt z zadaniem domowym!
ka:
le?

Mama pyta się swego syn- Jasiu, jak się czujesz w szko-

- Jak na komisariacie: ciągle
mnie wypytują, a ja o niczym nie
wiem.
Kolega z klasy powiedział
Jasiowi, że wymyślił dobry
sposób na szantażowanie dorosłych:
- Mówisz tylko „Znam całą
prawdę” i każdy dorosły głupieje,
bo na pewno ma jakąś tajemnicę,
której nie chciałby ujawnić...
Podekscytowany Jasio postanowił wypróbować świeżo zdobytą wiedzę w domu. Podchodzi do
mamy i mówi:
- Znam całą prawdę.
I... dostał 50 złotych z przykazaniem, żeby nic nie mówił ojcu.
Zachwycony biegnie szybko do
ojca i mówi:
- Znam całą prawdę.
I dostał 100 złotych z zastrzeżeniem, żeby nic nie mówił matce.
Rozochocony Jaś postanowił więc
wypróbować nową metodę również na kimś spoza rodziny. Nadarzyła się okazja, kiedy listonosz
przyniósł pocztę.
- Znam całą prawdę! - mówi z
szelmowskim uśmiechem Jasio.
Listonosz pobladł, poczerwieniał, rzucił listy na ziemie, rozłożył
ramiona i wzruszonym głosem
wyszeptał:
- W takim razie uściskaj tatusia...

NA WESOŁO

Pani na polskim każe
dzieciom opisać, jak wygląda
praca dyrektora. Po chwili
pyta Jasia:
- A ty czemu nic nie piszesz?
Na to Jasiu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.
Pani kazała dzieciom
przynieść do szkoły swoje domowe zwierzątka. Małgosia
przyniosła kotka, Jadzia pieska, a Jasio przyniósł żabę.
- No i co ta twoja żaba potrafi,
Jasiu? - pyta pani. Jasio szturchnął
żabę, a żaba na to:
- Kła!
Jasio jeszcze raz szturchnął
żabę, ale ona znowu:
- Kła!
Wreszcie Jasiu się zdenerwował i uderzył pięścią o stół, a żaba
na to:
- Kłanta namera, tarira kłantanamera, kłanta namera tarira
kłantanamera.
sia:

Nauczycielka pyta Krzy-

- Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w
domu robić...
- Siadaj, dwója! A ty Witku,
zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem
ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani,
mój brat wyszedł z więzienia, taka
balanga była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem
nie strasz! Siadaj, trója.
sia:

Katechetka pyta się Ja-

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli
w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? pyta zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.
Jasiu pyta ojca:
- Tato, a właściwie dlaczego
ziemia się kręci?
- A czy ty czasem nie widziałeś
mojego koniaku?
Rankiem po hucznej zabawie:
- Janie !

NA WESOŁO
- Tak?
- Czy u mnie w samochodzie
drzwi otwierają się do góry?
- Nie...
- Oj to znów przywieźli mnie w
bagażniku...
Hrabia ma jechać na wojnę.
- Janie masz tu klucz do pasa
cnoty hrabiny. Pilnuj klucza i hrabiny!
- Dobrze hrabio.
Hrabia pojechał. Po dziesięciu
minutach dogania go Jan:
- Hrabio nie pasuje!
Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku
i wskazując na zamek pytają:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego
straszydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.
Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i mówi:
- Panie hrabio znowu przyszedł ten żebrak który twierdzi,
że jest pana bliskim krewnym i że
może tego dowieść.
- To chyba jakiś idiota?
- Ja też tak pomyślałem, ale to
jeszcze nie dowód!
- Janie, idź podlej kwiaty
w ogrodzie.
- Ale przecież pada deszcz.
- To weź parasol!
- Baco, czym zabiliście sąsiada?
- A synecką, Wysoki Sądzie...
- Wieprzową, czy wołową?
- Kolejową...
Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz
dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce,
wyciągam flaszkę i piję...
- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka mówcie książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam
owce, wyciągam książkę i czytam.
W południe przychodzi Jędrek ze
swoją książką i razem czytamy
jego książkę. Po południu idziemy do księgarni i kupujemy dwie
książki, które czytamy do wieczora. A wieczorem idziemy do Franka i tam czytamy jego rękopisy.

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „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 redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

MOTET
pokorą poety
błagam przeznaczenie
o cenny dar myśli
o wspólną potrzebę uczuć
o stałą skuteczność dobrych
czynów
człowiek uprawia łan
BOŻEJ ROLI
koń stąpa równo
miarowo
za pługiem
czoło nam znojem spływa
ODNOWA
ziemia rodzi od nowa
pokorą poety
w treść ubieram słowa
błagam przeznaczenie
OD NOWA
życiem błagam
ODNOWA
Lewin Brzeski, sierpień 1987
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DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy

n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

n Informacja telefoniczna

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

PUNKTY POMOCY
n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat
Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam
Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel.
0318-482728,
kom.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

24

Reklama

