
Miłość nadaje sens życiu 
– uważa 90 proc. Polaków, 
ankietowanych w ramach 
badania „Jak kochają Pola-
cy?”. Aż 79 proc. badanych 
wierzy w miłość na całe ży-
cie. Wśród najbardziej po-
żądanych cech u partnera 
wymieniano dobroć, uczci-
wość, a także inteligencja i 
osobowość.

Większość związków doty-
kają jednak kryzysy, a w jednej 
czwartej z nich dochodzi do 
przemocy fizycznej - wynika z 
najnowszego badania „Jak ko-
chają Polacy?”, przeprowadzo-
nego przez ARC Rynek i Opinia 
na zlecenie serwisu Sympatia.
pl. „To pierwsze od niemal 15 lat 

badania o miłości na taką skalę; 
ostatnie były prowadzone przez 
CBOS w 2005 roku” – mówi PAP 
opiekun merytoryczny badań, 
socjolog dr Julita Czernecka z 
Uniwersytetu Łódzkiego.

„Nietuzinkowość tych ba-
dań polega też na tym, że mi-
łość to bardzo duże wyzwanie 
dla badaczy, bo zawiera w so-
bie wiele wątków. Interesowało 
nas wiele zagadnień: jak Polacy 
rozumieją miłość w związku in-
tymnym, czy są romantykami, 
co jest dla nich ważne w budo-
waniu trwałego i szczęśliwego 
związku, ale też jak sobie radzą 
z problemami i kryzysami. Byli-
śmy ciekawi jak płeć, wiek, czy 
orientacja seksualna, stan cy-
wilny czy miejsce zamieszkania 
wpływają na te kwestie” - pod-
kreśla socjolog.

W NUMERZE
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Polacy o miłości, związkach  
i kryzysach – znamy wyniki badania 
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Przydatne kontakty w Holandii

Wolontariusze szukają domów  
dla zwierząt laboratoryjnych 
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77 proc. badanych stwierdzi-
ło, iż prawdziwa miłość istnieje i 
doświadczają jej każdego dnia. 
Zdecydowana większość (84 
proc.) uważa, że kobiety i męż-
czyźni różnią się w podejściu do 
miłości. Kobiety odczuwają ją w 
bardziej emocjonalny sposób. 
Lubią rozmawiać o uczuciach, po-
trzebują czułości, bliskości. Męż-
czyźni podchodzą do miłości bar-
dziej „zadaniowo” i racjonalnie. 

Zamiast rozmawiać o uczuciach 
- uważają, że ich zadaniem jest 
dbanie o partnerkę, zapewnienie 
bezpieczeństwa i stanie za nią 
murem.

Bez względu na płeć, wiek czy 
stan cywilny, Polacy rozróżniają 
kilka rodzajów miłości. Zdecydo-
wanie najważniejsza jest dla nich 
miłość partnerska (75 proc.). Na 
kolejnych miejscach znalazła się 
miłość do dzieci lub wnuków (44 
proc.) oraz rodziców lub dziadków 
(22 proc.).

Z badań wynika, że szukając 
„drugiej połowy” Polacy zwracają 
uwagę przede wszystkim na ce-
chy charakteru (92 proc. ankieto-
wanych). Wśród nich szczególnie 
ważne są: dobroć, uczciwość i 
prawdomówność. Dla większości 
ważna jest również osobowość 
(89 proc.) oraz inteligencja (82 
proc.). Dużo mniej istotne oka-
zały się: wyznanie (ważne dla 39 
proc.), narodowość (34 proc.), ko-
lor skóry (29 proc.) czy zasobność 
portfela (18 proc.).

Co czwarty ankietowany przy-
znał, że poznał swojego partnera 
lub partnerkę w gronie znajomych 
lub poprzez rodzinę. W internecie 
poznało się 18 proc. badanych, w 
pracy – 14 proc., a co dziesiąty - w 
szkole lub na uczelni.

Badania „Jak kochają Po-
lacy?” pokazują, że większość 
osób ma za sobą tylko jeden-dwa 
związki (72 proc.). W trzech-pięciu 
relacjach było 14 proc. badanych, 
zaś aż 13 proc. nie było do tej pory 
w żadnym związku. Większość ba-
danych podkreśla, że bez miłości 
nie można zbudować szczęśliwe-
go związku, a ponad dwie trzecie 
uważa, że jego sformalizowanie w 
żaden sposób nie wpływa na jego 
trwałość.

Polacy są przekonani, że aby 
związek był szczęśliwy, konieczna 
jest ciągła praca nad nim, a bez 
zaangażowania i dbania o rela-
cję, uczucie się skończy. Według 
ankietowanych filarami udane-
go związku są miłość (80 proc.), 
szacunek (76 proc.) i zaufanie 
(75 proc.). Namiętność i seks są 
szczególnie ważne dla połowy (49 
proc.) badanych.

Badanie pozwoliło stwierdzić, 
że Polacy są romantyczni – 69 
proc. ankietowanych przyznało, że 
przeżyło w ostatnim czasie roman-
tyczne chwile. Wśród najbardziej 
romantycznych zachowań wymie-

Temat numeru

Ścinka papryki. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta w 
Middenmeer osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy przy ścince 
papryki. Praca od zaraz na okres 
min. 3 miesięcy. Możliwość pod-
jęcia stałej współpracy. Oferuje-
my zatrudnienie na warunkach 
holenderskich. Nie wymagamy 
znajomości języka. Wymagamy: 
silnej motywacji do pracy, umie-
jętności pracy w grupie, gotowo-
ści do pracy powyżej 8 godzin 
dziennie Oferujemy: legalna pra-
ce w oparciu o umowę o prace, 
wypłaty tygodniowe, zakwatero-
wanie, transport do pracy i opiekę 
polskiego koordynatora. *Dojazd 
do naszego biura, obuwie robo-
cze oraz wyżywienie we własnym 
zakresie Prosimy o przesyłanie 
CV na adres praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem PAPRYKA.

Praca na myjni. Praca STA-
ŁA z gwarancja godzin na myjni 
OD PONIEDZIALKU Venlo. Agen-
cja 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. Dla jednego z naszych klien-
tów poszukujemy kandydatów 
do pracy stałej na myjni. Do obo-
wiązków należeć będzie: mycie 
ciężarówek/tirów,  praca stała z 
minimum 35h tygodniowo od po-
niedziałku - do środy lub czwartku 
- soboty w godzinach 8:00-20:00. 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
sprawność fizyczna, motywacja, 
dyspozycyjność i chęć do pracy 
na dłuższy okres czasu. Oferu-
jemy: pracę w renomowanej i 
stabilnej firmie przez długi okres 
czasu (minimum 35h tygodnio-
wo), Stawka godzinowa 10.02 
euro brutto, co tygodniowe wypła-
ty, zakwaterowanie (do 20 roku 
życia bezpłatne), pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobieniu 

numeru sofii, ubezpieczenie, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując Myjnia bądź też 
proszę dzwonić pod numer +48 
517 493 205. W aplikacji prosi-
my umieścić następującą klauzu-
lę: Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do 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.).

Monter ścian osłonowych. 
MONTER ŚCIAN OSŁONOWYCH – 
40h/tydzień. Dla naszego klienta 
w Holandii poszukujemy monte-
rów ścian osłonowych. Obowiąz-
ki: Montaż kotew, Mocowanie 
ścian osłonowych, Szklenie ram, 
Montowanie łączników. Płaca: 
1700 - 1900 euro(wliczając koszt 
podróży), Darmowe zakwatero-

wanie: Bungalow/mieszkanie lub 
dom (wspólna kuchnia i łazien-
ka), Ubezpieczenie zdrowotne 
– ok.€94,64 (musi być opłacone 
przez pracownika). Wymagania: 
Własny samochód, Własne na-
rzędzia, odzież robocza, ( kask i 
obuwie), Komunikatywny j. an-
gielski lub niemiecki, Doświad-
czenie na podobnym stanowi-
sku, VCA mile widziane, Dobra 
organizacja pracy oraz odpowie-
dzialność. Osoby zainteresowane 
ofertą oraz spełniające powyższe 
kryteria proszone są o wysłanie 
CV w j. angielskim na adres e-ma-
il: d.dabrowski@grupaforbis.pl w 
tytule wpisując: MSO.

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 
etc. (Helmond). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-

port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). Charakter pracy: 
praca od maja 2019. Osoby za-
interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w godzi-
nach urzędowania biura pod nu-
merem (+48)618205550. Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej 
aplikacji przez The Perfect Match 
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
górne ulica 25 Stycznia 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

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 RE-
ACHTRUCK. Wysokie stawki + 
praca stała! Agencja Pracy Cza-

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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niano: kolację przy świecach (27 
proc.), niespodziewany pocałunek 
(17 proc.) oraz zorganizowanie 
randki (16 proc.). Taki sam odse-
tek za przejaw romantyzmu uwa-
ża podanie gorącej herbaty do 
łóżka podczas choroby.

A jak posiadanie dzieci wpływa 
na relacje partnerskie? Zdaniem 72 
proc. badanych posiadanie dziecka 
spaja związki, natomiast 59 proc. 
uważa to za poważną próbą dla 
relacji. Dla 12 proc. pojawienie się 
dziecka było początkiem kryzysu, a 
dla 14 proc. - zakończyło się rozsta-
niem lub separacją.

Badania pokazały, że kryzysy 
w związkach dotykają zdecydo-
wanej większości par (81 proc.). 
Okazuje się, że ich najczęstszą 
przyczyną są problemy finan-
sowe - kryzysu ekonomicznego 
doświadczyło 28 proc. ankieto-
wanych. Jednak nie jest on naj-
większym zagrożeniem dla związ-

ku i rzadko kończy się rozstaniem. 
Trudniejsze do przejścia są zdrada 
oraz kryzys pierwszych lat relacji 
lub związany z jej „wypaleniem” - 
stwierdzili autorzy badania.

Kryzysu tzw. pierwszych lat 
trwania relacji, który związany 
jest z trudnościami w „docieraniu 
się”, doświadczyła jedna piąta (21 
proc.) badanych. Niewiele więcej 
(22 proc.) dotknął kryzys związa-
ny ze wzajemnym znudzeniem, 
pojawiający się w relacjach par z 
dłuższym stażem.

Najczęstszą przyczyną rozpa-
du związku jest zdrada. Doświad-
czyło jej 13 proc. badanych, a 
blisko połowa przyznaje, że nie 
wybaczyłaby i nie oczekiwałaby jej 
wybaczenia. Częściej wybaczają 
mężczyźni i osoby żyjące w związ-
kach homoseksualnych.

Badania pokazują też, że drob-
ne sprzeczki, kłamstwa, złośliwości 
to zjawiska bardzo częste, które 
jednak nie wpływają na trwałość 
związku. jedna piąta (21 proc.) 

ankietowanych przyznała, że sprze-
cza się z partnerem co najmniej 
kilka razu w tygodniu, zaś 6 proc. 
- codziennie. Złośliwości ze strony 
partnera, minimum kilka razy w 
tygodniu, doświadcza 17 proc. Po-
laków. Ciche dni kilka razy w roku 
(a nawet częściej) przeżywa ponad 
połowa par. Natomiast 7 proc. ba-
danych okłamuje swojego partnera 
i to nawet kilka razy w tygodniu.

W związkach nierzadko do-
chodzi do przemocy fizycznej. 
Doświadczyła jej niemal jedna 
czwarta ankietowanych, a w przy-
padku 15 proc. skutkowała ona 
obrażeniami ciała. Ofiarami czę-
ściej są osoby żyjące w związkach 
homoseksualnych oraz posiadają-
ce zawodowe wykształcenie.

Zdaniem dr Julity Czerneckiej 
badania świadczą o tym, że Pola-
cy są monogamistami, bowiem 
większość ma za sobą doświad-
czenie w jednym, dwóch poważ-
nych związkach. Miłość i relacje 
traktujemy serio.

„W kontekście tych badań nie 
zaskakuje to, że aż 70 proc. osób 
wierzy, że nie trzeba formalizować 
związku, jeśli się naprawdę kocha 
ze wzajemnością, miłość wydaje 
się dla badanych jedynym gwa-
rantem trwałości związku” - sko-

mentowała socjolog.
Miłość przez zdecydowaną 

większość badanych – jak pod-
kreśliła - niezależnie od ich wie-
ku, płci i orientacji seksualnej, 
jest postrzegana jako podstawa 
udanego związku, bez miłości nie 
ma mowy o prawdziwej relacji 
między dwojgiem ludzi. „Miłość 
kojarzy się z bliskością i tą w 
wymiarze emocjonalnym, poczu-
ciem bezpieczeństwa, wsparcia, 
ale i fizycznym, jak przytulanie czy 
seks, który jest bardziej satysfak-
cjonujący, kiedy dwoje ludzi się 
kocha. Miłość to także dogłębne 

porozumienie, otwartość na drugą 
osobę, szczerość i lojalność” - pod-
sumowała socjolog.

Badania „Jak kochają Pola-
cy?” na zlecenie portalu Sympa-
tia.pl przeprowadził ARC Rynek 
i Opinia na reprezentatywnej - ze 
względu na płeć, wiek, wykształ-
cenie oraz wielkość miejscowości 
zamieszkania - grupie 1016 re-
spondentów. 

(PAP)

KAMIL SZUBAŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Temat numeru

PRACA

sowej Jupiter (nr cert. 10790) 
poszukuje dla nowego Holender-
skiego klienta z branży logistycz-
nej osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Specyfika pracy: 
Jest to praca w magazynie logi-
stycznym. Zadaniem operatora 
jest replenishment- wymiana 
palet oraz ładunek i załadunek 
kontenerów. Przed rozpoczęciem 
pracy każdy operator przejdzie 
test sprawdzający, jeżeli taki test 
zostaje zdany- operator rozpoczy-
na prace w firmie. Jest to praca 
2 zmianowa. Miejsce pracy: Ho-

landia, miejscowość Echt. Roz-
poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
warunek konieczny, certyfikat 
oraz minimum roczne doświad-
czenie jako operator wózka re-
achtruck, motywacja i chęci do 
pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy od zaraz, bardzo dobre 
zdolności interpersonalne i nasta-
wienie na współpracę. Oferuje-
my:  Stawka 11.36 euro brutto+ 
( 0.50 euro za każda godzinę 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.

Kompletowanie zamó-
wień. Dla zleceniodawcy w ‘s 

Hertogenbosch agencja pracy 
Van Koppen & Van Eijk poszukuje 
zmotywowanych osób do pracy 
w przetwórni mięsa cielęcego. 
Obowiązki: kompletowanie za-
mówień na produkty mięsne. Wy-
magania: motywacja do pracy, 
dobra kondycja fizyczna, umiejęt-
ność pracy w zespole, gotowość 
do pracy w niskiej temperaturze, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu pod-
stawowym. Oferujemy: stabilne 
zatrudnienie, atrakcyjne wyna-
grodzenie, zakwaterowanie oraz 
transport do miejsca pracy, ubez-
pieczenie zdrowotne, możliwość 
dodatkowego szkolenia. Zainte-

resowanych prosimy o przesłanie 
cv na adres tilburg@vkve.nl lub te-
lefon 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 
monecie wycofać swoją zgodę.

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, 
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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.

Prace fizyczne. DEURNE. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
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 
(reachtruck). Obowiązki: wspar-
cie działów inbound i outbound 
przy użyciu wózka widłowego 
bocznego (reachtruck). Wyma-
gania: motywacja do pracy, 
komunikatywny angielski, go-
towość do pracy w systemie 
dwuzmianowym. Oferujemy:  
pracę w pełnym wymiarze 
godzin, atrakcyjne wynagro-
dzenie, transport do miejsca 
pracy, zakwaterowanie. Zainte-
resowanych prosimy o przesła-
nie cv na adres tilburg@vkve.
nl lub telefon pod numer: 013 
7620242. Do aplikacji prosimy 
o załączanie klauzuli następu-
jącej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van 
Koppen & Van Eijk zawartych 
w przesłanych dokumentach 
aplikacyjnych w celu realizacji 
aktualnego procesu rekrutacji. 
Rozumiem że mogę w każdym 
momencie wycofać swoją zgo-
dę.

Pracownik pralni (K/M). 
Eindhoven/Holandia. Dla na-
szego klienta szukamy pra-
cowników do pracy w pralni. 
Czy chcesz pracować w hiper-
nowoczesnej firmie w Eindho-
ven? Jeśli tak, to ta praca jest 
dla Ciebie! Twoje obowiązki: 
Praca w zautomatyzowanej 
wielodziałowej pralni przemy-
słowej, Sortowanie, składanie 
i wieszanie prania, Kontrola 
jakości poszczególnych sztuk, 
Podstawowa obsługa maszyn 
piorących, Inne prace pomoc-
nicze na terenie pralni. Wy-
magania: Lubisz pracować w 
zespole, Jesteś elastyczny i do-
kładny, Przyczyniasz się do mi-
łej atmosfery, Doświadczenie w 
pracy na produkcji jest dodat-
kowym atutem, Mieszkasz w 
okolicy Eindhoven, Mówisz po 
holendersku / angielsku lub 
niemiecku to plus. Oferujemy: 
Praca na pełny etat, Wynagro-
dzenie wypłacane w euro, Umo-
wa w języku polskim, Stawka 
10.56 – 15.30 euro/h, Doda-
tek wakacyjny, Praca na długi 
okres, możliwość stałego za-
trudnienia, Możliwość rozwoju, 
Praca od zaraz! Dni robocze od 

poniedziałku do piątku 40 godzin 
tygodniowo. Zainteresowana/y? 
Aplikuj! jola@multiworkneder-
land.hub.pl Masz pytania? Za-
dzwoń! (+31 686 476 401) pon./
wt./czw. 9.00-16.00.

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.

Nasza Holandia
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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 
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.

Operator wózka widłowe-
go przedniego. Van Koppen & 
Van Eijk od 2003 roku cieszy się 
zaufaniem Klientów i Pracowni-
ków na terenie całej Holandii i 
innych krajów Europy. Naszym 
największym kapitałem jest Pra-
cownik. Dla zleceniodawcy z sie-
dzibą Vianen szukamy osób do 
pracy na pozycji operator wózka 
widłowego przedniego (heftruck). 
Praca polega rozładunku i za-
ładunku kontenerów oraz skła-
dowaniu towarów przy pomocy 
wózka widłowego przedniego. 
Wymaganie: motywacja do pracy, 
doświadczenie w obsłudze wózka 
widłowego przedniego, umie-
jętność pracy w zespole, prawo 
jazdy mile widziane. Oferujemy: 
pracę w systemie jednozmiano-
wym w pełnym wymiarze godzin, 
wynagrodzenie zgodne z CAO w 
wysokości 10,50 euro na godzi-
nę, bezpłatny transport do pracy, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie. 
Jesteś zainteresowany/na? Prze-
ślij cv na adres echt@vkve.nl lub 
telefon pod numer: 0703080690 
albo wypełnij formularz kontakto-
wy pod adresem: https://www.
vkve.nl/pl_PL/otwarta-aplikacja.
html. Osobiście możesz nas od-
wiedzić pod adresem: Den Haag, 
De Stede 1, 2543 BG, Zaprasza-
my!

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.

Pracownik Działu Admini-
stracji. Poszukuje osoby, która 
chciałby pracować w Administra-
cji firmy Abeos. Praca polega na 
obsłudze telefonicznej pracow-
ników, udzielaniu odpowiedzi na 
zapytania e-mailowe, prowadze-
niu dokumentacji pracowników 
oraz kontrola nad sprawnym pro-
wadzeniem działu administracji. 
Zadania: prowadzenie dokumen-
tacji biura, przygotowanie umów 
i dokumentów, udzielanie odpo-
wiedzi na zapytania e-mailowe, 
asysta oraz pomoc w rozwiązywa-
niu problemów pracowników, ob-
sługa telefoniczna pracowników. 

Oferujemy: pracę od poniedział-
ku do piątku, od godziny 8 do 17, 
stała umowa o prace, szkolenia, 
rozwój i pomoc w pracy. Wyma-
gania: znajomość języka angiel-
skiego w stopniu B2 (konieczna), 
znajomość języka polskiego w 
stopniu płynnym, wykształcenie 
wyższe (mile widziane kierunek 
administracji), kultura osobista, 
prawo jazdy kat. B, mile widziana 
znajomość języka niderlandzkie-
go. Zainteresowane osoby pro-
simy o przeslanie CV i list moty-
wacyjny w języku angielskim lub 
niderlandzkim na adres e-mail 
michal.banach@abeos.nl , w ty-
tule wiadomości proszę wpisać 
INTER/AL.

Dekarz ZZP. Poszukuje 2 
osób, którzy maja zarejestrowa-
na firmę w Holandii, do pracy w 
Pijnacker; praca jako dekarz, 
dachówka; wymagany: do-
świadczenie oraz narzędzia, 
płatność po 7 dniach, tel. 
0642836192.

Składanie kontene-
rów. Dla zleceniodawcy w 
Echt agencja Van Koppen & 
Van Eijk szuka osób do pracy 
przy składaniu kontenerów 
na zamówienia. Obowiązki: 
składanie pojemników na za-
mówienia. Wymaganie: moty-
wacja do pracy, dobra kondy-
cja fizyczna. Oferujemy: pracę 
w pełnym wymiarze godzin, 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
transport do pracy, zakwate-
rowanie. Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie cv na ad-
res tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 013 7620242. 
Do aplikacji prosimy o załą-
czenie klauzuli następującej 
treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Van 
Koppen & Van Eijk zawartych 
w przesłanych dokumentach 
aplikacyjnych w celu realiza-
cji aktualnego procesu rekru-
tacji. Rozumiem że mogę w 
każdym momencie wycofać 
swoją zgodę.

Pracownik produkcyj-
ny. Praca produkcyjna dla 
par i nie tylko, Venlo. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF 
poszukuje nowych pracowni-
ków na stanowisko. Pracow-
nik 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 na dziale ekspedy-
cji. Dla zleceniodawcy w ‘s Her-
togenbosch agencja pracy Van 
Koppen & Van Eijk poszukuje 
zmotywowanych osób do pracy 
na dziale ekspedycji w przetwórni 
mięsa cielęcego. Obowiązki: za-
ładunek transportów mięsa cie-
lęcego. Wymagania: motywacja 
do pracy, dobra kondycja fizycz-
na, umiejętność pracy w zespo-

le, gotowość do pracy w niskiej 
temperaturze, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego w 
stopniu podstawowym. Oferuje-
my: stabilne zatrudnienie, atrak-
cyjne wynagrodzenie, zakwatero-
wanie oraz transport do miejsca 
pracy, ubezpieczenie zdrowotne, 
możliwość dodatkowego szkole-
nia. Zainteresowanych prosimy 
o przesłanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. 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.
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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.

Operator wózka EPT. JUZ 
OD ZARAZ. Dla naszych klientów 
poszukujemy osób do pracy jako 
operator wózka EPT. Miejsce pra-
cy: Venlo. Rozpoczęcie pracy: Pra-

ca od zaraz. Wymagania: certyfi-
kat uprawniający jazdę wózkiem 
EPT, warunkiem koniecznym jest 
komunikatywna znajomość języ-
ka angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność. Oferu-
jemy: Pracę stałą w renomowa-
nej firmie na długi okres czasu 
(40 godzin plus), Pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Wynagrodzenie w 
systemie tygodniowym, Darmo-
wy transport do pracy, Możliwa 
pracy także dla par, Stawki zgod-
ne z holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne,Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Sandra Sadowska, Tel.: +48 517 
493 205, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl, Prosimy o załą-
czenie do aplikacji klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.

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 
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/. 

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/.

Kierowca autobusu. BEZ-
PŁATNE ZAKWATEROWANIE! Fir-
ma Jupiter poszukuje kierowcę 
autobusu w Holandii którego za-
daniem będzie dowóz pracowni-
ków do pracy. Specyfikacja pracy: 
Praca kierowcy jest to to praca 
która przede wszystkim polega 
na przywożeniu/odwożeniu osób 
do pracy i z pracy (wykonujemy 
od 8-10 kursów na dzień- kur-
sy do danych zakładów pracy). 
Są to autobusy do 50 osób. Wy-
magania: mile widziana komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego, minimum 3 letnie 
udokumentowane doświadczenie 
jako kierowca autobusu, motywa-
cja i dyspozycyjność do pracy od 
zaraz na dłuższy okres czasu. Ofe-
rujemy: Praca stała już od zaraz 
na dłuższy okres czasu, umowa 
o prace z holenderska filia Jupi-
ter Uintzendbureau, organizacje 
płatnego wyjazdu do Holandii, 
co tygodniowe wypłaty (350 euro 

netto - na początek!) przelewa-
ne bezpośrednio na konto, jak 
również cotygodniowe zestawie-
nie przepracowanych godzin i 
kosztów, BEZPŁATNE zakwatero-
wanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
dodatki urlopowe i wakacyjne, 
rozliczenia podatkowe (Jaarop-
gave) dzięki którym odzyskasz 
nadpłacony podatek. Rekrutacja: 
Osoby zainteresowane prosimy 
o wysłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w temacie wpi-
sując KIEROWCA AUTOBUSU. Po 
więcej informacji proszę dzwonić 
pod numer +48 517 493 205. 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.).

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 

CIĄG DALSZY NA STR. 8



8 Nasza Holandia

PRACA

Reklama

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. 
Van Koppen & Van Eijk od 2003 
roku cieszy się zaufaniem Klien-
tów i Pracowników na terenie 
całej Holandii i innych krajów 
Europy. Naszym największym 
kapitałem jest Pracownik. Dla 
naszego zleceniodawcy z sie-
dzibą w Moerdijk poszukujemy 
osób do pracy w magazynie z 
odzieżą. Praca polega na kom-
pletowaniu zamówień przy użyciu 
wózka OPT. Wymagania: Mo-
tywacja do pracy, Umiejętność 

pracy w zespole, Doświadczenie 
w kompletowaniu zamówień, Do-
świadczenie w obsłudze wózka 
OPT, Komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, Gotowość 
do pracy w systemie pięcioz-
mianowym. Oferujemy: Pracę w 
dobrze prosperującej firmie, Za-
kwaterowanie oraz transport do 
pracy, Pracę w pełnym wymiarze 
godzin, Wynagrodzenie zgodne z 
CAO w wysokości 10,50 euro na 
godzinę plus dodatek zmianowy, 
Tygodniowe wypłaty, Możliwość 
ubezpieczenia. Jesteś zaintere-
sowany/na? Wyślij cv na adres: 
roosendaal@vkve.nl lub zadzwoń 
pod numer 0165760030 albo 
wypełnij formularz kontaktowy 
pod adresem: https://www.vkve.
nl/pl_PL/otwarta-aplikacja.html, 
Osobiście możesz nas odwiedzić 
pod adresem: Gastelseweg 144 
D-E, 4705 RB Roosendaal.

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.

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)).”.

Kompletowanie zamó-
wień. Van Koppen & Van Eijk od 
2003 roku cieszy się zaufaniem 
Klientów i Pracowników na tere-
nie całej Holandii i innych krajów 

Europy. Naszym największym 
kapitałem jest Pracownik. Dla 
zleceniodawcy w Tilburgu poszu-
kujemy zmotywowanych osób 
do pracy na pozycji orderpickera. 
Praca polega na kompletowaniu 
zamówień na sprzęt elektroniczny 
przy użyciu skanera. Wymagania: 
motywacja do pracy, umiejętność 
pracy w grupie, komunikatywny 
angielski, gotowość do pracy w 
systemie dwuzmianowym, prawo 
jazdy mile widziane. Oferujemy:  
pracę w pełnym wymiarze go-
dzin, wynagrodzenie w wysoko-
ści 10,15 euro na godzinę plus 
dodatek zmianowy, transport do 
miejsca pracy, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie. Jesteś zaintere-
sowany/na? Prześlij cv na adres 
tilburg@vkve.nl lub telefon pod 
numer: 0137620242 albo wy-
pełnij formularz kontaktowy pod 
adresem: https://www.vkve.nl/
pl_PL/otwarta-aplikacja.html. 
Osobiście możesz nas odwiedzić 
pod adresem: Besterdplein 5, 
5014 HN Tilburg. Zapraszamy!

Praca w sortowni przesy-
łek. Van Koppen & Van Eijk od 
2003 roku cieszy się zaufaniem 
Klientów i Pracowników na tere-
nie całej Holandii i innych krajów 
Europy. Naszym największym 
kapitałem jest Pracownik. Dla 
zleceniodawcy z siedzibą w Wo-
erden poszukujemy zmotywowa-
nych osób do pracy w sortowni 
przesyłek. Praca polega na sor-
towaniu paczek. Wymagania: 
motywacja do pracy, dobra kon-
dycja fizyczna, umiejętność pra-
cy w grupie, gotowość do pracy 
na nocnej zmianie, prawo jazdy 
mile widziane. Oferujemy: pra-
cę w pełnym wymiarze godzin, 
zgodne z CAO wynagrodzenie 
w wysokości 9,80 euro plus do-
datek zmianowy, transport do 
miejsca pracy, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie. Jesteś zaintere-
sowany/na? Prześlij cv na adres 
denhaag@vkve.nl lub telefon pod 
numer: 0703080690 albo wy-

pełnij formularz kontaktowy pod 
adresem: https://www.vkve.nl/
pl_PL/otwarta-aplikacja.html. 
Osobiście możesz nas odwiedzić 
pod adresem: De Stede 1, 2543 
BG Den Haag. Zapraszamy!

Praca przy zbiorach tru-
skawki podwieszanej pod wia-
tami. Venlo. 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 
konieczny,  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.).

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-
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/.

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, 
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Transport – oferuję: 
BUSY POLSKA - HOLANDIA 
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYB-
KO BEZPIECZNIE +48 601 
380 539. PRZEJAZDY BEZ 
PRZESIADEK. DO HOLANDII - 
PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK. 
DO POLSKI - WTOREK I PIĄ-
TEK. CONNECT - LICENCJO-
NOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy prze-
wozy komfortowymi busami 
9 osobowymi na trasie Polska 
- Holandia. Niewątpliwą zaletą 
podróży jest stosunkowo krótki 

czas przejazdu, ODBIÓR i DO-
WÓZ pasażerów pod wskazany 
adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzyst-
ne rabaty! www.przewozycon-
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

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

Car. Posiadamy samochody 
Renault Master z zabudową 
VIP: komfortowe siedzenia z 
dużą ilością miejsca, dodatko-
we ogrzewanie, klimatyzacja, 
dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozi-
my ludzi z adresu pod adres, 
organizujemy wyjazdy weeken-
dowe do dowolnego miasta w 
Europie, możliwość wynajęcie 
samochodu z kierowcą lub bez. 
Jeśli masz jakieś pytania za-
dzwoń lub napisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie 
państwo transportu na tere-
nie Holandii, Niemiec, Belgii? 
Dobrze trafiliście. Oferuje bez-
pieczny transport z adresu pod 
adres w rozsądnej cenie. Prze-
wóz maksymalnie dla 4 osób 
komfortowym samochodem 
w miłej atmosferze. Prowadzę 
obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje do-
jazdy do urzędów, lekarzy, na 
dyskoteki-Luna, Shuffle,Gel-
dern i inne. Usługa także doty-
czy zakupów (również w godzi-

nach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych prze-
prowadzkach, oraz wszel-
kie inne według potrzeby 
klienta. Ceny do negocjacji, 
dla stałych klientów duże 
rabaty. Lokalizacja Cuijk 
koło Nijmegen. Postaw na 
sprawdzonych, zaoszczę-
dzisz pieniądze i nerwy. Po-
zdrawiam. Telefon: Dzwoń 
każdego dnia o każdej porze 
+31687323783.

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI 
NAJTANIEJ. Podkarpackie, 
Wielkopolskie, Dolnoślą-
skie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 
0048-516496652 HOLAN-
DIA 0031-68488678. 5ty 

przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierow-
cy z wieloletnim doświadcze-
niem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy 
oraz duże busy z DVD, ubez-
pieczenie podczas podróż, naj-
krótszy czas przejazdu, uprzej-
mi, profesjonalni kierowcy. 
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD 
NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWI-
SKO, DATĘ PLANOWANEGO 
WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, 
Wielkopolskie, Dolnoślą-
skie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLAN-
DIA ! OD 55 EURO, FIRMA 
MILEKTRANS OFERUJE CO-
DZIENNE PRZEJAZDY Z AD-
RESU NA ADRES NA TRASIE 
POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA, 
KONTAKT: +48 609 822 180 
(przyjmujemy również rezerwa-
cje SMS), www.MILEKTRANS.pl 
(rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE 
( Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa 
i okolice), WIELKOPOLSKIE 
(Ostrzeszów, Kępno, Syców i 

okolice), ŁÓDZKIE, MAŁOPOL-
SKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Ję-
drzejów, Kielce, Włoszczowa). 
PODKARPACKIE (Dębica, Rze-
szów). PROMOCJE: PRZEJAZD 
W DWIE STRONY (oszczędzasz 
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRU-
POWE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ 
(zniżka 5euro lub 20zł każ-
da osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PO-
NIEDZIAŁKI ( powrót do PL) 
przejazdy od 50euro/ 210zł. 
SAMOCHODY: MERCEDES 
SPRINTER (duża przestrzeń ba-
gażowa + maksymalny komfort 
podróży), RENAULT MASTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
OPEL VIVARO (pojedyncze roz-
kładane fotele), FORD TRANSIT 
(przestronny i komfortowy). PO-
CZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓ-
ŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferu-
ję: Firma DAN-MAR oferuje 
transport osób, paczek oraz 
korespondencji. Nasza firma 
posiada CERTYFIKAT ZAUFA-
NEGO PRZEWOŹNIKA!!!!Za-
pewniamy krótszy czas podró-
ży, możliwy dowóz osób pod 
wskazany adres oraz ubezpie-
czenie na czas przejazdu. Każ-
dy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują kom-
fort i wygodę każdemu pasa-
żerowi.  6 kurs – 50% taniej!!! 

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. 
Praca produkcyjna przy owo-
cach dla par i nie tylko Agen-
cja Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w bran-
ży spożywczej, transportowej, 
w dystrybucji i w sektorze AGF 
poszukuje nowych pracowni-
ków na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny (pary również mile 

widziane). Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owo-
ców, warzyw lub cytrusów na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: umiejętność pracy 
w zespole, dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Pracę w renomo-
wanej i stabilnej firmie przez 
długi okres czasu, wynagrodze-
nie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, 
Dla osób które nie ukończyły 20 
lat oferujemy darmowe miesz-
kania, Możliwa praca także 
dla par, Stawki zgodne z holen-
derskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: 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 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 13. ).

Przedstawiciel handlowy. 
Jesteśmy dystrybutorem arty-
kułów spożywczych z ponad 25 
letnim doświadczeniem na ryn-
ku. W związku z dynamicznym 
rozwojem Naszej firmy poszuku-
jemy kandydatów na stanowisko: 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. 
Miejsce pracy: Holandia, Belgia, 
Luksemburg. Więcej Informacji 
na stronie: https://lemonex.pl/O-
-firmie/Kariera-praca.

Monter ram okiennych. 
40h/tydzień. Dla naszego klienta 
w Holandii poszukujemy monte-
rów ram okiennych. Obowiązki: 
Montaż ram okiennych, Monto-
wanie listew, uszczelek, Obróbka 
blacharska, Inne drobne prace, 
Holenderska umowa o pracę, Pła-
ca: 1700 - 1900 euro (wliczając 
koszt podróży), Darmowe zakwa-
terowanie: Bungalow/mieszka-
nie lub dom (wspólna kuchnia i 
łazienka), Ubezpieczenie zdro-
wotne – ok.94,64 euro(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: 
MRO. 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 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.

Operator wózka widłowe-
go. JUZ OD ZARAZ. Dla naszych 
klientów poszukujemy osób do 
pracy jako operator wózka wi-

dłowego. Miejsce pracy: Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem wi-
dłowym, warunkiem koniecznym 
jest komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, holender-
skiego lub niemieckiego, chęć 
rozwoju osobistego, punktual-
ność. Oferujemy: Pracę stałą w 
renomowanej firmie na długi 
okres czasu (40 godzin plus), 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy, Możliwa pracy także 
dla par, Stawki zgodne z holen-
derskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne,Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: San-
dra Sadowska, Tel.: +48 517 
493 205, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl, Prosimy o załą-
czenie do aplikacji klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.

Nasza Holandia
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W razie potrzeby wystawiamy 
faktury VAT. Wyjazdy z Polski: 
Wtorek, Środa, Piątek, Sobo-
ta. Powroty do Polski: Środa, 
Piątek, Sobota, Niedziela. Gru-
py zorganizowane lub powyżej 
4 osób- wyjazd każdego dnia 
tygodnia z 20% rabatem!!! W 
Polsce jeździmy przez takie 
województwa jak: lubelskie, 
podkarpackie, mazowieckie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie, 
małopolskie, śląskie, dolnoślą-
skie, łódzkie oraz opolskie i lu-
buskie. Kontakt pod numerem 
+48 660 562 625 lub +31 617 
679 151, e-mail: danmarprze-
wozy@wp.pl.

Nauka: Kurs j.holender-
skiego. STICHTING NOSTRI 
MUNDI (Fundacja Nasz Świat) 
w Waddinxveen już od lat or-
ganizuje kursy języka nider-
landzkiego na poziomach od 
A0 do B2. Zajęcia odbywają 
się w sobotę wieczorem i 
przez całą niedzielę, w małych 
6 - 10 osobowych grupach. 
Nie jestes pewny na jakim po-
ziomie jest Twój niderlandzki? 
Nasz specjalny test pomoże 
Tobie (i nam) to ustalic. Aby 
na kursie osiągnąć poziom 
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, 
każdy po 16 godzin zegaro-
wych. Spotykamy się raz w 
tygodniu na 2 godziny. Aby 

na kursie osiągnąć poziom 
A2, trzeba zaliczyć 2 dalsze 
moduły, po 16 godzin zega-
rowych każdy. Spotykamy się 
raz w tygodniu na 2 godziny. 
Moduły A1 i A2 kończą się eg-
zaminem i rozdaniem certyfi-
katów tym kursantom, którzy 
egzamin zdali. W przypadku 
kursów na poziomie B1 i B2, 
oprócz egzaminu pisemnego, 
moduły kończą się dodatko-
wym egzaminem ustnym. 
Cena jednego modułu wyno-
si 200 euro, niezależnie od 
poziomu. Warto zapytać pra-
codawcę, czy zechciałby zain-
westować w Twój kurs. Lekcje 
prowadzi nauczycielka z wy-
kształceniem wyższym lingwi-
stycznym i mieszkająca w Ho-
landii już 40 lat. Zadzwoń lub 
wyślij wiadomość na numer 
0628742810. Albo napisz do 
nas maila: info@nostrimundi.
nl, Serdecznie zapraszamy! 

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 – oferu-
ję: CODZIENNIE PRZEWÓZ 
OSÓB - POLSKA - HOLANDIA 
BELGIA NIEMCY. MIĘDZYNA-
RODOWY PRZEWÓZ OSÓB Z 
FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeż-
dżamy codziennie z POLSKI, 
NIEMIEC, BELGII, HOLANDII. 
Obsługujemy województwa: 
podkarpackie, świętokrzyskie, 
małopolskie, śląskie, opolskie, 
dolnośląskie. Kursy między-
narodowe realizujemy busami 
9-osobowymi o wysokim stan-
dardzie. Wykonujemy przewo-
zy osób w systemie „door to 
door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskaza-
ny adres końcowy. Oferujemy 
Państwu KONKURENCYJNE 
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@po-
europie.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, do-
datkowe informacje np. numer 
telefonu, datę powrotu itp. 3. 
Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC 
I HOLANDII. Przewóz osób 
Polska - Niemcy – Holandia. 
Obsługujemy województwa: 
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: 
Polska - Holandia: od 250 
zł. Holandia - Polska: od 60 
euro. Firma Inter- tour oferuje 
Państwu: indywidualne prze-
wozy do Niemiec i Holandii, 
transport zorganizowanych 

grup z dowolnych miejsc oraz 
w dowolnych terminach, trans-
port z miejsca zamieszkania 
bezpośrednio pod wskazany 
adres, atrakcyjne ceny, zniżki 
dla dzieci do 15 lat, spokojną i 
komfortową podróż. Nasza fir-
ma dysponuje nowoczesną flo-
tą około 75 pojazdów, która na 
bieżąco jest modernizowana. 
Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym 
stanie technicznym. Chcesz 
dotrzeć szybko i bezpiecznie? 
Nie szukaj więcej. Kontakt: 
www.inter-tour.eu, Tel: +48 
602 782 271, Tel: +48 77 484 
40 11.

Transport – oferuję: 
Transport z Holandii do Pol-
ski? Dzwoń: 660-322-166. 
Busy z 2017 roku zapewnią Ci 
bezpieczny i szybki przejazd. 
Wyjeżdżasz do Holandii? Masz 
pilny wyjazd do Belgii? Musisz 
być zaraz w Niemczech albo 
we Francji? Zapisz ten numer 
i dzwoń teraz. Z Polski: 660-
322-166, z zagranicy: 0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS 
– oddzwonimy. Nasze samo-
chody wożą tanio, komforto-
wo i na miejsce. Renault Trafic 
z roku 2017, najmocniejszy 
silnik, nowe opony Michelin, 
dwustrefowa klimatyzacja, ła-
dowarka do smartfonu/table-

tu dla każdego, podłokietnik 
przy każdym siedzeniu, siedzi-
ska dla dzieci. Na miejsce wozi 
doświadczony i ugodowy kie-
rowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek 
i poniedziałek około godziny 
18.00. Polska – Holandia: we 
czwartek i niedzielę około go-
dziny 6.00. Trasa do Holandii 
trwa około 12 godzin. Zaczy-
namy w Toruniu, a odbierzemy 
Cię z dowolnego miejsca w 
północno-zachodniej Polsce. 
Rewelacyjna cena: 60 Euro! 
Czemu warto jechać z nami do 
Holandii? 1. Jedziemy z miej-
sca, które wskażesz, prosto do 
celu. 2. Masz wiele własnego 
miejsca w 9-osobowym busie 
o najwyższym standardzie. 3. 
Jedziesz bezpiecznie, bo do-
świadczony kierowca do Re-
nault Trafica z 2017 roku zało-
żył najlepsze opony, Michelin. 
4. Zawieziemy Twoje bagaże 
i paczki. 5. Gwarantujemy ła-
dowarki do komórek, dwustre-
fową klimatyzację, przyciem-
niane szyby i podłokietniki 
osobne dla każdego. 6. Jeśli 
jedziesz w grupie i zapytasz 
o rabat, to na pewno dosta-
niesz. 7. Wystawiamy paragon 
lub FV – jedziesz legalnie, a po 
rozliczeniu podatku możesz 
oszczędzić 23 procent! Więcej 
na www.Szofer.biz.

Nasza Holandia
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Myszy, szczury, świnki mor-
skie, które biorą udział w 
nieinwazyjnych ekspery-
mentach naukowych, po 
zakończeniu badań bywają 
nieraz usypiane. My zabie-
gamy, by zamiast tego tra-
fiały one do adopcji. Mówi-
my w ten sposób "dziękuję" 
zwierzętom, które pomaga-
ją w rozwoju nauki - mówi 
Ida Kułacz z inicjatywy Lab 
Rescue.

"Lab Rescue to oddolna ini-
cjatywa. Przedstawiciele labora-
toriów, naukowcy czy weterynarze 
zgłaszają się do nas i informują 
o zakończeniu jakiegoś ekspery-
mentu czy badań nad zwierzęta-

mi. Mówią nam, ile będzie zwie-
rząt do oddania. A my staramy 
się znaleźć tym zwierzętom dom" 
- mówi w rozmowie z PAP Ida Ku-
łacz, działaczka Lab Rescue, stu-
dentka genetyki.

Wolontariusze z Lab Rescue 
od początku działalności, czy-
li przez 2 lata, znaleźli dom dla 
niemal 2 tys. zwierząt - myszy, 
szczurów, świnek morskich czy 
królików.

Z danych Najwyżej izby Kon-
troli wynika, że w 2015 r. w Polsce 
liczba zwierząt laboratoryjnych 
uśmierconych wyłącznie w celu 
pobrania narządów lub tkanek 
wyniosła 18,5 tys. Z tego prawie 
połowę stanowiły myszy domowe, 
ponad 20 proc. szczury wędrow-
ne.

Nie wszystkie jednak ekspe-
rymenty naukowe na zwierzętach 
są badaniami inwazyjnymi. Jeśli 

naukowcy badają jedynie zacho-
wania zwierząt albo testują na 
nich niektóre leki czy specyfiki, 
zwierzę po zakończeniu badań 
może być zupełnie sprawne i 
zdrowe. Tymczasem jednak wiele 
laboratoriów nie wie, co z takimi 
zwierzętami zrobić po zakończe-
niu eksperymentów - nie ma środ-
ków, by je utrzymywać i decyduje 
się je uśpić.

Tym laboratoriom chcą wła-
śnie pomóc wolontariusze z Lab 
Rescue. "Absolutnie nie jesteśmy 
przeciw nauce, przeciw bada-
czom! Staramy się budować po-
zytywny wizerunek laboratoriów, 
jako miejsc, którym zależy rów-
nież na dobru zwierząt" - zapew-
nia wolontariuszka.

"Pomagamy znajdować domy 
dla zwierząt laboratoryjnych. To 
nasza forma powiedzenia `dzię-
kuję` zwierzętom, które przysłu-
gują się rozwojowi nauki" - ko-
mentuje.

Ida Kułacz opowiada, że po-
wodzeniem zakończyły się ad-
opcje np. świnek morskich, na 
których testowano maści, albo 
szczurów, na których sprawdzano 
działanie leków antydepresyjnych. 
"To zwierzęta zdrowe, ale lekko 
dzikie. Boją się ludzi, nie są z nimi 
oswojone, bo przez całe życie wi-
działy ich w fartuchach. Nie wie-
dzą, że człowiek oprócz wkładania 
ich do boksów i dawania jedzenia 
może je też brać na ręce, głaskać, 
bawić się z nimi" - opowiada.

Na pytanie, czy dorosłe zwie-
rzęta zabrane z laboratoriów nie 
mają problemów z socjalizacją, 
oswojeniem się z człowiekiem, 
odpowiada, że raczej nie. "Mogę 
podać przykład świnek morskich, 
które adoptowali z laboratorium 
moi rodzice. Początkowo zwierzę-
ta bały się, uciekały i nie chciały 

jeść z ręki. A teraz, po kilku mie-
siącach od adopcji, świnki mor-
skie podchodzą do nich, kojarzą 
ich. Oswajanie takich dorosłych 
zwierząt wymaga może trochę 
więcej cierpliwości, ale nie jest 
trudne" - zapewnia rozmówczyni 
PAP.

Właściciele nie dowiadują się, 
jakie eksperymenty prowadzono 
na ich podopiecznych. "Laborato-
ria zwykle nie chcą informować o 
szczegółach eksperymentu. Zwy-
kle mamy więc tylko informację, 
że np. na zwierzętach testowano 
leki albo prowadzono ekspery-
menty behawioralne" - opowiada 
działaczka.

Osoby, które z pośrednictwem 
Lab Rescue chcą za darmo przy-
garnąć zwierzę laboratoryjne, 
powinny wypełnić ankietę przeda-
dopcyjną. "Jeśli wszystko jest w 
porządku, przekazujemy zwierzę 
do adopcji, ewentualnie w razie 
potrzeby wykonujemy wizytę prze-
dadopcyjną" - opowiada.

Ida Kułacz mówi, że zapotrze-
bowanie na domy dla zwierząt la-
boratoryjnych jest niemal ciągle. 
Co jakiś czas organizowane są 
akcje - kończy się eksperyment i 
trzeba znaleźć np. dom dla kilku-
nastu czy kilkudziesięciu zwierząt. 
Jednak pomiędzy akcjami stale 
jest zapotrzebowanie na dom dla 
zwierząt z nadwyżek hodowla-
nych. "Niestety część takich zwie-
rząt jest usypiana, i nie jesteśmy 
w sanie temu zapobiec" - ubolewa 
rozmówczyni PAP.

Działaczka Lab Rescue ape-
luje do pracowników laborato-
riów o kontakt z wolontariuszami 
Lab Rescue (https://www.face-
book.com/pg/Lab-Rescue-ad-
opcje-zwierz%C4%85t-labora-
toryjnych-728817903938175/
about/?ref=page_internal) na 

ok. dwa miesiące przed za-
kończeniem eksperymentów 
ze zwierzętami. "W tym czasie 
zwykle szacujemy, ile miejsc 
znajdziemy dla zwierząt, szuka-
my osób, które zdecydują się na 
adopcję i dopiero wtedy zabie-
ramy zwierzęta z laboratorium" 
- opowiada.

Dodaje, że na razie Lab Re-
scue zajmowało się adopcją zwie-
rząt z laboratoriów w Warszawie, 
Wrocławiu, Łodzi czy Poznaniu. 
Zachęca jednak do współpracy la-
boratoria i wolontariuszy z innych 
miast.

Ustawa o ochronie zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych 
z 2015 r. zakłada, że procedu-
ry w laboratoriach planuje się i 
wykonuje tak, aby uniknąć w ich 
wyniku śmierci zwierząt. Przepi-

sy zakładają też, że zwierzęciu 
pozostawionemu przy życiu po 
zakończeniu procedury zapew-
nia się opiekę i odpowiednie 
warunki utrzymania. Zwierzę 
pozostawione przy życiu po za-
kończeniu eksperymentu moż-
na też przywrócić do siedliska 
przyrodniczego właściwego dla 
gatunku lub znaleźć mu nowego 
właściciela. Są jednak trzy wa-
runki: musi na to pozwalać stan 
zdrowia zwierzęcia, nie może to 
stanowić dla nikogo zagrożenia. 
A poza tym zwierzę musi mieć 
zapewnione odpowiednie wa-
runki utrzymania.

PAP - NAUKA W POLSCE, 
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Wolontariusze szukają domów  
dla zwierząt laboratoryjnych 
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W Krakowie przyszły na 
świat pierwsze w Polsce 
sześcioraczki: cztery dziew-
czynki i dwóch chłopców. 
Ich narodziny to wspólny 
sukces położników i neona-
tologów – powiedział PAP 
kierownik oddziału Neona-
tologii Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie prof. 
Ryszard Lauterbach.

"To pierwsze narodziny sze-
ścioraczków w Polsce i jedne z 
niewielu na świecie. Ta ciąża do-

prowadzona do 29 tygodnia to 
wspólny sukces położników i neo-
natologów. Konsultowaliśmy się 
i zdecydowaliśmy, kiedy przepro-
wadzimy cesarskie cięcie" – pod-
kreślił prof. Lauterbach. Dodał, że 
neonatologom zależało na tym, by 
dzieci jak najdłużej pozostawały w 
łonie matki.

Jak powiedział prof. Lauter-
bach lekarze byli przygotowani 
na narodziny pięcioraczków, do-
piero podczas operacji okazało 
się, że jest jeszcze szóste dziec-
ko. Najmniejsze z nich waży 890 
g, największe 1300 g. "Jesteśmy 
na razie zadowoleni. Dzieci prze-
bywają w inkubatorach, jedno z 

nich wymagało intubacji, ale przy-
gotowujemy się już, żeby odłączyć 
je od respiratora i podłączyć do 
nieinwazyjnej wentylacji" - mówił 
neonatolog.

Noworodki czeka kilkuna-
stotygodniowy pobyt w szpitalu. 
"Mamy nie można zostawić sa-
mej. Trzeba jej pomóc" – powie-
dział prof. Ryszard Lauterbach. 
"Jest bardzo zaangażowana, 
uśmiechnięta, szczęśliwa. Mogła 
dotknąć jednego malca, który uro-
dził się jako szósty i musiał chwilę 
poczekać na inkubator" – dodał.

W domu na rodzeństwo czeka 
2,5-letni chłopiec. Mama sześcio-
raczków ma 29 lat.

We wtorek na konferen-
cji prasowej lekarze podadzą 
więcej informacji na temat nie-
zwykłych narodzin – według 
statystyk sześcioraczki rodzą 
się bardzo rzadko – raz na 4,7 
miliarda ciąż na świecie, taką 
ciążę trudno też doprowadzić do 
szczęśliwego finału.

W Szpitalu Uniwersyteckim w 
Krakowie wiosną 2008 przyszły 
na świat pięcioraczki z Kielc.

(PAP)
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Filip, Tymon, Zosia, Kaja, 
Malwina i Nela – tak nazy-
wają się pierwsze w Polsce 
sześcioraczki, które urodzi-
ły się w Krakowie. Lekarze 
obecnie oceniają ich stan 
jako zadowalający.

Na wtorkowej konferencji 
lekarze przekazali, że dzieci "uro-
dziły się w zaskakująco dobrym 
stanie, jak na sześcioraczki". 
Wskazali jednocześnie, że nowo-
rodki, które przyszły na świat 11 

tygodni przed terminem, wyka-
zują – typowe dla wcześniactwa 
– cechy niedojrzałości układu od-
dechowego i ośrodkowego układu 
nerwowego.

"Rozwój, który przebiega w to-
warzystwie pięciu innych kolegów 
i koleżanek, jest inny, trudniejszy, 
jeśli go porównamy z rozwojem 
pojedynczego płodu, który ma 
więcej miejsca i więcej składni-
ków odżywczych" – mówił kierow-
nik oddziału Neonatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie 
prof. Ryszard Lauterbach.

Ciąża został rozwiązana w 29. 

tygodniu przez cesarskie cięcie.
Lekarze poinformowali, że 

"na razie są zadowoleni ze stanu 
zdrowia maluchów". Zaznaczyli, 
że "to ciągle bardzo niedojrzałe 
dzieci, wymagające jeszcze przy-
najmniej kilkumiesięcznej hospi-
talizacji, obserwacji i stymulacji".

Jeszcze w poniedziałek jedno 
z dzieci było podpięte do respira-
tora. "Już w tej chwili wszystkie 
oddychają przy pomocy wenty-
lacji nieinwazyjnej, otrzymują 
wsparcie oddechowe, ale niewy-
magające intubacji i respiratora" 
– mówił prof. Lauterbach. Dodał, 

że żywienie dzieci jest 
uzupełniane mlekiem z 
Banku Mleka, który dzia-
ła w Szpitalu Ujastek.

Według lekarzy dzie-
ci będą mogły opuścić 
szpital za około 2,5-3 
miesiące.

Sześcioraczki to 
cztery dziewczynki i 
dwóch chłopców. Naj-
mniejsze z nich ważyło 
przy urodzeniu 890 g, 
największe 1300 g. Ro-
dzice Klaudia i Szymon 
Marcowie mieszkają w 
Tylmanowej.

"To duża radość, ale 
też mamy masę obaw. 
Cieszymy się, że dzieci są 
w najlepszych rękach, w 
jakich mogą być. Chce-
my im zagwarantować 
ciepło i obdarzyć każde 
dziecko taka samą por-
cją miłości i troski. Zro-
bimy wszystko co w na-

szej mocy" – mówił tata Szymon 
Marzec.

Przyznał, że tuż po porodzie 
były łzy i ogromne wzruszenie. Jak 
podał, dzieci otrzymają imiona: 
Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwi-
na i Nela i nie było kłopotu z ich 
wyborem. "Zaplanowaliśmy to 
wcześniej z żoną. Nie był to jakiś 
problem. Jako szósta urodziła się 
Malwina" – powiedział. Dodał, 
że żona czuje się dobrze, ale po-
trzebuje spokoju. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie me-
diów jest trudne do osiągnięcia.

Dziadek i babcia sześcioracz-
ków Janusz i Zofia Kołodziejczyko-
wie zapewniali, że wspierali i będą 
wspierać rodziców. W domu na 
rodzeństwo czeka jeszcze starszy 
brat – 2,5-letni Oliwier.

Kierownik oddziału klinicz-
nego położnictwa i perinatologii 
prof. Hubert Huras mówił, że 
mama była idealną pacjentką – 
bardzo konkretną, świetnie współ-
pracującą z lekarzami, która nie 
ulegała informacjom z internetu. 
Na szpitalny oddział trafiła w 25. 
tygodniu ciąży.

"Pierwsza doba po porodzie, 
jak na razie, przebiega bardzo 
dobrze" – mówił prof. Huras. Pod-
kreślił, że każda ciąża wielopłodo-
wa – nawet bliźniacza – jest ciążą 
wysokiego ryzyka i przy takiej licz-
bie dzieci trudno monitorować ich 
dobrostan.

"Te dzieci, urodzone przed-
wcześnie, wymagają przygoto-
wania, otrzymywały sterydy ce-
lem dojrzewania płuc, siarczan 
magnezu, aby ustabilizować 

centralny system nerwowy" – 
mówił prof. Huras. Sześcioracz-
ki zdarzają się niezwykle rzadko 
– raz na 4,7 mld ciąż. Jak poin-
formowali lekarze, na świecie 
narodziły się m.in. w USA i w 
Wielkiej Brytanii.

Dyrektor Szpitala Uniwersy-
teckiego Marcin Jędrychowski 
zapewnił, że lekarze otoczą ro-
dziców i sześcioraczki pomocą i 
wsparciem. "My jako Szpital Uni-
wersytecki jesteśmy dedykowani 
tego typu sytuacjom. Jeżeli jest 

trudny, niekonwencjonalny poród, 
to właśnie jest najlepsze miejsce" 
– powiedział Jędrychowski. Pierw-
sze propozycje pomocy napływają 
także od różnych firm.

W szpitalu w Krakowie w 
2008 r. urodziły się pięcioraczki 
z Kielc. 

(PAP)
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Prof. Lauterbach: narodziny 
sześcioraczków to wspólny 

sukces położników i neonatologów 
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Sześcioraczki – Filip, Tymon, 
Zosia, Kaja, Malwina i Nela 
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Dzień dobry,
Chciałem się zapytać czy 

żeby dostać dodatek za utraco-
ne godziny, to trzeba mieć prze-
pracowane 6 miesięcy pracy w 
Holandii?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Zasady przy wnioskowaniu o 
dofinansowanie do utraconych go-
dzin są takie same, jak przy pobie-
raniu zasiłku dla bezrobotnych w 
Holandii, tak więc jak najbardziej 
musi być zachowany obowiązek 
przepracowanych 26 tygodni w 
ciągu ostatnich 36 tygodni. Za-
chęcamy do przeczytania jednego 
z naszych artykułów na ten temat 
dostępnego online na naszej stro-
nie internetowej pod adresem: 

http://goniecpolski.nl/dodatek-
-za-utracone-godziny-pracy/.

Witam,
Chciałem się zapytać czy jest 

możliwość przeniesienia zasiłku 
chorobowego do Polski. Byłem 
na zasiłku w Holandii przez 4 
miesiące (czynnie szukając pra-
cy). Zasiłek mi się skończył, a 
ze względu na moje problemy 
ze zdrowiem musiałem wrócić 
do Polski i poddać się leczeniu. 

Obecnie jestem bez żadnych do-
chodów.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Wszystko zależy od tego, ile 
czasu minęło już od zakończe-
niu zasiłku dla bezrobotnych w 
Holandii. Po zakończeniu zasiłku 
dla bezrobotnych można zawnio-
skować o zasiłek chorobowy tylko 
wtedy, jeżeli od zakończenia zasił-
ku dla bezrobotnych nie minęło 
więcej niż 4 tygodnie. Jeżeli upły-
nęły już 4 tygodnie, to nie ma Pan 
już prawa ubiegać się o zasiłek 
chorobowy. Jednak jeśli zdąży Pan 
zawnioskować przed upłynięciem 
tego czasu i decyzja będzie pozy-
tywna, to można przenieść zasiłek 
chorobowy do Polski. Będzie trze-
ba jednak zgłosić to do UWV. 

Witam,
Mam pytanko. Po zakończe-

niu fazy A w danej firmie jak dłu-
gi okres czasu muszę odczekać, 
aby znowu rozpocząć fazę A w tej 
firmie?

Z góry dziękuje

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

Odpowiedź:

Zwykle jest to przerwa sze-
ściomiesięczna. 

Witam,
Mam pytanie. Od lipca je-

stem na zasiłku chorobowym w 
UWV. Czy jestem w tym momen-
cie ubezpieczona przez UWV? 
Mój pracodawca poinformował 
mnie, że nie może kontynuować 
ubezpieczenia. I następne pyta-
nie: ile miesięcy ma UWV na wy-
słanie decyzji? Minęły 3 miesią-
ce i nie mam żadnej decyzji na 
jaki okres i w jakiej wysokości mi 
przyznali zasiłek. Wpłaty od UWV 
otrzymuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety przy pobieraniu 
świadczeń (w tym przypadku za-
siłku chorobowego) ma Pani obo-
wiązek ubezpieczenia się prywat-

nie. Jeśli chodzi o wydanie decyzji, 
to powinna ona przyjść w czasie 
do 4 tygodni. Można w tej sprawie 
przedzwonić do UWV z prośbą o 
wysłanie kopii decyzji przyznają-
cej zasiłek chorobowy.

Witam serdecznie,
Mam problem. Jestem za-

trudniona na fast kontrakt. Pra-
codawca nie ma pracy dla mnie, 
tylko wysyła smsy, że mam wol-
ne i muszę być pod telefonem 
do godziny 14. I tak codziennie 
twierdzi, że nie ma pracy. Moje 
pytanie: czy pracodawca musi 
mi wypłacać godziny, chociaż nie 
mam ich przepracowanych?

Z poważaniem

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

Odpowiedź:

Jeśli ma Pani na kontakcie 
zapewnioną konkretną liczbę go-
dzin, to pracodawca jest zobowią-
zany wypłacać Pani tą liczbę go-
dzin w momencie, kiedy nie jest w 
stanie zapewnić  Pani pracy. Może 
Pani się również starać o dopłatę 
do utraconych godzin z UWV.
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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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Reklama
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Rozmaitości

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

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

OSESEK
Osesek
psotny
samotny
też nie chce być
BEZROBOTNYM
Samotny
psotny OSESEK
może się stać
„WIERNY (w przyszłości)
JAK PIESEK”

*  *  *

W ZAWIŚCI
całkiem oślepła TEMIDA
niemiała MELPOMENA
SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE ZAWITA
I PUSTA POZOSTANIE SCENA

*  *  *

Co z nami
przed wyborami
STOIMY „PRZED TORAMI”
Co z nami
po wyborach?
STANĘLIŚMY „NA TORACH?”

Podczas próby koncertu 
na trąbkę z orkiestrą, solista 
stale mylił się i fałszował, a 
chcąc zrzucić z siebie odpo-
wiedzialność za to, rzekł:

- Panie kapelmistrzu, orkie-
stra gra tak głośno, że sam siebie 
nie słyszę.

Na to kompozytor:
- W takim razie szczęściarz z 

pana!

Pewien dyrygent w roz-
mowie stale mówił o sobie, 
o swoich koncertach i sukce-
sach.

W pewnej chwili się zoriento-
wał i mówi:

- Ale przepraszam, ja tak cią-
gle o sobie. Porozmawiajmy o 
panu. Jak panu się podobał mój 
ostatni koncert?

Reżyser do scenarzysty:
- Pański scenariusz nie jest 

zły, tylko momentami nieco za-
gmatwany. Trzeba go tak popra-
wić, aby zrozumiał go każdy idiota.

- A które miejsca są dla pana 
nie zrozumiale?

Pani od polskiego pyta 
Jasia

- Jasiu podaj dwa zaimki.
- Kto?! Ja?!
- Brawo Jasiu piątka.

Lekcja religii w szkole. 
Ksiądz mówi dzieciom o mał-
żeństwie.

- Wiecie, że Arabowie mogą 
mieć kilka żon? To się nazywa po-
ligamia.

Natomiast chrześcijanie mają 
tylko jedną żonę. A to się nazywa...

Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie pod-

nosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada 

ksiądz - mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia!

Wiekowy rolnik i jego 
żona opierają się o ścianę 
chlewu, kiedy kobieta tęsknie 
przypomina, że za tydzień bę-
dzie złota rocznica ich ślubu. 

- Zróbmy przyjęcie, Stefan - za-
sugerowała - Zabijmy świnię. 

Rolnik podrapał się w siwą 
głowę:

- Rany, Elka - w końcu odpo-
wiedział - Nie widzę powodu, żeby 
świnia ponosiła odpowiedzialność 
za coś, co stało się 50 lat temu.

Podczas przyjęcia z oka-
zji 40-stej rocznicy ślubu 
poproszono Tomka, żeby 
wyjaśnił pokrótce, jakie są 
korzyści z małżeństwa z tak 
długim stażem. 

- Powiedz nam, czego się na-
uczyłeś przez te wszystkie wspa-
niałe lata z twoją żoną?

- Cóż - odpowiedział Tomek 
- Nauczyłem się, że małżeństwo 
jest najlepszym nauczycielem ży-
cia. Uczy lojalności, skromności, 
łagodności, powściągliwości, wy-
baczania i wielu innych umiejęt-
ności, których nie potrzeba, gdy 
jest się samemu.

- Twój mąż pamięta datę 
waszego ślubu?

- Na szczęście nie.
- Na szczęście?!
- Wspominam mu o rocznicy 

kilka razy do roku i zawsze dosta-
nę coś fajnego!

Dlaczego się smucisz?
- Bo będę ojcem...
- Ale to jest powód do radości!
- Niby tak, ale nie wiem jak 

powiedzieć o tym żonie.

Adam i Ewa tworzyli ide-
alną parę:

- On nie musiał wysłuchiwać, 
za kogo ona mogła wyjść za mąż.

- Ona nie musiała wysłuchi-
wać jak gotowała jego matka.

Jasiu zakończył szkołę 
średnią z najlepszymi wy-
nikami i jemu przypadł za-
szczyt przemówienia pod-
czas rozdania świadectw.

Stanął na podeście i zaczyna:
- Chciałbym bardzo podzię-

kować mojej kochanej mamie 
za ten wspaniały wpływ, jaki na 
mnie miała. Za to że zawsze była 
przy mnie, cały czas mogłem na 
nią liczyć i że pomagała mi kiedy 
tylko tej pomocy potrzebowałem. 
Kocham ją nad życie i nie wiem, 
kim bym był gdyby nie ona....

Nagle Jasio stęknął, zatrzy-
mał się i zaczął z trudnością lite-
rować słowo. Jednak przerwał na 
chwilkę i w końcu przemówił:

- Przepraszam bardzo za prze-
rwę, ale pismo mojej mamy jest 
takie niewyraźne!

Antoś wraca do domu z 
przedszkola cały podrapany 
na twarzy. Mama przestra-
szona pyta:

- Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w 

przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspól-

nego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się 

w kółko, złapać za rączki i tańczyć 
dookoła choinki.

Mama bardzo była cieka-
wa, co jej córka robi z chło-
pakiem, gdy zamykają się w 
pokoju.

Pewnego razu ciekawość 
zwyciężyła i mama spróbowała 
podejrzeć przez dziurkę od klucza. 
Patrzy, a tam dzieci na środku 
pokoju klęczą i żarliwie się mo-
dlą. Wzruszona mamusia otwiera 
pokój i złamanym ze wzruszenia 
głosem:

- Ale z was porządne dzieci. A 
powiedz mi córeczko, o co się tak 
pięknie modlicie?

- O miesiączkę mamusiu...

Syn zrobił wreszcie pra-
wo jazdy i prosi ojca o po-
życzenie samochodu. Ojciec 
ostro:

– Popraw oceny w szkole, 
przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to 
wrócimy do tematu.

Po miesiącu chłopak przycho-
dzi do ojca i mówi:

– Poprawiłem stopnie, a Bi-
blię znam już prawie na pamięć. 
Pożycz samochód!

– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: 

Samson, Mojżesz, nawet Jezus 
mieli długie włosy!

– O, widzisz, synku! I chodzili 
na piechotę...

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił 

synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie 

wolno karmić.

Mama woła dziecko na po-
dwórku:

- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do do-
oooomu!

- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!

Dziadek opowiada wnucz-
kowi:

- A wiesz wnusiu, że kiedyś to 
w sklepach był tylko ocet?

- Jak to dziadku? W caaaałym 
hipermarkecie?!

Ojciec piątki dzieci wy-
grał zabawkę w loterii.

Zawołał swoje dzieciaki i spy-
tał, które z nich powinno otrzymać 
prezent:

- Kto jest najbardziej posłusz-
ny? - spytał - Kto nigdy nie pysku-
je mamie? Kto robi wszystko, co 
każe? 

Pięć głosików odpowiedziało 
jednocześnie:

- Dobra, tato, możesz zatrzy-
mać zabawkę.

Romuś słyszał rodzinną 
legendę, że jego ojciec, dzia-
dek, a nawet pradziadek w 
dniu swoich urodzin chodzili 
po pobliskim jeziorze, jak Je-
zus bez mała.

Postanowiwszy przekonać się 
o jej prawdziwości w swoim przy-
padku, wypłynął w dniu swoich 
urodzin łódką na środek jeziora - 
przełożył nogi przez burtę ... i omal 
się nie utopił.

- Romuś - westchnęła babcia, 
kiedy go przywieziono do domu - 
twój ojciec i - świeć panie nad ich 
duszami - dziadek i pradziadek, 
urodzili się w styczniu, ty - w lipcu.
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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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