
Obcokrajowcy w Polsce mó-
wiący w naszym języku - na-
wet z obcym akcentem - są 
przez Polaków postrzegani 
zdecydowanie lepiej, niż 
imigranci m.in. w Stanach, 
używający angielskiego - 
przez Amerykanów - wynika 
z badań dr Karoliny Hansen 
z UW.

Jeśli nie nauczymy się języka 
we wczesnym dzieciństwie, tylko 
w późniejszym okresie życia, to 
używając go, zawsze będzie nam 
towarzyszył tzw. obcy akcent. „Mó-
wienie z akcentem” nie jest okre-
śleniem ściśle lingwistycznym. W 
rozumieniu potocznym oznacza, 
że osoba używająca języka ob-

cego brzmi po prostu inaczej, niż 
osoba mówiąca w ojczystym ję-
zyku.

Od kilku lat dr Karolina Han-
sen z Wydziału Psychologii UW 
sprawdza to, jak postrzegane są 
osoby, mówiące nietypowo (któ-
rych wymowa odbiega od stan-
dardowej) - władające językiem 
obcym z „akcentem”. Związane z 
tym eksperymenty przeprowadzi-
ła ona w Polsce, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii i USA.

„Sporym zaskoczeniem było 
dla mnie to, że osoby mówiące 
z akcentem nie są wszędzie po-
strzegane w taki sam sposób” 
- opowiada w rozmowie z PAP dr 
Hansen. Okazało się na przykład, 
że imigranci z Meksyku w USA 
mówiący po angielsku, imigranci z 
Turcji w Niemczech, czy imigranci 
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z Chin w Wielkiej Brytanii oceniani 
są przez Amerykanów, Niemców, 
czy Brytyjczyków bardziej nega-
tywnie, niż imigranci mówiący po 
polsku - nad Wisłą.

Co wpływa na negatywne na-
stawienie do przyjezdnych w wielu 
krajach zachodnich? To dopiero 
początek badań, ale - według Han-
sen - może to wynikać z obecnej w 
tych krajach dużej liczby imigran-
tów, którzy już nauczyli się języka. 
Teraz oczekuje się od nich czegoś 
więcej: mówienia bez akcentu.

„Wygląda na to, że w tych 
krajach ludzie oczekują jako mi-

nimum, że imigranci będą mówić 
po angielsku - w końcu jest to już 
język międzynarodowy. Atutem 
jest dopiero mówienie w taki sam 
sposób, jak większość” - tłumaczy.

Hansen sprawdziła, czy po-
dobny mechanizm działa w Pol-
sce. „Okazało się, że mówienie 
przez obcokrajowców po polsku, 
nawet z silnym akcentem, było 
odbierane przez Polaków w bar-
dzo pozytywny sposób, mimo że 
Polacy są dość uprzedzeni wobec 
obcych” - mówi psycholożka.

Jak uważa dr Hansen, sam 
fakt władania przez obcokrajow-
ców językiem polskim oznacza, 
iż dana osoba włożyła w to sporo 
trudu. Język polski nie jest pro-
sty, w dodatku korzysta z niego 
stosunkowo niewiele osób. „To 
oznacza, że osoba, która zna pol-
ski lepiej lub gorzej, jest zmotywo-
wana i zaangażowana. Poważnie 
traktuje swój pobyt w Polsce - nie 
tylko jako przystanek w drodze do 
Niemiec czy Francji” - dodaje.

Pozytywna reakcja na obco-
krajowców mówiących po polsku 
powtarzała się niezależnie od po-
chodzenia mówiących - tego, czy 
byli Arabami, Amerykanami, czy 
Wietnamczykami. „Może być ona 
również związana z tym, że Polacy 
uważają swój kraj za peryferyjny 
- dlatego bardziej niż np. Amery-
kanie doceniają naukę języka, 
używanego przez stosunkowo nie-
wielką liczbę osób” - dodaje.

Hansen przypomina, że wśród 
geniuszy, którzy władali obcym 

językiem, był Albert Einstein. Gdy 
mówił po angielsku, jego niemiec-
ki akcent był mocno wyczuwal-
ny. „Jednak nikt nie wątpi w jego 
zdolności i inteligencję. Mówienie 
z akcentem w obcym języku nie 
oznacza, że dana osoba jest mniej 
kompetentna od tej, która urodziła 

się w danym języku i włada nim bez 
akcentu” - podkreśla badaczka.
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Sprzątanie pokoi hotelo-
wych. Biuro Van Koppen & Van 
Eijk z oddziałem w Aaslmeer 
poszukuje zmotywowanych i 
chętnych do pracy pracowników 
do hotelu dla jednego z naszych 
klientów w Schiphol - niedaleko 
parku Amsterdamse Bos. Praca 
polega na przygotowaniu pokoi 
hotelowych dla nowych gości. 
Wymagamy: motywacji do pracy, 
znajomości języka angielskiego 
w stopniu dobrym (język będzie 
sprawdzany podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej), dostępność w 
pełnym wymiarze godzin, umie-
jętność pracy w zespole jak i sa-
modzielnej, mile widziane prawo 
jazdy i własne zakwaterowanie. 
Oferujemy: ubezpieczenie, coty-
godniowe wypłaty lub miesięcz-
ne, dużą ilość godzin - praca na 
podstawie grafiku, możliwość 
pracy 7 dni w tygodniu. Jeśli uwa-
żasz, że ta oferta jest właśnie dla 
Ciebie i chcesz spróbować swo-
ich sił w profesjonalnej firmie 
wyślij do nas swoje CV na adres: 

aalsmeer@vkve.nl lub przyjdź do 
naszego biura: Aalsmeer Zwar-
teweg 110, 1431VM.

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

Pracownik produkcyjny 
z funkcja obsługi maszyny. 
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- obsługa 
maszyn produkcyjnych. Wyma-
gania: warunkiem koniecznym 
jest komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, mile widzia-
ne wcześniejsze doświadczenie 
przy obsłudze maszyn, Motywa-
cji do pracy na dłuższy okres cza-
su, umiejętność pracy w zespo-
le, dyspozycyjność do pracy na 
dłuższy okres czasu. Oferujemy: 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Pracę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
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4 Nasza Holandia

PRACA

wynagrodzenie w systemie tygo-
dniowym, Darmowy transport do 
pracy, Dla osób które nie ukoń-
czyły 20 lat oferujemy darmowe 
mieszkania, Stawki zgodne z 
holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Sandra Sadowska, Tel: +48 517 
493 205, s.sadowska@jupiter-
polska.pl, W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochro-
nie danych osobowych Dz. U. nr 
133, poz.).

Załadunek i rozładunek 
ciężarówek. De Kwakel. Van 
Koppen & Van Eijk z oddziałem 
w Aalsmeer poszukuje zmoty-
wowanych i chętnych do pracy 
pracowników do magazynu dla 
jednego z naszych klientów w De 
Kwakel przy rozładunku i zała-
dunku ciężarówek. WYMAGANIA: 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, umiejętność 

korzystania z ETP (Electric Pallet 
Truck) jest mile widziana, wła-
sne zakwaterowanie i transport. 
OFERTA: atrakcyjne wynagrodze-
nie - 10,25 euro, praca od po-
niedziałku do piątku, możliwość 
stałego zatrudnienia u klienta, 
pomoc w załatwieniu formalności 
(ubezpieczenie). Jeśli uważasz, że 
ta oferta jest właśnie dla Ciebie 
i chcesz spróbować swoich sil w 
profesjonalnej firmie wyślij do 
nas swoje CV na adres: aalsme-
er@vkve.nl lub przyjdź do naszego 
biura: Aalsmeer Zwarteweg 110, 
1431VM.

Stolarz budowlany. Dla 
naszego klienta poszukujemy 
monterów ścian kurtynowych/
osłonowych. Oczekiwania: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
mile widziane brygady, zdolności 
manualne, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego, 
VCA. Oferujemy: zatrudnienie na 
warunkach holenderskich, ubez-
pieczenie zdrowotne, atrakcyjne 
wynagrodzenie, kwatera w pełni 
wyposażona , bezpłatna. Osoby 
zainteresowane proszę o przes-
lania aplikacji na adres: joanna@
worxx.nl, Tel.0031 485 350 380 
Joanna.

Operator wózka widłowe-
go Reachtruck. Wysokie stawki 
! Echt. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter (nr cert. 10790) poszu-
kuje dla nowego Holenderskie-
go klienta z branży logistycznej 
osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Specyfika pracy: 
Jest to praca w magazynie logi-
stycznym. Zadaniem operatora 
jest replenishment- wymiana 
palet oraz ładunek i załadunek 
kontenerów. Przed rozpoczęciem 
pracy każdy operator przejdzie 
test sprawdzający, jeżeli taki test 
zostaje zdany- operator rozpoczy-
na prace w firmie. Jest to praca 
2 zmianowa. Miejsce pracy: Ho-
landia, miejscowość Echt. Roz-
poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
- warunek konieczny, certyfikat 
oraz minimum roczne doświad-
czenie jako operator wózka re-
achtruck, motywacja i chęci do 
pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy od zaraz, bardzo do-
bre zdolności interpersonalne 
i nastawienie na współpracę. 
Oferujemy:  Stawka 11.36 euro 
brutto+ ( 0.50 euro za każda go-
dzinę pracy po przepracowaniu 
4 tygodni) plus 10.87 procent 

dodatek wakacyjny = 13.15 
euro, minimum formalności w 
Polsce- Holenderska umowa o 
prace podpisywana w naszej filli 
głównej w Venlo, pracę w reno-
mowanej i stabilnej firmie z moż-
liwością rozwoju zawodowego, co 
tygodniowe wypłaty przelewane 
bezpośrednio na konto, zakwate-
rowanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania 
do pracy. Sandra Sadowska 
517493205.

Operator wózka EPT w 
magazynie wysyłkowym. Ven-
lo. Dla naszych klientów poszu-
kujemy osób do pracy jako ope-
rator wózka elektrycznego EPT 
w magazynie wysyłkowym. Spe-
cyfikacja pracy: Praca polega na 
realizacji zamówień za pomocą 
skanera ręcznego, a także na-
klejanie etykiet na produkty. Jest 
to praca stała 40 godzin plus, w 
temperaturze pokojowej, syste-
mie zmianowym. Miejsce pracy: 
Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania:  certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem EPT- 

warunek konieczny, warunkiem 
koniecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego lub niemieckie-
go, doświadczenie logistyczne 
preferowane, wysoka sprawność 
fizyczna ze względu na komple-
towanie zamówień niekiedy o wa-
dze do 25kg, motywacja i chęci 
do pracy na dłuższy okres czasu, 
chęć rozwoju osobistego, punk-
tualność. Oferujemy: Pracę stałą 
w renomowanej firmie na długi 
okres czasu (40 godzin plus), Po-
moc polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Wyna-
grodzenie w systemie tygodnio-
wym, Darmowy transport do pra-
cy, Możliwa pracy także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
treści wpisując Operator wózka 
elektrycznego EPT. Po więcej in-
formacji bardzo proszę o kontakt 
telefoniczny: Sandra +48 517 
493 205.

Pracownik produkcyjny. 
W Holandii (K/M), ze znajomo-

ścią języka angielskiego. Miej-
sce pracy: Culemborg. Opis: 
Praca na linii produkcyjnej, oraz 
pakowanie gotowego produktu. 
Wymagania: Znajomości języ-
ka angielskiego, Mile widziane 
doświadczenie na wyżej wymie-
nionym stanowisku, Mile widzia-
ne prawo jazdy, Gotowości do 
pracy zmianowej i pracy w nad-
godzinach. Oferujemy: Legalne 
i długoterminowe zatrudnienie 
zgodnie z prawem holender-
skim, Atrakcyjne wynagrodzenie 
w wysokości 10,22 Euro brutto 
+ dodatki zmianowe (od 15-50 
procent), Pracę w wymiarze 40h 
tygodniowo, od poniedziałku do 
piątku, Zakwaterowanie płatne 
w wysokości 89-95 euro/ ty-
dzień ( pokoje są maksymalnie 
dwuosobowe), Bezpłatny trans-
port do pracy. Brzmi ciekawie? 
W takim razie aplikuj już teraz- 
wszystkie szczegóły omówimy 
telefonicznie pod numerem +48 
668 817 007. Możesz także 
wysłać Swoje CV na adres: i.ma-
zur@diwa-personalservice.pl.

Murarz klinkierowy. Holan-
dia. United People Polska Sp. z 
o.o wpisana do agencji zatrudnie-
nia pod numerem 18581. Murarz 
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klinkierowy, Holandia. Wymaga-
nia: doświadczenie na podobnym 
stanowisku z Belgii, Holandii lub 
Niemiec, znajomość języka an-
gielskiego lub holenderskiego 
będzie atutem (w przypadku gru-
py osób wystarczy jedna ze zna-
jomością języka obcego). Oferuje-
my: bezpłatny transport do pracy, 
bezpłatne zakwaterowanie, 600 
EUR netto za 40 godzin pracy 
lub 1040 EUR netto za 40 godzin 
pracy na samozatrudnieniu. Jeśli 
posiadasz doświadczenie jako 
murarz klinkierowy prześlij nam 
swoje CV na adres rekrutacja@
utdpeople.pl lub uzupełnij nasz 
formularz https://utdpeople.pl/
zgloszeniowy. Można się z nami 
kontaktować również telefonicz-
nie pod numerem 0048 722 267 
525. W aplikacji prosimy umie-
ścić następującą klauzulę: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 922.

Operator maszyn produk-
cyjnych. Praca stała. OD ZARAZ 
!!!! Venlo. Agencja Pracy Czaso-
wej Jupiter ma już dwadzieścia 
lat doświadczenia w rekrutacji 
i selekcji pracowników (nr cert. 
10790). Dla jednego z naszych 
klientów poszukujemy kandyda-
tów do pracy stałej jako operator 
maszyn produkcyjnych w Holan-
dii (okolice Venlo). Wymagania: 
doświadczenie na podobnym sta-
nowisku (preferowane przy owo-
cach/warzywach), warunkiem 
koniecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
bądź holenderskiego, umiejęt-
ność logicznego rozwiązywania 
podstawowych problemów tech-
nicznych maszyny, motywacja, 
dyspozycyjność i chęć do pracy. 
Oferujemy: pracę w renomowa-
nej i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu, co tygodniowe wy-
płaty, zakwaterowanie (do 20 
roku życia bezpłatne), pomoc pol-
skiego personelu po przyjeździe 
do Holandii, pomoc przy wyrobie-
niu numeru sofii –ubezpieczenie, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania do 
pracy, dodatki urlopowe i waka-
cyjne. Rekrutacja: Osoby zainte-
resowane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując Operator 
maszyn produkcyjnych bądź też 
proszę dzwonić pod numer +48 
517 493 205. W aplikacji prosi-
my umieścić następującą klauzu-
lę: Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (z i (zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochro-
nie danych osobowych Dz. U. nr 
133, poz. 883 ze zm.).

Filetowanie ryb. Zakład 
przetwórstwa rybnego - filetowa-
nie ryb Katwijk aan Zee. Van Kop-
pen & Van Eijk od 15 lat cieszy 
się zaufaniem pracowników na 
terenie całej Holandii. Dla nasze-
go klienta istniejącego od 1905 r. 
na rynku, a prężnie działającego 
od 1994 r. w Katwijk aan Zee po-
szukujemy kandydatów na sta-
nowisko pracownika produkcji 
– filetowanie ryb. OBOWIĄZ-
KI: Filetowanie ryb, Krojenie 
oczyszczonych ryb, Pakowanie 
marynowanych ryb, Różnego 
rodzaju prace pomocnicze i po-
rządkowe. WYMAGANIA: zdol-
ności manualne (mile widziane 
doświadczenie produkcyjne), 
własne zakwaterowanie. OFER-
TA: atrakcyjne wynagrodzenie, 
praca na podstawie ustalonego 
grafiku (czasami nadgodziny), 
możliwość rozwoju zawodo-
wego i stałego zatrudnienia, 
pomoc w załatwieniu formal-
ności (ubezpieczenie, BSN). 
Jeśli uważasz, że ta oferta jest 
właśnie dla Ciebie i chcesz 
spróbować swoich sił w profe-
sjonalnej firmie wyślij do nas 
swoje CV na adres: aalsmeer@
vkve.nl lub przyjdź do naszego 
biura: Zwarteweg 110, 1431 
VM Aalsmeer.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą: prace 
produkcyjne w fabryce zajmu-
jącej się produkcją ziół, przy-
praw oraz odżywek (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 marca 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowego 
tpmwork .com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 

wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Zbrojarz. Ze znajomością 
języka angielskiego. W Holandii 
(K/M). Miejsce pracy Middenme-
er. Opis: Wykonywanie prac zbro-
jeniowych na podstawie rysun-
ku technicznego. Wymagania: 
Znajomości języka angielskiego, 
Doświadczenia na wyżej wymie-
nionym stanowisku. Oferujemy: 
Legalne i długoterminowe za-

trudnienie zgodnie z prawem 
holenderskim, Atrakcyjne wy-
nagrodzenie w wysokości 13,80 
euro b/h ( przy 40h tygodniowo 
wynagrodzenie netto wynosi 425 
euro), Pracę w wymiarze 40h 
tygodniowo, od poniedziałku do 
piątku, Zakwaterowanie płatne 
w wysokości 50 euro/ tydzień ( 
pokoje są maksymalnie dwuoso-
bowe). Brzmi ciekawie? W takim 
razie aplikuj już teraz- wszystkie 
szczegóły omówimy telefonicznie 
pod numerem +48 668 817 007. 

Możesz także wysłać Swoje CV na 
adres: i.mazur@diwa-personal-
service.pl.

Pracownik produkcyjny. W 
Holandii (K/M), ze znajomością 
języka angielskiego. Miejsce pra-
cy: Ridderkerk. Opis: Praca na li-
nii produkcyjnej, oraz pakowanie 
gotowego produktu. Wymagania: 
Znajomości języka angielskiego, 
Mile widziane doświadczenie na 
wyżej wymienionym stanowi-

sku, Mile widziane prawo jazdy, 
Gotowości do pracy zmianowej 
i pracy w nadgodzinach. Oferu-
jemy: Legalne i długoterminowe 
zatrudnienie zgodnie z prawem 
holenderskim, Atrakcyjne wy-
nagrodzenie w wysokości 10,22 
Euro brutto + dodatki zmianowe 
(od 15-50 procent), Pracę w wy-
miarze 40h tygodniowo, od po-
niedziałku do piątku, Zakwatero-
wanie płatne w wysokości 89-95 

Nasza Holandia
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euro/ tydzień ( pokoje są maksy-
malnie dwuosobowe), Bezpłatny 
transport do pracy. Brzmi cieka-
wie? W takim razie aplikuj już 
teraz- wszystkie szczegóły omó-
wimy telefonicznie pod numerem 
+48 668 817 007. Możesz także 
wysłać Swoje CV na adres: i.ma-
zur@diwa-personalservice.pl.

Operator wózka widłowe-
go typu REACHTRUCK. 11.27 
euro brutto + premia i dodatki 
!!! Okolice Venlo. Agencja Pra-
cy Czasowej Jupiter (nr cert. 
10790) poszukuje dla nowego 
Holenderskiego klienta z branży 
logistycznej osób do pracy jako: 
Operator wózka widłowego bocz-
nego (REACHTRUCK). Specyfika 
pracy: Jest to praca w magazynie 
logistycznym. Zadaniem operato-
ra jest replenishment- wymiana 
palet oraz ładunek i załadunek 
kontenerów. Przed rozpoczęciem 
pracy każdy operator przejdzie 
test sprawdzający, jeżeli taki test 
zostaje zdany- operator rozpoczy-
na prace w firmie.  Jest to praca 
2 zmianowa. Miejsce pracy: Ho-
landia, miejscowość Echt. Roz-

poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
- warunek konieczny, certyfikat 
oraz minimum roczne doświad-
czenie jako operator wózka re-
achtruck, motywacja i chęci do 
pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy od zaraz, bardzo dobre 
zdolności interpersonalne i na-
stawienie na współpracę. Oferu-
jemy: Stawka 11.36 euro brutto+ 
( 0.50 euro za każda godzinę pra-
cy po przepracowaniu 4 tygodni) 
plus 10.87procenta dodatek wa-
kacyjny = 13.15 euro, minimum 
formalności w Polsce- Holender-
ska umowa o prace podpisywa-
na w naszej filli głównej w Venlo, 
pracę w renomowanej i stabilnej 
firmie z możliwością rozwoju za-
wodowego, co tygodniowe wypła-
ty przelewane bezpośrednio na 
konto, zakwaterowanie, pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, pomoc przy 
wyrobieniu numeru Sofii, ubez-
pieczenie zdrowotne, bezpłatny 
transport samochodem z miejsca 
zamieszkania do pracy. Rekruta-
cja: Sandra Sadowska, Tel: +48 
517 493 205.

Monter konstrukcji stalo-

wych. United People Polska Sp. 
z o.o wpisana do agencji zatrud-
nienia pod numerem 18581. 
Monter konstrukcji stalowych, 
Holandia. Wymagania: doświad-
czenie w zawodzie, umiejętność 
czytania rysunków technicznych, 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego. Oferujemy: 
bezpłatny transport do pracy, 
bezpłatne zakwaterowanie, 525 
EUR za 40 godzin. Jeśli posiadasz 
doświadczenie jako monter kon-
strukcji stalowych to prześlij nam 
swoje CV na adres rekrutacja@
utdpeople.pl lub uzupełnij nasz 
formularz https://utdpeople.pl/
zgloszeniowy. Można się z nami 
kontaktować również telefonicz-
nie pod numerem 0048 691 370 
595. W aplikacji prosimy umie-
ścić następującą klauzulę: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 922.

Operator wózka elek-
trycznego EPT lub widłowe-
go. OD ZARAZ!!!! Dla naszych 

klientów poszukujemy osób 
do pracy jako operator wózka 
widłowego lub elektrycznego. 
Miejsce pracy: Venlo. Rozpo-
częcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: certyfikat upraw-
niający jazdę widłowym lub 
EPT- warunek konieczny, warun-
kiem koniecznym jest komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego, doświadczenie lo-
gistyczne preferowane, wysoka 
sprawność fizyczna ze względu 
na kompletowanie zamówień 
niekiedy o wadze do 25kg moty-
wacja i chęci do pracy na dłuższy 
okres czasu, chęć rozwoju osobi-
stego, punktualność. Oferujemy: 
Pracę stała w renomowanej 
firmie na długi okres czasu (40 
godzin plus), Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Wynagrodzenie 
w systemie tygodniowym, Dar-
mowy transport do pracy, Moż-
liwa pracy także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. Re-
krutacja: Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
treści wpisując Operator wózka 

widłowego/EPT. Po więcej infor-
macji bardzo proszę o kontakt 
telefoniczny: Sandra +48 517 
493 205. Prosimy o załączenie 
do aplikacji klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Monter okien i drzwi z 
PVC/ aluminium. WYMAGA-
NIA: doświadczenie w montażu 
drzwi i okien z PVC (mile widzia-
ne zdobyte na terenie Holandii), 
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego, niemieckie-
go 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, ubezpie-
czenie zdrowotne. Aplikacje 
proszę wysłać na maila: joan-
na@worxx.nl, Tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Kierowca autobusu. W 
Holandii OD ZARAZ. Firma Jupi-
ter poszukuje kierowcę autobu-
su w Holandii którego zadaniem 
będzie dowóz pracowników do 
pracy. Specyfikacja pracy: Praca 
kierowcy jest to to praca która 
przede wszystkim polega na 
przywożeniu/odwożeniu osób 
do pracy i z pracy (wykonujemy 
od 8-10 kursów na dzień- kur-
sy do danych zakładów pracy). 
Są to autobusy do 50 osób. 
Jest to praca mobilna na tzw. 
telefon. Codziennie wieczorem 
kierowcy dostają smsa z gra-
fikiem na kolejny dzień pracy, 
jednakże zdarzają się również 
dodatkowe kursy, gdyż praco-
dawcy mogą również poprosić 
o większa ilość pracowników, 
np. w ciągu dnia. Wiec jeden 
kierowca który będzie miał naj-
mniej kursów w danym dniu, 
będzie musiał zawieźć te osoby 
do miejsca pracy. Wymagania: 
mile widziana komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
minimum 3 letnie udokumen-
towane doświadczenie jako 
kierowca autobusu, motywacja 
i dyspozycyjność do pracy od 
zaraz na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Praca stała już od 
zaraz na dłuższy okres czasu, 

CIĄG DALSZY ZE STR. 5

Reklama



7

28 lutego 2019 roku odbyła 
się Gala losowania grup VIII 
edycji międzynarodowego 
turnieju Domek.nl Winter 
Cup 2019.

Sponsorem Głównym Gali 
była Firma Cateringowa Poolse 

keuken Sylwia, która przygoto-
wała pyszny poczęstunek. Na 
Gale losowanie zostali zaproszeni 
przedstawiciele wielu firm, kapi-
tanowie, trenerzy oraz zawodnicy 
biorący udział w wydarzeniu.

Rozgrywki będą rozpoczyna-
ły się od dnia 02.03.2019 roku. 

Grupy C,D i F będą rozpoczynały 
turnieje od godziny 10:00, a grupy 
A,B i E od godziny 18:00.

Na zwycięzców czekają nagro-
dy pieniężne oraz nagrody rzeczo-
we.

TEKST/FOT. 

EWELINA PLOSZCZYK

umowa o prace z holenderska 
filia Jupiter Uintzendbureau, or-
ganizacje płatnego wyjazdu do 
Holandii, co tygodniowe wypła-
ty(350 euro netto) przelewane 
bezpośrednio na konto, jak 
również cotygodniowe zesta-
wienie przepracowanych godzin 
i kosztów, BEZPŁATNE zakwa-
terowanie, pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobie-
niu numeru Sofii, ubezpieczenie 
zdrowotne, dodatki urlopowe i 
wakacyjne, rozliczenia podatko-
we (Jaaropgave) dzięki którym 
odzyskasz nadpłacony podatek. 
517493205 Sandra.

Monter fasad. 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. Oferuje-
my: zatrudnienie na warunkach 
holenderskich, ubezpieczenie 
zdrowotne, atrakcyjne wyna-
grodzenie, kwatera w pełni wy-
posażona , bezpłatna. Osoby 
zainteresowane proszę o przes-
lania aplikacji na adres: joanna@
worxx.nl, Tel.0031 485 350 380 
Joanna.

Pracownik produkcyjny. 
W Holandii (K/M), ze znajomo-
ścią języka angielskiego. Miejsce 
pracy: Wijchen. Opis: Praca na li-
nii produkcyjnej, oraz pakowanie 
gotowego produktu. Wymagania: 
Znajomości języka angielskiego, 
Mile widziane doświadczenie na 
wyżej wymienionym stanowi-
sku, Mile widziane prawo jazdy, 
Gotowości do pracy zmianowej 
i pracy w nadgodzinach. Oferu-
jemy: Legalne i długoterminowe 
zatrudnienie zgodnie z prawem 
holenderskim, Atrakcyjne wyna-

grodzenie w wysokości 10,22 
Euro brutto + dodatki zmiano-
we (od 15-50 procent), Pracę w 
wymiarze 40h tygodniowo, od 
poniedziałku do piątku, Zakwa-
terowanie płatne w wysokości 
89-95 euro/ tydzień ( pokoje 
są maksymalnie dwuosobowe), 
Bezpłatny transport do pracy. 
Brzmi ciekawie? W takim razie 
aplikuj już teraz- wszystkie szcze-
góły omówimy telefonicznie pod 
numerem +48 668 817 007. 
Możesz także wysłać Swoje CV 
na adres: i.mazur@diwa-perso-
nalservice.pl.

Produkcja okien i drzwi. 
Na czym będzie polegać Two-
ja praca? wykonywanie kilku 
z poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka i 
składanie/ zgrzewanie profili; 
obsługa zagniatarki, klamkowni-

Nasza Holandia
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Gala losowania grup VIII edycji 
międzynarodowego turnieju 
Domek.nl Winter Cup 2019

Grupa A
K.O. SQUAD
AXELL TEAM
FRESCH & EASY
JLB DRANIE
AMATORZY

Grupa B
BIAŁE KOZŁY
BLACK HORSE
POLAND TEAM A.
PROJEKT-X
FC DORDRECHT

Grupa C
NOKAUT
DRINK TEAM
STREET FOOTBOLL T.
FC EMIGRANCI
DIAMOND TEAM

Grupa D
POLISZ DREAM TEAM 
HFG TEAM
VVS46’/THE BULDO.
12-200 ŚRÓDMIEŚCIE
FC BERGEN 3

Grupa E
FC SOKOL 3
TYTANI
FC BIAŁE ORŁY 2
HUSARIA APLEDO.

Grupa F
WIT ROOD ANTWERP
FC FANTASY
FC BIAŁE ORŁY 1
HVV RAS DEN HAAG
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cy; okuwanie skrzydeł; okuwanie 
ram; frezowanie słupków; cięcie 
stali; obsługa oczyszczarki; mon-
taż słupków; uszczelkowanie; 
montaż zawiasów, szyb; cięcie 
listew przyszybowych; zabijanie 
listew; naklejanie szprosów, mon-
taż progów alu. Czego od Ciebie 
wymagamy? doświadczenie w 
pracy na produkcji mile widziane, 
obsługa wkrętarki mile widziana, 
obsługa frezarki mile widziana, 
zaangażowanie, dokładność, 
orientacja na jakość, prawo jaz-
dy oraz auto, znajomość jezyka 
niemieckiego lub angielskiego. 
Oferujemy: holenderska umowa 
o prace, mieszkanie opłacone 
przez pracodawcę, ubezpieczenie 
zdrowotne. Aplikacje proszę prze-
syłać na : joanna@worxx.nl, tel. 
0031 485 350 380 Joanna.

Praca przy różach. Rijns-
burg. Van Koppen & Van Eijk z 
oddziałem w Aalsmeer poszuku-
je zmotywowanych i chętnych do 
pracy pracowników dla jednego 
z naszych klientów w Rijnsburg 
przy różach. OBOWIĄZKI: rozpa-
kowywanie, pakowanie, przygoto-

wywanie zamówień, przycinanie 
róż. WYMAGANIA: język angielski 
lub holenderski w stopniu podsta-
wowym, doświadczenie w pracy 
przy różach, własne zakwatero-
wanie i transport. OFERTA: moż-
liwość rozwoju zawodowego i sta-
łego zatrudnienia, zwrot kosztów 
dojazdu powyżej 10 km, pomoc w 
załatwieniu formalności (ubezpie-
czenie). Jeśli uważasz, że ta ofer-
ta jest własnie dla Ciebie i chcesz 
spróbować swoich sil w profesjo-
nalnej firmie wyślij do nas swoje 
CV na adres: aalsmeer@vkve.nl 
lub przyjdź do naszego biura: Aal-
smeer Zwarteweg 110, 1431VM.

Magazynier. W Holandii ze 
znajomością języka angielskiego 
(K/M). Miejsce pracy Waalwijk. 
Opis oferty: Pakowanie, sortowa-
niem komisjonowanie różnego 
rodzaju artykułów na magazynie; 
Zbieranie zamówień dla sklepu 
internetowego (począwszy od kar-
my dla zwierząt, skończywszy na 
telefonach, zabawkach i narzę-
dziach). Wymagania: Znajomości 
języka angielskiego, lub holen-
derskiego, Gotowości do pracy w 
systemie dwuzmianowym (pierw-
sza i druga zmiana). Oferuje-
my: Legalne i długoterminowe 

zatrudnienie zgodnie z prawem 
holenderskim, Atrakcyjne wyna-
grodzenie w wysokości 10 euro 
brutto/h, Zakwaterowanie płatne 
w wysokości 97,50 euro/ tydzień 
(pokoje dwu, lub jednoosobowe). 
Brzmi ciekawie? W takim razie 
aplikuj już teraz- wszystkie szcze-
góły omówimy telefonicznie pod 
numerem +48 668 817 007. 
Możesz także wysłać Swoje CV na 
adres: i.mazur@diwa-personal-
service.pl.

Pracownik produkcyjny 
z funkcja operatora maszyn. 
Venlo. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter ma już dwadzieścia lat 
doświadczenia w rekrutacji i 
selekcji pracowników (nr cert. 
10790). Nasi wykwalifikowani, 
pełni motywacji, pracownicy 
tymczasowi pochodzą głównie 
z Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF po-
szukuje nowych pracowników 
na stanowisko: Pracownik pro-
dukcyjny. Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owo-
ców, warzyw lub cytrusów na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 

stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: motywacji do pra-
cy,  umiejętność pracy w ze-
spole, dyspozycyjność do pracy 
na dłuższy okres czasu (łącznie 
Święta Bożego Narodzenia). 
Oferujemy:  Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Pracę w renomo-
wanej i stabilnej firmie przez 
długi okres czasu, wynagrodze-
nie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, 
Dla osób które nie ukończyły 20 
lat oferujemy darmowe miesz-
kania, Możliwa praca także dla 
par, Stawki zgodne z holen-
derskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: San-
dra Sadowska, Tel: +48 517 
493 205, s.sadowska@jupiter-
polska.pl, W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08. .97 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą: prace produkcyj-
ne w firmie zajmującej się prze-
twórstwem mięsnym - pakowanie 
i sortowanie kiełbas, szaszłyków, 
wędlin (Best - praca na taśmie). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od marca 
2019. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnienie 
formularza kontaktowego tpm-
work.com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 

z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Płytkarz/ kafelkarz. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j.nie-
mieckiego, angielskiego lub ho-
lenderskiego, prawo jazdy kat. B 
i własny samochód, gotowość do 
podjęcia pracy za granicą. Ofe-
rujemy: atrakcyjne wynagrodze-
nie, bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zainte-
resowanych Kandydatów prosimy 
o przesłanie aplikacji (CV) dro-
gą mailową na adres: joanna@
worxx.nl, tel 0031 485 350 380 
Joanna.

Pracownik magazynu – 
logistyka. Schiphol-Rijk. Biuro 
Van Koppen & Van Eijk z oddzia-
łem w Aaslmeer poszukuje zmo-
tywowanych i chętnych do pracy 
pracowników do magazynu dla 
jednego z naszych klientów w 
Schiphol-Rijk. Charakter pracy: 
logistyka, export, dystrybucja. 
WYMAGANIA: znajomość języka 

PRACA
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angielskiego w stopniu lepszym 
niż komunikatywny, doświad-
czenie w pracy na magazynie, 
obsługa skanera, umiejętność 
korzystania z ETP (Electric Pal-
let Truck), zaświadczenie o 
niekaralności, własne zakwa-
terowanie i transport, VGB - 8 
letnie zameldowanie w Holan-
dii. OFERTA: atrakcyjne wyna-
grodzenie, praca na podstawie 
ustalanego grafiku (czasami 
nadgodziny), możliwość rozwoju 
zawodowego i stałego zatrudnie-
nia, zwrot kosztów dojazdu, po-
moc w załatwieniu formalności 
(ubezpieczenie). Jeśli uważasz, 
że ta oferta jest właśnie dla Cie-
bie i chcesz spróbować swoich 
sil w profesjonalnej firmie wyślij 
do nas swoje CV na adres: aal-
smeer@vkve.nl lub przyjdź do 
naszego biura: Aalsmeer Zwar-
teweg 110, 1431VM.

Pracownik produkcyj-
ny. W Holandii (K/M), ze zna-
jomością języka angielskiego. 
Miejsce pracy: Aalsmeer. Opis: 
Praca na linii produkcyjnej, oraz 
pakowanie gotowego produktu. 

Wymagania: Znajomości języ-
ka angielskiego, Mile widziane 
doświadczenie na wyżej wy-
mienionym stanowisku, Mile 
widziane prawo jazdy, Gotowo-
ści do pracy zmianowej i pracy 
w nadgodzinach. Oferujemy: 
Legalne i długoterminowe za-
trudnienie zgodnie z prawem 
holenderskim, Atrakcyjne wy-
nagrodzenie w wysokości 10,22 
Euro brutto + dodatki zmiano-
we (od 15-50 procent), Pracę w 
wymiarze 40h tygodniowo, od 
poniedziałku do piątku, Zakwa-
terowanie płatne w wysokości 
89-95 euro/ tydzień ( pokoje 
są maksymalnie dwuosobowe), 
Bezpłatny transport do pracy. 
Brzmi ciekawie? W takim ra-
zie aplikuj już teraz- wszystkie 
szczegóły omówimy telefonicz-
nie pod numerem +48 668 
817 007. Możesz także wysłać 
Swoje CV na adres: i.mazur@
diwa-personalservice.pl.

Praca stała przy kwia-
tach. OD ZARAZ. Venlo. Dla jed-
nego z naszych Holenderskich 
klientów poszukujemy kandy-
datów do pracy na szklarni przy 
ścinaniu kwiatów. Jest to praca 
stała na dłuższy okres czasu 

(rok lub powyżej). Kobiety mile 
widziane. Miejsce pracy: Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: komunika-
tywna znajomość języka an-
gielskiego- warunek konieczny, 
wcześniejsze doświadczenie 
przy kwiatach mile widziane, 
motywacja, chęci do pracy, a 
także dyspozycyjność do pracy 
na długi okres czasu. Oferujemy: 
pracę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, co 
tygodniowe wypłaty, zakwatero-
wanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjezdzie do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
sofii, ubezpieczenie, bezpłatny 
transport samochodem z miej-
sca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując PRACA PRZY 
KWIATACH. Po więcej informa-
cji proszę dzwonić pod numer 
+48 517 493 205. 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.).

Pracownik sadzenia ro-
ślin. W Holandii (K/M). Miejsce 
pracy Zundert (okolice Eindho-
ven). Obowiązki: Wycinanie i 
sadzenie małych roślin. Wyma-
gamy: Znajomości języka an-
gielskiego, Gotowości do pracy 
w nadgodzinach. Oferujemy: Le-
galne i długoterminowe zatrud-
nienie zgodnie z prawem holen-
derskim. Zakwaterowanie płatne 
w wysokości 70-90€ tygodniowo 
(pokoje dwu-, lub jednoosobowe). 
Atrakcyjne wynagrodzenie w wy-
sokości 10,25 € b/h (przy 40h 
tygodniowo, wynagrodzenie netto 
wynosi 360 Euro). Brzmi cieka-
wie? W takim razie aplikuj już 
teraz- wszystkie szczegóły omó-
wimy telefonicznie pod numerem 
+48 668 817 007. Możesz także 
wysłać Swoje CV na adres: i.ma-
zur@diwa-personalservice.pl.

Pakowanie papryki. Pra-
ca przy pakowaniu i sortowaniu 
papryki. Lokalizacja: Middenme-
er, Noord Holland. Stawka: 9,34 
euro brutto za godzinę. Firma 
Tempoline z siedziba w Hoofd-

dorp poszukuje dla swojego 
klienta osób do pracy przy papry-
ce. Praca na hali, od poniedziałku 
na okres minimum 6 miesięcy 
(z możliwością urlopu w między-
czasie). Obowiązki: Segregacja i 
pakowanie papryki. Wymagania: 
Gotowość do pracy powyżej 8 
godzin dziennie, Obuwie robocze 
(z blacha) we własnym zakresie, 
Nie jest wymagana znajomość ję-
zyka, Dyspozycyjność na dłuższy 
okres czasu - minimum 6 mie-
sięcy, Prawo jazdy kat. B mile wi-
dziane. Oferujemy: Legalna prace 
w oparciu o umowę o prace, Wy-
płaty tygodniowe na konto pra-
cownika, Zakwaterowanie agen-
cyjne, Transport do pracy, Opiekę 
polskiego koordynatora, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Możliwość 
długotrwałej współpracy; Dojazd 
do Holandii oraz wyżywienie we 
własnym zakresie. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o przeslanie CV 
na adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem ‘PAPRYKA’ lub o kon-
takt telefoniczny pod numerem: 
+31 23 555 40 60.

Produkcja owoców. Z za-
świadczeniem o niekaralności. 
Venlo. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter ma już dwadzieścia lat do-

świadczenia w rekrutacji i selek-
cji pracowników (nr cert. 10790) 
i poszukuje nowych pracowników 
na stanowisko: Pracownik pro-
dukcyjny (z zaświadczeniem o 
niekaralności). Zakres obowiąz-
ków:  sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytrusów 
na taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, stic-
kerowanie produktów, inne prace 
produkcyjno-magazynowe zleco-
ne przez Pracodawcę. Wymaga-
nia: warunkiem koniecznym jest 
zaświadczenie o niekaralności, 
motywacji do pracy, umiejętność 
pracy w zespole, dyspozycyjność 
do pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Pomoc polskiego per-
sonelu po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Pracę w renomowanej i 
stabilnej firmie przez długi okres 
czasu, wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które nie 
ukończyły 20 lat oferujemy dar-
mowe mieszkania, Możliwa pra-
ca także dla par, Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubezpiecze-
nie zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Biuro w 
Białymstoku, Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl.

Nasza Holandia
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12 Zdrowie i uroda

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

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 Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio pod 
wskazany adres, atrakcyjne ceny, 
zniżki dla dzieci do 15 lat, spokoj-
ną i komfortową podróż. Nasza 
firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie 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: 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 - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 

601380539, www.przewozycon-
nect.pl. Oferujemy przewozy kom-
fortowymi busami 9 osobowymi 
na trasie Polska - Holandia. Nie-
wątpliwą zaletą podróży jest sto-
sunkowo krótki czas przejazdu, 
ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod 
wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu planowa-
ne tak, aby maksymalnie skrócić 
czas podróży. Dla stałych klientów 
i grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.pl, 
tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: 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 sa-
mochody Renault Master z zabu-
dową VIP: komfortowe siedzenia 
z dużą ilością miejsca, dodat-
kowe ogrzewanie, klimatyzacja, 
dvd, wi-fi na terenie Polski. Świad-
czymy 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 mia-
sta w Europie, możliwość wyna-
jęcie samochodu z kierowcą lub 

bez. Jeśli masz jakieś pytania za-
dzwoń lub napisz. 

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 maksy-
malnie dla 4 osób komfortowym 
samochodem w miłej atmosfe-
rze. Prowadzę obsługę lotnisk 
Eindhoven, Weeze, Dortmud. Ofe-
ruje dojazdy do urzędów, lekarzy, 
na dyskoteki-Luna, Shuffle,Gel-
dern i inne. Usługa także dotyczy 
zakupów (również w godzinach 
nocnych i weekendy), także po-
moc w małych przeprowadzkach, 
oraz wszelkie inne według potrze-
by klienta. Ceny do negocjacji, 
dla stałych klientów duże rabaty. 
Lokalizacja Cuijk koło Nijme-
gen. Postaw na sprawdzonych, 
zaoszczędzisz pieniądze i nerwy. 
Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń 
każdego dnia o każdej porze 
+31687323783.

Transport – oferuję: Trans-
port z Holandii do Polski? Dzwoń: 
660-322-166. Busy z 2017 roku 
zapewnią Ci bezpieczny i szybki 

przejazd. Wyjeżdżasz do Holan-
dii? Masz pilny wyjazd do Belgii? 
Musisz być zaraz w Niemczech 
albo we Francji? Zapisz ten nu-
mer i dzwoń teraz. Z Polski: 
660-322-166, z zagranicy: 0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS 
– oddzwonimy. Nasze samocho-
dy wożą tanio, komfortowo i na 
miejsce. Renault Trafic z roku 
2017, najmocniejszy silnik, nowe 
opony Michelin, dwustrefowa kli-
matyzacja, ładowarka do smart-
fonu/tabletu dla każdego, pod-
łokietnik przy każdym siedzeniu, 
siedziska 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-zachodniej 
Polsce. Rewelacyjna cena: 60 
Euro! Czemu warto jechać z nami 
do Holandii? 1. Jedziemy z miej-
sca, 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 rozliczeniu 
podatku możesz oszczędzić 23 
procent! Więcej na www.Szofer.
biz.

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 niderlandzki? 
Nasz specjalny test pomoże Tobie 
(i nam) to ustalic. Aby na kursie 
osiągnąć poziom A1, trzeba zali-
czyć 2 moduły, każdy po 16 go-
dzin 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. 

OGŁOSZENIA DROBNE

Osteoporoza to problem 
ok. 3 mln Polaków. Choro-
ba jest przyczyną złamań, 
które prowadzą się niepeł-
nosprawności i do zgonów. 
Tymczasem w Polsce na 
osteoporozę leczy się jedy-
nie 200 tys. osób – alarmują 
eksperci.

„Problemem w osteopo-
rozie są złamania kości, które 
powodują poważne powikłania. 
Najgorsze jest złamanie szyjki 
kości udowej, ponieważ po nim 
w ciągu roku umiera co piąta 
kobieta i co czwarty mężczyzna” 
- powiedział PAP specjalista w 
dziedzinie leczenia osteoporozy 
prof. Edward Czerwiński z Kra-
kowskiego Centrum Medyczne-
go.

Problem tej powszechnej 
choroby był omawiany podczas 
10. Jubileuszowej Konferencji 
Zdrowe Kości 2019, która odby-
ła się w Poznaniu.

Dr Cezary Iwaszkiewicz z 
Oddziału Reumatologii i Oste-
oporozy Wielospecjalistycznego 
Szpitala Miejskiego z Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym w Po-
znaniu przypomniał, że zgodnie 
z przyjętą definicją osteoporoza 
jest układową chorobą szkiele-
tu, która charakteryzuje się nie 
tylko niską masą kostną, ale 
też pogorszeniem mikroarchi-
tektury tkanki kostnej, czego 
następstwem jest wzrost łamli-
wości kości oraz podatności na 
złamania.

Do najczęstszych złamań 
osteoporotycznych zalicza się: 
złamanie kości promieniowej, 
złamania kręgosłupa, kości ra-
miennej, a także złamanie szyj-
ki kości udowej.

Osteoporoza jest schorze-
niem, którego ryzyko rośnie 
wraz z wiekiem; częściej wystę-
puje u kobiet niż u mężczyzn. 
Prof. Czerwiński zaznaczył, że w 
populacji osób po 50. roku życia 
złamania z powodu osteoporozy 
doznaje co trzecia kobieta i co 
ósmy mężczyzna. „Ryzyko, że 
kobieta po 50. roku życia dozna 
złamania wynosi 40 proc. i jest 
ono znacznie większe niż ryzyko 
zachorowania na raka piersi, 
czy wystąpienia zawału serca” - 
powiedział specjalista.

Przypomniał, że brak jest 
dokładnych danych na temat 

liczby chorych na osteoporo-
zę w Polsce, ale z szacunków 
wynika, że obecnie w naszym 
kraju mieszka aż 2,7 mln osób z 
przebytym złamaniem osteopo-
rotycznym, a liczba ta będzie 
rosnąć ze względu na starzenie 
się społeczeństwa. „Tymczasem 
na osteoporozę leczy się zaled-
wie 200 tys. osób, czyli mniej niż 
jedna na 10 osób z tą chorobą” 
- powiedział prof. Czerwiński.

Prof. Wojciech Pluskiewicz 
z Zakładu Chorób Metabolicz-
nych Kości Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego ocenił, że duży 
problem stanowi to, iż lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej 
nie może wysłać pacjenta na 
bezpłatne badanie densytome-
tryczne kości (badanie gęstości 
tkanki kostnej; podstawowe ba-
danie w diagnostyce osteopo-
rozy - PAP). „To się może odbyć 
poprzez poradnię specjalistycz-
ną, ale tych jest w kraju bardzo 
mało i są bardzo nierównomier-
nie rozmieszczone” - powiedział. 
W niektórych województwach 
poradni chorób metabolicznych 
kości nie ma wcale, dlatego 
czas oczekiwania do nich jest 
bardzo długi - np. we Wrocławiu 
wynosi on pięć lat.

Eksperci: osteoporoza to zaniedbany 
problem, który dotyczy ok. 3 mln Polaków 
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13Zdrowie i uroda

Spotykamy się raz w tygodniu na 
2 godziny. Moduły A1 i A2 kończą 
się egzaminem i rozdaniem cer-
tyfikatów tym kursantom, którzy 
egzamin zdali. W przypadku kur-
sów na poziomie B1 i B2, oprócz 
egzaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nieza-
leżnie od poziomu. Warto zapytać 
pracodawcę, czy zechciałby za-
inwestować w Twój kurs. Lekcje 
prowadzi nauczycielka z wykształ-
ceniem wyższym lingwistycznym 
i mieszkająca w Holandii już 40 
lat. Faktury wydawane są na 
ostatnich zajęciach danego mo-
dułu. Kawa, herbata, ciasteczka 
i parking – GRATISOWE. Jesteś 
zainteresowany nauką w naszej 
szkole? Zadzwoń lub wyślij wia-
domość na numer 0628742810. 
Albo napisz do nas maila: info@
nostrimundi.nl, Serdecznie zapra-
szamy! 

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, 
* ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimaty-
zacja. Duże wygodne busy i szyb-

kie mikrobusy. Podkarpackie, 
Małopolska, Śląsk, Świętokrzy-
skie, Opolskie, Lubuskie, Dolny 
Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie, 
Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO. 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 przyj-
mujemy od poniedziałku do sobo-
ty w godz: 9:00-20:00, rezerwa-
cja sms całą dobę.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - POL-
SKA - HOLANDIA BELGIA NIEMCY. 
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ 
OSÓB Z FIRMĄ POEUROPIE.PL. 
Wyjeżdżamy codziennie z POL-
SKI, NIEMIEC, BELGII, HOLANDII. 
Obsługujemy województwa: pod-
karpackie, świętokrzyskie, mało-
polskie, śląskie, opolskie, dolno-
śląskie. Kursy międzynarodowe 
realizujemy busami 9-osobowymi 
o wysokim standardzie. Wykonu-
jemy przewozy osób w systemie 
“door to door”, ze wskazanego 
adresu początkowego pod wska-
zany adres końcowy. Oferujemy 
Państwu 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 (lycamo-
bile), 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 wpisz: datę wy-
jazdu, adres początkowy – gdzie 
mamy po Ciebie przyjechać, ad-
res końcowy – gdzie mamy Cię 
zawieźć, imię i nazwisko pasa-
żera, dodatkowe informacje np. 
numer telefonu, datę powrotu 
itp. 3. Zadzwoń do nas. Rezerwa-
cja 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-
wiają one uzyskanie wsparcia w 
sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, 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 ta-
kich samych zasadach co praca 
bezpośrednia w Centrum Rozwo-
ju 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. Ofer-
ta skierowana jest szczególnie 
do Polaków mieszkających za 
granicą i nie mających bezpo-
średniego dostępu do polskoję-
zycznego psychologa, do osób 
mieszkających z dala od ośrod-
ków profesjonalnej pomocy psy-
chologicznej lub osób, które nie 
mają możliwości pozostawienia 
dzieci pod czyjąś opieką. Płat-
ność odbywa się przelewem na 
konto, w formie przedpłaty. Koszt 

jednej sesji 100 PLN. www.Cen-
trumRozwojuOsobistego.com.pl.

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.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POL-
SKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD 
55 EURO, FIRMA MILEKTRANS 
OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZ-

DY Z ADRESU NA ADRES NA 
TRASIE POLSKA–NIEMCY –HO-
LANDIA, KONTAKT: +48 609 822 
180 (przyjmujemy również rezer-
wacje SMS), www.MILEKTRANS.
pl (rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( 
Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i oko-
lice), WIELKOPOLSKIE (Ostrze-
szów, Kępno, Syców i okolice), 
ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘ-
TOKRZYSKIE (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, PO-
NIEDZIAŁKI ( 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!!!

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE

Specjalista ocenił, że pewne 
grupy osób z wysokim ryzykiem 
osteoporozy powinny być ob-
jęte możliwością bezpłatnego 
badania densytometrycznego, 
szczególnie pacjenci leczeni 
przewlekle steroidami, chorzy 
onkologicznie, kobiety po przed-
wczesnej menopauzie (np. po 
zabiegu operacyjnym).

Prof. Czerwiński wyjaśnił, 
że gęstość tkanki kostnej (w 
skrócie BMD) powinno się ba-
dać bądź w obrębie kręgosłu-
pa, bądź w szyjce kości udowej. 
„Jeżeli gęstość jest mniejsza niż 
- 2,5 wskaźnika T-sore to dia-
gnozujemy osteoporozę i jest to 
wskazanie do leczenia” - powie-
dział. Dodał, że bezwzględnym 
wskazaniem do stosowania 
leków na osteoporozę jest rów-
nież złamanie osteoporotycz-
ne, tj. takie, które następuje 
na skutek upadku z wysokości 
własnej.

„Ale jeżeli wskaźnik T-sco-
re pacjenta wynosi np. - 2,1, to 
wcale nie znaczy, że nie grozi 
mu złamanie. Do 70 proc. zła-
mań dochodzi bowiem w grupie 
osób, które mają dobry wynik 
densytometrii” - tłumaczył prof. 
Czerwiński. Jak ocenił jest to 
kwestia tego, że kryteria dia-
gnostyczne osteoporozy zostały 
opracowane 25 lat temu. Czu-
łość tej metody wynosi jedynie 
30 proc., co oznacza, że pozwa-
la ona zdiagnozować osteoporo-
zę u 30 proc. osób, które na nią 
cierpią.

Prof. Pluskiewicz wskazał, 
że kolejnym problemem w 
leczeniu osteoporozy jest to, 
iż nie ma jednej specjalizacji 
lekarskiej, która by się tym 

zajmowała. „Osteoporoza to 
niechciane dziecko medycyny” 
- ocenił.

Według prof. Czerwińskie-
go osteoporozę może w Polsce 
leczyć lekarz każdej specjalno-
ści. „W praktyce osobami, które 
mają w tym zakresie najwięk-
sze kompetencje są reumatolo-
dzy, endokrynolodzy, interniści, 
ginekolodzy oraz ortopedzi. W 
Polsce mamy taki kłopot, że 
do specjalistów wszędzie są 
kolejki. Na wizytę u reumatolo-
ga trzeba czekać średnio trzy – 
cztery miesiące w zależności od 
regionu” - zaznaczył.

Eksperci zgodzili się, że 
kolejną przeszkodą na drodze 
do wczesnego diagnozowania i 
leczenia osteoporozy jest niska 
świadomość społeczeństwa na 
temat tej choroby, jej czynników 
ryzyka, poważnych konsekwen-
cji, możliwości profilaktyki i le-
czenia.

Prof. Pluskiewicz zwrócił 
m.in. uwagę na to, że pacjenci 
polegają na prezentowanych w 
mediach reklamach suplemen-
tów diety na osteoporozę i sto-
sują je myśląc, że się leczą.

Zdaniem prof. Czerwiń-
skiego obecnie są dostępne w 
aptekach wszystkie proste leki 
na osteoporozę – bisfosfoniany 
(alendronian, ibandronian, ryze-
dronian), ale mamy problem z 
refundacją.

Jak wyjaśnił, w Polsce jest 
refundowany tylko alendronian 
raz w tygodniu, natomiast dla 
pacjentów nie są dostępne leki 
stosowane rzadziej niż raz na ty-
dzień, np. raz na miesiąc czy na-
wet raz na rok. „A jeżeli ktoś ma 
problemy z żołądkiem, a starsze 

pokolenie bardzo często je ma, 
to wtedy praktycznie nie mamy 
dla niego leku” - ocenił. Prze-
ciwwskazaniem do stosowania 
bisfosfonianów doustnych są 
m.in.: choroba wrzodowa żołąd-
ka, refluks żołądkowo-przełyko-
wy czy zaburzenia przełykania.

Prof. Czerwiński zwrócił 
uwagę, że w naszym kraju pa-
cjenci mają też bardzo ogra-
niczony dostęp do leku o od-
miennym od bisfosfonianów 
mechanizmie działania i o naj-
większej skuteczności. Jest to 
lek biologiczny o nazwie deno-
sumab. Podaje się go w zastrzy-
kach raz na pół roku.

„Mamy bardzo rygorystyczne 
kryteria odnośnie przepisywania 
tego leku. Może to być kobieta po 
60. roku życia, która ma T-score 
poniżej - 2,5 i przebyła złamanie 
osteoporotyczne, a także ma 
przeciwwskazanie do podawania 
leków doustnych, albo okazały 
się one być nieskuteczne” - wyja-
śnił prof. Czerwiński.

Dodał, że w praktyce liczba 
osób, która jest leczona denosu-
mabem jest bardzo mała. „Pod 
tym względem odstajemy od 
całego świata, a nawet bliskich 
sąsiadów w Europie” - ocenił. 
Na przykład, mężczyźni chorzy 
na osteoporozę nie mogą liczyć 
na refundację leku, nie można 
go też stosować u osób z oste-
oporozą, które nie doznały jesz-
cze złamania, ale są nim bardzo 
zagrożone. 

(PAP)
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Witam,
Jeśli jestem na stałym kontr-

akcie i w tej chwili jestem na cho-
robowym po porodzie (do marca 
macierzyński i do tej pory cho-
robowe ciągnę), to czy ja mogę 
wysłać list do UWV z prośbą o 
wakacje??? Jak ten list powinien 
wyglądać???

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Nie musi Pani pisać listu. Wy-
starczy zadzwonić do UWV.

Witam,
Jestem w ciąży, zgłaszałam 

ją szefowi, chodzę do pracy, lecz 
na tyle, ile jestem w stanie - raz 
na 4 godziny, raz na 40 minut, 
a czasem w ogóle. Czy dostanę 
dofinansowanie do tych godzin z 
UWV i ile to będzie procent?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Powinna Pani otrzymać 100 
procent swojego średniego wyna-
grodzenia z ostatniego roku.

Witam,
Od 2011 roku pracu-

ję w Holandii i tu także mam 
meldunek. Posiadam również 
ubezpieczenie holenderskie. 
Nie korzystam w Holandii z 
opieki zdrowotnej, a tylko w 
Polsce. Zawsze byłam przyj-
mowana do lekarzy w swoim 
kraju, jednak po upływie kilku 
lat dostałam fakturę do zapłaty 
za korzystanie z opieki zdrowot-
nej w Polsce. Będąc w Polsce 
pojechałam do placówki NFZ 
i tam powiedziano mi, że żeby 
leczyć się bezpłatnie w Polsce, 
to potrzebuję formularz E106. 
Zadzwoniłam więc do swojej 
holenderskiej ubezpieczalni z 
prośbą o wydanie mi takiego 
dokumentu, ale niestety od-
mówiono mi właśnie ze wzglę-
du na to, iż mam w Holandii 
meldunek. Czy jest to zgodne 
z prawem? Czy moja ubezpie-
czalnia ma obowiązek wydać 
mi dokument E106?  Logiczne 
jest, że skoro tu pracuję, to mu-
szę mieć meldunek, żeby móc 
otworzyć konto bankowe, bo 
brak konta wiąże się z brakiem 
pieniędzy należnych za pra-
cę.  Proszę o odpowiedź, bo nie 
wiem, co o tym myśleć.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Meldunek nie powinien być 
przeszkodą w uzyskaniu druku 
E106 z ubezpieczalni. Radzimy 
skontaktować się z nimi ponow-
nie.

Witam,
Moje pytanie dotyczy skła-

dek emerytalnych: czy jeśli w 
trakcie pracy w Holandii będę 
mieć opłacane składki emery-
talne i równocześnie składki w 
Polsce jako płatnik KRUS, to 
nie otrzymam z zagranicy eme-
rytury?  I zapytam jeszcze: czy 
będąc w Polsce i już przyjmując 
polską emeryturę mam się sta-
rać o holenderską załatwiając 
to z Belastingiem holenderskim? 
I czy wtedy to Holandia będzie 
mi ją wypłacać bezpośrednio na 
moje konto? Pytam, ponieważ 
moja teściowa chciała dołączyć  
4 lata z zagranicy (w tym ponad 
3 płaconych składek) do polskiej 
emerytury i ZUS jej powiedział, 
że ma sobie jakiś druk z Holan-
dii sprowadzić odnośnie okresu 
zatrudnienia, ale czy to oznacza, 
że Polska chce dodać jej tylko te 
4 lata do lat? A co z pieniędzmi, 
które się jej należą z Holandii?

Pozdrawiam i dziękuję

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

Odpowiedź:

Będąc zatrudnionym w Holan-
dii nie można opłacać dodatkowo 
składek w KRUS. O świadczenia 
emerytalne z reguły wystarczy 
zawnioskować w kraju zamiesz-
kania, a wtedy instytucja, w której 
składany jest wniosek, powinna 
sprawdzić również okresy zatrud-
nienia za granicą.

Witam,,
Mam pytanie: czy jeśli wy-

najmę mieszkanie od maklera 
inclusiv, czyli już z opłatami (gaz, 

woda, prąd) i zamelduję się w 
gemente z tą umową, to czy bę-
dzie przychodzić mi do zapłaty 
za ścieki? Czy to, że płacę już tę 
kwotę z rachunkami znaczy, że 
mnie już te opłaty nie dotyczą?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli te opłaty zawarte są w 
czynszu, to nie powinny być nali-
czane drugi raz.

Witam serdecznie,
Aktualnie mieszkam i prze-

bywam w Holandii. Pracuję od 
niedawna przez jedną z holen-
dersko-polskich agencji pracy 
(nie boje się podać tu jej na-
zwy, ale nie chodzi mi jednak o 
konkretne biuro, tylko o to, co 
powinienem w danej sytuacji 
zrobić). Przez prawie dwa mie-
siące pracowałem przez inne 
biuro, lecz z powodu problemów 
z pracodawcą i niezgodności w 
wypłatach zakończyłem z owym 
biurem współpracę i znalazłem 
to, w którym pracuję obecnie. 
Niestety „złotym strzałem” dla 
tego biura nie jestem, ponie-
waż po czterech przepracowa-
nych dniach musiałem udać 
się do lekarza. Palec spuchł mi 
do naprawdę NIEWYOBRAŻAL-
NYCH rozmiarów, co strasznie 
bolało, dlatego poprosiłem o 
wizytę u lekarza (co dziwne, za 
przejazd z pracownikiem biu-
ra biurowym samochodem do 
przychodni, która znajdowała 
się nie wiem czy kilometr od 
mojego hotelu, muszę zapłacić 
30 euro i nie wiem czy jest to 
zgodne z prawem, ale wtedy 
nie zamierzałem tego roztrzą-
sać). Lekarka przypisała mi 
antybiotyk, który odebrałem z 
apteki i zaleciła, że jeśli stan 
mojego palca się nie poprawi, 
to powinienem udać się do spe-
cjalisty. Tak więc w poniedzia-
łek znów skontaktowałem się z 
biurem i powiedziałem, że anty-
biotyk nie zdziałał praktycznie 
nic. Umówiono mnie na wizytę 
u tej samej lekarki. Zapytałem 
mojego kierowcę (tego same-
go, co za pierwszym razem)  
o koszt kolejnej kilometrowej 
wycieczki, a on stwierdził, że 
zapewne tyle samo, co wtedy, 

czyli łącznie 60 euro za może 
dwa kilometry biurowym samo-
chodem i to nie po kawę, ale 
do lekarza z czymś naprawdę 
poważnym. Owe koszta tłuma-
czył mi tym, że szefowa biura 
twierdzi, że zabieramy czas, 
który oni powinni spędzać przy 
pracy, na wożenie nas po le-
karzach, wiec powinniśmy za 
to płacić. Lekarka, gdy zoba-
czyła ponownie palec, dała mi 
tylko leki przeciwbólowe i od 
razu zadzwoniła do szpitala, by 
umówić mnie z chirurgiem. Ten 
sam kierowca zawiózł mnie do 
szpitala w poniedziałek, gdzie 
miałem przeprowadzaną ope-
rację tego palca i gdzie prze-
bywam do dnia dzisiejszego, 
ponieważ okazało się, że jest 
to dość poważne zakażenie. 
Z tego co wiem, to jutro będę 
mógł stąd wyjść i przyjmować 
antybiotyk w tabletkach, a nie 
jak dotychczas przez kroplów-
kę. Aktualnie na palcu mam 
otwarta ranę po operacji, która 
to rana widocznie z jakichś po-
wodów nie może być szyta. To 
cała historia, więc może przej-
dę do pytań… Po pierwsze: czy 
to, że biuro chce ode mnie pie-
niędzy za dowożenie mnie do 
lekarza jest zgodne z prawem? 
Po drugie: czy biuro, kiedy stąd 
wyjdę, może po prostu rozwią-
zać ze mną umowę i kazać mi 
kombinować co dalej? Po trze-
cie: czy jest możliwość otrzy-
mania od owego biura lub z ja-
kiejkolwiek instytucji zasiłku na 
czas, w którym nie będę mógł 
wrócić do pracy? Chciałbym 
podkreślić, że nie zależy mi na 
naciąganiu państwa czy nawet 
tego biura i nie zależy mi rów-
nież na przeciąganiu zwolnie-
nia od pracy w celu otrzymywa-
nia pieniędzy bez świadczenia 
pracy. Osobiście uważam, że 
z powodu owej rany oraz tego, 
że palec wciąż potrafi boleć, 
w najbliższym czasie nie będę 
mógł fizycznie pracować. Będę 
wdzięczny, jeśli chociaż w kilku 
słowach powiedzą Państwo, co 
powinienem zrobić.

Dziękuję i pozdrawiam!

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

Odpowiedź:

Biuro pośrednictwa pracy nie 
ma obowiązku zapewnienia do-
jazdu do lekarza, więc jeśli robią 
to dobrowolnie, to mogą wyzna-

czyć za to opłatę, a Pan może, ale 
nie musi, skorzystać z ich propo-
zycji. Co do pytania o zasiłek, to 
ma Pan prawo do wypłaty zasiłku 
chorobowego.

Dzień dobry,
Moja mama ma ogromny 

problem i liczę na Państwa po-
moc. Otóż, mama 3 lata temu 
pobierała zasiłek holenderski 
z tytułu braku pracy. Parę dni 
temu dostała powiadomienie 
pocztowe o konieczności sta-
wienia się w urzędzie w Holan-
dii i udowodnienia, iż w trakcie 
pobierania zasiłku przebywała 
na terenie Holandii, a nie w Pol-
sce (musi podać dokładny adres 
tamtejszego pobytu). Problem 
tkwi w tym, że mama nie posia-
da żadnego dokumentu na to, że 
była zameldowana i przebywała 
w tamtym okresie „na miejscu” 
ani nie ma nikogo, kto by to 
potwierdził. Jedyny dowód, jaki 
mogłaby przedstawić, to wyciąg 
z karty, ponieważ w tym cza-
sie płaciła nią w sklepach przy 
miejscu zamieszkania. Bardzo 
proszę o podpowiedź, co zrobić 
w takim momencie? Czy mama 
będzie musiała zwrócić kwotę 
zasiłku? Czy musi faktycznie sta-
wić się w Holandii? Z góry bardzo 
dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pana mama musi podjąć 
rozmowy z UWV. Wyciąg z karty 
powinien być wystarczającym do-
wodem.

Witam,
Jak możemy załatwić za-

świadczenie U1 z Holandii?
Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

O druk U1 trzeba wnioskować 
w holenderskim urzędzie pracy 
(UWV).

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 redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

POKÓJ
Dom nasz codzienny
i gniazdo jaskółek
Rytm ludzkiej pracy
i wiersz pełen troski - 
Możemy ocalić życiem
W TRUDZIE
W ZNOJU

Jeśli będziemy strzec pokoju

Dobro Ojczyzny
Lot Orła Białego
i uśmiech dziecka
Radość pełna treści -
Niech znaczą życie od świtu
                do zmroku
Codzienną treścią niech nas darzy
                pokój

Duma Historii
przy pomniku Sławy
i ład
w codziennym celowym działaniu -
Niech pełnią wartę z „szabelką 
               przy boku”

ŻOŁNIERSKI ALERT NIECH OGŁASZA
POKÓJ
POKÓJ
POKÓJ

Pani przedszkolanka po-
maga dziecku założyć wyso-
kie, zimowe butki. Szarpie 
się, męczy, ciągnie... 

- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, 

dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to 

je ściągają, mordują się, sapią... 
Uuuf, zeszły! Wciągają je zno-
wu, sapią, ciągną, ale nie chcą 
wejść..... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko 
mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły 

się oczy. Odczekała i znowu szar-
pie się z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 
-...bo to są buciki mojego bra-

ta ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno 

na szafce, odczekała, aż przesta-
ną jej się trząść, i znowu pomaga 
dziecku wciągnąć buty. Wciągają, 
wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończo-
na pani - a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach.

W pewnej restauracji sie-
dzi Francuz z pewną mada-
me.

Ona prosi go, żeby wybrał dla 
niej jakieś danie. Ten spogląda w 
menu i zamawia danie o egzotycz-
nej nazwie „Argadon de markiz 
alojet”. Po jakimś czasie, kelner 
przynosi danie do stołu. Madame 

zaczyna jeść i pyta:
- Mniam mniam, z czego jest 

to danie?
- Jakby to powiedzieć... Wie 

pani co to jest krowa?
- Wiem.
- I pewnie wie pani co to jest 

byk?
- No tak, wiem.
- To Pani teraz właśnie je tą 

różnicę.

Klient w restauracji cią-
gle zawracał głowę kelnero-
wi.

Najpierw poprosił, żeby pod-
kręcił klimatyzację, bo jest za 
gorąco, potem prosił, żeby przy-
kręcić, bo jest za zimno i tak w 
kółko przez pół godziny. Kelner był 
niespodziewanie cierpliwy i przy-
chodził bez mrugnięcia okiem. W 
końcu inny klient zapytał kelnera, 
dlaczego nie pozbędzie się natrę-
ta. 

- Och, naprawdę to mi nie robi 
różnicy - uśmiechnął się kelner - 
Nie mamy nawet klimatyzacji.

W nadmorskiej miej-
scowości letniskowej facet 
wchodzi do restauracji, siada 
za stolikiem i zamawia rybę.

Gdy kelner podaje rachunek, 
facet mówi:

- Przyjechałem tutaj przed 
dwoma tygodniami i teraz żałuję, 
że już wtedy nie odwiedziłem tego 
lokalu!

- Miło mi to słyszeć, drogi pa-
nie.

- Wówczas ryba, którą mi pan 
podał, musiała być jeszcze świe-
ża.

Wpada policjant do budki 
telefonicznej.

Nerwowo rozgląda się wokół, 
czy nikt go nie podsłuchuje. Łapie 
słuchawkę i tajemniczym głosem 
rzuca

pytanie do słuchawki:
- Powiedz, kto jest najmą-

drzejszy i najpiękniejszy na świe-
cie?

- ti,ti,ti.....

Studenci szkoły filmowej 
zdają egzamin.

- scenka jest taka: facet i ko-
bieta są na przyjęciu. Jak poka-
zać, że to mąż i żona?

- Ona poprawia mu krawat - 

mówi jeden student.
- źle, to może być jego kole-

żanka - ripostuje egzaminator.
- on całuje ją w policzek - 

mówi drugi.
- Źle, to może być jego ko-

chanka.
- On mówi: Zmarnowałaś mi 

życie - próbuje trzeci.
- Źle, mogą być w trakcie roz-

wodu.
- on wyjmuje z jej torebki chu-

steczkę - mówi czwarty - wysmar-
kuje nos i z powrotem wkłada ją 
do torebki.

- Brawo!!! Piątka.

Student skarży się wła-
ścicielowi, że w wynajmowa-
nym pokoju są myszy.

- To niemożliwe!
- Proszę się przekonać na wła-

sne oczy!
Student wysypuje na środek 

pokoju okruszki. Wybiega jedna 
myszka, druga myszka, następnie 
rybka, potem jeszcze dwie myszki. 
Właściciel patrzy zbaraniały:

- Jakim cudem rybka?
- To znaczy sprawę myszy 

mamy ustaloną, przejdźmy teraz 
do wilgoci.

Facet po studiach dostał 
pierwszą pracę w supermar-
kecie. Pierwszego dnia jego 
szef mówi:

- Weź miotłę i pozamiataj tu 
trochę.

- Ależ proszę pana, ja skończy-
łem Uniwersytet!

- Aaa to przepraszam, nie wie-
działem. Więc tak: to jest miotła, 
a tak się zamiata.

Młody komputerowiec zo-
stał skazany na karę więzie-
nia za handel pirackim opro-
gramowaniem.

Po wejściu do celi, współwię-
zień pyta:

- Grypsujesz?
Na co oburzony informatyk 

odpowiada:
- W życiu żadnej nie zepsu-

łem!

Do gabinetu psychiatry 
wchodzi mężczyzna z żoną, 
skarżąc się na jej apatie.

Lekarz porozmawiał z pa-
cjentka, potem ja objął, pogłaskał 
i kilka razy pocałował. Wreszcie 

zwraca się do obecnego przy tej 
scenie męża:

- Oto zabiegi, które są potrzeb-
ne pańskiej żonie. Powinny być 
stosowane przynajmniej co drugi 
dzień. No powiedzmy we wtorki, 
czwartki i soboty.

- Dobrze, we wtorki i czwartki 
mogę żonę do pana przyprowa-
dzać, ale sobota wykluczona - 
gram z kolegami w karty!

Dwaj robotnicy na budo-
wie rzucają monetę.

- Jak wypadnie reszka, gramy 
w karty - mówi jeden.

- Jak wypadnie orzeł, idziemy 
na piwo - dodaje drugi.

- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy 

zabieramy się do roboty...

Przychodzi budowlaniec 
do majstra:

- Panie majstrze łopata mi się 
złamała!

- To się oprzyj o betoniarkę!

Na budowie robotnik 
taszczy na plecach dwa wor-
ki cementu. Spotyka go szef 
i pyta:

- Nie lepiej byłoby na taczce? 
- Może i lepiej, ale kółko tro-

chę w plecy gniecie.

Do pewnego kapitana 
statku, będącego już prawie 
na emeryturze, dorwała się 
pewna dziennikarka.

Przeprowadzając z nim wy-
wiad, zadała pytanie:

- Kiedy pan przeżył największą 
burzę?

Kapitan zamilkł, ale widać 
po oczach, że rozpamiętuje swoje 
życie wilka morskiego. W końcu 
rzecze:

- To było zaraz po ślubie. Jak 
splunąłem w domu na dywan.

Marynarz po powrocie z 
dalekiego rejsu pyta żonę:

- Co powiesz o tej małpce, któ-
ra przysłałem Ci z Afryki?

- Jeżeli mam być szczera, to 
wolę cielęcinę...
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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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