
Wielu Polaków, licząc na 
szczęście, nie opłaca holen-
derskiego podatku drogo-
wego. Uważają, że skoro nie 
zostali skontrolowani przez 
policję na drodze, to kara 
ich nie spotka. Są jednak w 
błędzie.

Należy wiedzieć, że w całej 
Holandii już na początku 2017 
roku pojawiły się kolejne testo-
we kamery nad drogami oraz 
autostradami. Ich zadaniem jest 
śledzenie i kontrola ruchu drogo-
wego oraz bezpieczeństwa osób 
korzystających z dróg. Jednak nie 
jest to ich jedyna funkcja.

Kamery wyłapują i fotogra-
fują każdego uczestnika ruchu. 
Chodzi tu o miliony zrobionych 
zdjęć na podstawie których wła-
ściciele aut poruszających się 

w Holandii będą automatycznie 
kontrolowani pod kątem doko-
nywania opłat za podatek drogo-
wy, czyli motorrijtuigenbelasting 
(MRB). Numery rejestracyjne aut 
są zbierane i wysyłane do Bela-
stingdienst w celach kontroli. Już 
w tym roku skontrolowano dużo 
większą liczbę pojazdów, niż w 
latach ubiegłych. I takich kontroli 
będzie coraz więcej.

Kto musi płacić?

Każdy właściciel samocho-
du zarejestrowanego w Holandii 
musi bezwzględnie opłacać po-
datek drogowy. Właściciele sa-
mochodów zarejestrowanych w 
innych krajach (m.in. w Polsce) i 
korzystający z holenderskiej in-
frastruktury dłużej niż 14 dni, są 
także zobowiązani do opłacenia 
podatku drogowego. 

W NUMERZE
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Wielki Brat patrzy… i widzi Twój 
samochód na holenderskich drogach
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Przydatne kontakty w Holandii

Dr Grzesiowski: odrą zarazić 
można się także na odległość 
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Ekspert NIZP-
PZH: osoby nie 
wiedzące, czy są 
zaszczepione na 
odrę - mogą się 
zaszczepić
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Poruszając się po holender-
skich drogach krócej niż 2 ty-
godnie jesteś traktowany przez 
urząd podatkowy jak turysta i 
jako turysta takiego podatku 
opłacać nie musisz.  Natomiast 
po upływie tego okresu jesteś już  
uważany za mieszkańca i jako 
mieszkaniec jesteś zobowiązany 
do zapłacenia podatku drogo-
wego i to nawet nie posiadając 
meldunku. W związku z tym każ-
da zmotoryzowana osoba przy-
jeżdżająca do Holandii w celach 
zarobkowych musi zapłacić MRB. 
Nieważne czy auto zarejestrowa-
ne jest na daną osobę, członka 
rodziny, znajomego, itd. 

Nie należy liczyć na to, że Be-
lastingdienst nie znajdzie właści-
ciela pojazdu zarejestrowanego 
w Polsce, a poruszającego się po 
holenderskich drogach i nie ukaże 
go solidnym mandatem. Pomaga 
w tym sukcesywnie modernizowa-
ny system monitoringu holender-
skich dróg, przy pomocy którego 

Holandia współpracuje z polskimi 
organami.

Przyjeżdżając autem na pol-
skich tablicach rejestracyjnych do 
Holandii należy pamiętać o kilku 
ważnych kwestiach. W przypadku 
kontroli drogowej może pojawić 
się problem w szczególności w 
przypadku, gdy mieszkasz już 
kilka miesięcy lub lat w Holandii 
- wtedy stawka podatku drogowe-
go może zostać naliczona od po-
czątku Twojego pobytu w Holandii 
(nawet jeżeli samochodem jeź-
dzisz dopiero od tygodnia). Zatem 
chcąc uniknąć poważnie uszczu-
plających domowy budżet opłat i 
kar, należy jak najszybciej złożyć 
wniosek MBR.

Opłaty za podatek drogo-
wy w Holandii różnią się od 
tych w Polsce

W Holandii podatek opłaca się 
zwykle kwartalnie , a jego wyso-
kość zależy od: rodzaju paliwa, wagi 
samochodu (pojemność silnika nie 
ma znaczenia) oraz od prowincji, w 

której zarejestrowane jest auto. Na-
leży pamiętać, że największy poda-
tek zapłacą użytkownicy diesli, na-
stępnie aut wyposażonych  w butlę 
gazową, potem samochodów ben-
zynowych, a najmniej zapłacimy za 
samochody ekologiczne.

Na przykład: właściciel AUDI 
A3 o masie własnej do 1350 kg, 
tankujący benzynę i mieszkający 
w prowincji Zuid Holland, będzie 
płacił około 176 euro kwartalnie. 
Natomiast w przypadku, gdy auto 
ma silnik diesla, opłata znaczą-
co wzrasta i wynosi 347 euro. 
Z kolei kierowca, poruszający 
się Volkswagenem Golfem 5 na 
benzynę, mieszkający w okolicy 
Tilburga, zapłaci 142 euro kwar-

talnie. Mieszkający w Groningen 
właściciel Peugeota 307 kombi 
tankujący gaz zapłaci 249 euro.  
Jednak w przypadku diesla opłata 
wyniesie już 346 euro.

Reasumując: aby zapobiec 
niespodziance, tj. wysokim opła-
tom za zaległy podatek, trzeba 
zacząć płacić go samemu. W ten 
sposób unikniesz niemiłej niespo-
dzianki w postaci wysokiej faktury 
za podatek drogowy.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii

Prace budowlane. Daily-
flex Personeelsdiensten. Dla 
naszego klienta w Wateringen 
poszukujemy kandydatów do 
pracy na budowie, przy rozbiór-
kach i innych pracach budow-
lanych. Oferujemy: możliwość 
stałego kontraktu, praca dłu-
goterminowa. Wymagamy: 
certyfikat VCA, doświadczenie, 
wymagana umiejętność komu-
nikowania się w języku obcym 
(angielski i/lub holenderski), 
prawo jazdy (WYMAGANE). Nie 
oferujemy zakwaterowania. 
Jesteś zainteresowany/zainte-
resowana ofertami pracy wyślij 
do nas zgłoszenie droga ma-
ilowa na vacature@dailyflex.nl 
z dopiskiem w temacie maila 
BUDOWLANKA lub prosimy o 
kontakt telefoniczny z biurem: 
0174 287273.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWEJ. HOLANDIA. Zagra-
niczna firma poszukuje monte-
rów izolacji przemysłowych do 
pracy na licznych projektach 
na terenie Holandii dla BRAND. 
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 posta-
ra 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 nad-
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (poko-
je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowym wynagrodze-
niu). Osoby zainteresowane pro-
simy 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Prace produkcyjne. PRO-
DUKCJA - praca w Best. Szukasz 
pracy na produkcji? Zapoznaj 
się z ofertami i aplikuj lub skon-
taktuj się z nami telefonicznie. 
Oferujemy prace krótkotermino-
we, jak i długookresowe. U nas 
każdy znajdzie coś dla siebie! 
TPM poszukuje osób chętnych 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą: prace produk-
cyjne w zakładach przetwór-
stwa mięsnego (Best). ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY 
TAKŻE PRZEZ PARY/GRUPY. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie 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 listopada 
2018. Lokalizacje zakładów 
pracy: Best. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpm-
work.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny (w dni 
robocze w godzinach urzędo-
wania biura) pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certy-
fikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawar-
tych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na po-
trzeby przeprowadzenia pro-
cesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Operator wózka widło-
wego typu REACHTRUCK. 
11.27 euro brutto + premia 
i dodatki !!! Okolice Venlo. 
Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter (nr cert. 10790) 

poszukuje dla nowego Holen-
derskiego klienta z branży lo-
gistycznej osób do pracy jako: 
Operator wózka widłowego 
bocznego (REACHTRUCK). Miej-
sce pracy: Holandia, okolice 
Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: komuni-

katywna znajomość języka an-
gielskiego - warunek konieczny, 
certyfikat oraz minimum roczne 
doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywacja 
i chęci do pracy, a także dys-
pozycyjność do pracy od zaraz, 
bardzo dobre zdolności inter-

personalne i nastawienie na 
współpracę. Oferujemy: Staw-
ka 11.27 euro brutto- 16 euro 
brutto + extra bonusy i dodatki 
zmianowe, minimum formal-
ności w Polsce- Holenderska 

PRACA

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz 
pomocy w tym zakresie zapraszamy  

do wysyłania e-maili na adres  
redakcja@goniecpolski.nl.  

Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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umowa o prace podpisywana 
w naszej filii głównej w Venlo, 
pracę w renomowanej i stabil-
nej firmie z możliwością rozwo-
ju zawodowego, co tygodniowe 
wypłaty przelewane bezpośred-
nio na konto, zakwaterowanie, 
pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru Sofii, 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-ma-
il: s.sadowska@jupiterpolska.pl. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883 ze zm.).

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 prosz-
ków wykorzystywanych w prze-
myśle spożywczym (Deurne). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie 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 listopada 
2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRACE FIZYCZNE na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny (w dni robocze w 
godzinach urzędowania biura) 
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 rozmowy z 

wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik produkcji. Z za-
kwaterowaniem (okolice Venlo). 
Agencja Pracy Czasowej Jupiter 
ma już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni mo-
tywacji, pracownicy tymczaso-
wi pochodzą głównie z Polski i 
mogą być zatrudnieni w różnych 
sektorach: w branży spożywczej, 
transportowej, w dystrybucji i w 
sektorze AGF poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko 
Pracownik produkcyjny. Zakres 
obowiązków:  sortowanie i pa-
kowanie owoców, warzyw lub 
cytrusów na taśmie produk-
cyjnej, ważenie produktów do 
pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone 
przez Pracodawcę. Wymagania: 
Zaświadczenie o niekaralności. 
Mile widziana znajomość an-
gielskiego lub niemieckiego. 
Zapraszamy szczególnie panie, 
a także pary. Oferujemy: Pracę 
w renomowanej i stabilnej fir-
mie przez długi okres czasu, Do-
bre zarobki z cotygodniowymi 
wypłatami, Darmowy transport 
do pracy!, Dla osób które nie 

ukończyły 20 lat oferujemy dar-
mowe mieszkania, Możliwa pra-
ca także dla par, Stawka nawet 
10 E/h, Pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując ‚Praca pro-
dukcyjna owoce,warzyw’. Bądź 
po większą ilość informacji 
proszę o kontakt pod numerem 
+48 517 493 205.

Monter izolacji przemysło-
wych. Holandia. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych monterów izolacji prze-
mysłowych 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 posta-
ra 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 nad-
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (poko-
je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowym wynagrodze-
niu). Osoby zainteresowane pro-
simy 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników 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 ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę godzinową dla 
LAKIERNIKA 10 euro NETTO. 
CHARAKTER PRACY: praca na 
dłuższy okres. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem SAMOLOTY na 
adres: info@tpmwork.com. Kon-
takt 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/.

Prace produkcyjne. Praca 
w Deurne. Poszukujesz pracy 
na produkcji? Zapoznaj się z 
ofertami i aplikuj lub skontaktuj 
się z nami telefonicznie. Oferu-
jemy prace krótkoterminowe, 

Nasza Holandia

PRACA
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jak i długookresowe. U nas każ-
dy znajdzie coś dla siebie! TPM 
poszukuje osób chętnych do 
pracy w Holandii. W skład ofer-
ty wchodzą: prace produkcyjne 
w zakładach zajmujących się 
produkcją ziół i przypraw (Deur-
ne). Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). CHARAKTER PRACY: pra-
ca od listopada 2018. 

Lokalizacje zakładów pracy: 
Deurne. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com LUB reje-
strację poprzez formularz kon-
taktowy tpmwork.com/#formu-
larz LUB kontakt telefoniczny (w 
dni robocze w godzinach urzę-
dowania biura) 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.

MALARZ PRZEMYSŁOWY. 
Z VCA. DLA BRAND - PROJEKT 
CHEMELOT (HOLANDIA). Holen-
derska firma poszukuje pilnie 
malarzy przemysłowych do pra-
cy na projekcie Chemelot w re-
jonie Limburgia. Start: od zaraz. 
Główny wykonawca: BRAND. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA (SCC nie jest honorowane), 
komunikatywna znajomość ję-
zyka obcego (testy na wejściu 
na projekt), prawo jazdy kat. 
B oraz własny środek trans-
portu (1 osoba na parę), mile 
widziane BSN/SoFi. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 12,50 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę 
(pokoje 1-osobowe), darmowe 
ubezpieczenie (+20 EUR tygo-
dniowo dla osób, które posia-
dają własne), wakacyjne/re-
zerwowe (możliwość poboru w 
cotygodniowej wypłacie). Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864 711 471,  
Paulina: +48 573 313 366 (lub 
SMS), Milena: +48 510 035 
031 (lub SMS), Paweł: +48 511 
790 286 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „MALARZ PRZEMYSŁO-
WY - CHEMELOT”).

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, legal-
ną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową dla POMOCNI-
KA LAKIERNIKA 8.50 euro 
NETTO. CHARAKTER PRACY: 
praca na dłuższy okres. Oso-
by zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
SAMOLOTY na adres: info@
tpmwork.com. Kontakt telefo-
niczny (w dni robocze w godzi-
nach urzędowania biura) pod 
numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318).  Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyra-
żam 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 re-
krutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Monter izolacji przemy-
słowych. Holandia. Holender-
ska firma poszukuje doświad-
czonych monterów izolacji 
przemysłowych do pracy na 
m.in. Cargo Rotterdam - start: 
od zaraz. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stano-
wisku, certyfikat VCA, własne 
narzędzia, auto na grupę (w 
przypadku, gdy jesteś sam i 
nie posiadasz własnego środ-
ku 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 wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
(pokoje 1-osobowe) zorga-
nizowane i opłacone przez 
pracodawcę, darmowe ubez-
pieczenie (dla osób, które 
posiadają własne +20 EUR/
tydzień), wakacyjne/rezerwo-
we (możliwość odbioru w coty-
godniowym wynagrodzeniu). 
Osoby zainteresowane prosi-

my 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Analityk - Trader. Witam 
serdecznie. Jestem zaintereso-
wany nawiązaniem współpracy 
z analitykiem - traderem, spe-

cjalizacja rynki kapitałowe, oce-
na ryzyka, analiza fundamental-
na plus techniczna. Wszystkie 
osoby zainteresowane współ-
pracą proszę o dalszy kontakt 
Pod nr tel. 0-626-621-486. Po-
zdrawiam.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: załadunek, rozła-
dunek towarów w firmie zajmu-

jącej się produkcją i dystrybucją 
wód (Mierlo). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
listopada 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 

CV z dopiskiem PRACE FIZYCZ-
NE na adres: info@theperfect-
match.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). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 

Nasza Holandia

PRACA

CIĄG DALSZY NA STR. 6

Reklama



6 Nasza Holandia

PRACA

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/.

Monter izolacji przemysło-
wych. Holandia. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych monterów izolacji przemy-
słowych 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 posta-
ra 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 nad-
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (poko-

je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowym wynagrodze-
niu). Osoby zainteresowane pro-
simy 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

SPAWACZ MIG-MAG. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje spa-
wacza MIG-MAG do pracy w 
Holandii. Jest to praca w firmie 
zajmującej się recyklingiem 
opon. Wymagania: uprawnienia 
spawalnicze MIG-MAG, znajo-
mość języka angielskiego, pra-
wo jazdy kat.B. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową 11.00 euro brutto/h. 

CHARAKTER PRACY: praca od 
października 2018. Miejsco-
wość: Amsterdam. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem SPAWACZ 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB kontakt telefoniczny (w dni 
robocze w godzinach urzędowa-
nia biura) pod numerem +48 61 
820 55 50 (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/.

Monter izolacji przemysło-
wych. Holandia. Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych monterów izolacji przemy-
słowych 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 posta-
ra 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 nad-
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (poko-
je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowym wynagrodze-
niu). Osoby zainteresowane pro-
simy 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: załadunek, roz-
ładunek, pakowanie, sortowa-
nie towarów w firmie zajmującej 
się produkcją palet (Deurne). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 

Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). CHARAKTER PRACY: pra-
ca od października 2018.  Oso-
by zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRA-
CE FIZYCZNE na adres: info@
tpmwork.com LUB rejestrację 
poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny (w dni ro-
bocze w godzinach urzędowania 
biura) pod numerem +48 61 
820 55 50 (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/.

MONTER RUSZTOWAŃ 
(CUPLOCK). POD BRAND – 
HOLANDIA. Holenderska firma 
pilnie poszukuje monterów 
rusztowań do pracy na systemie 

cuplock. Mile widziane zorgani-
zowane ekipy z własnym autem. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA (SCC nie jest honorowane), 
komunikatywna znajomość ję-
zyka obcego, auto (1 na grupę), 
mile widziane DNV. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 12,50-13,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wyna-
grodzenie, zakwaterowanie (po-
koje 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
ok. +20 EUR /tydzień), wakacyj-
ne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt: biu-
ro: +48 864 711 471, Paulina: 
+48 573 313 366 (lub SMS), 
Milena: +48 510 035 031 (lub 
SMS), Paweł: +48 511 790 286 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„CUPLOCK”).

Prace produkcyjne.  Hel-
mond. Szukasz pracy na pro-
dukcji? 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 
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pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się produkcją 
podłóg drewnianych (Helmond). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie 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 zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny (w dni robocze w 
godzinach urzędowania biura) 
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 rozmowy z 

wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Wykładanie towarów w 
supermarketach. Amsterdam. 
Pracownik supermarketu – Am-
sterdam. Dla naszych klientów, 
największych sieci supermar-
ketów w Holandii, poszukujemy 
osób do wykładania towaru w su-
permarketach (Merchandiser). 
Wymagania: Komunikatywny 
język angielski lub holenderski, 
Doświadczenie przy wykłada-
niu towaru, Mile widziane do-
świadczenie w Jumbo, Albert 
Heijn czy Tesco w UK, Holandii, 
Francji, Belgii, Dyspozycyjność, 
Motywacja do pracy. Oferujemy: 
Wysokie stawki zależnie od do-
świadczenia, stawka godzinowa 
od 10,91 euro brutto + dodat-
ki, w godzinach nocnych 17,23 
euro brutto, Możliwość zamiesz-
kania 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 wy-
branymi osobami.

Monter izolacji przemysło-
wych. Holandia. Holenderska 

firma poszukuje doświadczo-
nych monterów izolacji prze-
mysłowych do pracy na m.in.  
Emmen - start: od zaraz. WY-
MAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, certyfikat 
VCA, własne narzędzia, auto na 
grupę (w przypadku, gdy jesteś 
sam i nie posiadasz własnego 
środku transportu, firma posta-
ra 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 nad-
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (poko-
je 1-osobowe) zorganizowane 
i opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie (dla 
osób, które posiadają własne 
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowym wynagrodze-
niu). Osoby zainteresowane pro-
simy 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 prosi-
my wpisać „MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).

Boxmdewerker – kwiaty. 
Dailyflex Personeelsdiensten. 
Poszukujemy pracownika dla 
naszego klienta, firmy zajmu-
jącej się exportem kwiatów. 
PRACA STALA LUB DODATKO-
WA. Oferta: Box medewerker, 
Zbieranie zamówień kwiatów 
ciętych i doniczkowych, Budo-
wanie wózków giełdowych, Se-
alowane, itp. Stawka: od 10,18. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
w pracy „na Florze”, zaanga-
żowanie, chęć i motywacja do 
pracy i dyspozycyjność w pracy, 
umiejętność komunikowania 
się w języku holenderskim, wła-
sny dojazd lub zamieszkanie w 
okolicach Hagi, Westlandu(ew. 
zwrot do ustalenia). Nie oferu-
jemy 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.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH. HOLANDIA 
- PROJEKT CHEMELOT. Holen-
derska firma pilnie poszukuje 
doświadczonych monterów izo-
lacji przemysłowych do pracy 
na projekcie Chemelot. Mile 

widziane zorganizowane ekipy z 
własnym autem. Start: od zaraz. 
Główny wykonawca: HERTEL. 
WYMAGANIA:  doświadczenie 
na w/w stanowisku, komu-
nikatywna znajomość języka 
obcego (testy na wejściu na 
projekt), VCA lub SCC, własne 
narzędzia, auto (1 na grupę/
parę). OFERTA: legalne zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, stawka 13,50 
EUR netto/godzina, cotygo-
dniowe wynagrodzenie, zakwa-
terowanie (pokoje 1-osobowe) 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę, darmowe ubez-
pieczenie, wakacyjne/rezer-
wowe. 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 „).

MECHANIK SAMOCHO-
DOWY. Agencja Pracy TPM 
poszukuje mechanika samo-
chodowego do pracy w Holan-
dii. Praca na dłuższy okres. 
Wymagania : doświadczenie w 
pracy na stanowisku mechanik 

samochodowy, prawo jazdy kat. 
B. 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 (zwa-
nym CAO), stawkę 9.00 euro 
netto/h, dużą ilość godzin pracy 
(możliwość nadgodzin). CHA-
RAKTER PRACY: praca od listo-
pada. Miejscowość: Helmond. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
MECHANIK SAMOCHODOWY na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
kontakt telefoniczny (w dni ro-
bocze w godzinach urzędowa-
nia biura) 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 rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.
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Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja 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 bez-
pieczny i szybki przejazd. Wyjeż-
dżasz do Holandii? Masz pilny 
wyjazd do Belgii? Musisz być za-
raz w Niemczech albo we Fran-

cji? 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. Re-
nault Trafic z roku 2017, naj-
mocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokiet-
nik przy każdym siedzeniu, sie-
dziska dla dzieci. Na miejsce 
wozi doświadczony i ugodowy 
kierowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek i po-
niedziałek 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-zachod-
niej 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. Je-
dziesz bezpiecznie, bo doświad-
czony kierowca do Renault Trafi-
ca z 2017 roku założył najlepsze 
opony, Michelin. 4. Zawieziemy 
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwa-
rantujemy ładowarki do komó-
rek, dwustrefową klimatyzację, 

przyciemniane szyby i podłokiet-
niki 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 rozlicze-
niu podatku możesz oszczędzić 
23 procent! Więcej na www.Szo-
fer.biz.

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 klima-
tyzacja. Duże wygodne busy i 
szybkie mikrobusy. Podkarpac-
kie, Małopolska, Śląsk, Świę-
tokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, 
Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielko-
polskie, Lubelskie. BEZPIECZ-
NIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.
NL: +31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, ku-
bełkowe fotele, * ubezpieczenie 
na całej trasie* Wi-Fi, DvD, dwu-
strefowa klimatyzacja. Rezerwa-
cje przyjmujemy od poniedziałku 
do soboty w godz: 9:00-20:00, 
rezerwacja sms całą dobę.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-

SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK 
I CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR 
i DOWÓZ pasażerów pod wska-
zany 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 wy-
godę wybierz LancCar. Posiada-
my samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-

ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Euro-
pie, możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie “door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko 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 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Usługi – inne: Konsultacje z 
psychologiem przez Skype. Kon-
sultacje z psychologiem przez 
Skype! Wychodząc naprzeciw 
potrzebom naszych Klientów, a 
szczególnie tych osób, które ze 
względu np. na odległość miej-
sca zamieszkania nie mogą 
przyjeżdżać do siedziby Centrum 
Rozwoju Osobistego w Białym-
stoku, uruchomiamy konsultacje 
psychologa przez Skype. Umożli-
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wiają one uzyskanie wsparcia w 
sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, kryzysowych w momen-
cie, w którym pomoc jest najbar-
dziej potrzebna, gdy emocje są 
silne, a sytuacje i okoliczności 
zdarzeń czasem tak skompliko-
wane, że trudno samodzielnie 
szukać rozwiązań. Konsultacje 
przez Skype odbywać się będą 
na takich samych zasadach co 
praca bezpośrednia w Centrum 
Rozwoju Ososbistego – obo-
wiązywać będą dobrowolność 
i dyskrecja. Pomoc psycholo-
giczna on-line w tym konsulta-
cje i psychoterapia przez przez 
Skypea jest dobrym sposobem 
uzyskania pomocy, przy jedno-
czesnej gwarancji zachowania 
poufności. Oferta skierowana 
jest szczególnie do Polaków 
mieszkających za granicą i nie 
mających bezpośredniego do-
stępu do polskojęzycznego psy-
chologa, do osób mieszkających 
z dala od ośrodków profesjonal-
nej 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.CentrumRozwo-
juOsobistego.com.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy 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 Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 
atrakcyjne ceny, zniżki dla dzieci 
do 15 lat, spokojną i komforto-
wą podróż. Nasza firma dyspo-
nuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. 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: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 

PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (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, PONIE-
DZIAŁKI ( powrót do PL) prze-
jazdy od 50euro/ 210zł. SAMO-
CHODY: MERCEDES SPRINTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
RENAULT MASTER (duża prze-
strzeń bagażowa + maksymalny 
komfort podróży), OPEL VIVARO 
(pojedyncze rozkładane fotele), 
FORD TRANSIT (przestronny i 
komfortowy). POCZUJ SIĘ WY-
JĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFOR-
TOWO!!!

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 ubez-
pieczenie 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, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-
dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@wp.pl.

Nauka: Kurs j.holenderskie-
go. STICHTING NOSTRI MUNDI 
(Fundacja Nasz Świat) w Wad-

dinxveen już od lat organizuje 
kursy języka niderlandzkiego na 
poziomach od A0 do B2. Zaję-
cia odbywają się w sobotę wie-
czorem i przez całą niedzielę, w 
małych 6 - 10 osobowych gru-
pach. Nie jestes pewny na jakim 
poziomie jest Twój niderlandz-
ki? Nasz specjalny test pomo-
że Tobie (i nam) to ustalic. Aby 
na kursie osiągnąć poziom A1, 
trzeba zaliczyć 2 moduły, każdy 
po 16 godzin zegarowych. Spo-
tykamy się raz w tygodniu na 2 
godziny. Aby na kursie osiągnąć 
poziom A2, trzeba zaliczyć 2 
dalsze moduły, po 16 godzin ze-
garowych każdy. Spotykamy się 
raz w tygodniu na 2 godziny. Mo-
duły A1 i A2 kończą się egzami-
nem i rozdaniem certyfikatów 
tym kursantom, którzy egzamin 
zdali. W przypadku kursów na 
poziomie B1 i B2, oprócz eg-
zaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nie-
zależnie od poziomu. Warto za-
pytać pracodawcę, czy zechciał-
by zainwestować w Twój kurs. 
Lekcje prowadzi nauczycielka 
z wykształceniem wyższym 
lingwistycznym i mieszkająca 
w Holandii już 40 lat. Faktury 
wydawane są na ostatnich za-
jęciach danego modułu. Kawa, 

herbata, ciasteczka i parking 
– GRATISOWE. Jesteś zaintere-
sowany nauką w naszej szkole? 
Zadzwoń lub wyślij wiadomość 
na numer 0628742810. Albo 
napisz do nas maila: info@no-
strimundi.nl, Serdecznie zapra-
szamy! 

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 
Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 
podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANE-
GO WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Podkarpac-
kie. POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.
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Nie ma leków, które zaha-
mowałyby rozwój wirusa 
odry. Zarazić się możemy 
także na odległość np. 
przebywając w jednym au-
tobusie z osobą chorą - pod-
kreśla w rozmowie z PAP dr 
Paweł Grzesiowski, sekre-
tarz Zespołu Ekspertów do 
Spraw Programu Szczepień 
Ochronnych.

PAP: Kto jest narażony na 
zarażenie wirusem odry?

Dr Paweł Grzesiowski: Ryzyko 
zarażenia jest największe u osób, 
które są nieszczepione i nie cho-
rowały w przeszłości, czyli są nie-
uodpornione. Odporność można 
zdobyć na dwa sposoby - można 
być albo zaszczepionym i wtedy 
wytwarzamy odporność wobec 
wirusa szczepionkowego, to jest 
jednocześnie odporność przeciw 
wirusowi dzikiemu albo zachoro-
waliśmy na odrę i wtedy po cho-
robie też mamy odporność tzw. 
pozakaźną. Trzecia grupa osób to 
noworodki i niemowlęta, które do-
stają przeciwciała od matki, jeżeli 
ona je posiadała.

PAP: Czy wystarczy za-
szczepić się raz w życiu, czy 
szczepienia trzeba powta-
rzać, żeby być odpornym na 
odrę?

P.G.: Każde szczepienie pozo-
stawia ślad w pamięci immunolo-
gicznej, to nie jest tak, że osoba, 
która została zaszczepiona 30 
lat temu jest tak samo wrażliwa, 
jak osoba nieszczepiona w ogóle. 
Tak nie jest, chociaż ta odporność 

poszczepienna może być na tyle 
niska, że ta osoba zaszczepiona 
zachoruje, tyle tylko, że ta cho-
roba nie będzie miała ciężkiego 
przebiegu tak, jak wtedy, kiedy 
jesteśmy w ogóle nieuodpornieni.

Dzisiaj wiedza immunologicz-
na jest taka, że trzeba do pełnej 
i długoletniej odporności przyjąć 
dwie dawki szczepionki podanej 
powyżej 1. roku życia. Co więcej, 
druga dawka szczepionki powinna 
być przyjęta, optymalnie, do 15. 
roku życia. W tej chwili ze względu 
na sytuację epidemiologiczną na-
wet przyspieszamy tę drugą serię 
szczepionki i od stycznia 2019 r. 
będzie ona podawana w 6. roku 
życia, dotychczas była w 10.

To powtórzenie szczepienia 
ma dwa cele: po pierwsze, wy-
chwytuje osoby, które nie zare-
agowały na pierwszą szczepionkę 
- to jest ok. 2-3 proc. populacji, 
po drugie wzmacnia pamięć im-
munologiczną. Powtórny kontakt 
ze szczepionką, powoduje, że ko-
mórek pamięci immunologicznej 
tworzy się więcej.

PAP: W jaki sposób moż-
na się zarazić odrą i jak szyb-
ko rozprzestrzenia się ta 
choroba?

P.G.: Zarazić się można bar-
dzo łatwo, wystarczy dosłownie 
kilkanaście cząstek wirusa, żeby 
wywołać chorobę. Zarażamy się 
drogą kropelkowo-powietrzną to 
jest trochę inna droga niż tylko 
kropelkowa, tzn. można zarazić 
się również na odległość. W przy-
padku drogi kropelkowej to 1,5 
do 2 metrów od osoby kaszlącej, 
droga kropelkowo-powietrzna na-
tomiast jest taka, że wirus jest 
na tyle mały i lekki, że porusza 
się również z falą powietrza, czyli 
możemy się zarazić od osoby prze-

bywającej w tym samym autobu-
sie, nie musimy wcale stać obok. 
Rekordowa liczba zakażonych 
od jednego chorego wynosi 200 
osób. Zakaźność wirusa odry jest 
o wiele większa niż innych drob-
noustrojów i dlatego pierwszymi 
skutkami zmniejszenia się liczby 
szczepień, jest właśnie odra. Jest 
jedną z najbardziej zaraźliwych 
chorób zakaźnych.

PAP: Jakie są pierwsze 
objawy odry?

P.G.: W okresie wylęgania 
odry, który trwa od 2 do 3 tygodni, 
nie ma właściwie objawów. Kiedy 
już wirus namnoży się w drogach 
oddechowych, bo wnika oczywi-
ście przez układ oddechowy, czyli 
przez nos i gardło, to występują 
objawy podobne do grypy, czyli - 
katar, kaszel, może wystąpić za-
palenie spojówek objawiające się 
światłowstrętem. Dzieci unikają 
wtedy światła dziennego i to jest 
też pierwszy symptom, bardzo ty-
powy dla odry. Gdy ktoś zauważy 
taki objaw u chorego, a jeszcze 
nie ma wysypki, to już powinno 
się zapalić żółte światełko, że to 
może być odra. Po tej pierwszej 
fazie kataralnej, zaczyna się faza 
uogólniona, kiedy wirus dostaje 
się do krwi, z którą dociera do 
poszczególnych narządów. Przede 
wszystkim atakuje i uczula ko-
mórki odpornościowe, a wyni-
kiem tego uczulenia jest wysypka. 
Pojawiają się miliony czerwonych 
punkcików na skórze, które są 
skutkiem działania pobudzonych 
limfocytów przez wirusa. Wirus 
odry działa trochę jak wirus HIV, 
czyli niszczy komórki odpornościo-
we. Skutkiem tego jest: po pierw-
sze, osłabienie odporności, a po 
drugie wysypka cytotoksyczna. 
Innym sygnałem ostrzegawczym 

powinna być wysypka w jamie 
ustnej. Kiedy zaobserwujemy u 
siebie czerwone punkciki na pod-
niebieniu miękkim, dziąsłach czy 
na łukach podniebiennych, także 
powinna zapalić się u nas lampka 
ostrzegawcza.

Odra, może na tym się za-
kończyć, czyli po mniej więcej 
5-7 dniach wysokiej gorączki, 
powiększonej wątroby, śledziony, 
tych wszystkich innych objawów. 
Niestety, u części osób, w mo-
mencie bardzo mocnego ataku 
wirusa, mogą pojawić się ciężkie 
uszkodzenia narządów np. wie-
loogniskowe zapalenie płuc, pro-
wadzące szybko do niewydolności 
oddechowej.

PAP: Jakie są jeszcze 
inne powikłania po odrze?

P.G.: Najczęściej pojawiają 
się ataki wirusa na inne części 
układu oddechowego, może wy-
stąpić zapalenie oskrzeli, ucha 
środkowego czy zatok. Wirus 
może wywołać także odrowe 
zapalenie opon rdzeniowych i 
mózgu, nierzadko kończące się 
śmiercią. To są powikłania wcze-
sne, oprócz tego występują powi-
kłania późne, czyli choroba mi-
nęła, wydaje się, że wracamy do 
zdrowia, a mniej więcej w drugim 
- trzecim tygodniu zaczynają się 
infekcje bakteryjne. To oznaka, 
że człowiek ma bardzo zniszczo-
ną odporność i rozwijają się różne 

powikłania bakteryjne - takie jak 
zapalenie płuc, zapalenie jelita 
czy sepsę, które mogą skończyć 
się tragicznie.

Występuję jeszcze jedno od-
ległe powikłanie, o czym rzadko 
się mówi, a mianowicie - podostre 
stwardniające zapalenie mózgu, 
które rozwija się kilka do kilkunastu 
lat po chorobie ostrej. Wirus przedo-
staje się do mózgu i tam bardzo po-
woli, ale niestety nieubłaganie nisz-
czy tkankę mózgową i to się kończy 
zawsze śmiercią. Ta choroba za-

bijała rocznie kilkadziesiąt osób 
w Polsce, kiedy nie było szczepień 
przeciw odrze. To jest bardzo dra-
matyczna choroba, która przebiega 
podobnie jak zespół otępienia czy 
choroba Alzheimera. U zdrowego 
człowieka, w ciągu kilku miesięcy, 
rozwija się postępujące kalectwo, 
które prowadzi do śmierci.

PAP: W jaki sposób leczo-
na jest odra?

P.G.: Nie ma żadnych leków 
na odrę, pozostają nam tylko pre-

Dr Grzesiowski: odrą zarazić 
można się także na odległość 
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Osoby nie wiedzące, czy 
są zaszczepione na odrę - 
mogą się zaszczepić. Ewen-
tualne powtórne szczepienie 
nie szkodzi zdrowiu - powie-
dział PAP prof. Andrzej Zie-
liński z NIZP-PZH. Uspokoił, 
że Polska nadal należy do 
krajów z wysokim poziomem 
zaszczepienia na odrę.

Ekspert z dziedziny epidemio-
logii i wakcynologii prof. Andrzej 
Zieliński z NIZP-PZH powiedział 
PAP, że jeśli nie jesteśmy pewni, 
czy my lub nasze dzieci są za-
szczepione na odrę - można po 
prostu wykonać szczepienie. Nie 
sprawdza się, czy szczepionka 

"się przyjęła".
"Dorosły, jeśli mógł być nie-

szczepiony i nigdy nie chorował, 
albo nie wie czy chorował - powi-
nien się zaszczepić" - powiedział. 
Podobnie w przypadku dzieci: "Je-
śli są wątpliwości co do zaszcze-
pienia dziecka - dziecko powinno 
być zaszczepione" - dodał. Ekspert 
uspokoił, że nawet, jeśli szczepie-
nie zostanie wykonane powtórnie, 
nie jest szkodliwe. "Dodatkowe 
szczepienie absolutnie nie szko-
dzi" - zapewnił. Przypomniał, że 
takie zalecenie obowiązuje od 
dłuższego czasu.

Szczepionka zaczyna działać 
po około dwóch tygodniach. Po ta-

kim okresie przeciwciała powinny 
być na odpowiednim poziomie.

Szczepienia przeciw odrze 
wykonuje się skojarzoną szcze-
pionką przeciw odrze, śwince i ró-
życzce (MMR). Skuteczność szcze-
pionek przeciw odrze jest bardzo 
wysoka - czytamy na stronie inter-
netowej NIZP-PZH. Po otrzyma-
niu dwóch dawek szczepionki co 
najmniej 95 proc. dzieci jest chro-
nionych przed zachorowaniem na 
odrę. Pierwsze szczepienie otrzy-
muje się w 13-14 miesiącu życia, 
kolejne - w 10. roku życia. Wszyst-
kie wymienione są finansowane z 
budżetu resortu zdrowia.

Prof. Zieliński powiedział w 
rozmowie z PAP, że powtórne 
szczepienie po 9 latach jest apli-
kowane na wszelki wypadek, gdyż 
w przypadku niewielkiego odset-
ka osób pierwsze zaszczepienie 
nie przynosi rezultatu (z różnych 
przyczyn - technicznych albo we-
wnętrznych, immunologicznych). 
"Druga dawka po prostu jest dla 
tych, którzy nie uzyskali (odpor-
ności - przyp. PAP) za pierwszym 
razem" - powiedział.

Noworodki nie są szczepio-
ne na odrę. MMR podawana jest 
dopiero w 13-14 miesiącu życia. 
Ekspert przypomniał, że mniej 
więcej przez pół roku życia dziec-
ko ma przeciwciała chroniące 
przed wieloma chorobami zakaź-
nymi, które otrzymało od matki 
w czasie ciąży za pośrednictwem 
łożyska. Między innymi dlate-
go szczepienia nie są zalecane. 

Dziecko jest jednak potencjalnie 
zagrożone zachorowaniem, m.in. 
na odrę, między szóstym a 13. 
miesiącem życia. Dlatego warto 
w tym okresie otaczać dziecko 
jedynie osobami, które zostały za-
szczepione.

"Zagrożenie dziecka nieszcze-
pionego w Polsce odrą w tej chwili 
jest niskie ze względu na tak zwa-
ną odporność zbiorowiskową. Je-
śli powyżej 90 proc. społeczności 
jest odpornych na odrę z powodu 
szczepień lub wcześniejszego 
przechorowania, to szerzenie się 
odry w naszej populacji jest wciąż 
bardzo mało prawdopodobne" - 
uspokoił ekspert.

Polska wciąż należy do kra-
jów z wysokim poziomem osób 
szczepionych przeciwko odrze. 
"My mamy wysoki poziom za-
szczepienia dzieci w tym zakre-
sie" - zapewnił. Dotychczas wyno-
sił on powyżej 95 proc.

Ekspert przypomniał, że 
szczepionka skojarzana MMR 
jest "bardzo dobra i dobrze 
sprawdzona". Jak mówi, zła opi-
nia na jej temat wypowiadana 
przez ruch antyszczepionkowy 
jest niezrozumiała i oparta na 
przestarzałych, fałszywych hipo-
tezach.

Według danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny 
(NIZP-PZH), od 1 stycznia do 31 
października br. w Polsce zanoto-
wano 144 przypadki odry. W tym 
samym okresie roku ubiegłego 
takich zachorowań było znacznie 
mniej – 59 (w całym 2017 r. w 
Polsce odnotowano 63 zachoro-
wania na odrę).

W ostatnich dniach na Ma-
zowszu zgłoszono 18 przypadków 
zachorowań i podejrzeń zacho-
rowań na odrę - 17 w powiecie 
pruszkowskim i jedno na terenie 
powiatu warszawskiego. W ponie-
działek dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
we Włodawie poinformowała, że 
uczeń liceum we Włodawie (woj. 
lubelskie) przebywa w szpitalu z 
podejrzeniem zachorowania na 
odrę. 

(PAP)
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paraty wspomagające. Lekarze 
muszą patrzeć bezradnie, jak pa-
cjent sam walczy z infekcją. Moż-
na dawać kroplówki, wspomagać 
oddech, ale nie ma żadnych le-
ków, które zahamowałyby rozwój 
wirusa, nawet nie ma surowicy od-
pornościowej. Przy ospie wietrznej 
czy przy żółtaczce typu B mamy 
tzw. surowicę odpornościową, w 
przypadku odry nie mamy takie-
go preparatu, którym moglibyśmy 
wspomóc walkę z chorobą. Jeśli 
występują powikłania to lekarze 
są w pewnym sensie bezradni.

PAP: Kiedy możemy mó-
wić o epidemii odry i jakie 
jest zagrożenie wystąpienia 
epidemii w Polsce?

P.G.: Mamy dwie definicje 
epidemii. Jedna, w której liczą się 
kwestie ilościowe, czyli np. wy-
stępuje 100 tys. zachorowań na 
odrę, ta przesłanka w Polsce nie 
jest spełniona, czyli nie możemy 
mówić dzisiaj o epidemii w rozu-
mieniu masowości zachorowań. 
Natomiast występuje również 
druga definicja epidemii, która 
mówi o tym, że jest to pojawienie 
się nawet niedużej liczby przypad-
ków, ale nowej lub powracającej 
choroby, której już nie było. Tak 
dzieje się właśnie teraz w Polsce. 
Dlatego, że jeżeli spojrzymy na ak-

tualne dane polskie to w tym roku 
będzie 150 czy 200 przypadków, 
a to już jest wyraźnie więcej niż w 
poprzednich latach, możemy więc 
mówić o wzroście zachorowalno-
ści. Nie było tylu przypadków przez 
ostatnie 25 czy 30 lat. Do tej pory 
występowało rocznie 30-40 przy-
padków odry, najczęściej u osób 
niepolskiego pochodzenia, czyli 
np. były to nieszczepione dzieci z 
Bułgarii czy Rumunii. Natomiast 
polskie dzieci nie chorowały, w tej 
chwili mamy zupełnie nową sytu-
ację, gdzie chorują polskie dzieci, 
które są niezaszczepione.

PAP: Kto odpowiada za 
rozprzestrzenianie się tego 
wirusa, przede wszystkim 
osoby z poza Polski czy te 
nieszczepione w Polsce?

P.G.: W tej chwili to się zmie-
niło, bo rzeczywiście w przeszłości 
głównymi "dostawcami wirusa" 
były osoby z południa Europy, czyli 
z Bułgarii i Rumunii, w tej chwili 
to się wyrównało, to znaczy, że 
osobami zarażającymi są także 
mieszkańcy innych regionów Eu-
ropy. Oczywiście, jeżeli spojrzymy 
na statystki, to najczęściej będą 
to osoby z Ukrainy, bo tam wystę-
puje obecnie ponad 30 tys. przy-
padków odry, a tych osób przyjeż-
dżających do Polski jest bardzo 

dużo. Ale odrę mogą przywieźć 
do Polski mieszkańcy Grecji, 
Włoch czy Niemiec, bo tam tak-
że występują nowe przypadki. W 
Niemczech wystąpiło w ostatnim 
roku tysiąc przypadków zakażeń, 
we Włoszech 5 tys. To nie są małe 
liczby. Odra występuje w wielu 
krajach europejskich, jako powra-
cająca epidemiczne forma, bo w 
tych krajach wiele osób odmawia 
szczepień, a zachorowania wystę-
pują tam, gdzie doszło do obniże-
nia liczby zaszczepionych osób.

PAP: Czy możemy spraw-
dzić swoją odporność na 
odrę?

P.G.: Tak, oczywiście. Nie jest 
to sposób idealny, ale na pewno 
powtarzalny - możemy zmierzyć 
poziom przeciwciał swoistych dla 
odry, w tzw. klasie IgG, czyli ta-
kich dojrzałych przeciwciał. Takie 
badanie można zrobić w ciągu 
pięciu dni w praktycznie każdym 
laboratorium. Jeżeli mamy tych 
przeciwciał odpowiednio dużo, 
jest szansa, że jesteśmy chronie-
ni, co nie oznacza, że nie możemy 
zachorować w ogóle, natomiast z 
całą pewnością posiadanie tych 
przeciwciał mówi o tym, że mamy 
siły odpornościowe, które pozwolą 
nam taki zwykły kontakt z odrą 
przeżyć bez choroby.

PAP: Czy jeżeli nie mamy 
odpowiedniej ilości prze-
ciwciał – można i warto się 
zaszczepić?

P.G.: Tak, jeśli poziom prze-
ciwciał jest bardzo niski, warto 
przyjąć jedną dawkę szczepion-
ki. Ale można również przyjąć, że 

każda osoba, która w przeszło-
ści otrzymała tylko jedną daw-
kę szczepionki przeciw odrze, 
powinna uzupełnić odporność 
poprzez przyjęcie drugiej dawki - 
obecnie mamy powszechnie do-
stępną szczepionkę skojarzoną 
przeciw odrze, różyczce i śwince, 

która doskonale nadaje się do 
tego celu.
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Dzień dobry,
Chciałabym zasięgnąć infor-

macji, co mogę zrobić w sytu-
acji, w której się znalazłam. Od 
dwóch lat miałam niewyjaśnio-
ne ataki alergii. Ostatni atak 
miałam podczas pracy, z której 
musiałam się zwolnić i pędzić 
do lekarza, gdyż miałam już pro-
blemy z oddychaniem. Podano 
mi zastrzyk i skierowano mnie 
do szpitala, gdzie okazało się , 
że mam obrzęk naczyniorucho-
wy, a uczulają mnie róże, przy 
których pracuję (taki wynik był 
po testach na alergeny). Lekarz 
powiedział, że on radzi mi zre-
zygnować z pracy, gdyż kolejne 
ataki mogą być coraz częstsze i 
groźniejsze (tym bardziej, że je-
stem w 10 tygodniu ciąży). Moje 
pytanie jest następujące: czy 
mogę starać się o zasiłek choro-
bowy? Moja doktor w Polsce też 
radzi mi zrezygnować ze względu 
na ciążę i ryzyko poronienia. Do-
dam, że pracuję przez agencję 
pracy. Proszę o pomoc.

Dziękuję i pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jak najbardziej może Pani 
zgłosić do pracodawcy chorobo-
we, ponieważ stan Pani zdrowia 
nie pozwala Pani na wykonywanie 
pracy. Pracodawca albo wypłaca 
sam chorobowe, albo zgłasza Pa-
nią do UWV.

Witam,
Mam pytanie odnośnie cho-

robowego po ciąży. Jestem na 
stałym kontrakcie, teraz jestem 
w 5 tygodniu zwangerschap ver-
lof. Jestem po ciężkim porodzie i 
wiem, że potrzebuję więcej cza-
su, żeby dojść do siebie. Czy ja 
mogę zgłosić chorobowe prosto 
do UWV, czy muszę pracodawcy 
dać znać? Ile czasu mam na to? 
Nie wiem, co mam teraz robić, 
ponieważ mój pracodawca mimo 
wszystko będzie upierał się, że-
bym wróciła do pracy (chociaż 
lekkiej). Ale ja nie chcę!!! Co te-
raz?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli ma Pani stały kontrakt, 
to podlega Pani pod pracodawcę 
i to jemu każdy stan Pani zdrowia 
powinna Pani zgłaszać. Pracodaw-
ca powinien zorganizować spotka-
nie z lekarzem zakładowym, który 
stwierdzi czy jest Pani zdolna do 
pracy, czy też nie. Sam pracodaw-
ca takiej decyzji podjąć nie może. 
Jeśli lekarz zakładowy stwierdzi, 
że jest Pani zdolna do pracy, to 
trzeba będzie do niej wrócić.

Witam,
Mam pytanie odnośnie 

500+. W październiku z dziećmi 
zjechałam do Polski, a mąż na-
dal pracuje w Holandii. Ponieważ 

miałam 10 miesięczne dziecko, 
to dostałam w Polsce świadcze-
nie rodzicielskie w wysokości 
1000 złotych miesięcznie. Od 
razu zablokowaliśmy dodatki na 
dzieci w Holandii, chcąc pobie-
rać 500+ w Polsce. Niedawno 
dostałam odpowiedź, że krajem 
pierwszeństwa w naszej sytuacji 
jest Holandia. Jednak z Holandii 
nie ma do tej pory żadnej infor-
macji. Jak to możemy teraz roz-
wiązać?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Należałoby odwiesić w takim 
razie świadczenia rodzinne w Ho-
landii, a w razie konieczności zło-
żyć wnioski ponownie.

Witam,
Mam pytanie. Pracowałam 

przez ponad 3 lata w Belgii, ale 
straciłam pracę i przez ponad 8 
miesięcy byłam na zasiłku. Obec-
nie jestem w Polsce. Przed wy-
jazdem zrezygnowałam z zasiłku 
w Belgii. Moje pytanie jest takie: 
czy mogę kontynuować zasiłek w 
Polsce? Dodam jeszcze, że od re-
zygnacji z zasiłku w Belgii minęło 
już niecałe 4 miesiące.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

O szczegółowe informacje do-

tyczące Pani konkretnej sytuacji, 
radzimy zapytać bezpośrednio w 
odpowiednim urzędzie pracy w 
Polsce.

Dzień dobry,
Mam pytanie. Jestem na 

zasiłku dla bezrobotnych. Ubez-
pieczam się w ubezpieczalni. 
Za ostatnie miesiące zwlekam 
z zapłatą. Wczoraj dostałem pi-
smo, że chcą, żebym im zapłacił 
jakieś 74 euro. Czy to może być 
kara za niepłacenie? Dodam, że 
na zapłacenie tego mam miesiąc 
i napisane jest, że to pierwszy 
termin. Czy da się to jakoś od-
kręcić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Czek trzeba jak najszybciej 
opłacić. Nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć czy jest to kara czy też 
nie, ponieważ nie widzimy doku-
mentu, jednakże jeśli zalega Pan 
z płatnościami, to trzeba je uregu-
lować. Ubezpieczenie zdrowotne 
w Holandii ma obowiązek opłacać 
każda osoba, która jest zameldo-
wana, pracuje lub pobiera świad-
czenia (w tym przypadku zasiłek 
dla bezrobotnych).

Witam,
Widziałam, że macie na 

stronie temat zasiłków w Niem-
czech. Mam pytanie: czy jeśli 
mój mąż pracuje w Niemczech 
na niemieckiej umowie, ja pra-
cuję na mini job (bez opłacania 
wszystkich składek) i wraz z 1,5 
rocznym dzieckiem jesteśmy na 
jego ubezpieczeniu, to będzie 
nam się należeć kindergeld lub 
inne zasiłki? Drugie pytanie: jak-
bym tam zaszła w ciążę, to czy 
należy mi się jakieś chorobowe z 
powodu ciąży, macierzyńskie lub 
inny zasiłek czy musiałabym pra-
cować na umowę o pracę, aby 
mi cokolwiek przysługiwało? I 
czy po przyznaniu zasiłków mogę 
wyjechać z powrotem do Polski 
wraz z rodziną, gdy dziecko wyj-
dzie już do domu i nadal będę 

otrzymywać zasiłki? Dziękuję za 
odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Oczywiście, że należy się Pań-
stwu zasiłek rodzinny Kindergeld i 
ewentualnie również dodatek do 
zasiłku Kinderzuschlag. Chorobo-
we stwierdza lekarz, jeśli zdecy-
duje, że nie jest Pani zdolna do 
pracy. Po urodzeniu dziecka może 
starać się Pani o Elterngeld na 
nowo narodzone dziecko. Może 
Pani wrócić do Polski z dzieckiem, 
jednak aby zachować prawo do 
świadczeń, Pani mąż musiałby 
nadal pracować w Niemczech.

Witam,
Proszę o podanie adresu, na 

który mam wysłać zaświadcze-
nie z polskiego urzędu skarbo-
wego do Holandii.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Adres ten widnieje na za-
świadczeniu o dochodach.

Witam,
Mam pytanie dotyczące do-

jazdów do pracy na terenie Ho-
landii. Pracując w Holandii do 
pracy jeździłem prawie 40 km 
(ze znajomymi), którym płaciłem 
za przejazd za każdy dzień. Firma 
opłacała dojazdy tylko kierowcy i 
oprócz tego żadnemu innemu 
pracownikowi. Z tego co się do-
wiedziałem, to inne biuro, które 
również działa na tym zakładzie, 
każdemu pracownikowi płaci za 
dojazd do pracy powyżej 10 km. 
Jak to jest w rzeczywistości? Jak 
sprawdzić czy mi również należa-
ło się dofinansowanie związane 
z dojazdami?

Z poważaniem / Met vrien-

delijke groet

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

Odpowiedź:

Niestety sprawę trzeba wyja-
śniać z pracodawcą. Pracodawca 
nie ma obowiązku wypłacać wy-
nagrodzenia za dojazdy pracowni-
kowi, jeśli nie ma takiego zapisu 
w regulaminie.

Witam,
Chcemy kupić mieszkanie 

w Holandii. Obecnie mieszkam 
na mieszkaniu socjalnym. Czy 
to mieszkanie socjalne mogę 
przepisać synowi po mojej wy-
prowadzce czy spółdzielnia nie 
wyrazi na taki układ zgody? 
Chciałam dodać, że na kontrak-
cie jestem sama.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Trzeba skontaktować się ze 
spółdzielnią i tam poinformować, 
jaka jest sytuacja. Czasem gminy 
zgadzają się na takie rozwiązanie.

Witam,
Mam pytanie dotyczące 

tego, w jaki sposób UWV rozlicza 
czas trwania zasiłku. Mój zasi-
łek rozpoczął się 30 listopada 
2016 roku. Pytanie dotyczy tego 
czy według UWV sześć miesięcy 
otrzymywania zasiłku kończy się 
z końcem kwietnia 2017 roku 
(czy jeden dzień listopada rozli-
czany jest jako cały miesiąc), czy 
30 maja 2017 roku?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Na decyzji wydanej przez 
urząd jest podana data od której 
zasiłek się zaczyna i z jaką datą 
się kończy.

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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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

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!

Próba wiary
trzeba policzyć
tę ludzką niedolę
gdy los zagłady chodził
z nami polem
kiedy przednówek w dom
nasz
głodem wchodził
byliśmy wówczas silni
ciągle młodzi
trzeba policzyć chwile
mrocznej nocy
poznać czeluście
z których ogień bucha
usłyszeć rozpacz
wołanie pomocy
poznać przewrotność wojny
zawieruchy
trzeba wydzierżyć grozie
zawziętości
znieść cios zniewagi
i grad kul rzęsisty
tu próba wiary
probieżem przyszłości
była dla wiernych
W TWYM KOŚCIELE
CHRYSTE

Baca zatrudnił się w ko-
palni.

Już pierwszego dnia miał pe-
cha, bo wpadł do starego, zapo-
mnianego szybu. Zbiegli się kole-
dzy i mówią: 

- Franek, jesteś tam? 
- Jo. 
- Nic ci się nie stało? 
- Ni. 
- To wyłaź stamtąd. 
- Kaj nie mogę, bo jeszcze 

lecę...

Baba u lekarza: 
- Życia zostało pani jeszcze 10... 
- Ale czego?!?! Lat? Miesię-

cy??? 
- 9, 8, 7...

Rozmawiają dwie gaździ-
ny o swoich dzieciach. Jedna 
z nich się chwali: 

- A mój Jasiek to teroz studyju-
je w takim uniwersytecie, co to się 
tak jako nazywo: ugryz - nie, nie 
ugryz!... użarł - nie, nie użarł... A! 
Już wim! UJOT!

Baba budzi swojego męża w 
środku nocy. 

- Pchła mi chodzi po plecach, 
złap ją i zabij. 

- Zapal światło - doradza za-
spany chłop. - Jak cię zobaczy, to 
sama zdechnie ze strachu.

Siedzi Baca razem ze 
skoczkami narciarskimi i wy-
słuchuje ich opowieści.

Pierwszy skoczek chwali się, 
że skoczył na odległość 100 me-
trów, drugi, że pobił rekord skocz-
ni. Na to Baca mówi: 

- Jak ja skoczyłem z tej skocz-
ni to lecę, lecę, patrzę, mijam 
koniec wybiegu, tam gdzie zatrzy-
mują się inni, mijam Zakopane, 
mijam Gubałówkę, a tu jak halny 
nie powieje i wróciło mnie na 30 
metr.

Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, łykam te ta-

bletki, łykam, ale nie chudnę. 
- To niemożliwe! A bierze je 

pani, tak jak kazałem, dziesięć 
razy dziennie? 

- Oczywiście. Jedną po każ-
dym większym posiłku.

Juhas widzi bacę prowa-
dzącego duże stado owiec. 

- Dokąd je prowadzicie? 
- Do domu. Będę je hodował. 
- Przecie nie macie obory, ani 

zagrody! Gdzie będziecie je trzy-
mać? 

- W mojej izbie. 
- Toż to straszny smród! 
- Cóż, będą się musiały przy-

zwyczaić.

Góral stanął przed sądem 
oskarżony o pobicie. 

- Oskarżony twierdzi, ze ude-
rzył poszkodowanego jeden raz 
zwiniętą gazetą? 

- Ano tak - zgadza się góral. 
- I od tego ciosu gazetą po-

szkodowany doznał wstrząsu mó-
zgu? 

- Skoro tak doktor powie-
dział... 

- W takim razie co było w ga-
zecie? 

- Nie wiem, nie czytałem.

Baca był świadkiem wy-
padku samochodowego: Pol-
dek walnął w drzewo. Prze-
słuchuje go gliniarz: 

- Baco jak to było? 
Na to baca: 
- Panocku widzicie to drzewo? 
- Widzę. 
- A oni nie widzieli...

Przychodzi baba do leka-
rza: 

- Panie doktorze, bardzo boli 
mnie brzuch! 

- A co pani jadła? 

- Puszkę śledzi. 
- Czy były świeże? 
- Nie wiem, nie otwierałam!

Baca słyszy krzyki z po-
dwórka: 

- Czego tam? 
- Bacoooo! Potrzebujecie 

drewna? 
- Nieeee! Przecie mom! 
Rano baca budzi się, wycho-

dzi na podwórko, patrzy: 
- Gdzie moje drewno?!

Przychodzi baba do leka-
rza. 

- Panie doktorze, mojego 
męża ugryzła pszczoła. 

- Gdzie? 
- W tego... no wie pan... 
- Rozumiem. A czego pani ode 

mnie oczekuje? 
- Niech pan da mężowi coś, 

żeby ból minął, a opuchlizna zo-
stała.

Nad Morskim Okiem sie-
dzi stary gazda. Przechodzą-
cy turyści pozdrawiają go i 
pytają: 

- Co tu robicie? 
- Łowię pstrągi. 
- Przecież nie macie wędki. 
- Pstrągi łowi się na lusterko. 
- W jaki sposób? 
- To moja tajemnica. Ale jeśli 

dostanę flaszkę, to ją wam zdra-
dzę. 

Turyści wrócili do schroniska, 
kupili butelkę wódki i zanieśli ją 
gaździe. On tłumaczy... 

- Wkładam lusterko do wody, 
a kiedy pstrąg podpływa i zaczyna 
się przeglądać to ja go kamieniem 
i już jest mój... - Ciekawe... A ile już 
tych pstrągów złowiliście? 

- Jeszcze ani jednego, ale 
mam z pięć flaszek dziennie...

Przychodzi baba do leka-
rza ze skarpetką na głowie. 

- Co pani dolega? - pyta się 
doktor. 

- Głupku to napad.

Siedzi Baca na drzewie i 
piłuje gałąź na której siedzi, 
przechodzi turysta: 

- Baco spadniecie! 
- Nie, nie spadnę! 
- Spadniecie! 
- Nie! 
- No mówię wam że spadniecie! 

- Eeee, nie spadnę! 
Nie przekonawszy bacy tury-

sta poszedł dalej. Baca piłował, pi-
łował, aż spadł. Pozbierawszy się 
popatrzył za znikającym w oddali 
turystą i zdziwiony rzekł: 

- Prorok jaki czy co?

Idzie sobie turysta polaną 
w górach i widzi bacę. A baca 
pasie sobie owce. Czarne i 
białe.

No i turysta się go pyta: 
- Baco.. Ile mleka dają te 

owce? 
- Ano białe cy corne? 
- No wszystkie. 
- Białe dwa litry.. 
- A czarne? 
- Ino tys dwa litry. 
- A ile trawy jedzą? 
- Białe cy corne? 
- No wszystkie.. 
- Białe tsy kilo. 
- A czarne? 
- Tys tsy kilo. 
Rozmawiają tak z piętnaście 

minut i okazuje się że białe owce 
nie różnią się niczym innym niż ko-
lorem wełny. Wreszcie zdenerwo-
wany turysta pyta się jeszcze raz: 

- No to czemu baco je tak roz-
różniacie? 

- Ano białe owce som moje. 
- A czarne czyje? 
- Ano tys moje.

Przychodzi zezowata 
baba do zezowatego lekarza; 

Lekarz: Zaraz, zaraz! Nie 
wszystkie na raz. 

Baba: Ja nie do pana. Ja do 
tego pod oknem.

Siedzi baca na drzewie i 
śpiewa. Przechodzi turysta. 

- Baco, spadniecie, na drzewie 
się nie śpiewa. 

- Nie spadnę. 
Za godzinę wraca turysta, pa-

trzy, a pod drzewem leży baca. 
- A mówiłem wam, baco - nie 

śpiewa się na drzewie. 
- Śpiwo się, śpiwo, ino się nie 

tańcy.

Policjant zatrzymuje bacę 
jadącego furmanką. 

- Baco, co wieziecie? 
Baca nachyla się i szepcze: 
- Siano. 
- Czemu tak cicho mówicie? 
- Żeby koń nie usłyszał!
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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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