
Coraz więcej deklaracji po-
datkowych składanych do 
Belatingdienst jest wypeł-
nionych błędnie bądź za-
wiera niepełne informacje. 
W świetle holenderskiego 
prawa podatkowego w rocz-
nym zeznaniu oprócz docho-
dów należy podać wysokość 
posiadanego majątku (tzw. 
Vermogen). Pojęcie to można 
przetłumaczyć jako „kapi-
tał”, czyli majątek, w którego 
skład wchodzą posiadane 
pieniądze oraz inne aktywa.

Okazuje się, że wielu podatni-
ków (nawet gdy deklaracje przygo-
towywane są przez biura podatko-
we) nie uwzględnia kapitału przy 

składaniu deklaracji. Poniższy 
artykuł ma na celu uświadomić 
podatnikowi, czym jest vermogen 
w świetle holenderskiego prawa 
podatkowego.

„Vermogen” ma wpływ na to 
czy dana osoba jest podatnikiem 
kwalifikowanym w Holandii, po-
nieważ na podstawie wysokości 
majątku należy ustalić fikcyjny 
dochód z posiadanego majątku. 
Z pojęciem tym można się rów-
nież spotkać przy wypełnianiu 
zaświadczenia o dochodach z Pol-
ski, dlatego poprawne ustalenie 
wysokości posiadanego majątku 
jest bardzo istotne.

Należy pamiętać, że wartość 
kapitału nie jest bezpośrednio 
objęta podatkiem. Jedynie osoby 
zameldowane na terenie Holandii 
odprowadzają podatek od części 
posiadanego majątku.

W NUMERZE
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Przydatne kontakty w Holandii

Dietetyczka: na grillu warzywa  
i tofu zamiast kiełbasy 

Naukowcy: 
niebezpieczne 
związki  
w wielu 
paliwach 
stałych do 
grilla 

STR. 12

STR. 13
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Czym jest kapitał „vermogen” 
w świetle holenderskiego prawa? 
Otóż składają się na niego:

- pieniądze na rachunku ban-
kowym,

- pieniądze na rachunku 
oszczędnościowym (lokata),

- gotówka (powyżej 527 euro 

lub 1044 euro wspólnie z partne-
rem fiskalnym),

- wartość posiadanych nie-
ruchomości, wyłączając miejsce 
zamieszkania (tylko jedna nie-
ruchomość może być uznana za 
miejsce zamieszkania),

- wartość posiadanych akcji, 
obligacji lub innych papierów war-
tościowych,

- wartość posiadanych krypto-
walut,

- wartość cennych przedmio-
tów przetrzymywanych w skryt-
kach bankowych lub depozytach,

- wartość niektórych ubezpie-
czeń (na życie, majątkowe).

Czym zatem NIE jest kapitał 
w świetle holenderskiego prawa? 
Kapitałem nie są wszystkie środ-
ki trwałe będące ruchomościami, 
np.:

- samochód lub łódź,
- biżuteria (nieprzetrzymywa-

na w banku lub innym depozycie),
- antyki i dzieła sztuki (nie-

przetrzymywane w banku lub in-
nym depozycie),

- wartość oraz dochód z po-
siadanej nieruchomości będącej 
Twoim miejscem zamieszkania,

- dochód ze sprzedaży po-
siadanego majątku (sprzedając 
nieruchomość wartą 100 000 
euro saldo naszego majątku nie 
zmienia się, bo w rzeczywistości 
zamieniamy majątek o wartości 
100 000 euro z nieruchomości na 
gotówkę).

Zatem należy ustalić wyso-
kość swojego kapitału, zanim 
poda się go w rozliczeniu podatko-
wym. Warto również zapamiętać 
kilka istotnych faktów dotyczą-
cych długów, daty, z jaką wylicza-
my kapitał oraz wysokość kapita-
łu wolnego od podatku.

Jeżeli chodzi o długi, to war-
tość posiadanego kapitału można 
pomniejszyć o wartość posiada-
nych zobowiązań. Zadłużenie, 

które można odliczyć, to między 
innymi:

- długoterminowe kredyty i 
pożyczki,

- kredyty hipoteczne na nie-
ruchomości niebędące miejscem 
zamieszkania,

- kredyty studenckie,
- kredyty w rachunku bieżą-

cym (nie dotyczy kart kredyto-
wych).

Minimalna wartość zobowią-
zań, które można odliczyć od kapi-
tału, wynosi 3000 euro lub 6000  
euro, gdy rozliczasz się z partne-
rem fiskalnym.

Drugim zagadnieniem jest 
data, na którą podajemy wyso-
kość kapitału. Wartość posiada-
nego kapitału ustalana jest na 
pierwszy dzień rozliczanego roku, 
tzn. rozliczając się za rok 2018 
podajemy posiadany kapitał na 
dzień 01.01.2018 roku. Majątek, 
który mieliśmy przed tą datą lub 
nabyliśmy później, nie wchodzi w 
skład naszego kapitału, np.:

- we wrześniu 2017 roku wy-
grałeś na loterii 10 000 euro, lecz 
do stycznia 2018 roku wydałeś 
wszystkie pieniądze na ubrania, 
wycieczki i sprzęt AGD. W tej sytu-
acji wspomniana kwota nie wcho-
dzi w skład twojego kapitału;

- w marcu 2017 roku sprze-
dajesz swoje mieszkanie za 
100 000 euro, lecz przed stycz-
niem 2018 całą gotówkę prze-
znaczasz na zakup nowego, do 

Praca i życie w Holandii i Belgii

Monter ścian osłonowych. 
MONTER ŚCIAN OSŁONOWYCH 
– 40h/tydzień. Dla naszego 
klienta w Holandii poszukujemy 
monterów ścian osłonowych. 
Obowiązki: Montaż kotew, Moco-
wanie ścian osłonowych, Szkle-
nie ram, Montowanie łączników. 
Płaca: 1700 - 1900 euro(wlicza-
jąc koszt podróży), Darmowe za-
kwaterowanie: Bungalow/miesz-
kanie lub dom (wspólna kuchnia 
i łazienka), Ubezpieczenie zdro-
wotne – ok.€94,64 (musi być 
opłacone przez pracownika). 
Wymagania: Własny samochód, 
Własne narzędzia, odzież robo-
cza, ( kask i obuwie), Komunika-
tywny j. angielski lub niemiecki, 
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku, VCA mile widziane, 
Dobra organizacja pracy oraz 
odpowiedzialność. Osoby zain-
teresowane ofertą oraz spełnia-
jące powyższe kryteria proszone 
są o wysłanie CV w j. angielskim 
na adres e-mail: d.dabrowski@

grupaforbis.pl w tytule wpisując: 
MSO.

Rozładunek kontenerów. 
Dla zleceniodawcy w Echt agen-
cja Van Koppen & Van Eijk szuka 
osób do rozładunku kontenerów. 
Obowiązki: rozładunek kontene-
rów. Wymaganie: motywacja do 
pracy, dobra kondycja fizyczna. 
Oferujemy: pracę w pełnym wy-
miarze godzin, atrakcyjne wyna-
grodzenie, transport do pracy, 
zakwaterowanie. Zainteresowa-
nych prosimy o przesłanie cv na 
adres tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 013 7620242. Do 
aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

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 nasta-
wienie na współpracę. Oferuje-
my:  Stawka 11.36 euro brutto+ 
( 0.50 euro za każda godzine pra-
cy po przepracowaniu 4 tygodni) 
plus 10.87 procent 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 
517493205.

Spawacz. Jeżeli mieszkasz 
na stałe w Holandii i szukasz 
stabilnej, pewnej i dopaso-
wanej pracy, w której można 
pomyśleć o realizacji planów 
na przyszłość, jeżeli nie masz 
pracy lub chciałbyś zmienić, 
masz doświadczenie zawodowe 
i wiesz jakie zajęcie chciałbyś 
wykonywać prześlij nam swoje 
CV. My wyszukamy Dla Ciebie 
odpowiednia prace jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. Agencje 
z którymi współpracujemy cenią 
sobie specjalistów i rzetelnych 
pracowników dlatego proces 
rekrutacji będzie polegał na we-
ryfikacji twoich umiejętności i 
doświadczenia zawodowego jak 
i gotowości na podjęcie prace w 
długim okresie czasu. Spawacz. 
Osoby zainteresowane większą 
ilością informacji o pracy pro-
szę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-

dydatami. reszcie osób dzięku-
jemy za zainteresowanie naszą 
ofertą.

Praca stała szklarniowa 
przy ogórkach. Venlo. Dla jed-
nego z naszych klientów poszu-
kujemy kandydatów do pracy 
stałej w szklarni przy sortowaniu, 
ścinaniu lub drajowaniu ogórków. 
Miejsce pracy: Holandia, Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. PARY SĄ RÓWNIEZ MILE 
WIDZIANE. Wymagania:  wcze-
śniejsze doświadczenie pracy w 
szklarni ( preferowane przy ogór-
kach/pomidorach), motywacja, 
chęci do pracy, a także dyspozy-
cyjność do pracy na długi okres 
czasu. Oferujemy: pracę stałą w 
renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu (40h), co 
tygodniowe wypłaty, zakwatero-
wanie, pomoc polskiego persone-
lu po przyjeździe do Holandii, po-
moc przy wyrobieniu numeru sofi, 

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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którego się wprowadzasz. W tej 
sytuacji gotówka ze sprzedaży 

mieszkania nie wchodzi w skład 
kapitału;

- w styczniu 2018 roku po-
siadałeś akcje, których wartość 

wynosiła 5000 euro. W kwietniu 
2018 roku wartość akcji wzrosła 
do 8000 euro. Składając dekla-
rację za rok 2018 twój kapitał 

powiększysz o wartość akcji w 
styczniu, czyli 5000 euro.

Podsumowując: Twój kapitał 
za rok 2018 jest równy majątkowi 
posiadanemu w dniu 01.01.2018 
roku pomniejszonemu o łączne 
zadłużenie na dzień 01.01.2018 
roku.

Jeżeli wartość Twojego mająt-
ku nie jest zbyt wysoka, nie mu-
sisz uwzględniać jej w deklaracji 
podatkowej. Tabela obok (Tab.1) 
przedstawia wartość kapitału, któ-
ry nie podlega opodatkowaniu, na 
przestrzeni ostatnich 3 lat.

Dlaczego jest to takie waż-
ne? Od kiedy wprowadzono stan-
dardy CRS (Common Reporting 
Standards - system wymiany 
informacji pomiędzy bankami i 
instytucjami podatkowymi), ukry-
wanie informacji o stanie swoje-
go majątku przed instytucjami 
podatkowymi za granicą stało się 
niemożliwe. System CRS działa 
we wszystkich państwach człon-

kowskich należących do Unii Euro-
pejskiej. Wszystkie banki, instytu-
cje finansowe i ubezpieczeniowe 
podlegają standardom CRS, więc 
informacje o saldzie rachunku, 
kredytach, hipotekach, ubezpie-
czeniach, itp. są udostępniane 
urzędowi skarbowemu w Holandii 
- Belastingdienst.

Kolejnym powodem, dla-
czego tak ważne jest prawidło-
we przedstawianie informacji o 
swojej sytuacji finansowej, jest 
zaświadczenie o dochodach, 
które należy załączyć do dekla-
racji podatkowej. Bardzo często 

zdarza się, że urząd skarbowy w 
Polsce błędnie wypełnia wspo-
mniane zaświadczenie. Jest to 
wynikiem tego, że polski urząd 
skarbowy sugeruje się polskim 
prawem podatkowym, które 
znacząco różni się od tego w 
Holandii. Błędnie wypełnione 
i wysłane zaświadczenie o do-
chodach z Polski może nieść 
ze sobą bardzo poważne kon-
sekwencje w postaci nakazu 
zwrotu pieniędzy do urzędu 
Belastingdienst. Niektóre kwo-
ty sięgają nawet kilku tysięcy 
euro! 

Warto zatem zadbać, aby de-
klaracja podatkowa była wypeł-
niona poprawnie…

WOJCIECH WYSPIAŃSKI

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA  

WWW.ROZLICZSIE.PL

Nasza Holandia

PRACA

ubezpieczenie zdrowotne, możli-
wość pracy również dla par, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl, W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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.).

Praca w przetwórni ryb. 
Dla klienta z siedzibą w Katwijk 
agencja pracy Van Koppen i Van 
Eijk szuka zmotywowanych osób 
do pracy w przetwórni ryb. Obo-
wiązki: filetowanie śledzia. Wy-
magania: motywacja do pracy, 
dobra kondycja fizyczna, umiejęt-
ność pracy w zespole. Oferujemy: 
stabilne zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
oraz transport do miejsca pracy, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zain-
teresowanych prosimy o prze-
słanie cv na adres aalsmeer@

vkve.nl lub telefon pod numer: 
0297361737. Do aplikacji pro-
simy o załączanie klauzuli nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van Kop-
pen & Van Eijk zawartych w prze-
słanych dokumentach aplikacyj-
nych w celu realizacji aktualnego 
procesu rekrutacji. Rozumiem że 
mogę w każdym monecie wyco-
fać swoją zgodę.

Hydraulicy. Od zaraz. 
HYDRAULIK EINDHOVEN – AM-
STERDAM – UTRECHT. Obowiąz-
ki: Praca polega na kładzeniu 
hydrauliki w nowo wybudowa-

nych budynkach i wykańczaniu 
łazienek. Warunki zatrudnienia: 
Wynagrodzenie: 16 euro brutto/
godzina (zależne od doświad-
czenia. Wypłaty: co tydzień 
(możliwość zatrudnienia na ZZP. 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego, Własne za-
kwaterowanie i transport, Chęci 
do pracy, Doświadczenie w pracy 
jak hydraulik (2-3lata) ze względu 
na to, że praca jest samodzielna, 
Umiejętność czytania i stoso-
wania rysunków technicznych, 
Prawo jazdy kategorii B, VCA ( 
jeżeli nie posiada firma zapisuje 
osobę na egzamin), Możliwość 
szkolenia (kandydat wybiera kurs 

jaki go interesuje a firma go opła-
ca), Mile widziane umiejętności 
spawania metodą 311. Praca 
jest do września. Po zakończeniu 
projektu firma organizuje pracę w 
następnym projekcie. Zgłoszenia 
wraz z CV prosimy przesyłać na 
adres adrian@karierawholandii.
pl (w tytule – Hydraulik) Telefon 
+48 600134877.

Praca produkcyjna. SON i 
VELDHOVEN. Dla naszego klienta 
w Son i Veldhoven poszukujemy 
pracowników do pracy przy re-
cyklingu odpadów budowlanych. 
Oferujemy: Prace w stabilnej 
firmie na dłuższy okres czasu, 

Umowę o prace na warunkach 
niderlandzkich, Godziny pra-
cy, Ubezpieczenie zdrowotne i 
ewentualne zakwaterowanie, 
Pieniądze wakacyjne (8  procent 
do stawki), godziny urlopowe. 
Wymagania: Własny transport do 
pracy mile widziany, Możliwość 
pracy na dwie zmiany (od 6:00 do 
15:00 oraz od 15:00 do 24:30). 
Jesteś osoba której szukamy? 
Prosimy o przeslanie CV na adres 
e-mail: s.baron@1todrive.com z 
tematem ‘recykling’.

Prace fizyczne. DEURNE. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 

CIĄG DALSZY ZE STR. 2

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.

Zadbaj o to, by Twoja deklaracja 
podatkowa była poprawnie wypełniona

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

FOT. FREEIMAGES.COM / CHARLES THOMPSON FOT. FREEIMAGES.COM / MENNO GROENMEN



5

oferty wchodzą: prace fizyczne 
przy załadunku i rozładunku cię-
żarówek (Deurne). Wymagania: 
prawo jazdy kat.B (obowiązko-
we). 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od maja 
2019. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRACE FIZYCZNE na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@tp-
mwork.com (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest 
w godzinach urzędowania biura 
pod numerem (+48)618205550. 
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 przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Operator wózka widłowe-
go bocznego (reachtruck). 
Dla zleceniodawcy w Tilburgu 
agencja Van Koppen & Van Eijk 
poszukuje zmotywowanych osób 
do pracy na pozycji operatora 
wózka widłowego bocznego (re-
achtruck). Obowiązki: wsparcie 
działów inbound i outbound przy 
użyciu wózka widłowego bocz-
nego (reachtruck). Wymagania: 
motywacja do pracy, komunika-
tywny angielski, gotowość do pra-
cy w systemie dwuzmianowym. 
Oferujemy:  pracę w pełnym wy-
miarze godzin, atrakcyjne wyna-
grodzenie, transport do miejsca 
pracy, zakwaterowanie. Zaintere-
sowanych prosimy o przesłanie cv 
na adres tilburg@vkve.nl lub tele-
fon pod numer: 013 7620242. 
Do aplikacji prosimy o załączanie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Operator wózka widłowe-
go. JUZ OD ZARAZ/ Eindhoven. 
Dla naszych klientów poszuku-
jemy osób do pracy jako opera-
tor wózka widłowego w firmie 
Scherpenshuizen. Miejsce pracy: 
Eindhoven. Rozpoczęcie pracy: 

Praca od zaraz. Wymagania: 
certyfikat uprawniający jazdę 
wózkiem widłowym, warunkiem 
koniecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego lub niemieckie-
go, chęć rozwoju osobistego, 
punktualność. Oferujemy: Pra-
cę stała w renomowanej firmie 
na długi okres czasu (40 godzin 
plus), Pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Możliwa pracy 
także dla par, Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja:  
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV (najlepiej w je-
zyku angielskim) na s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl w treści 
wpisując ‚Operator wózka wi-
dłowego w Eindhoven’. Po wię-
cej informacji bardzo proszę o 
kontakt telefoniczny: Sandra 
+48 517 493 205. Prosimy o 
załączenie do aplikacji klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla reali-
zacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm..

Operator/programista 
CNC. Jeżeli mieszkasz na stałe 
w Holandii i szukasz stabilnej, 
pewnej i dopasowanej pracy, 
w której można pomyśleć o re-
alizacji planów na przyszłość, 
jeżeli nie masz pracy lub chciał-
byś zmienić, masz doświad-
czenie zawodowe i wiesz jakie 
zajęcie chciałbyś wykonywać 
prześlij nam swoje CV. My wy-
szukamy Dla Ciebie odpowied-
nia prace jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Agencje z któ-
rymi współpracujemy cenią 
sobie specjalistów i rzetelnych 
pracowników dlatego proces 
rekrutacji będzie polegał na 
weryfikacji twoich umiejętno-
ści i doświadczenia zawodowe-
go jak i gotowości na podjęcie 
prace w długim okresie czasu. 
Osoby zainteresowane większą 
ilością informacji o pracy pro-
szę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami. reszcie osób 
dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.

Kierowca busa. Agencja 
Pracy TPM poszukuje kierowcy 
busa do pracy w Holandii. Jest 

to praca polegająca m.in. na roz-
wożeniu pracowników z domów 
do zakładów pracy i z powrotem 
na miejsce zakwaterowania, do 
szpitali (w razie potrzeby), urzę-
dów, rozwożeniu kontraktów, 
pomocy przy przeprowadzkach 
pracowników, kontrolach domów. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy kierowcy busa (najlepiej 
na terenie Holandii), komunika-
tywna znajomość j. angielskiego 
lub niemieckiego. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie 

(opcjonalnie), 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), 
zarobki: 1-3 m-c 1100 euro netto, 
4-12 m-c 1175 euro netto, 13-
24 m-c 1250 euro netto, 25-36 
m-c 1325 euro netto, 37-48 m-c 
1400 euro netto, 49 m-c< 1475 
euro netto. CHARAKTER PRACY: 

praca od maja 2019. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem KIEROWCA BUSA 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com (Certy-
fikat nr 2318). Prosimy o zawar-
cie w aplikacji zgody o następu-
jącej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-

strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Zbiór papryki. Dla zlece-
niodawcy z siedzibą w Zeewolde 
agencja Van Koppen & Van Eijk 
szuka zmotywowanych osób do 
pracy w szklarni. Obowiązki: zbiór 
papryki. Wymaganie: motywa-
cja do pracy. Oferujemy: pracę 
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w pełnym wymiarze godzin, wy-
nagrodzenie w wysokości 10,38 
euro/h, transport do pracy, za-
kwaterowanie. Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie cv na adres 
tilburg@vkve.nl lub telefon pod 
numer: 013 7620242. Do apli-
kacji prosimy o załączenie klau-
zuli następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez firmę 
Van Koppen & Van Eijk zawar-
tych w przesłanych dokumentach 
aplikacyjnych w celu realizacji 
aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Kompletowanie zamó-
wień. Dla zleceniodawcy z sie-
dzibą w Weert agencja pracy 
Van Koppen & Van Eijk poszu-
kuje zmotywowanych osób do 
kompletowania zamówień.  Obo-
wiązki: zbieranie zamówień za 
pomocą systemu głosowego, 
kontrola jakości skompletowa-
nych zamówień, przygotowanie 
ekspedycji. Wymagania: ukoń-
czone 18 lat, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole, 
znajomość języka angielskiego 
lub niderlandzkiego, dobra orien-
tacja przestrzenna, elastyczność 
w pracy oraz gotowość do pracy 
w weekendy, gotowość do pracy 
w mroźni. Oferujemy: bardzo do-
bry proces treningowy, stabilną 
pracę na długi okres czasu, atrak-
cyjne wynagrodzenie plus dodat-
ki za trudne warunki pracy, pracę 
na jedną zmianę (7:00-16:00), 
specjalistyczną odzież do pracy 
w niskich temperaturach, za-
kwaterowanie w pobliżu miejsca 
pracy. Zainteresowanych prosimy 
o przesłanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. Do aplikacji pro-
simy o załączenie klauzuli nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van Kop-
pen & Van Eijk zawartych w prze-
słanych dokumentach aplikacyj-
nych w celu realizacji aktualnego 
procesu rekrutacji. Rozumiem że 
mogę w każdym monecie wyco-
fać swoją zgodę.

Praca w logistyce. UDEN. 
For our client in Uden we are 
seeking for motivated warehouse 
employees. Your duties will be 
mostly unpacking furniture, (un)
loading of the trucks and helping 
with the photo shoots. Since this 
company only stores furniture, 
it is important that you are in a 
good shape. In general you will 
be working from Monday till Fri-
day from 07:00-16:00. We offer: 

Attractive salary based on the 
Dutch CLA (euro 10,31 an hour), 
Minimum 45 hours a week, We-
ekly payment, Holiday money (8 
percent) and paid holiday leave, 
Housing and health insurance, 
Pension scheme. Are you the 
enthusiastic logistics employee 
who feels at home in a wareho-
use where people work hard but 
also laugh? Send your applica-
tion to the email address: s.ba-
ron@1todrive.com.

Praca szklarniowa przy 
truskawce podwieszanej. OD 
ZARAZ. Dla jednego z naszych 
klientów poszukujemy kandy-
datów do pracy stałej w szklarni 
przy zrywaniu truskawki podwie-
szanej. Praca stała- całoroczna. 
PARY SĄ RÓWNIEZ MILE WIDZIA-
NE. Miejsce pracy: Holandia, Ven-
lo. Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: wcześniejsze 
doświadczenie pracy w szklarni 
mile widziane jednakże nie jest 
to warunek konieczny, motywa-
cja, chęci do pracy, a także dys-
pozycyjność do pracy na długi 
okres czasu. Oferujemy: pracę 
stałą w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu 
(40h plus), co tygodniowe wypła-
ty, zakwaterowanie, pomoc pol-
skiego personelu po przyjeździe 
do Holandii, pomoc przy wyrobie-
niu numeru sofi, ubezpieczenie 
zdrowotne, możliwość pracy rów-
nież dla par, bezpłatny transport 
samochodem z miejsca zamiesz-
kania do pracy, dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32 
05, E-mail: 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. 883 ze zm.).

Praca w szklarni. Dla swo-
jego zleceniodawcy agencja Van 
Koppen & Van Eijk poszukuje 
zmotywowanych osób do pracy 
w szklarni. Obowiązki: zbieranie 
owoców miękkich (maliny, jeży-
ny), kontrola jakości. Wymaga-
nia: prawo jazdy, mile widziane 
doświadczenie w tego typu pracy. 
Oferujemy: prace w pełnym wy-
miarze godzin, atrakcyjne wyna-
grodzenie, transport do pracy, za-
kwaterowanie. Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie cv na adres 
roosendaal@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 0165760030. Do 
aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-

rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Praca w zakładzie prze-
twórstwa mięsa. Dla klienta w 
Geldrop agencja pracy Van Kop-
pen & Van Eijk poszukuje osób do 
pracy w zakładzie przetwórstwa 
wieprzowiny. Obowiązki: przesu-
wanie tuszy wieprzowych w pro-
cesie produkcji. Wymagania: mo-
tywacja do pracy, dobra kondycja 
fizyczna, prawo jazdy kategorii 
„B”. Oferujemy: zatrudnienie w 
pełnym wymiarze godzin, atrak-
cyjne wynagrodzenie, zakwatero-
wanie oraz transport do miejsca 
pracy, ubezpieczenie zdrowotne. 
Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. Do aplikacji pro-
simy o załączenie klauzuli nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van Kop-
pen & Van Eijk zawartych w prze-
słanych dokumentach aplikacyj-
nych w celu realizacji aktualnego 
procesu rekrutacji. Rozumiem że 
mogę w każdym momencie wy-
cofać swoją zgodę.

Operator/programista fre-
zarki. Jeżeli mieszkasz na stałe 
w Holandii i szukasz stabilnej, 
pewnej i dopasowanej pracy, w 
której można pomyśleć o realiza-
cji planów na przyszłość, jeżeli 
nie masz pracy lub chciałbyś 
zmienić, masz doświadcze-
nie zawodowe i wiesz jakie 
zajęcie chciałbyś wykonywać 
prześlij nam swoje CV. My 
wyszukamy Dla Ciebie odpo-
wiednia prace jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. Agen-
cje z którymi współpracuje-
my cenią sobie specjalistów i 
rzetelnych pracowników dla-
tego proces rekrutacji będzie 
polegał na weryfikacji twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości 
na podjęcie prace w długim 
okresie czasu. Osoby zaintere-
sowane większą ilością infor-
macji o pracy proszę kierować 
na adrian@karierawholandii.
pl lub telefonicznie +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandy-
datami. reszcie osób dziękuje-
my za zainteresowanie naszą 
ofertą.

Składanie kontenerów. 
Dla zleceniodawcy w Echt 

agencja Van Koppen & Van Eijk 
szuka osób do pracy przy składa-
niu kontenerów na zamówienia. 
Obowiązki: składanie pojemni-
ków na zamówienia. Wymaga-
nie: motywacja do pracy, dobra 
kondycja fizyczna. Oferujemy: 
pracę w pełnym wymiarze go-
dzin, atrakcyjne wynagrodzenie, 
transport do pracy, zakwaterowa-
nie. Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. Do aplikacji pro-
simy o załączenie klauzuli nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van Kop-
pen & Van Eijk zawartych w prze-
słanych dokumentach aplikacyj-
nych w celu realizacji aktualnego 
procesu rekrutacji. Rozumiem że 
mogę w każdym momencie wy-
cofać swoją zgodę.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i nie 
tylko przy owocach/warzywach, 
Venlo. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter ma już dwadzieścia lat do-
świadczenia w rekrutacji i selek-
cji 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. Pra-
cownik produkcyjny (pary również 
mile widziane). 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: umiejętność pracy w zespole, 
dyspozycyjność do pracy na dłuż-
szy okres czasu. Oferujemy: Po-
moc polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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 13.

Praca w przetwórni owo-
ców i warzyw. Dla klienta z 
siedzibą w Zwaagdijk agencja 
pracy Van Koppen i Van Eijk 
szuka zmotywowanych osób do 
pracy przetwórni owoców i wa-
rzyw. Obowiązki: praca na linii 
produkcyjnej przy produkcji sa-
łatek warzywnych. Wymagania: 
motywacja do pracy, umiejętność 

pracy w zespole. Oferujemy: sta-
bilne zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
oraz transport do miejsca pracy, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zainte-
resowanych prosimy o przesłanie 
cv na adres zwaag@vkve.nl lub te-
lefon pod numer: 0228760088. 
Do aplikacji prosimy o załączanie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
monecie wycofać swoją zgodę.

Prace fizyczne. PRACE FI-
ZYCZNE AMSTERDAM. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. W skład ofer-
ty wchodzą: prace fizyczne przy 
załadunku, rozładunku, klasyfi-
kacji i segregacji towarów w fir-
mie zajmującej się recyklingiem 
opon (Amsterdam). Wymagania: 
prawo jazdy kat.B (obowiązko-
we). 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od kwiet-
nia 2019. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACE FIZYCZNE na 
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adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/. 

Cieśla szalunkowy. Jeżeli 
mieszkasz na stałe w Holandii i 
szukasz stabilnej, pewnej i dopa-
sowanej pracy, w której można 
pomyśleć o realizacji planów na 
przyszłość, jeżeli nie masz pracy 
lub chciałbyś zmienić, masz do-
świadczenie zawodowe i wiesz 
jakie zajęcie chciałbyś wykony-
wać prześlij nam swoje CV. My 
wyszukamy Dla Ciebie odpowied-
nia prace jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Agencje z którymi 
współpracujemy cenią sobie spe-
cjalistów i rzetelnych pracowni-
ków dlatego proces rekrutacji bę-
dzie polegał na weryfikacji twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości na 
podjęcie prace w długim okresie 
czasu. Osoby zainteresowane 
większą ilością informacji o pracy 
proszę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. reszcie osób dzięku-
jemy za zainteresowanie naszą 
ofertą.

Mechanik samochodowy. 
Helmond. Agencja Pracy TPM 
poszukuje mechanika samocho-

dowego do pracy w Holandii. Wy-
magania: doświadczenie w pracy 
mechanika samochodowego, 
umiejętność przeprowadzania 
badań technicznych i przeglądów 
samochodowych. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie 
(opcjonalnie), ubezpieczenie 
zdrowotne, cotygodniowe wy-
płaty na konto, min. 40h pracy 
tygodniowo, legalną pracę zgod-
ną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od zaraz. 
Miejsce pracy: Helmond. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem MECHANIK 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com (Certy-
fikat nr 2318). Kontakt telefonicz-
ny możliwy jest pod numerem 
(+48)608404233. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Hydraulik. Holandia Niem-
cy. Hydraulik Holandia Niemcy, 
550/2200 netto euro + gratis 
mieszkanie albo 2900  euro net-
to, umowa niemiecka lub holen-
derska, Cala Holandia Niemcy, 
Monter c.o. i kan. Wymagane i wy-
ślij CV aktualne wtedy gdy: znasz 
język angielski lub niemiecki ko-
munikatywny poziom, doświad-
czenie 3 lata minimum, prawo 
jazdy aktualne, tez team -timy, 
duety, w parach itp.; 550/2200 
netto euro+gratis mieszkanie, 
albo 2900 euro netto i sam opła-
casz mieszkanie, piotr@willem-
sjob.de, www.willemsjob.de. Nie 
dzwon proszę, jeżeli nie masz u 
Nas dokumentów.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące 
prace: prace produkcyjne firmie 
zajmującej się produkcją ziół, 
przypraw, odżywek i aromatów 
wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym (Deurne). Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charakter 
pracy: praca od maja 2019. 
Osoby zainteresowane prosi-
my 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). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Operator wózka typu OPT. 
Dla zleceniodawcy w Moerdijk 
agencja Van Koppen & Van Eijk 
szuka osób do pracy w magazy-
nie z konfekcją. Obowiązki: Kom-
pletowanie zamówień przy użyciu 
wózka typu OPT. Wymaganie: 
motywacja do pracy, doświad-
czenie w obsłudze wózka typu 
OPT. Oferujemy: pracę w pełnym 
wymiarze godzin, atrakcyjne wy-
nagrodzenie, transport do pracy, 

zakwaterowanie. Zainteresowa-
nych prosimy o przesłanie cv na 
adres tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 013 7620242. Do 
aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Operator wózka widłowe-
go bocznego (reachtruck). Dla 
zleceniodawcy z siedzibą w Weert 
agencja pracy Van Koppen & Van 
Eijk poszukuje doświadczonych 
operatorów wózka widłowego 
bocznego (reachtruck). Obowiąz-
ki: kompletowanie zamówień 
przy użyciu wózka widłowego 
bocznego. Wymagania: doświad-
czenie, znajomość języka an-
gielskiego lub niderlandzkiego, 
dobra orientacja przestrzenna, 
elastyczność w pracy oraz go-
towość do pracy w weekendy, 
gotowość do pracy w mroźni. 
Oferujemy: pracę w pełnym wy-
miarze godzin, atrakcyjne wyna-
grodzenie plus dodatki za trudne 
warunki pracy, pracę na jedną 
zmianę (7:00-16:00), specjali-
styczną odzież do pracy w niskich 
temperaturach, zakwaterowanie 
w pobliżu miejsca pracy. Zainte-
resowanych prosimy o przesłanie 
cv na adres tilburg@vkve.nl lub te-
lefon pod numer: 013 7620242. 
Do aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Pakowanie warzyw. Dla 

zleceniodawcy w Maasdijk agen-
cja pracy Van Koppen & Van Eijk 
szuka osób do pracy w pakowni 
warzyw. Obowiązki: pakowanie 
warzyw. Wymaganie: motywacja 
do pracy, umiejętność pracy w 
zespole. Oferujemy: pracę w peł-
nym wymiarze godzin, atrakcyjne 
wynagrodzenie, transport do pra-
cy, zakwaterowanie. Zaintereso-
wanych prosimy o przesłanie cv 
na adres denhaag@vkve.nl lub te-
lefon pod numer: 0703080690. 
Do aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Praca w logistyce. Eindho-
ven. You cant work during the day 
because you need take care for 
your childeren - no problem .We 
have a solution for you! We are 
looking for somebody who would 
like to work only in the night shift.
Job description: warehouse work, 
loading, unloading (different kind 
of packages) of cars, in Eindho-
ven, 1 location on the industrial 
estate Nieuw-Acht. 40 hours per 
week but you can also work less 
like 4 or 3 days in the night shift, 
8 hours per day. You start to work 
at 21:00 till 06:00. You can also 
work during the day but then you 
really need to have an experience 
in loods. We offer: Attractive sala-
ry based on the Dutch CLA euro 
10,93 (B0), Good Dutch secon-
dary emplyment conditions and 
Dutch contract, Stable work by a 
well known transport company, 
Weekly of 4-weekly payment, Ho-
liday money (8 percent) and paid 
holiday leave (24 days per year), 
Housing if its necessary, Health 
insurance, Pension scheme, 
National work. Requirements: 

Experience in a similar position 
is an advantage, Good knowled-
ge of English or Dutch language, 
Good physical condition, Has no 
problem to work at night. Please 
send your CV to the email ad-
dress: s.baron@1todrive.com.

Stolarz budowlany. Jeżeli 
mieszkasz na stałe w Holandii i 
szukasz stabilnej, pewnej i dopa-
sowanej pracy, w której można 
pomyśleć o realizacji planów na 
przyszłość, jeżeli nie masz pracy 
lub chciałbyś zmienić, masz do-
świadczenie zawodowe i wiesz 
jakie zajęcie chciałbyś wykony-
wać prześlij nam swoje CV. My 
wyszukamy Dla Ciebie odpowied-
nia prace jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Agencje z którymi 
współpracujemy cenią sobie spe-
cjalistów i rzetelnych pracowni-
ków dlatego proces rekrutacji bę-
dzie polegał na weryfikacji twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości na 
podjęcie prace w długim okresie 
czasu. Osoby zainteresowane 
większą ilością informacji o pracy 
proszę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. reszcie osób dzięku-
jemy za zainteresowanie naszą 
ofertą.

Praca w sektorze ogrod-
niczym. Care Flex B.V. poszukuje 
pracowników przy kwiatach ogro-
dowych-doniczkowych. Doświad-
czenie i znajomość języka nie są 
wymagane. Oferujemy atrakcyjne 
warunki zatrudnienia: rozliczenie 
w systemie tygodniowym, darmo-
wy transport, dodatki dla kierow-
ców. Serdecznie zapraszamy do 
naszego biura z siedziba w Rot-
terdamie przy ulicy Strevelsweg 
740. Zachęcamy również do kon-
taktu telefonicznego bądź mailo-
wego. Tel. 010- 3418765, werk@
careflexbv.nl.

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 6

Reklama



9Nasza Holandia

PRACA

Reklama

Obróbka skór. Dla klienta w 
Cuijk agencja pracy Van Koppen 
& Van Eijk poszukuje osób do pra-
cy w zakładzie obróbki skór. Obo-
wiązki:  wstępna obróbka skór 
wołowych. Wymagania:  motywa-
cja do pracy, dobra kondycja fi-
zyczna, prawo jazdy kategorii „B”. 
Oferujemy:  zatrudnienie w peł-
nym wymiarze godzin, atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
oraz transport do miejsca pracy, 
ubezpieczenie zdrowotne. Zainte-
resowanych prosimy o przesłanie 
cv na adres tilburg@vkve.nl lub te-
lefon pod numer: 013 7620242. 
Do aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę. 

Monter fasad stalowych. 
40h/tydzień. Dla naszego klienta 
w Holandii poszukujemy monte-
rów fasad stalowych. Holender-
ska umowa o pracę. Płaca: 1700 
- 1900 euro (wliczając koszt po-
dróży). Darmowe zakwaterowa-

nie: Bungalow/mieszkanie lub 
dom (wspólna kuchnia i łazien-
ka). Ubezpieczenie zdrowotne 
– ok.€94,64 (musi być opłacone 
przez pracownika). Obowiąz-
ki: Montaż kasetonów, Montaż 
izolacji i paneli izolacyjnych, 
Przykręcanie stalowych paneli 
dachowych oraz pokładowych. 
Wymagania: Własny samochód, 
Własne narzędzia, Odzież robo-
cza, ( kask i obuwie), Komunika-
tywny j. angielski lub niemiecki, 
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku, VCA mile widziane, 
Dobra organizacja pracy oraz 
odpowiedzialność. Osoby zain-
teresowane ofertą oraz spełnia-
jące powyższe kryteria proszone 
są o wysłanie CV w j. angielskim 
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisując: 
MFS. Prosimy o dopisanie nastę-
pującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Forbis Sp. 
z o.o. Sp. K (KRS 0000652679) z 
siedzibą w Strzelcach Opolskich, 
adres: ul. Gogolińska 2, (47-100), 
Strzelce Opolskie, moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji do pracy za granicą oraz w 
celu ich umieszczenia w bazie 
danych osób zainteresowanych 
pracą za granicą (zgodnie z usta-

wą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

Praca w sortowni przesy-
łek. Dla zleceniodawcy z siedzibą 
Woerden agencja Van Koppen & 
Van Eijk szuka osób do pracy w 
sortowni paczek. Obowiązki: sor-
towanie przesyłek. Wymaganie: 
motywacja do pracy, dobra kon-
dycja fizyczna, umiejętność pracy 
w zespole. Oferujemy: pracę w 
pełnym wymiarze godzin, atrak-
cyjne wynagrodzenie, transport 
do pracy, zakwaterowanie. Za-
interesowanych prosimy o prze-
słanie cv na adres rotterdam@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
0104844114. Do aplikacji pro-
simy o załączenie klauzuli nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van Kop-
pen & Van Eijk zawartych w prze-
słanych dokumentach aplikacyj-

nych w celu realizacji aktualnego 
procesu rekrutacji. Rozumiem że 
mogę w każdym momencie wy-
cofać swoją zgodę.

Praca przy zbiorach tru-
skawki podwieszanej NA PO-
WIETRZU. Agencja Pracy Cza-
sowej Jupiter ma już dwadzieścia 
lat doświadczenia w rekrutacji 
i selekcji pracowników (nr cert. 
10790). Nasi wykwalifikowa-
ni, pełni motywacji, pracownicy 
tymczasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni w 
różnych sektorach: w branży spo-
żywczej, transportowej, w dystry-
bucji i w sektorze AGF poszukuje 
nowych pracowników : DO ZBIO-
RU TRUSKAWKI PODWIESZANEJ 
(praca na powietrzu - pod wia-
tami). Wymagania: mile widzia-
ne wcześniejsze doświadczenie 
przy zbiorach owoców, warzyw, 
mile widziana komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
jednakże nie jest to warunek ko-
nieczny,  motywacja i chęci do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy:  pracę w renomowa-
nej i stabilnej firmie (praca od 
poniedziałku do soboty), co tygo-
dniowe wypłaty, zakwaterowanie, 
pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 

przy wyrobieniu numeru sofii,  
ubezpieczenie, bezpłatny trans-
port samochodem z miejsca za-
mieszkania do pracy, dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekruta-
cja: Osoby zainteresowane pro-
simy o wysłanie CV na s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl w temacie 
wpisując ZBIORY TRUSKAWKI. Po 
więcej informacji proszę dzwonić 
pod numer +48517493205. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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.).

Praca w przetwórni dro-
biu. Dla klienta z siedzibą w Blo-
kker agencja pracy Van Koppen i 
Van Eijk szuka zmotywowanych 
osób do pracy w przetwórni dro-
biu. Obowiązki: wieszanie kurcza-
ków na linii produkcyjnej. Wyma-
gania: motywacja do pracy, dobra 
kondycja fizyczna, umiejętność 
pracy w zespole. Oferujemy: sta-
bilne zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
oraz transport do miejsca pracy, 
ubezpieczenie zdrowotne, możli-

wość dodatkowego szkolenia. Za-
interesowanych prosimy o prze-
słanie cv na adres tilburg@vkve.
nl lub telefon pod numer: 013 
7620242. Do aplikacji prosimy o 
załączonie klauzuli następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych przez firmę Van Koppen & 
Van Eijk zawartych w przesłanych 
dokumentach aplikacyjnych w 
celu realizacji aktualnego proce-
su rekrutacji. Rozumiem że mogę 
w każdym monecie wycofać swo-
ją zgodę.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się przetwórstwem 
mięsnym – pakowanie, sortowa-
nie kiełbas, szaszłyków, wędlin 
ect. (Best). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-

CIĄG DALSZY NA STR. 10



10

nym CAO). Charakter pracy: pra-
ca od maja 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowego 
tpmwork.com/#formularz (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod numerem 
(+48)618205550.  Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Monter rusztowań. Jeżeli 
mieszkasz na stałe w Holandii i 
szukasz stabilnej, pewnej i dopa-
sowanej pracy, w której można 
pomyśleć o realizacji planów na 
przyszłość, jeżeli nie masz pracy 
lub chciałbyś zmienić, masz do-

świadczenie zawodowe i wiesz 
jakie zajęcie chciałbyś wykony-
wać prześlij nam swoje CV. My 
wyszukamy Dla Ciebie odpowied-
nia prace jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Agencje z którymi 
współpracujemy cenią sobie spe-
cjalistów i rzetelnych pracowni-
ków dlatego proces rekrutacji bę-
dzie polegał na weryfikacji twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości na 
podjęcie prace w długim okresie 
czasu. Osoby zainteresowane 
większą ilością informacji o pracy 
proszę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. reszcie osób dzięku-
jemy za zainteresowanie naszą 
ofertą.

Praca w hotelu. Poszuku-
jemy osób chętnych do pracy w 
pięciogwiazdkowym hotelu w No-
ordwijk. Do zakresu obowiązków 
należy utrzymanie w czystości 
pokoi hotelowych.  Oferujemy 
atrakcyjne warunki zatrudnienia: 
* Stawka 11 euro/h. Nie zapew-
niamy zakwaterowania! Prosimy 
o kontakt telefoniczny bądź ma-

ilowy. Tel: 0626 321 535, Email: 
info@asp-dienstverlening.nl.

Team leader w magazy-
nie wysyłkowym. Venlo. Dla 
naszych klientów poszukujemy 
osób do pracy jako lider zespołu 
nadzorującego pracę danego ze-
społu pracowników w magazy-
nie wysyłkowym. Opis stanowi-
ska: Jako lider zespołu będziesz 
odpowiedzialny za grupę osób 
10-15, których zadaniem będzie 
kompletowanie zamówień w 
przeciągu określonego okresu 
czasu. Jest to praca która wyma-
ga nie tylko cech przywódcy, ale 
przede wszystkim dana osoba 
musi wykazać się wsparciem i 
motywacja dla grupy osób którą 
zarządza. Miejsce pracy: Oko-
lice Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania:  
warunkiem koniecznym jest 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, holender-
skiego lub niemieckiego, zdol-
ności przywódcze -umiejętność 
współpracy i kierowania grupa 
ludzi polegającą na wspólnej 
współpracy, zaufaniu i motywo-
waniu pracowników, odporność 
na stres, odpowiedzialność 

oraz samo dyscyplina, łatwość 
w przyswajaniu nowej wiedzy, 
doświadczenie logistyczne bę-
dzie dodatkowym atutem, mo-
tywacja i chęci do pracy, a tak-
że dyspozycyjność do pracy od 
zaraz na dłuższy okres czasu, 
biegła obsługa komputera oraz 
MS Office. Oferujemy:  Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
stałą w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Zakwaterowa-
nie, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl 517493205.

Pakowanie zamówień. Dla 
zleceniodawcy w Moerdijk agen-
cja Van Koppen & Van Eijk szuka 
osób do pracy w magazynie. Obo-
wiązki: pakowanie zamówień. 
Wymaganie: motywacja do pra-
cy, umiejętność pracy w zespo-
le. Oferujemy: pracę w pełnym 
wymiarze godzin, atrakcyjne wy-
nagrodzenie, transport do pracy, 

zakwaterowanie. Zainteresowa-
nych prosimy o przesłanie cv na 
adres tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 0137620242. Do 
aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk za-
wartych w przesłanych dokumen-
tach aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgodę.

Pracownik produkcyjny. 
Z zakwaterowaniem (okolice 
Venlo). Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter ma już dwadzieścia lat do-
świadczenia w rekrutacji i selek-
cji 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. Pra-
cownik produkcyjny (pary również 
mile widziane). 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: umiejętność pracy w zespole, 
dyspozycyjność do pracy na dłuż-
szy okres czasu. Oferujemy: Po-
moc polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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 13.

Nasza Holandia
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Monter rur petrochemicz-
nych. Jeżeli mieszkasz na stałe 
w Holandii i szukasz stabilnej, 
pewnej i dopasowanej pracy, w 
której można pomyśleć o reali-
zacji planów na przyszłość, jeżeli 
nie masz pracy lub chciałbyś 
zmienić, masz doświadczenie 
zawodowe i wiesz jakie zajęcie 
chciałbyś wykonywać prześlij 
nam swoje CV. My wyszukamy 
Dla Ciebie odpowiednia prace 
jak najbliżej miejsca zamieszka-
nia. Agencje z którymi współpra-
cujemy cenią sobie specjalistów i 
rzetelnych pracowników dlatego 
proces rekrutacji będzie polegał 
na weryfikacji twoich umiejętno-
ści i doświadczenia zawodowe-
go jak i gotowości na podjęcie 
prace w długim okresie czasu. 
Osoby zainteresowane większą 
ilością informacji o pracy proszę 
kierować na adrian@karierawho-
landii.pl lub telefonicznie +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. reszcie osób dziękujemy 
za zainteresowanie naszą ofertą.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna przy owocach 
i warzywach w Holandii. Agencja 

Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia 
w rekrutacji i selekcji pracowni-
ków (nr cert. 10790). Nasi wy-
kwalifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi pocho-
dzą głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sektorach: 
w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny (pary również mile 
widziane). Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owoców, 
warzyw lub cytrusów na taśmie 
produkcyjnej, ważenie produk-
tów do pojemniczków, sticke-
rowanie produktów, inne prace 
produkcyjno-magazynowe zleco-
ne przez Pracodawcę. Wymaga-
nia: 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, 
wynagrodzenie w systemie tygo-
dniowym, Darmowy transport do 
pracy, Dla osób które nie ukoń-
czyły 20 lat oferujemy darmowe 

mieszkania, Możliwa praca tak-
że dla par, Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32 
05, E-mail: 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 
13.

Kompletowanie zamó-
wień. Dla zleceniodawcy w 
Tilburgu agencja Van Koppen 
& Van Eijk poszukuje zmotywo-
wanych osób do pracy na po-
zycji orderpickera. Obowiązki: 
kompletowanie zamówień na 
sprzęt elektroniczny przy użyciu 
skanera ręcznego i wózka typu 
EPT. Wymagania: motywacja do 
pracy, gotowość do pracy w sys-
temie dwuzmianowym. Oferuje-
my: pracę w pełnym wymiarze 
godzin, atrakcyjne wynagrodze-
nie, transport do miejsca pracy, 

zakwaterowanie. Więcej infor-
macji uzyskają Państwo kontak-
tując się z naszym oddziałem w 
Tilburgu: adres: Besterdplein 5; 
5014 HN Tilburg, telefon: 013 
762 02 42, mail: tilburg@vkve.
nl. Do aplikacji prosimy o załą-
czenie klauzuli następującej tre-
ści: Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
przez firmę Van Koppen & Van 
Eijk zawartych w przesłanych do-
kumentach aplikacyjnych w celu 
realizacji aktualnego procesu 
rekrutacji. Rozumiem że mogę 
w każdym momencie wycofać 
swoją zgodę.

Monter ram okiennych. 
40h/tydzień. Dla naszego klien-
ta w Holandii poszukujemy mon-
terów ram okiennych. Obowiązki: 
Montaż ram okiennych, Monto-
wanie listew, uszczelek, Obróbka 
blacharska, Inne drobne prace, 
Holenderska umowa o pracę, 
Płaca: 1700 - 1900 euro (wli-
czając koszt podróży), Darmowe 
zakwaterowanie: Bungalow/
mieszkanie lub dom (wspólna 
kuchnia i łazienka), Ubezpiecze-
nie zdrowotne – ok.94,64 eu-
ro(musi być opłacone przez pra-

cownika). Wymagania: Własny 
samochód, Własne narzędzia, 
Odzież robocza, ( kask i obuwie), 
Komunikatywny j. angielski lub 
niemiecki, Doświadczenie na 
podobnym stanowisku, VCA mile 
widziane, Dobra organizacja 
pracy oraz odpowiedzialność. 
Osoby zainteresowane ofertą 
oraz spełniające powyższe kry-
teria proszone są o wysłanie CV 
w j. angielskim na adres e-mail: 
d.dabrowski@grupaforbis.pl w 
tytule wpisując: MRO. Prosimy o 
dopisanie następującej klauzuli: 
”Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie przez Forbis Sp. z o.o. Sp. K 
(KRS 0000652679) z siedzibą w 
Strzelcach Opolskich, adres: ul. 
Gogolińska 2, (47-100), Strzelce 
Opolskie, moich danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
do pracy za granicą oraz w celu 
ich umieszczenia w bazie danych 
osób zainteresowanych pracą za 
granicą (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

Praca w szklarni. Dla zle-
ceniodawców w całej Holandii 
agencja Van Koppen & Van Eijk 
poszukuje zmotywowanych osób 
do prac w szklarni. Obowiązki: 
pielęgnacja, zbiór, pakowanie 
warzyw, owoców lub kwiatów. 
Oferujemy: pracę w pełnym wy-
miarze godzin, atrakcyjne wyna-
grodzenie, transport do pracy, 
zakwaterowanie. Zainteresowa-
nych prosimy o przesłanie cv na 
adres tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 013 7620242. Do 
aplikacji prosimy o załączenie 
klauzuli następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk 
zawartych w przesłanych doku-
mentach aplikacyjnych w celu 
realizacji aktualnego procesu 
rekrutacji. Rozumiem że mogę 
w każdym momencie wycofać 
swoją zgodę.

Reklama
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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, PONIE-
DZIAŁKI ( powrót do PL) przejaz-
dy od 50euro/ 210zł. SAMOCHO-
DY: MERCEDES SPRINTER (duża 
przestrzeń bagażowa + mak-
symalny komfort podróży), RE-
NAULT MASTER (duża przestrzeń 
bagażowa + maksymalny kom-
fort podróży), OPEL VIVARO (poje-
dyncze rozkładane fotele), FORD 
TRANSIT (przestronny i komfor-
towy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO 
PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz korespon-
dencji. Nasza firma posiada 
CERTYFIKAT ZAUFANEGO 
PRZEWOŹNIKA!!!!Zapewniamy 
krótszy czas podróży, możli-
wy dowóz osób pod wskazany 
adres oraz ubezpieczenie na 
czas przejazdu. Każdy bus po-
siada klimatyzację, DVD oraz 
wygodne rozkładane fotele, 
które gwarantują komfort i 

wygodę każdemu pasaże-
rowi.  6 kurs – 50% taniej!!! 
W razie potrzeby wystawia-
my faktury VAT. Wyjazdy 
z Polski: Wtorek, Środa, 
Piątek, Sobota. Powroty do 
Polski: Środa, Piątek, So-
bota, Niedziela. Grupy zor-
ganizowane lub powyżej 4 
osób- wyjazd każdego dnia 
tygodnia z 20% rabatem!!! 
W Polsce jeździmy przez 
takie województwa jak: lu-
belskie, podkarpackie, ma-
zowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, 
śląskie, dolnośląskie, łódz-
kie oraz opolskie i lubuskie. 
Kontakt pod numerem +48 

660 562 625 lub +31 617 
679 151, e-mail: danmarprze-
wozy@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, 
spokojną i komfortową podróż. 
Nasza firma dysponuje nowocze-
sną flotą około 75 pojazdów, któ-
ra 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 - 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 wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 

OGŁOSZENIA DROBNE

Długi majowy weekend to 
już tradycyjnie otwarcie se-
zonu grillowego; dietetycy 
przestrzegają jednak przed 
tradycyjną kiełbaską i kar-
kówką zachęcając do eks-
perymentowania z warzywa-
mi, owocami, a nawet tofu z 
grilla.

Kiedy na działkach, w ogród-
kach i w parkach zaczyna się uno-
sić zapach grillowanego mięsa, 
dietetyk kliniczny Anna Sadowska 
już wie, że króluje kiełbasa i kar-
kówka. Do tego dodatki – chleb, 
sałatka jarzynowa z majonezem, 
a wszystko to popijane piwem.

„Taki posiłek to nawet 1500 
kcal, czyli trzy czwarte średnie-
go dziennego zapotrzebowania" 
- ostrzega. "Kolejnym proble-
mem jest jakość żywności, którą 
kładziemy na ruszcie. Bardzo czę-
sto to najtańsze mięso i kiełbasy, 
zawierające mnóstwo niezdro-
wych dodatków. Kiełbasy zawie-
rające mięso oddzielone mecha-
nicznie ("MOM"), azotany, dziwnie 

brzmiące nazwy składników czy 
dużą zawartość soli nie powinny 
znajdować się na naszym tale-
rzu. Zdecydowanie odradzam też 
kupowanie gotowych, już przypra-
wionych mięs" – dodała.

Mimo to nie odradza grillowa-
nia i zapewnia, że to może być do-
skonały sposób na przygotowanie 
potraw, pod warunkiem zachowa-
nia kilku zasad. Po pierwsze - na-
leży dokładnie wyczyścić sprzęt. 
Brudny ruszt czy widoczne resztki 
po ostatniej imprezie mogą sku-
tecznie zepsuć apetyt i narazić na 
zdrowotne nieprzyjemności. Waż-
ną rzeczą jest także sposób, w jaki 
umieścimy żywność na ruszcie.

„Kiedy korzystasz z grilla wę-
glowego, tłuszcz, który wycieka 
podczas podgrzewania, po kon-
takcie z rozżarzonym węglem 
powoduje produkcję bardzo 
szkodliwych lotnych związków. 
Z kolei tacki aluminiowe, które 
przed nimi chronią, również nie 
są całkiem obojętne dla zdrowia. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
zaopatrzenie się w tacki stalowe 
wielokrotnego użytku. To poje-

dynczy wydatek, a takie tacki na-
prawdę dobrze zabezpieczą przed 
rakotwórczymi produktami po-
wstającymi podczas grillowania" 
– radzi Anna Sadowska.

Jeśli decydujemy się na mię-
so, lepiej – jej zdaniem - sięgnąć 
po chudy drób lub królika. W skle-
pach bez trudu można też znaleźć 
wołowinę czy wieprzowinę z niską 
zawartością tłuszczu. Świetnie 
smakują także ryby, takie jak ło-
soś, które dodatkowo zawierają 
zdrowe tłuszcze omega 3. Jeśli 
kiełbasy, to tylko dobrej jakości, 
choć najlepiej w ogóle z nich zre-
zygnować.

Na grillu powinno znaleźć 
się także miejsce dla warzyw - 
na przykład cukinii, bakłażana 
czy papryki. Trwa także sezon na 
szparagi, które mogą być świet-
nym urozmaiceniem. Można 
również położyć na ruszcie kilka 
pomidorków koktajlowych między 
inne produkty, potrzymać na grillu 
minutę lub dwie.

Jeżeli jesteśmy gotowi na nowe 
smaki, warto zacząć od tofu. To 
bardzo dobry, zdrowy zamiennik 

białka pochodzenia zwierzęcego, 
wyprodukowany z soi. Marynata 
idealna to taka na bazie oliwy z oli-
wek. Do tego odrobinę soli, pieprz, 
bazylia, oregano, tymianek i maje-
ranek. Warto dodać paprykę, czo-
snek i np. chili lub pieprz cayenne, 
jeżeli marynata ma być ostrzejsza. 
Należy trzymać w niej tofu co naj-
mniej godzinę, a potem grillować 
kilka minut z każdej strony.

Na grillu można przygotować 
także deser. "Możesz poukładać 
plastry ananasa, brzoskwini, nek-
tarynki czy jabłka lub gruszki i 
doprawić je cynamonem. Świetną 
formą deseru będzie banan z gorz-
ką czekoladą. Przekrój banana tak, 
by nie uszkodzić skórki z jednej 
strony. Włóż posiekaną czekoladę, 
zamknij skórkę i owiń w folię. Gril-
luj chwilę, by banan się podgrzał, 
a czekolada rozpuściła. Gwaran-
tuję, że goście będą zachwyceni" 
- wskazała Anna Sadowska. 

(PAP)
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wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samocho-
du z kierowcą lub bez. Jeśli masz 
jakieś pytania zadzwoń lub na-
pisz. 

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.

Usługi – inne: Konsultacje 
z psychologiem przez Skype. 
Konsultacje z psychologiem 
przez Skype! Wychodząc naprze-
ciw potrzebom naszych Klien-
tów, a szczególnie tych osób, któ-
re ze względu np. na odległość 
miejsca 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 za-
chowania poufności. Oferta skie-
rowana jest szczególnie do Pola-
ków mieszkających za granicą i 
nie mających bezpośredniego 
dostępu do polskojęzycznego 
psychologa, do osób mieszka-
jących z dala od ośrodków pro-
fesjonalnej pomocy psycholo-
gicznej lub osób, które nie mają 
możliwości pozostawienia dzieci 
pod czyjąś opieką. Płatność od-
bywa się przelewem na konto, 
w formie przedpłaty. Koszt jed-
nej sesji 100 PLN. www.Cen-
trumRozwojuOsobistego.com.pl.

Transport – oferuję: Wol-
ne miejsca do POLSKI NAJTA-
NIEJ. Podkarpackie, Wielkopol-

skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Łódzkie, Ma-
łopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierowcy. 
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZ-
DU, NUMER TELEFONU ORAZ 
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Podkarpackie. 
POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

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

klimatyzacja. Duże wygodne 
busy i szybkie mikrobusy. Pod-
karpackie, Małopolska, Śląsk, 
Świętokrzyskie, Opolskie, Lu-
buskie, Dolny Śląsk , Łódzkie, 
Wielkopolskie, Lubelskie. BEZ-
PIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZE-
SIADEK.NL: +31 686 15 44 92, 
PL: +48 888 05 07 07* ate-
stowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Rezerwacje przyjmuje-
my od poniedziałku do soboty 
w godz: 9:00-20:00, rezerwacja 
sms całą dobę.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ PO-
EUROPIE.PL. Wyjeżdżamy co-
dziennie z POLSKI, NIEMIEC, 
BELGII, HOLANDII. Obsługujemy 
województwa: podkarpackie, 
świętokrzyskie, małopolskie, 
śląskie, opolskie, dolnośląskie. 
Kursy międzynarodowe reali-
zujemy busami 9-osobowymi o 
wysokim standardzie. Wykonu-
jemy przewozy osób w systemie 

„door to door”, ze wskazane-
go adresu początkowego pod 
wskazany adres końcowy. Ofe-
rujemy Państwu KONKUREN-
CYJNE CENY oraz wiele ZNIŻEK: 
6-ty przejazd za 50 procent ceny 
lub 10-ty tylko za 1 zł, 5 pro-
cent rabatu za płatność z góry, 
zniżki dla grup (już od 2 osób), 
rezerwacja w dwie strony -10 
euro. Więcej na naszej stronie 
www.poeuropie.pl. Kontakt  PL 
+ 48 666 66 10 20, NL + 31 
687 75 06 02 (lycamobile), 
GG 49870095, mail: biuro@
poeuropie.pl, www.poeuropie.
pl, JAK REZERWOWAĆ? Wybierz 
jedną z możliwości: 1. Wypełnij 
formularz: http://poeuropie.
com.pl/kontakt.php. 2. Wyślij 
SMS z rezerwacją na numer 
+48 66666 10 20 lub +31 687 
750 602. W treści wiadomości 
wpisz: datę wyjazdu, adres po-
czątkowy – gdzie mamy po Cie-
bie przyjechać, adres końcowy – 
gdzie mamy Cię zawieźć, imię i 
nazwisko pasażera, dodatkowe 
informacje np. numer telefonu, 
datę powrotu itp. 3. Zadzwoń do 
nas. Rezerwacja jest ważna po 
potwierdzeniu przez nas.

OGŁOSZENIA DROBNE

Fragmenty tworzyw sztucz-
nych i metali czy okruchy 
szkła – to przykładowe 
niebezpieczne zanieczysz-
czenia znalezione przez 
naukowców z Uniwersytetu 
Śląskiego w próbkach po-
pularnych paliw do grilla. 
Eksperci apelują, by wybie-
rać paliwa z certyfikatem 
jakości.

Analizę zanieczyszczeń wy-
stępujących w dostępnych na 
polskim rynku paliwach stałych 
do grilla przeprowadził doktorant 
Uniwersytetu Śląskiego Zbigniew 
Jelonek. W ramach badań, o któ-
rych poinformował PAP rzecznik 
prasowy UŚ w Katowicach, Jelo-
nek porównał także otrzymane 
wyniki z deklarowanymi przez pro-
ducentów zawartościami węgla 
organicznego w produktach.

"Dotychczasowe wyniki ba-
dań węgli drzewnych i brykietu z 
węgla drzewnego do grilla nie na-
strajają optymistycznie" - stwier-
dza. "W związku z występującymi 
w analizowanych produktach nie-

bezpiecznymi związkami najbez-
pieczniej jest korzystać z grilla 
elektrycznego lub gazowego. A 
jeśli już decydujemy się na zakup 
stałych paliw grillowych, wybieraj-
my te, które mają certyfikat jako-
ści" – radzi.

Chodzi tutaj o normę PN-EN 
1860-2, opracowaną do oceny 
jakości paliw grillowych, wykorzy-
stywanych do obróbki żywności. 
Zgodnie z wytycznymi, w tego typu 
paliwach maksymalna zawartość 
zanieczyszczeń nie powinna prze-
kraczać 1 proc. "Niepożądane 
dodatki to przede wszystkim: wę-
gle kopalne, ropa naftowa, koks, 
szkło, żużel, rdza, szkło, metale 
czy tworzywa sztuczne" – wylicza 
Zbigniew Jelonek. Obecność tego 
typu substancji jest szczególnie 
niebezpieczna m.in. ze względu 
na związki muta- i kancerogenne, 
które powstają w wyniku spalania 
i osiadają na grillowanej żywności 
- a następnie, wraz z nią, dostają 
się do organizmu człowieka.

Analizowane próbki pochodzi-
ły z węgla drzewnego oraz brykie-
tu z węgla drzewnego od wiodą-
cych producentów i dystrybutorów 
tych produktów w Polsce. "Wśród 
nich znalazły się paliwa grillowe 

pochodzące z czternastu woje-
wództw, zakupiliśmy także kilka 
opakowań drogą internetową, 
wybierając produkty pozbawione 
oznaczeń, opisów, podanego pro-
ducenta, a także towar dostępny 
w sieciach handlowych i super-
marketach" – wymienia Zbigniew 
Jelonek.

Badaniom poddane zostały 
próbki 62 preparatów oraz 10 
popiołów. Okazało się, że poziom 
zanieczyszczeń w emitowanych 
gazach podczas spalania zależy 
od zawartości w tych produk-
tach biomasy nieprzetworzonej 
termicznie oraz niepożądanych 
dodatków mineralnych, organicz-
nych i ropopochodnych. Analizy 
zanieczyszczonych węgli i brykietu 
potwierdziły, że wysoka jest w nich 
zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 
oraz szczególnie niebezpiecznych, 
kancerogennych benzopirenów i 
benzoperylenu.

"Niewątpliwie warto byłoby 
również zwrócić uwagę, że ziden-
tyfikowane wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, wy-
stępujące w paliwach grillowych i 
brykiecie, stanowią zaledwie nie-
wielki procent obecnych w nich 

szkodliwych substancji, takich jak 
związki fenolowe czy aromatyczne 
pochodne aminowe" – podkreśla 
dr hab. Monika Fabiańska, pro-
motor naukowa rozprawy doktor-
skiej Zbigniewa Jelonka. "Podczas 
procesu grillowania substancje te 
mogą przedostawać się do produk-
tów lub być wchłaniane bezpośred-
nio przez drogi oddechowe przez 
osoby znajdujące się w pobliżu gril-
la. Warto także pamiętać o znacz-
nych ilościach gazów obecnych w 
spalinach z paliw grillowych, w tym 
tlenku węgla" – dodaje.

Zdarza się również, że dekla-
rowana przez producenta ilość 
węgla różni się wyraźnie w bada-
nych próbach od ilości rzeczywi-
stej. W niektórych przypadkach 
rozbieżności wynosiły nawet 15 
proc. - różnicę w wadze uzupełnia-
ły np. piasek lub inne zanieczysz-
czenia.

Z przeprowadzonych badań 
wynika również, że istotny jest 
region, z którego pozyskuje się 
surowce do produkcji paliw gril-
lowych. Dotyczy to przede wszyst-
kim nadmiernego występowania 
pierwiastków ciężkich i śladowych 
w niektórych węglach drzewnych i 
brykiecie.

Analizy będą 
ko n t y n u o wa n e . 
"Jednak już dziś 
wiemy, że koniecz-
ne jest wprowadze-
nie dodatkowych 
kontroli tego typu 
paliw na poziomie 
ich produkcji, a 
także przed wpro-
wadzeniem ich na 
rynek" – zaznacza 
Zbigniew Jelonek. 
W ramach przygo-
towywanej rozpra-
wy doktorskiej na-
ukowiec opracował 
już szybką, prostą 
i tanią metodę 
identyfikacji różne-
go rodzaju zanie-
czyszczeń. "Planujemy szkolenia 
adresowane do pracowników firm 
produkujących paliwa do grilla, 
aby tego typu kontrole mogły być 
przeprowadzone już w przedsię-
biorstwach" – dodaje.

Zaimplementowanie opraco-
wanych rozwiązań planowane jest 
m.in. w firmie BG-Project, której 
pracownikiem jest Zbigniew Jelo-
nek. W swojej pracy odpowiada 
on za wykonywanie analiz mi-

kroskopowych paliw stałych; od 
2017 roku realizuje ponadto na 
Wydziale Nauk o Ziemi UŚ dokto-
rat wdrożeniowy, którego celem 
jest badanie zanieczyszczeń wy-
stępujących w węglu drzewnym 
oraz brykiecie z węgla drzewnego.
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Witam,
Na Waszym portalu znala-

złam informację, że podczas 
posiadania transferu holender-
skiego zasiłku dla bezrobotnych 
do Polski należy nadal posiadać 
holenderskie ubezpieczenie. Nie 
byłam tego wcześniej świadoma 
i w momencie utraty pracy za-
kończyłam swoją polisę ubezpie-
czeniową. Holenderski zasiłek 
pobieram od 3.05 przez okres 
3 miesięcy. Czy jest taka opcja, 
żeby ubezpieczyć się wstecz za 
te 3 miesiące? Z góry dziękuję 
za wszelkie informacje.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Tak, powinna być Pani ubez-
pieczona i jest możliwość ubez-
pieczenia się wstecz.

Witam Państwa,
Mam pytanie. Jeśli mąż pra-

cuje w Niemczech, a ja z synem 
jestem w Polsce i pobieram 
500+ i rodzinne, to czy on może 
tam pobierać Kindrgeld?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pani mąż może zawniosko-
wać o zasiłek dyferencyjny. Kin-
dergeld będzie pomniejszony o 

świadczenia otrzymywane w 
Polsce. Inna kwestia to taka 

czy w Polsce zasiłek rodzinny 
i 500+ się Państwu należy w 
związku z tym, że mąż pracuje w 
Niemczech i jego zarobki prawdo-
podobnie wzrosły.

Witam,
Pracuję w Niemczech od 

1,5 roku na 1/2 etatu. Jestem 
zameldowany w Polsce wraz z 
żoną i dziećmi. Czy w takim sys-
temie zatrudnienia przysługuje 
mi Kindergeld?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Prawo do Kindergeld nie zale-
ży jedynie od systemu zatrudnie-
nia. Najprawdopodobniej będzie 
się Państwu Kindergeld należał, 
jednak radzimy zawnioskować o 
to świadczenie, a urząd sprawdzi 
czy mają Państwo do niego pra-
wo.

Witam,
Mam pytanie odnośnie za-

siłku dla bezrobotnych. W przy-
szłym miesiącu kończy mi się 
zasiłek z UWV. W Polsce praco-
wałam na umowę-zlecenie (naj-
pierw 3 lata, potem po przerwie 
kolejny rok). Czy te lata pracy 
również wliczają się do zasiłku 
w Holandii czy jedynie musi być 
ciągłość i stała umowa o pracę?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli od tych zarobków były 
odliczane składki na fundusz pra-
cy, to tak.

Witam,
Mój mąż składał ponad 3 

lata temu wniosek o Kindergeld 
na dwójkę dzieci. Familienkas-
se odrzuciła wniosek. Jego była 
żona mieszka w Polsce z dzieć-
mi. Składała również wniosek, 
kiedy mojemu mężowi odmó-
wiono. Po ponad 2 latach przy-
znano w końcu Kindergeld na 
dzieci. Moje pytanie brzmi: czy 
to świadczenie przyznali zgod-
nie z prawem? Bo przecież mój 
mąż żadnych dokumentów nie 
podpisywał i nawet nie wiedział, 
że była żona stara się o świad-
czenie na dzieci. Jak to możliwe? 
Czy dzieci mieszkające w Polsce 
w byłym małżeństwie też mają 
do tego prawo i pieniądze tak po 
prostu bez zgody ich taty wędru-
ją na mamy konto?

Serdecznie pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Prawo do zasiłku rodzinnego 
w przypadku osób rozwiedzionych 
należy się osobie, z którą dzie-
ci mieszkają, która opiekuje się 
dziećmi, a więc w tym wypadku 
prawo do Kindergeldu ma matka 
dzieci. Nie ma tutaj znaczenia 
fakt, że dzieci mieszkają w Pol-

sce. Mąż nie musiał podpisywać 
żadnych dokumentów, ponieważ 
prawo do zasiłku ma jego była 
żona, a nie on.

Witam,
Moja żona pracuje w Polsce, 

ja w Holandii. Czy żona musi po-
siadać numer sofi, aby otrzymać 
rozłąkowe?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Rozłąkowe to ulga podatkowa 
na partnera fiskalnego dla osób 
rozliczających się wspólnie. Aby 
rozliczyć się wspólnie, żona musi 
posiadać sofi numer.

Witam,
Mam pytanie: jestem jeszcze 

na macierzyńskim i czy jeżeli w 
październiku mi się ono skończy, 
to mogę starać się  o bezrobotne 
na terenie Holandii?

Za informację dziękuję

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

Odpowiedź:

Jak najbardziej jest możli-
wość starania się o zasiłek dla 
bezrobotnych, jeśli przed zasił-
kiem macierzyńskim nie korzy-
stała Pani z  niego. W przeciwnym 
wypadku prawo do zasiłku nie jest 
już takie oczywiste.

Witam,
Jestem mamą dwójki dzieci 

(7 i 9 lat) i jestem po rozwodzie. 
Mój były mąż pracuje w Belgii. 
Ja z dziećmi pozostaję w Polsce. 
Czy mam prawo złożyć wniosek o 
świadczenie rodzinne z Belgi na 
nasze dzieci?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Oczywiście, że może złożyć 

Pani wniosek o świadczenia ro-
dzinne z Belgii na dzieci.

Dzień dobry,
Chciałabym zapytać czy pra-

codawca może zwolnić ciężar-
ną?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pracodawca nie ma prawa 
zwolnić kobiety ciężarnej, jeśli 
powodem zwolnienia jest ciąża. 
Pracodawca może jednak zwolnić 
taką osobę z innych powodów, 
np. źle wykonywanej pracy lub 
dyscyplinarnie z powodu nieuza-
sadnionego nieprzyjścia do pracy, 
kradzieży, itd.

Witam,
Mam pytanie odnośnie zasił-

ku. Czy jeżeli pobierałam zasiłek 
w Holandii i wracam do Polski i 
tam zarejestruję się jako bezro-
botna, to zostanie mi przyznany 
macierzyński z urzędu dla bezro-
botnych czy już nie?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli jest Pani w Polsce na 
zasiłku dla bezrobotnych przenie-
sionym z Holandii, to jak najbar-
dziej jest możliwość pobierania 
macierzyńskiego z Holandii i po 
zakończeniu macierzyńskiego 
może wrócić Pani na zasiłek dla 
bezrobotnych w Holandii (jeśli nie 
wykorzystała go Pani w całości 
przed zasiłkiem macierzyńskim) 
lub zarejestrować się jako osoba 
bezrobotna i wtedy być może bę-
dzie miała Pani prawo do części 
zasiłku macierzyńskiego w Pol-
sce.

Witam,
Mam pytanie: czy posiadają 

Państwo może numer do Bela-

stingdienst w Holandii? Chciała-
bym zadzwonić, ale żeby rozma-
wiać z polskojęzyczną osobą, bo 
inaczej się nie dogadam. Czy to 
jest możliwe???

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety w Belastingdienst 
nie ma możliwości, aby rozma-
wiać w języku polskim.

Dzień dobry,
Pracuję w Holandii przez biu-

ro pośrednictwa pracy i w tym 
czasie jestem na chorobowym, 
bo mam rękę w gipsie i złamany 
palec. Czy biuro może mnie wy-
słać do pracy w trakcie chorobo-
wego?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pracodawca może wysłać 
Pana na kontrolę u lekarza za-
kładowego, który stwierdzi czy 
jest Pan zdolny do pracy  z ręką 
w gipsie. Lekarz zakładowy wysta-
wi swoją opinię, jaką pracę może 
Pan wykonywać. Jeśli pracodawca 
ma dla Pana takie miejsce pracy, 
to ma prawo przywrócić Pana do 
pracy.

Witam, 
Mam pytanie. Jestem w 10 

tygodniu ciąży i bardzo źle ją 
przeżywam. Chociaż badania 
mam dobre, to bardzo często 
mdleję (mówię tu o 3-4 omdle-
niach dziennie). Czy mogę starać 
się o zasiłek chorobowy?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli stan Pani zdrowia nie 
pozwala Pani na wykonywanie 
dotychczasowej pracy, to ma Pani 
prawo do zasiłku chorobowego.

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!

PRZEDWIOŚNIE
PRZEDWIOŚNIE
spogląda nam w oczy
SZAROŚĆ
wraca codziennością
na zapiecek ciszy

DYLEMAT „PRAWDY I FAŁSZU”
ZAGLĄDA LUDZIOM W OCZY
POWINNOŚĆ ZBAWIENIA DUSZY
wraca do nas
WIERNOŚCIĄ

CODZIENNOŚĆ
od świtu do nocy
mieszka pod strzechą
WRAZ ZE WSPOMNIENIAMI

NA ROZSTAJU KRZYŻA
BÓG WSZECHŚWIAT JEDNOCZY!
Pozwala poznać
SENS WSPÓŁCZESNYCH DZIEJÓW

ŚPIESZMY
WZAJEM DO SIEBIE
Z OBYCZAJOWYMI ŻYCZENIAMI
DLA PRZYSZŁOŚCI ŁADU
DLA PRAWDY NADZIEI

Marii Kosińskiej - mojej żonie wdzięcznie dedykuję
Lewin Brzeski, 24 lutego 2007 roku

- Chciałabym coś prak-
tycznego do pokoju dzienne-
go - mówi kobieta w sklepie z 
dywanami.

- A ile Pani ma dzieci?
- Sześcioro.
- To najpraktyczniejszy byłby 

asfalt...

Żona wraca do domu nad 
ranem. Mąż otwiera jej drzwi:

- Gdzie byłaś? Miałaś wrócić 
od koleżanki o 21 a jest 2 w nocy?

- Parkowałam...

Do oddziału banku w trak-
cie remontu wchodzi zdener-
wowany klient i od drzwi już 
krzyczy na dysponenta:

- Co to jest, co to ma znaczyć?!
Pracownik banku nie wie co 

jest grane, jednak grzecznie pod-
pytuje:

- W czym mogę pomóc?
- Co to za remonty i malowa-

nie? Po co pomalowano cały bu-
dynek?

Pracownik:
- Dzięki temu nasza placówka 

wygląda ładniej, schludniej, aby 
nasi klienci czuli się lepiej.

Klient:
- Może i tak, tylko tam przy 

bankomacie miałem zapisany na 
ścianie numer PIN i nic nie mogę 
teraz wypłacić! 

Prawnik, inżynier i mate-
matyk zdają test. 

Zaczyna inżynier, pytają go:

- Ile jest 2+2?
Inżynier pomyślał chwilę i po-

wiedział:
- 4.
Potem zawołano matematy-

ka i zadano mu to samo pytanie. 
Po chwili zastanowienia odpowie-
dział:

- 4,0. 
Następnie wezwano prawnika 

i usłyszał to samo pytanie. Praw-
nik odpowiedział szybciej niż ma-
tematyk:

- A ile chcecie, żeby było? 

Przyleciało dwóch kosmi-
tów na łąkę i widzą zwierzę 
w łaty, spoglądają do atlasu: 
Krowa pije wodę daje mleko.

Wzięli ją nad strumień, jeden 
wsadził jej łeb do wody, a drugi 
nadstawia miskę od tyłu. Po chwili 
wylatuje krowi placek wtedy ten z 
miską mówi:

- Podnieś jej łeb wyżej, bo muł 
z dna bierze.

Kobieta rozmawia ze swo-
im gospodarzem domu o loka-
torach, mieszkających nad nią:

- Oni w nocy tupią i głośno się 
zachowują aż do północy - skarży 
się kobieta.

- Czy to Pani przeszkadza? - 
pyta się gospodarz.

- Nie, ja i tak zwykle o tej po-
rze ćwiczę grę na skrzypcach.

Siedzi Janko Muzykant na 
wzgórku nad Wisłą i wzdycha:

- Echhh... Bach umarł.
Po chwili:
- Echhh... Beethoven nie żyje.
I jeszcze po chwili:
- Kurcze i ja się coś źle czuję. 

Dwaj jaskiniowcy spoty-
kają się na polowaniu. 

- Słyszałem, że kupiłeś na tar-
gu młodego mamuta. 

- To prawda. 
- Ile waży? 
- Niedużo, 500 kilo. 
Po dwóch tygodniach jaski-

niowcy spotykają się znów. 
- Jak tam twój mamut? 
- W porządku. 
- A ile teraz waży? 
- 400 kilo. 
- Przecież dwa tygodnie temu 

ważył pięćset! 
- Tak, ale wczoraj musiałem 

go wykastrować, bo dobierał się 
do wszystkich mamucic w okolicy. 

Straż Pożarna. Dzwoni te-
lefon. 

Dyżurny: 
- Słucham? 
- W zeszłym roku posadziłem 

sobie konopie indyjskie. Wyrosły 
takie jakieś cherlawe, żadnego 
speeda nie dają... 

- Dokąd dzwonisz, palancie! - 
denerwuje się dyżurny. Dzwoń na 
policję do sekcji narkotyków - tam 
Ci pomogą. 

I odkłada słuchawkę. Po dzie-
sięciu minutach znowu rozlega się 
dzwonek telefonu: 

- A jak w tym roku posadzi-
łem, to wyrosła taka dorodna i 
tak w łeb daje, że nawet pojęcia 
nie masz! 

- Już Ci mówiłem palancie! 
Dzwoń na policję! 

I znowu rzucił dyżurny słu-
chawkę na widełki. Po pół godzi-
nie znowu telefon: 

- Sam jesteś palant! Nie od-
kładaj słuchawki... Dzwonię... bo 
u sąsiada chałupa się pali... A jak 
przyjedziecie, zaczniecie biegać 
z tymi swoimi wężami... patrzcie 
pod nogi... nie zadepczcie.. 

Dwie blondynki w sklepie 
rozglądają sią za ciuchami. 
Podchodzi ekspedientka:

- W czym mogę pomóc?
- Szukam ciekawej sukienki 

na lato.
- Jakie ma pani wymiary?
- 170 cm, 50 kg, 90/60/90...
Na to koleżanka:
- No co ty Gośka?! Nie jesteś 

na Gadu-Gadu!

Facet pisze z blondynką 
na czacie. 

- Piszemy do siebie już od 2 
tygodni, moglibyśmy spotkać się 
w realu? - pyta mężczyzna 

- Ale u mnie nie ma Reala, 
moglibyśmy się spotkać w Bie-
dronce?

Rozmawiają dwaj ban-
kowcy:

- Wiesz, przez ten kryzys, to 
nie mogę spać, wiercę się całą 
noc, ale z nerwów nie daję rady 
zasnąć.

- A ja śpię jak niemowlę...
- No co Ty, naprawdę?! Jak to, 

jak niemowlę?!
- No po prostu, całą noc ryczę, 

a nad ranem robię w gacie...

Na bank napadają ban-
dyci i nakazują personelowi: 
Wszyscy na podłogę! Nie ru-
szać się!

Urzędnicy położyli się na pod-
łodze w milczeniu. Tylko stary ka-
sjer szeptem zwrócił uwagę mło-
dej koleżance:

- Niech się pani położy w 
jakiejś przyzwoitszej pozycji. 
To napad, a nie piknik w le-
sie!

Synek do ojca:
- Tato, a jaki kawał zrobimy 

mamie na Prima Aprilis?
- Ale Prima Aprilis było wczo-

raj...
- Buuuuu!
- Haha! Żartowałem!

Zima. Dwa jelenie stoją 
na paśniku i żują ospale sia-
no nałożone tu przez gajowe-
go.

W pewnej chwili jeden z jeleni 
mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wio-
sna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to 

stołówkowe jedzenie!

Przychodzi kobieta do ap-
teki:

- Macie jakiś naprawdę 
skuteczny środek na odchu-
dzanie?

- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.

W wiejskim sklepie sprze-
dawczyni zdenerwowała się 
na stałych klientów:

- Dosyć! Nie ma już sprzeda-
wania win „na zeszyt”!

- Jadźka, zmiłuj się, przecież 
inaczej tego wszystkiego nie spa-
miętasz!

Dyrygent niezadowolony 
z gry bębnów:

- Jak widać, że jest kiepskim 
materiałem na muzyka, to mu 
się daje dwie pałeczki i sadza za 
bębnem.

Na co ktoś zza bębnów odpo-
wiada:

- A jak i do tego się nie nadaje, 
to mu się jedną pałeczkę odbiera i 
szykuje na dyrygenta.
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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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