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Polacy o miłości, związkach
i kryzysach – znamy wyniki badania
Miłość nadaje sens życiu
– uważa 90 proc. Polaków,
ankietowanych w ramach
badania „Jak kochają Polacy?”. Aż 79 proc. badanych
wierzy w miłość na całe życie. Wśród najbardziej pożądanych cech u partnera
wymieniano dobroć, uczciwość, a także inteligencja i
osobowość.
Większość związków dotykają jednak kryzysy, a w jednej
czwartej z nich dochodzi do
przemocy fizycznej - wynika z
najnowszego badania „Jak kochają Polacy?”, przeprowadzonego 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 badań polega też na tym, że miłość to bardzo duże wyzwanie
dla badaczy, bo zawiera w sobie wiele wątków. Interesowało
nas wiele zagadnień: jak Polacy
rozumieją miłość w związku intymnym, czy są romantykami,
co jest dla nich ważne w budowaniu trwałego i szczęśliwego
związku, ale też jak sobie radzą
z problemami i kryzysami. Byliśmy ciekawi jak płeć, wiek, czy
orientacja seksualna, stan cywilny czy miejsce zamieszkania
wpływają na te kwestie” - podkreśla socjolog.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Polacy o miłości, związkach
i kryzysach – znamy wyniki badania
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

77 proc. badanych stwierdziło, iż prawdziwa miłość istnieje i
doświadczają jej każdego dnia.
Zdecydowana większość (84
proc.) uważa, że kobiety i mężczyźni różnią się w podejściu do
miłości. Kobiety odczuwają ją w
bardziej emocjonalny sposób.
Lubią rozmawiać o uczuciach, potrzebują czułości, bliskości. Mężczyźni podchodzą do miłości bardziej „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. Zdecydowanie 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 cechy charakteru (92 proc. ankietowanych). Wśród nich szczególnie
ważne są: dobroć, uczciwość i
prawdomówność. Dla większości
ważna jest również osobowość
(89 proc.) oraz inteligencja (82
proc.). Dużo mniej istotne okazały się: wyznanie (ważne dla 39
proc.), narodowość (34 proc.), kolor skóry (29 proc.) czy zasobność
portfela (18 proc.).
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Co czwarty ankietowany przyznał, 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 Polacy?” 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 badanych podkreśla, że bez miłości
nie można zbudować szczęśliwego 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 relację, uczucie się skończy. Według
ankietowanych filarami udanego 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 romantyczne chwile. Wśród najbardziej
romantycznych zachowań wymieFOT. FREEIMAGES.COM / VIBOR LISJAK
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PRACA
Ścinka papryki. Firma Tempoline z siedziba w Hoofddorp
poszukuje dla swojego klienta w
Middenmeer osób zainteresowanych podjęciem pracy przy ścince
papryki. Praca od zaraz na okres
min. 3 miesięcy. Możliwość podjęcia stałej współpracy. Oferujemy zatrudnienie na warunkach
holenderskich. Nie wymagamy
znajomości języka. Wymagamy:
silnej motywacji do pracy, umiejętności pracy w grupie, gotowości do pracy powyżej 8 godzin
dziennie Oferujemy: legalna prace w oparciu o umowę o prace,
wypłaty tygodniowe, zakwaterowanie, transport do pracy i opiekę
polskiego koordynatora. *Dojazd
do naszego biura, obuwie robocze oraz wyżywienie we własnym
zakresie Prosimy o przesyłanie
CV na adres praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem PAPRYKA.
Praca na myjni. Praca STAŁA z gwarancja godzin na myjni
OD PONIEDZIALKU Venlo. Agencja Pracy Czasowej Jupiter ma już
dwadzieścia lat doświadczenia

w rekrutacji i selekcji pracowników (nr cert. 10790). Nasi wykwalifikowani, pełni motywacji,
pracownicy tymczasowi pochodzą głównie z Polski i mogą być
zatrudnieni w różnych sektorach:
w branży spożywczej, transportowej, w dystrybucji i w sektorze
AGF. Dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów
do pracy stałej na myjni. Do obowiązków należeć będzie: mycie
ciężarówek/tirów, praca stała z
minimum 35h tygodniowo od poniedziałku - 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. Oferujemy: pracę w renomowanej i
stabilnej firmie przez długi okres
czasu (minimum 35h tygodniowo), Stawka godzinowa 10.02
euro brutto, co tygodniowe wypłaty, zakwaterowanie (do 20 roku
życia bezpłatne), pomoc polskiego personelu po przyjeździe do
Holandii, pomoc przy wyrobieniu

numeru sofii, ubezpieczenie, bezpłatny transport samochodem z
miejsca zamieszkania do pracy,
dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Osoby zainteresowane 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 prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr
133, poz. 883 ze zm.).
Monter ścian osłonowych.
MONTER ŚCIAN OSŁONOWYCH –
40h/tydzień. Dla naszego klienta
w Holandii poszukujemy monterów ścian osłonowych. Obowiązki: 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 łazienka), Ubezpieczenie zdrowotne
– ok.€94,64 (musi być opłacone
przez pracownika). Wymagania:
Własny samochód, Własne narzędzia, odzież robocza, ( kask i
obuwie), Komunikatywny j. angielski lub niemiecki, Doświadczenie na podobnym stanowisku, VCA mile widziane, Dobra
organizacja pracy oraz odpowiedzialność. Osoby zainteresowane
ofertą oraz spełniające powyższe
kryteria proszone są o wysłanie
CV w j. angielskim na adres e-mail: d.dabrowski@grupaforbis.pl w
tytule wpisując: MSO.
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą następujące prace: prace produkcyjne w firmie
zajmującej się przetwórstwem
mięsnym - pakowanie, sortowanie kiełbas, szaszłyków, wędlin
etc. (Helmond). Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, trans-

port na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). Charakter pracy:
praca od maja 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB
wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318). Kontakt
telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod numerem (+48)618205550. Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody
o następującej treści: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej
aplikacji przez The Perfect Match
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia 27, na
potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.com/.

Rozładunek kontenerów.
Dla zleceniodawcy w Echt agencja Van Koppen & Van Eijk szuka
osób do rozładunku kontenerów.
Obowiązki: rozładunek kontenerów. Wymaganie: motywacja do
pracy, dobra kondycja fizyczna.
Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, transport do pracy,
zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na
adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej 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 zgodę.
Operator
wózka
REACHTRUCK. Wysokie stawki +
praca stała! Agencja Pracy CzaCIĄG DALSZY NA STR. 4
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sowej Jupiter (nr cert. 10790)
poszukuje dla nowego Holenderskiego klienta z branży logistycznej osób do pracy jako: Operator
wózka widłowego bocznego (REACHTRUCK). Specyfika pracy:
Jest to praca w magazynie logistycznym. 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 rozpoczyna prace w firmie. Jest to praca
2 zmianowa. Miejsce pracy: Ho-

landia, miejscowość Echt. Rozpoczęcie pracy: Praca od zaraz.
Wymagania:
komunikatywna
znajomość języka angielskiego,
warunek konieczny, certyfikat
oraz minimum roczne doświadczenie jako operator wózka reachtruck, motywacja i chęci do
pracy, a także dyspozycyjność
do pracy od zaraz, bardzo dobre
zdolności interpersonalne i nastawienie na współpracę. Oferujemy: Stawka 11.36 euro brutto+
( 0.50 euro za każda godzinę pracy po przepracowaniu 4 tygodni)
plus 10.87 procent dodatek wakacyjny = 13.15 euro, minimum
formalności w Polsce- Holender-

ska umowa o prace podpisywana w naszej filli głównej w Venlo,
pracę w renomowanej i stabilnej
firmie z możliwością rozwoju zawodowego, co tygodniowe wypłaty przelewane bezpośrednio na
konto, zakwaterowanie, pomoc
polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, pomoc przy
wyrobieniu numeru Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatny
transport samochodem z miejsca
zamieszkania do pracy. Rekrutacja: Sandra Sadowska, Tel.: +48
517493205.
Kompletowanie
zamówień. Dla zleceniodawcy w ‘s

Hertogenbosch agencja pracy
Van Koppen & Van Eijk poszukuje
zmotywowanych osób do pracy
w przetwórni mięsa cielęcego.
Obowiązki: kompletowanie zamówień na produkty mięsne. Wymagania: motywacja do pracy,
dobra kondycja fizyczna, umiejętność pracy w zespole, gotowość
do pracy w niskiej temperaturze,
znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego w stopniu podstawowym. Oferujemy: stabilne
zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie oraz
transport do miejsca pracy, ubezpieczenie zdrowotne, możliwość
dodatkowego szkolenia. Zainte-
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niano: kolację przy świecach (27
proc.), niespodziewany pocałunek
(17 proc.) oraz zorganizowanie
randki (16 proc.). Taki sam odsetek za przejaw romantyzmu uważa 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 rozstaniem lub separacją.
Badania pokazały, że kryzysy
w związkach dotykają zdecydowanej większości par (81 proc.).
Okazuje się, że ich najczęstszą
przyczyną są problemy finansowe - kryzysu ekonomicznego
doświadczyło 28 proc. ankietowanych. Jednak nie jest on największym 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 związany ze wzajemnym znudzeniem,
pojawiający się w relacjach par z
dłuższym stażem.
Najczęstszą przyczyną rozpadu związku jest zdrada. Doświadczyło jej 13 proc. badanych, a
blisko połowa przyznaje, że nie
wybaczyłaby i nie oczekiwałaby jej
wybaczenia. Częściej wybaczają
mężczyźni i osoby żyjące w związkach homoseksualnych.
Badania pokazują też, że drobne sprzeczki, kłamstwa, złośliwości
to zjawiska bardzo częste, które
jednak nie wpływają na trwałość
związku. jedna piąta (21 proc.)

ankietowanych przyznała, że sprzecza 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. Polaków. Ciche dni kilka razy w roku
(a nawet częściej) przeżywa ponad
połowa par. Natomiast 7 proc. badanych okłamuje swojego partnera
i to nawet kilka razy w tygodniu.
W związkach nierzadko dochodzi do przemocy fizycznej.
Doświadczyła jej niemal jedna
czwarta ankietowanych, a w przypadku 15 proc. skutkowała ona
obrażeniami ciała. Ofiarami częściej są osoby żyjące w związkach
homoseksualnych oraz posiadające zawodowe wykształcenie.
Zdaniem dr Julity Czerneckiej
badania świadczą o tym, że Polacy są monogamistami, bowiem
większość ma za sobą doświadczenie w jednym, dwóch poważnych związkach. Miłość i relacje
traktujemy serio.

FOT. FREEIMAGES.COM / DAVOR FANTON

„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 gwarantem trwałości związku” - sko-

resowanych prosimy o przesłanie
cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon pod numer: 013 7620242.
Do aplikacji prosimy o załączanie
klauzuli następującej 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
monecie wycofać swoją zgodę.
Praca stała szklarniowa
przy ogórkach. Venlo. Dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów do pracy

mentowała socjolog.
Miłość przez zdecydowaną
większość badanych – jak podkreśliła - niezależnie od ich wieku, 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, poczuciem bezpieczeństwa, wsparcia,
ale i fizycznym, jak przytulanie czy
seks, który jest bardziej satysfakcjonujący, kiedy dwoje ludzi się
kocha. Miłość to także dogłębne

stałej w szklarni przy sortowaniu,
ścinaniu lub drajowaniu ogórków.
Miejsce pracy: Holandia, Venlo.
Rozpoczęcie pracy: Praca od
zaraz. PARY SĄ RÓWNIEZ MILE
WIDZIANE. Wymagania: wcześniejsze doświadczenie pracy w
szklarni ( preferowane przy ogórkach/pomidorach), motywacja,
chęci do pracy, a także dyspozycyjność do pracy na długi okres
czasu. Oferujemy: pracę stałą w
renomowanej i stabilnej firmie
przez długi okres czasu (40h), co
tygodniowe wypłaty, zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, pomoc przy wyrobieniu numeru sofi,

porozumienie, otwartość na drugą
osobę, szczerość i lojalność” - podsumowała socjolog.
Badania „Jak kochają Polacy?” na zlecenie portalu Sympatia.pl przeprowadził ARC Rynek
i Opinia na reprezentatywnej - ze
względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości
zamieszkania - grupie 1016 respondentów.
(PAP)
KAMIL SZUBAŃSKI
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL
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PRACA
ubezpieczenie zdrowotne, możliwość pracy również dla par, bezpłatny transport samochodem z
miejsca zamieszkania do pracy,
dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Sandra Sadowska,
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail:
s.sadowska@jupiterpolska.pl, W
aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
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. Obowiązki: filetowanie śledzia. Wymagania: motywacja do pracy,
dobra kondycja fizyczna, umiejętność pracy w zespole. Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie
oraz transport do miejsca pracy,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na adres aalsmeer@
vkve.nl lub telefon pod numer:
0297361737. Do aplikacji prosimy o załączanie klauzuli następującej 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 monecie wycofać swoją zgodę.
Prace fizyczne. DEURNE.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą: prace fizyczne
przy załadunku i rozładunku ciężarówek (Deurne). Wymagania:
prawo jazdy kat.B (obowiązkowe). Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy
długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO).
Charakter pracy: praca od maja
2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem
PRACE FIZYCZNE na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.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: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
mojej aplikacji przez The Perfect

Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia
procesu rekrutacji. Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.
com/.
Operator wózka widłowego bocznego (reachtruck).
Dla zleceniodawcy w Tilburgu
agencja Van Koppen & Van Eijk
poszukuje zmotywowanych osób
do pracy na pozycji operatora
wózka widłowego bocznego
(reachtruck). Obowiązki: wsparcie działów inbound i outbound
przy użyciu wózka widłowego
bocznego (reachtruck). Wymagania: motywacja do pracy,
komunikatywny angielski, gotowość do pracy w systemie
dwuzmianowym. Oferujemy:
pracę w pełnym wymiarze
godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, transport do miejsca
pracy, zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.
nl lub telefon pod numer: 013
7620242. Do aplikacji prosimy
o załączanie klauzuli następującej 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 zgodę.
Pracownik pralni (K/M).
Eindhoven/Holandia. Dla naszego klienta szukamy pracowników do pracy w pralni.
Czy chcesz pracować w hipernowoczesnej firmie w Eindhoven? Jeśli tak, to ta praca jest
dla Ciebie! Twoje obowiązki:
Praca w zautomatyzowanej
wielodziałowej pralni przemysłowej, Sortowanie, składanie
i wieszanie prania, Kontrola
jakości poszczególnych sztuk,
Podstawowa obsługa maszyn
piorących, Inne prace pomocnicze na terenie pralni. Wymagania: Lubisz pracować w
zespole, Jesteś elastyczny i dokładny, Przyczyniasz się do miłej atmosfery, Doświadczenie w
pracy na produkcji jest dodatkowym atutem, Mieszkasz w
okolicy Eindhoven, Mówisz po
holendersku / angielsku lub
niemiecku to plus. Oferujemy:
Praca na pełny etat, Wynagrodzenie wypłacane w euro, Umowa w języku polskim, Stawka
10.56 – 15.30 euro/h, Dodatek wakacyjny, Praca na długi
okres, możliwość stałego zatrudnienia, Możliwość rozwoju,
Praca od zaraz! Dni robocze od

poniedziałku do piątku 40 godzin
tygodniowo. Zainteresowana/y?
Aplikuj!
jola@multiworknederland.hub.pl Masz pytania? Zadzwoń! (+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 rozwożeniu pracowników z domów
do zakładów pracy i z powrotem
na miejsce zakwaterowania, do
Reklama

szpitali (w razie potrzeby), urzędów, rozwożeniu kontraktów,
pomocy przy przeprowadzkach
pracowników, kontrolach domów.
Wymagania: doświadczenie w
pracy kierowcy busa (najlepiej
na terenie Holandii), komunikatywna znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego. Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie
(opcjonalnie),
ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, 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, 1324 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 zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem KIEROWCA BUSA
na adres: info@theperfectmatch.

pl LUB info@tpmwork.com (Certyfikat nr 2318). Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami. www.
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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tpmwork.com/.
Zbiór papryki. Dla zleceniodawcy z siedzibą w Zeewolde
agencja Van Koppen & Van Eijk
szuka zmotywowanych osób do
pracy w szklarni. Obowiązki: zbiór
papryki. Wymaganie: motywacja do pracy. Oferujemy: pracę
w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie w wysokości 10,38
euro/h, transport do pracy, zakwaterowanie. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres
tilburg@vkve.nl lub telefon pod
numer: 013 7620242. Do aplikacji prosimy o załączenie klauzuli następującej 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 zgodę.
Operator wózka widłowego przedniego. Van Koppen &
Van Eijk od 2003 roku cieszy się
zaufaniem Klientów i Pracowników na terenie całej Holandii i
innych krajów Europy. Naszym
największym kapitałem jest Pracownik. Dla zleceniodawcy z siedzibą Vianen szukamy osób do
pracy na pozycji operator wózka
widłowego przedniego (heftruck).
Praca polega rozładunku i załadunku kontenerów oraz składowaniu towarów przy pomocy
wózka widłowego przedniego.
Wymaganie: motywacja do pracy,
doświadczenie w obsłudze wózka
widłowego przedniego, umiejętność pracy w zespole, prawo
jazdy mile widziane. Oferujemy:
pracę w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze godzin,
wynagrodzenie zgodne z CAO w
wysokości 10,50 euro na godzinę, bezpłatny transport do pracy,
zakwaterowanie, ubezpieczenie.
Jesteś zainteresowany/na? Prześlij cv na adres echt@vkve.nl lub
telefon pod numer: 0703080690
albo wypełnij formularz kontaktowy pod adresem: https://www.
vkve.nl/pl_PL/otwarta-aplikacja.
html. Osobiście możesz nas odwiedzić pod adresem: Den Haag,
De Stede 1, 2543 BG, Zapraszamy!
Praca szklarniowa przy
truskawce podwieszanej. OD
ZARAZ. Dla jednego z naszych
klientów poszukujemy kandydatów do pracy stałej w szklarni
przy zrywaniu truskawki podwieszanej. Praca stała- całoroczna.
PARY SĄ RÓWNIEZ MILE WIDZIANE. Miejsce pracy: Holandia, Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca od

zaraz. Wymagania: wcześniejsze
doświadczenie pracy w szklarni
mile widziane jednakże nie jest
to warunek konieczny, motywacja, chęci do pracy, a także dyspozycyjność do pracy na długi
okres czasu. Oferujemy: pracę
stałą w renomowanej i stabilnej
firmie przez długi okres czasu
(40h plus), co tygodniowe wypłaty, zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po przyjeździe
do Holandii, pomoc przy wyrobieniu numeru sofi, ubezpieczenie
zdrowotne, możliwość pracy również dla par, bezpłatny transport
samochodem z miejsca zamieszkania do pracy, dodatki urlopowe
i wakacyjne. Rekrutacja: Sandra
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32
05, E-mail: s.sadowska@jupiterpolska.pl. W aplikacji prosimy
umieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr
133, poz. 883 ze zm.).

Oferujemy: pracę od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 17,
stała umowa o prace, szkolenia,
rozwój i pomoc w pracy. Wymagania: znajomość języka angielskiego 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 niderlandzkiego. Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV i list motywacyjny w języku angielskim lub
niderlandzkim na adres e-mail
michal.banach@abeos.nl , w tytule wiadomości proszę wpisać
INTER/AL.
Dekarz ZZP. Poszukuje 2
osób, którzy maja zarejestrowana firmę w Holandii, do pracy w
Pijnacker; praca jako dekarz,
dachówka; wymagany: doświadczenie oraz narzędzia,
płatność po 7 dniach, tel.
0642836192.

Praca w szklarni. Dla swojego zleceniodawcy agencja Van
Koppen & Van Eijk poszukuje
zmotywowanych osób do pracy
w szklarni. Obowiązki: zbieranie
owoców miękkich (maliny, jeżyny), kontrola jakości. Wymagania: prawo jazdy, mile widziane
doświadczenie w tego typu pracy.
Oferujemy: prace w pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, transport do pracy, zakwaterowanie. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres
roosendaal@vkve.nl lub telefon
pod numer: 0165760030. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej 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 zgodę.

Składanie
kontenerów. Dla zleceniodawcy w
Echt agencja Van Koppen &
Van Eijk szuka osób do pracy
przy składaniu kontenerów
na zamówienia. Obowiązki:
składanie pojemników na zamówienia. Wymaganie: motywacja do pracy, dobra kondycja fizyczna. Oferujemy: pracę
w pełnym wymiarze godzin,
atrakcyjne wynagrodzenie,
transport do pracy, zakwaterowanie. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242.
Do aplikacji prosimy o załączenie klauzuli następującej
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 zgodę.

Pracownik Działu Administracji. Poszukuje osoby, która
chciałby pracować w Administracji firmy Abeos. Praca polega na
obsłudze telefonicznej pracowników, udzielaniu odpowiedzi na
zapytania e-mailowe, prowadzeniu dokumentacji pracowników
oraz kontrola nad sprawnym prowadzeniem działu administracji.
Zadania: prowadzenie dokumentacji biura, przygotowanie umów
i dokumentów, udzielanie odpowiedzi na zapytania e-mailowe,
asysta oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowników, obsługa telefoniczna pracowników.

Pracownik produkcyjny. Praca produkcyjna dla
par i nie tylko, Venlo. Agencja
Pracy Czasowej Jupiter ma
już dwadzieścia lat doświadczenia w rekrutacji i selekcji
pracowników (nr cert. 10790).
Nasi wykwalifikowani, pełni
motywacji, pracownicy tymczasowi pochodzą głównie z
Polski i mogą być zatrudnieni
w różnych sektorach: w branży
spożywczej, transportowej, w
dystrybucji i w sektorze AGF
poszukuje nowych pracowników na stanowisko. Pracownik produkcyjny (pary również

mile widziane). Zakres obowiązków: sortowanie i pakowanie
owoców, warzyw lub cytrusów
na taśmie produkcyjnej, ważenie
produktów do pojemniczków, stickerowanie produktów, inne prace
produkcyjno-magazynowe zlecone przez Pracodawcę. Wymagania: umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność do pracy na dłuższy okres czasu. Oferujemy: Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Pracę
w renomowanej i stabilnej firmie
przez długi okres czasu, wynagrodzenie w systemie tygodniowym,
Darmowy transport do pracy, Dla
osób które nie ukończyły 20 lat
oferujemy darmowe mieszkania, Możliwa praca także dla par,
Stawki zgodne z holenderskim
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne,
Dodatki urlopowe i wakacyjne.
Reklama

Rekrutacja: Sandra Sadowska,
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail:
s.sadowska@jupiterpolska.pl. W
aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 13.).
Praca na dziale ekspedycji. Dla zleceniodawcy w ‘s Hertogenbosch agencja pracy Van
Koppen & Van Eijk poszukuje
zmotywowanych osób do pracy
na dziale ekspedycji w przetwórni
mięsa cielęcego. Obowiązki: załadunek transportów mięsa cielęcego. Wymagania: motywacja
do pracy, dobra kondycja fizyczna, umiejętność pracy w zespo-

le, gotowość do pracy w niskiej
temperaturze, znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w
stopniu podstawowym. Oferujemy: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie oraz transport do miejsca
pracy, ubezpieczenie zdrowotne,
możliwość dodatkowego szkolenia. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer:
013 7620242. Do aplikacji prosimy o załączanie klauzuli następującej 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 monecie wycofać swoją zgodę.
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Praca w przetwórni owoców i warzyw. Dla klienta z
siedzibą w Zwaagdijk agencja
pracy Van Koppen i Van Eijk
szuka zmotywowanych osób do
pracy przetwórni owoców i warzyw. Obowiązki: praca na linii
produkcyjnej przy produkcji sałatek warzywnych. Wymagania:
motywacja do pracy, umiejętność
pracy w zespole. Oferujemy: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie
oraz transport do miejsca pracy,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych prosimy o przesłanie
cv na adres zwaag@vkve.nl lub telefon pod numer: 0228760088.
Do aplikacji prosimy o załączanie
klauzuli następującej 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
monecie wycofać swoją zgodę.
Operator wózka EPT. JUZ
OD ZARAZ. Dla naszych klientów
poszukujemy osób do pracy jako
operator wózka EPT. Miejsce pracy: Venlo. Rozpoczęcie pracy: Pra-

Reklama

ca od zaraz. Wymagania: certyfikat uprawniający jazdę wózkiem
EPT, warunkiem koniecznym jest
komunikatywna znajomość języka angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, chęć rozwoju
osobistego, punktualność. 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 tygodniowym, Darmowy transport do pracy, Możliwa
pracy także dla par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie zdrowotne,Dodatki urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja:
Sandra Sadowska, Tel.: +48 517
493 205, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl, Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu 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 FIZYCZNE AMSTERDAM. Agencja

Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. W skład oferty wchodzą: prace fizyczne przy
załadunku, rozładunku, klasyfikacji i segregacji towarów w firmie zajmującej się recyklingiem
opon (Amsterdam). Wymagania:
prawo jazdy kat.B (obowiązkowe). Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy
długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO).
Charakter pracy: praca od kwietnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
dopiskiem PRACE FIZYCZNE na
adres:
info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.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: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przepro-

wadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Mechanik samochodowy.
Helmond. Agencja Pracy TPM
poszukuje mechanika samochodowego do pracy w Holandii. Wymagania: doświadczenie w pracy
mechanika
samochodowego,
umiejętność
przeprowadzania
badań technicznych i przeglądów
samochodowych. Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie
(opcjonalnie),
ubezpieczenie
zdrowotne, cotygodniowe wypłaty na konto, min. 40h pracy
tygodniowo, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO).
Charakter pracy: praca od zaraz.
Miejsce pracy: Helmond. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem MECHANIK
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com (Certyfikat nr 2318). Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem
(+48)608404233. Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji przez

The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Kierowca autobusu. BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE! Firma Jupiter poszukuje kierowcę
autobusu w Holandii którego zadaniem będzie dowóz pracowników do pracy. Specyfikacja pracy:
Praca kierowcy jest to to praca
która przede wszystkim polega
na przywożeniu/odwożeniu osób
do pracy i z pracy (wykonujemy
od 8-10 kursów na dzień- kursy do danych zakładów pracy).
Są to autobusy do 50 osób. Wymagania: mile widziana komunikatywna znajomość języka
angielskiego, minimum 3 letnie
udokumentowane doświadczenie
jako kierowca autobusu, motywacja i dyspozycyjność do pracy od
zaraz na dłuższy okres czasu. Oferujemy: Praca stała już od zaraz
na dłuższy okres czasu, umowa
o prace z holenderska filia Jupiter Uintzendbureau, organizacje
płatnego wyjazdu do Holandii,
co tygodniowe wypłaty (350 euro

netto - na początek!) przelewane bezpośrednio na konto, jak
również cotygodniowe zestawienie przepracowanych godzin i
kosztów, BEZPŁATNE zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii,
pomoc przy wyrobieniu numeru
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne,
dodatki urlopowe i wakacyjne,
rozliczenia podatkowe (Jaaropgave) dzięki którym odzyskasz
nadpłacony podatek. Rekrutacja:
Osoby zainteresowane prosimy
o wysłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w temacie wpisując KIEROWCA AUTOBUSU. Po
więcej informacji proszę dzwonić
pod numer +48 517 493 205. W
aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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PRACA
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oferty wchodzą następujące
prace: prace produkcyjne firmie
zajmującej się produkcją ziół,
przypraw, odżywek i aromatów
wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym (Deurne). Agencja
Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
opiekę polskiego koordynatora,
cotygodniowe wypłaty na konto,
możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). Charakter
pracy: praca od maja 2019.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnienie
formularza kontaktowego tpmwork.com/#formularz (Certyfikat
nr 2318). Kontakt telefoniczny
możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod numerem
(+48)618205550. Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Operator wózka typu OPT.
Van Koppen & Van Eijk od 2003
roku cieszy się zaufaniem Klientów i Pracowników na terenie
całej Holandii i innych krajów
Europy. Naszym największym
kapitałem jest Pracownik. Dla
naszego zleceniodawcy z siedzibą w Moerdijk poszukujemy
osób do pracy w magazynie z
odzieżą. Praca polega na kompletowaniu zamówień przy użyciu
wózka OPT. Wymagania: Motywacja do pracy, Umiejętność
Reklama

pracy w zespole, Doświadczenie
w kompletowaniu zamówień, Doświadczenie w obsłudze wózka
OPT, Komunikatywna znajomość
języka angielskiego, Gotowość
do pracy w systemie pięciozmianowym. Oferujemy: Pracę w
dobrze prosperującej firmie, Zakwaterowanie 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 zainteresowany/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 agencja 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 pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne
wynagrodzenie, transport do pracy, zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv
na adres denhaag@vkve.nl lub telefon pod numer: 0703080690.
Do aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej 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 zgodę.

- 1900 euro (wliczając koszt podróży). Darmowe zakwaterowanie: Bungalow/mieszkanie lub
dom (wspólna kuchnia i łazienka). Ubezpieczenie zdrowotne
– ok.€94,64 (musi być opłacone
przez pracownika). Obowiązki: Montaż kasetonów, Montaż
izolacji i paneli izolacyjnych,
Przykręcanie stalowych paneli
dachowych oraz pokładowych.
Wymagania: Własny samochód,
Własne narzędzia, Odzież robocza, ( kask i obuwie), Komunikatywny j. angielski lub niemiecki,
Doświadczenie na podobnym
stanowisku, VCA mile widziane,
Dobra organizacja pracy oraz
odpowiedzialność. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe kryteria proszone
są o wysłanie CV w j. angielskim
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisując:
MFS. Prosimy o dopisanie następującej 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 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w
celu ich umieszczenia w bazie
danych osób zainteresowanych
pracą za granicą (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

Monter fasad stalowych.
40h/tydzień. Dla naszego klienta
w Holandii poszukujemy monterów fasad stalowych. Holenderska umowa o pracę. Płaca: 1700

Kompletowanie
zamówień. Van Koppen & Van Eijk od
2003 roku cieszy się zaufaniem
Klientów i Pracowników na terenie całej Holandii i innych krajów

Europy. Naszym największym
kapitałem jest Pracownik. Dla
zleceniodawcy w Tilburgu poszukujemy 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 godzin, wynagrodzenie w wysokości 10,15 euro na godzinę plus
dodatek zmianowy, transport do
miejsca pracy, zakwaterowanie,
ubezpieczenie. Jesteś zainteresowany/na? Prześlij cv na adres
tilburg@vkve.nl lub telefon pod
numer: 0137620242 albo wypełnij 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 przesyłek. Van Koppen & Van Eijk od
2003 roku cieszy się zaufaniem
Klientów i Pracowników na terenie całej Holandii i innych krajów
Europy. Naszym największym
kapitałem jest Pracownik. Dla
zleceniodawcy z siedzibą w Woerden poszukujemy zmotywowanych osób do pracy w sortowni
przesyłek. Praca polega na sortowaniu paczek. Wymagania:
motywacja do pracy, dobra kondycja fizyczna, umiejętność pracy w grupie, gotowość do pracy
na nocnej zmianie, prawo jazdy
mile widziane. Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godzin,
zgodne z CAO wynagrodzenie
w wysokości 9,80 euro plus dodatek zmianowy, transport do
miejsca pracy, zakwaterowanie,
ubezpieczenie. Jesteś zainteresowany/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 truskawki podwieszanej pod wiatami. Venlo. Agencja Pracy Czasowej Jupiter ma już dwadzieścia
lat doświadczenia w rekrutacji
i selekcji pracowników (nr cert.
10790). Nasi wykwalifikowani, pełni motywacji, pracownicy
tymczasowi pochodzą głównie z
Polski i mogą być zatrudnieni w
różnych sektorach: w branży spożywczej, transportowej, w dystrybucji i w sektorze AGF poszukuje
nowych pracowników : DO ZBIORU TRUSKAWKI PODWIESZANEJ
(praca na powietrzu - pod wiatami). Wymagania: mile widziane 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 renomowanej i stabilnej firmie (praca od
poniedziałku do soboty), co tygodniowe wypłaty, zakwaterowanie,
pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, pomoc
przy wyrobieniu numeru sofii,
ubezpieczenie, bezpłatny transport samochodem z miejsca zamieszkania do pracy, dodatki
urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na s.sadowska@jupiterpolska.pl w temacie
wpisując ZBIORY TRUSKAWKI. Po
więcej informacji proszę dzwonić
pod numer +48517493205. W
aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97

r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą następujące prace: prace produkcyjne w firmie
zajmującej się przetwórstwem
mięsnym – pakowanie, sortowanie kiełbas, szaszłyków, wędlin
ect. (Best). Agencja Pracy TPM
oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość
pracy długoterminowej, legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). Charakter pracy: praca od maja 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
dopiskiem PRODUKCJA na adres:
info@theperfectmatch.pl
LUB
info@tpmwork.com LUB wypełnienie formularza kontaktowego
tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318). Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach
urzędowania biura pod numerem
(+48)618205550. Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica 25
Stycznia 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Pakowanie zamówień. Dla
zleceniodawcy w Moerdijk agencja Van Koppen & Van Eijk szuka
osób do pracy w magazynie. Obowiązki: pakowanie zamówień.
Wymaganie: motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: pracę w pełnym
wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, transport do pracy,
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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OGŁOSZENIA DROBNE
Transport – oferuję:
BUSY POLSKA - HOLANDIA
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYBKO BEZPIECZNIE +48 601
380 539. PRZEJAZDY BEZ
PRZESIADEK. DO HOLANDII PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK.
DO POLSKI - WTOREK I PIĄTEK. CONNECT - LICENCJONOWANE PRZEWOZY BUSEM
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48
601380539, www.przewozyconnect.pl. Oferujemy przewozy komfortowymi busami
9 osobowymi na trasie Polska
- Holandia. Niewątpliwą zaletą
podróży jest stosunkowo krótki

czas przejazdu, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod wskazany
adres od DRZWI do DRZWI.
Trasy przejazdu planowane tak,
aby maksymalnie skrócić czas
podróży. Dla stałych klientów i
grup zorganizowanych korzystne rabaty! www.przewozyconnect.pl, tel. +48 601 380 539.
Transport – oferuję:
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, dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja,
dvd, wi-fi na terenie Polski.
Świadczymy usługi w zakresie
przewozu osób z południowej
Polski przez środkowe Niemcy
do Holandii i Belgii, przewozimy ludzi z adresu pod adres,
organizujemy wyjazdy weekendowe do dowolnego miasta w
Europie, możliwość wynajęcie
samochodu z kierowcą lub bez.
Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz.

Reklama

Transport – oferuję: Taxi
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783.
Szukacie
państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii?
Dobrze trafiliście. Oferuje bezpieczny transport z adresu pod
adres w rozsądnej cenie. Przewóz maksymalnie dla 4 osób
komfortowym samochodem
w miłej atmosferze. Prowadzę
obsługę lotnisk Eindhoven,
Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy do urzędów, lekarzy, na
dyskoteki-Luna,
Shuffle,Geldern i inne. Usługa także dotyczy zakupów (również w godzinach nocnych i weekendy),
także pomoc w małych przeprowadzkach, oraz wszelkie inne według potrzeby
klienta. Ceny do negocjacji,
dla stałych klientów duże
rabaty. Lokalizacja Cuijk
koło Nijmegen. Postaw na
sprawdzonych,
zaoszczędzisz pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń
każdego dnia o każdej porze
+31687323783.
Transport – oferuję:
Wolne miejsca do POLSKI
NAJTANIEJ. Podkarpackie,
Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Małopolskie,
Śląskie, Opolskie. POLSKA
0048-516496652 HOLANDIA 0031-68488678. 5ty

przejazd GRATIS, atestowane
fotele, nowe samochody, wifi,
klimatyzacja, najlepsi kierowcy z wieloletnim doświadczeniem, często podwójne obsady, szybkie mikrobusy busy
oraz duże busy z DVD, ubezpieczenie podczas podróż, najkrótszy czas przejazdu, uprzejmi, profesjonalni kierowcy.
ZAMAWIAJĄC
PRZEJAZD
NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANOWANEGO
WYJAZDU, NUMER TELEFONU
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie,
Wielkopolskie,
Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie. POLSKA
0048-516496652 HOLANDIA
0031-684886783, www.vip-trans.pl.
Transport – oferuję:
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD 55 EURO, FIRMA
MILEKTRANS OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZDY Z ADRESU NA ADRES NA TRASIE
POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA,
KONTAKT: +48 609 822 180
(przyjmujemy również rezerwacje SMS), www.MILEKTRANS.pl
(rezerwacje internetowe), OBSŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE,
LUBUSKIE
( Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa
i okolice), WIELKOPOLSKIE
(Ostrzeszów, Kępno, Syców i

okolice), ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, Włoszczowa).
PODKARPACKIE (Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: PRZEJAZD
W DWIE STRONY (oszczędzasz
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ
(zniżka 5euro lub 20zł każda osoba), TANIE CZWARTKI
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI ( powrót do PL)
przejazdy od 50euro/ 210zł.
SAMOCHODY:
MERCEDES
SPRINTER (duża przestrzeń bagażowa + maksymalny komfort
podróży), RENAULT MASTER
(duża przestrzeń bagażowa +
maksymalny komfort podróży),
OPEL VIVARO (pojedyncze rozkładane fotele), FORD TRANSIT
(przestronny i komfortowy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!
Transport
–
oferuję: Firma DAN-MAR oferuje
transport osób, paczek oraz
korespondencji. Nasza firma
posiada CERTYFIKAT ZAUFANEGO
PRZEWOŹNIKA!!!!Zapewniamy krótszy czas podróży, możliwy dowóz osób pod
wskazany adres oraz ubezpieczenie na czas przejazdu. Każdy bus posiada klimatyzację,
DVD oraz wygodne rozkładane
fotele, które gwarantują komfort i wygodę każdemu pasażerowi. 6 kurs – 50% taniej!!!

PRACA
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zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na
adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 0137620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej 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 zgodę.
Pracownik produkcyjny.
Praca produkcyjna przy owocach dla par i nie tylko Agencja Pracy Czasowej Jupiter ma
już dwadzieścia lat doświadczenia w rekrutacji i selekcji
pracowników (nr cert. 10790).
Nasi wykwalifikowani, pełni
motywacji, pracownicy tymczasowi pochodzą głównie z
Polski i mogą być zatrudnieni
w różnych sektorach: w branży spożywczej, transportowej,
w dystrybucji i w sektorze AGF
poszukuje nowych pracowników na stanowisko. Pracownik
produkcyjny (pary również mile

widziane). Zakres obowiązków:
sortowanie i pakowanie owoców, warzyw lub cytrusów na
taśmie produkcyjnej, ważenie
produktów do pojemniczków,
stickerowanie produktów, inne
prace produkcyjno-magazynowe zlecone przez Pracodawcę.
Wymagania: umiejętność pracy
w zespole, dyspozycyjność do
pracy na dłuższy okres czasu.
Oferujemy: Pomoc polskiego
personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy wyrobieniu
numeru sofii, Pracę w renomowanej i stabilnej firmie przez
długi okres czasu, wynagrodzenie w systemie tygodniowym,
Darmowy transport do pracy,
Dla osób które nie ukończyły 20
lat oferujemy darmowe mieszkania, 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 następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 artykułów spożywczych z ponad 25
letnim doświadczeniem na rynku. W związku z dynamicznym
rozwojem Naszej firmy poszukujemy 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 monterów ram okiennych. Obowiązki:
Montaż ram okiennych, Montowanie listew, uszczelek, Obróbka
blacharska, Inne drobne prace,
Holenderska umowa o pracę, Płaca: 1700 - 1900 euro (wliczając
koszt podróży), Darmowe zakwaterowanie: Bungalow/mieszkanie lub dom (wspólna kuchnia i
łazienka), Ubezpieczenie zdrowotne – ok.94,64 euro(musi
być opłacone przez pracownika).
Wymagania: Własny samochód,

Własne narzędzia, Odzież robocza, ( kask i obuwie), Komunikatywny j. angielski lub niemiecki,
Doświadczenie na podobnym
stanowisku, VCA mile widziane,
Dobra organizacja pracy oraz
odpowiedzialność. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe kryteria proszone
są o wysłanie CV w j. angielskim
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisując:
MRO. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę
na 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 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w
celu ich umieszczenia w bazie
danych osób zainteresowanych
pracą za granicą (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.
Praca w szklarni. Dla zleceniodawców 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 wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, transport do pracy,
zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na
adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej 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 zgodę.
Operator wózka widłowego. 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 widłowym, warunkiem koniecznym
jest komunikatywna znajomość
języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego, chęć
rozwoju osobistego, punktualność. 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 tygodniowym, Darmowy transport
do pracy, Możliwa pracy także
dla par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne,Dodatki
urlopowe
i wakacyjne. Rekrutacja: Sandra Sadowska, Tel.: +48 517
493 205, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl, Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu 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.
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Nasza Holandia
OGŁOSZENIA DROBNE
W razie potrzeby wystawiamy
faktury VAT. Wyjazdy z Polski:
Wtorek, Środa, Piątek, Sobota. Powroty do Polski: Środa,
Piątek, Sobota, Niedziela. Grupy zorganizowane lub powyżej
4 osób- wyjazd każdego dnia
tygodnia z 20% rabatem!!! W
Polsce jeździmy przez takie
województwa jak: lubelskie,
podkarpackie, mazowieckie,
świętokrzyskie, wielkopolskie,
małopolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie oraz opolskie i lubuskie. Kontakt pod numerem
+48 660 562 625 lub +31 617
679 151, e-mail: danmarprzewozy@wp.pl.
Nauka: Kurs j.holenderskiego. STICHTING NOSTRI
MUNDI (Fundacja Nasz Świat)
w Waddinxveen już od lat organizuje kursy języka niderlandzkiego na poziomach od
A0 do B2. Zajęcia odbywają
się w sobotę wieczorem i
przez całą niedzielę, w małych
6 - 10 osobowych grupach.
Nie jestes pewny na jakim poziomie jest Twój niderlandzki?
Nasz specjalny test pomoże
Tobie (i nam) to ustalic. Aby
na kursie osiągnąć poziom
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły,
każdy po 16 godzin zegarowych. Spotykamy się raz w
tygodniu na 2 godziny. Aby
Reklama

na kursie osiągnąć poziom
A2, trzeba zaliczyć 2 dalsze
moduły, po 16 godzin zegarowych każdy. Spotykamy się
raz w tygodniu na 2 godziny.
Moduły A1 i A2 kończą się egzaminem i rozdaniem certyfikatów tym kursantom, którzy
egzamin zdali. W przypadku
kursów na poziomie B1 i B2,
oprócz egzaminu pisemnego,
moduły kończą się dodatkowym egzaminem ustnym.
Cena jednego modułu wynosi 200 euro, niezależnie od
poziomu. Warto zapytać pracodawcę, czy zechciałby zainwestować w Twój kurs. Lekcje
prowadzi nauczycielka z wykształceniem wyższym lingwistycznym i mieszkająca w Holandii już 40 lat. 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 trasie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa
klimatyzacja. Duże wygodne
busy i szybkie mikrobusy. Podkarpackie, Małopolska, Śląsk,
Świętokrzyskie, Opolskie, Lu-

buskie, Dolny Śląsk , Łódzkie,
Wielkopolskie, Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.NL: +31 686 15 44 92,
PL: +48 888 05 07 07* atestowane, kubełkowe fotele, *
ubezpieczenie na całej trasie*
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimatyzacja. Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do soboty
w godz: 9:00-20:00, rezerwacja
sms całą dobę.
Transport
–
oferuję: CODZIENNIE PRZEWÓZ
OSÓB - POLSKA - HOLANDIA
BELGIA NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB Z
FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeżdżamy codziennie z POLSKI,
NIEMIEC, BELGII, HOLANDII.
Obsługujemy
województwa:
podkarpackie, świętokrzyskie,
małopolskie, śląskie, opolskie,
dolnośląskie. Kursy międzynarodowe realizujemy busami
9-osobowymi o wysokim standardzie. Wykonujemy przewozy osób w systemie „door to
door”, ze wskazanego adresu
początkowego pod wskazany adres końcowy. Oferujemy
Państwu
KONKURENCYJNE
CENY oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty
przejazd za 50 procent ceny
lub 10-ty tylko za 1 zł, 5 procent rabatu za płatność z góry,
zniżki dla grup (już od 2 osób),

rezerwacja w dwie strony -10
euro. Więcej na naszej stronie
www.poeuropie.pl. Kontakt PL
+ 48 666 66 10 20, NL + 31
687 75 06 02 (lycamobile), GG
49870095, mail: biuro@poeuropie.pl, www.poeuropie.pl,
JAK REZERWOWAĆ? Wybierz
jedną z możliwości: 1. Wypełnij
formularz: http://poeuropie.
com.pl/kontakt.php. 2. Wyślij
SMS z rezerwacją na numer
+48 66666 10 20 lub +31 687
750 602. W treści wiadomości
wpisz: datę wyjazdu, adres początkowy – gdzie mamy po Ciebie przyjechać, adres końcowy
– gdzie mamy Cię zawieźć,
imię i nazwisko pasażera, dodatkowe informacje np. numer
telefonu, datę powrotu itp. 3.
Zadzwoń do nas. Rezerwacja
jest ważna po potwierdzeniu
przez nas.
Transport – oferuję: INTER-TOUR BUSY DO NIEMIEC
I HOLANDII. Przewóz osób
Polska - Niemcy – Holandia.
Obsługujemy województwa:
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE,
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu:
Polska - Holandia: od 250
zł. Holandia - Polska: od 60
euro. Firma Inter- tour oferuje
Państwu: indywidualne przewozy do Niemiec i Holandii,
transport
zorganizowanych

grup z dowolnych miejsc oraz
w dowolnych terminach, transport z miejsca zamieszkania
bezpośrednio pod wskazany
adres, atrakcyjne ceny, zniżki
dla dzieci do 15 lat, spokojną i
komfortową podróż. Nasza firma dysponuje nowoczesną flotą około 75 pojazdów, która na
bieżąco jest modernizowana.
Wszystkie nasze samochody
znajdują się w nienagannym
stanie technicznym. Chcesz
dotrzeć szybko i bezpiecznie?
Nie szukaj więcej. Kontakt:
www.inter-tour.eu, Tel: +48
602 782 271, Tel: +48 77 484
40 11.
Transport – oferuję:
Transport z Holandii do Polski? Dzwoń: 660-322-166.
Busy z 2017 roku zapewnią Ci
bezpieczny i szybki przejazd.
Wyjeżdżasz do Holandii? Masz
pilny wyjazd do Belgii? Musisz
być zaraz w Niemczech albo
we Francji? Zapisz ten numer
i dzwoń teraz. Z Polski: 660322-166, z zagranicy: 0048660-322-166. Albo wyślij SMS
– oddzwonimy. Nasze samochody wożą tanio, komfortowo i na miejsce. Renault Trafic
z roku 2017, najmocniejszy
silnik, nowe opony Michelin,
dwustrefowa klimatyzacja, ładowarka do smartfonu/table-

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

Wolontariusze szukają domów
dla zwierząt laboratoryjnych
Myszy, szczury, świnki morskie, które biorą udział w
nieinwazyjnych
eksperymentach naukowych, po
zakończeniu badań bywają
nieraz usypiane. My zabiegamy, by zamiast tego trafiały one do adopcji. Mówimy w ten sposób "dziękuję"
zwierzętom, które pomagają w rozwoju nauki - mówi
Ida Kułacz z inicjatywy Lab
Rescue.
"Lab Rescue to oddolna inicjatywa. Przedstawiciele laboratoriów, naukowcy czy weterynarze
zgłaszają się do nas i informują
o zakończeniu jakiegoś eksperymentu czy badań nad zwierzęta-

mi. Mówią nam, ile będzie zwierząt do oddania. A my staramy
się znaleźć tym zwierzętom dom"
- mówi w rozmowie z PAP Ida Kułacz, działaczka Lab Rescue, studentka genetyki.
Wolontariusze z Lab Rescue
od początku działalności, czyli przez 2 lata, znaleźli dom dla
niemal 2 tys. zwierząt - myszy,
szczurów, świnek morskich czy
królików.
Z danych Najwyżej izby Kontroli 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 wędrowne.
Nie wszystkie jednak eksperymenty naukowe na zwierzętach
są badaniami inwazyjnymi. Jeśli

FOT. FREEIMAGES.COM / BJARTE KVINGE TVEDT

naukowcy badają jedynie zachowania 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 zakończeniu eksperymentów - nie ma środków, by je utrzymywać i decyduje
się je uśpić.
Tym laboratoriom chcą właśnie pomóc wolontariusze z Lab
Rescue. "Absolutnie nie jesteśmy
przeciw nauce, przeciw badaczom! Staramy się budować pozytywny wizerunek laboratoriów,
jako miejsc, którym zależy również na dobru zwierząt" - zapewnia wolontariuszka.
"Pomagamy znajdować domy
dla zwierząt laboratoryjnych. To
nasza forma powiedzenia `dziękuję` zwierzętom, które przysługują się rozwojowi nauki" - komentuje.
Ida Kułacz opowiada, że powodzeniem zakończyły się adopcje 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 widziały ich w fartuchach. Nie wiedzą, 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 zwierzęta 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 zwierzęta bały się, uciekały i nie chciały
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jeść z ręki. A teraz, po kilku miesiącach od adopcji, świnki morskie 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. "Laboratoria zwykle nie chcą informować o
szczegółach eksperymentu. Zwykle mamy więc tylko informację,
że np. na zwierzętach testowano
leki albo prowadzono eksperymenty behawioralne" - opowiada
działaczka.
Osoby, które z pośrednictwem
Lab Rescue chcą za darmo przygarnąć zwierzę laboratoryjne,
powinny wypełnić ankietę przedadopcyjną. "Jeśli wszystko jest w
porządku, przekazujemy zwierzę
do adopcji, ewentualnie w razie
potrzeby wykonujemy wizytę przedadopcyjną" - opowiada.
Ida Kułacz mówi, że zapotrzebowanie na domy dla zwierząt laboratoryjnych jest niemal ciągle.
Co jakiś czas organizowane są
akcje - kończy się eksperyment i
trzeba znaleźć np. dom dla kilkunastu czy kilkudziesięciu zwierząt.
Jednak pomiędzy akcjami stale
jest zapotrzebowanie na dom dla
zwierząt z nadwyżek hodowlanych. "Niestety część takich zwierząt jest usypiana, i nie jesteśmy
w sanie temu zapobiec" - ubolewa
rozmówczyni PAP.
Działaczka Lab Rescue apeluje do pracowników laboratoriów o kontakt z wolontariuszami
Lab Rescue (https://www.facebook.com/pg/Lab-Rescue-adopcje-zwierz%C4%85t-laboratoryjnych-728817903938175/
about/?ref=page_internal) na

FOT. FREEIMAGES.COM / BAS VAN DE WIEL
ok. dwa miesiące przed zakończeniem
eksperymentów
ze zwierzętami. "W tym czasie
zwykle szacujemy, ile miejsc
znajdziemy dla zwierząt, szukamy osób, które zdecydują się na
adopcję i dopiero wtedy zabieramy zwierzęta z laboratorium"
- opowiada.
Dodaje, że na razie Lab Rescue zajmowało się adopcją zwierząt z laboratoriów w Warszawie,
Wrocławiu, Łodzi czy Poznaniu.
Zachęca jednak do współpracy laboratoria i wolontariuszy z innych
miast.
Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych
z 2015 r. zakłada, że procedury 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 zapewnia się opiekę i odpowiednie
warunki utrzymania. Zwierzę
pozostawione przy życiu po zakończeniu eksperymentu można też przywrócić do siedliska
przyrodniczego właściwego dla
gatunku lub znaleźć mu nowego
właściciela. Są jednak trzy warunki: musi na to pozwalać stan
zdrowia zwierzęcia, nie może to
stanowić dla nikogo zagrożenia.
A poza tym zwierzę musi mieć
zapewnione odpowiednie warunki utrzymania.
PAP - NAUKA W POLSCE,
LUDWIKA TOMALA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL

FOT. FREEIMAGES.COM / CSABA TOMCSAK
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Sześcioraczki – Filip, Tymon,
Zosia, Kaja, Malwina i Nela
Filip, Tymon, Zosia, Kaja,
Malwina i Nela – tak nazywają się pierwsze w Polsce
sześcioraczki, które urodziły się w Krakowie. Lekarze
obecnie oceniają ich stan
jako zadowalający.
Na wtorkowej konferencji
lekarze przekazali, że dzieci "urodziły się w zaskakująco dobrym
stanie, jak na sześcioraczki".
Wskazali jednocześnie, że noworodki, które przyszły na świat 11

tygodniu przez cesarskie cięcie.
Lekarze poinformowali, że
"na razie są zadowoleni ze stanu
zdrowia maluchów". Zaznaczyli,
że "to ciągle bardzo niedojrzałe
dzieci, wymagające jeszcze przynajmniej kilkumiesięcznej hospitalizacji, obserwacji i stymulacji".
Jeszcze w poniedziałek jedno
z dzieci było podpięte do respiratora. "Już w tej chwili wszystkie
oddychają przy pomocy wentylacji nieinwazyjnej, otrzymują
wsparcie oddechowe, ale niewymagające intubacji i respiratora"
– mówił prof. Lauterbach. Dodał,
że żywienie dzieci jest
uzupełniane mlekiem z
Banku Mleka, który działa w Szpitalu Ujastek.
Według lekarzy dzieci będą mogły opuścić
szpital za około 2,5-3
miesiące.
Sześcioraczki
to
cztery dziewczynki i
dwóch chłopców. Najmniejsze z nich ważyło
przy urodzeniu 890 g,
największe 1300 g. Rodzice 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. Chcemy im zagwarantować
ciepło i obdarzyć każde
dziecko taka samą porcją miłości i troski. ZroFOT. FREEIMAGES.COM / FRANCISCO NAVARRO
bimy wszystko co w natygodni przed terminem, wykazują – typowe dla wcześniactwa
– cechy niedojrzałości układu oddechowego i ośrodkowego układu
nerwowego.
"Rozwój, który przebiega w towarzystwie pięciu innych kolegów
i koleżanek, jest inny, trudniejszy,
jeśli go porównamy z rozwojem
pojedynczego płodu, który ma
więcej miejsca i więcej składników odżywczych" – mówił kierownik oddziału Neonatologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie
prof. Ryszard Lauterbach.
Ciąża został rozwiązana w 29.

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, Malwina 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 potrzebuje spokoju. Ze względu na
ogromne zainteresowanie mediów jest trudne do osiągnięcia.
Dziadek i babcia sześcioraczków Janusz i Zofia Kołodziejczykowie zapewniali, że wspierali i będą
wspierać rodziców. W domu na
rodzeństwo czeka jeszcze starszy
brat – 2,5-letni Oliwier.
Kierownik oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii
prof. Hubert Huras mówił, że
mama była idealną pacjentką –
bardzo konkretną, świetnie współpracującą 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. Podkreślił, że każda ciąża wielopłodowa – nawet bliźniacza – jest ciążą
wysokiego ryzyka i przy takiej liczbie dzieci trudno monitorować ich
dobrostan.
"Te dzieci, urodzone przedwcześnie, wymagają przygotowania, otrzymywały sterydy celem dojrzewania płuc, siarczan
magnezu, aby ustabilizować

FOT. FREEIMAGES.COM / M NOTA
centralny system nerwowy" –
mówił prof. Huras. Sześcioraczki zdarzają się niezwykle rzadko
– raz na 4,7 mld ciąż. Jak poinformowali lekarze, na świecie
narodziły się m.in. w USA i w
Wielkiej Brytanii.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski
zapewnił, że lekarze otoczą rodziców i sześcioraczki pomocą i
wsparciem. "My jako Szpital Uniwersytecki jesteśmy dedykowani
tego typu sytuacjom. Jeżeli jest

trudny, niekonwencjonalny poród,
to właśnie jest najlepsze miejsce"
– powiedział Jędrychowski. Pierwsze propozycje pomocy napływają
także od różnych firm.
W szpitalu w Krakowie w
2008 r. urodziły się pięcioraczki
z Kielc.
(PAP)
AUTORZY: MAŁGORZATA
WOSION-CZOBA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL

Prof. Lauterbach: narodziny
sześcioraczków to wspólny
sukces położników i neonatologów
W Krakowie przyszły na
świat pierwsze w Polsce
sześcioraczki: cztery dziewczynki i dwóch chłopców.
Ich narodziny to wspólny
sukces położników i neonatologów – powiedział PAP
kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prof.
Ryszard Lauterbach.
"To pierwsze narodziny sześcioraczków w Polsce i jedne z
niewielu na świecie. Ta ciąża do-

prowadzona do 29 tygodnia to
wspólny sukces położników i neonatologów. Konsultowaliśmy się
i zdecydowaliśmy, kiedy przeprowadzimy cesarskie cięcie" – podkreślił prof. Lauterbach. Dodał, że
neonatologom zależało na tym, by
dzieci jak najdłużej pozostawały w
łonie matki.
Jak powiedział prof. Lauterbach lekarze byli przygotowani
na narodziny pięcioraczków, dopiero podczas operacji okazało
się, że jest jeszcze szóste dziecko. Najmniejsze z nich waży 890
g, największe 1300 g. "Jesteśmy
na razie zadowoleni. Dzieci przebywają w inkubatorach, jedno z

nich wymagało intubacji, ale przygotowujemy się już, żeby odłączyć
je od respiratora i podłączyć do
nieinwazyjnej wentylacji" - mówił
neonatolog.
Noworodki czeka kilkunastotygodniowy pobyt w szpitalu.
"Mamy nie można zostawić samej. Trzeba jej pomóc" – powiedział prof. Ryszard Lauterbach.
"Jest bardzo zaangażowana,
uśmiechnięta, szczęśliwa. Mogła
dotknąć jednego malca, który urodził się jako szósty i musiał chwilę
poczekać na inkubator" – dodał.
W domu na rodzeństwo czeka
2,5-letni chłopiec. Mama sześcioraczków ma 29 lat.

We wtorek na konferencji prasowej lekarze podadzą
więcej informacji na temat niezwykłych 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)
AUTOR:
MAŁGORZATA WOSION-CZOBA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA
W POLSCE - WWW.
NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES.COM / PETER AKNAI
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy
kolejne z nich. Na pytania
Czytelników odpowiadamy we
współpracy z pracownikami
Kancelarii Podatkowej Anna
Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za
wszystkie nadesłane wiadomości,
jak również za okazane nam
zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do
naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

•••
Dzień dobry,
Chciałem się zapytać czy
żeby dostać dodatek za utracone godziny, to trzeba mieć przepracowane 6 miesięcy pracy w
Holandii?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Obecnie jestem bez żadnych dochodów.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Odpowiedź:
Zasady przy wnioskowaniu o
dofinansowanie do utraconych godzin są takie same, jak przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych w
Holandii, tak więc jak najbardziej
musi być zachowany obowiązek
przepracowanych 26 tygodni w
ciągu ostatnich 36 tygodni. Zachęcamy do przeczytania jednego
z naszych artykułów na ten temat
dostępnego online na naszej stronie 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 pracy). Zasiłek mi się skończył, a
ze względu na moje problemy
ze zdrowiem musiałem wrócić
do Polski i poddać się leczeniu.

Wszystko zależy od tego, ile
czasu minęło już od zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych w
Holandii. Po zakończeniu zasiłku
dla bezrobotnych można zawnioskować o zasiłek chorobowy tylko
wtedy, jeżeli od zakończenia zasiłku dla bezrobotnych nie minęło
więcej niż 4 tygodnie. Jeżeli upłynęły 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 pozytywna, to można przenieść zasiłek
chorobowy do Polski. Będzie trzeba jednak zgłosić to do UWV.

•••
Witam,
Mam pytanko. Po zakończeniu fazy A w danej firmie jak długi okres czasu muszę odczekać,
aby znowu rozpocząć fazę A w tej
firmie?
Z góry dziękuje

(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Zwykle jest to przerwa sześciomiesięczna.

•••

Witam,
Mam pytanie. Od lipca jestem na zasiłku chorobowym w
UWV. Czy jestem w tym momencie ubezpieczona przez UWV?
Mój pracodawca poinformował
mnie, że nie może kontynuować
ubezpieczenia. I następne pytanie: ile miesięcy ma UWV na wysłanie decyzji? Minęły 3 miesiące 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-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Niestety przy pobieraniu
świadczeń (w tym przypadku zasiłku chorobowego) ma Pani obowiązek 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 przyznającej zasiłek chorobowy.

•••
Witam serdecznie,
Mam problem. Jestem zatrudniona na fast kontrakt. Pracodawca nie ma pracy dla mnie,
tylko wysyła smsy, że mam wolne 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-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli ma Pani na kontakcie
zapewnioną konkretną liczbę godzin, to pracodawca jest zobowiązany wypłacać Pani tą liczbę godzin w momencie, kiedy nie jest w
stanie zapewnić Pani pracy. Może
Pani się również starać o dopłatę
do utraconych godzin z UWV.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Reklama

•••

•••

•••
•••

•••
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NA WESOŁO
Podczas próby koncertu
na trąbkę z orkiestrą, solista
stale mylił się i fałszował, a
chcąc zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, rzekł:
- Panie kapelmistrzu, orkiestra gra tak głośno, że sam siebie
nie słyszę.
Na to kompozytor:
- W takim razie szczęściarz z
pana!
Pewien dyrygent w rozmowie stale mówił o sobie,
o swoich koncertach i sukcesach.
W pewnej chwili się zorientował i mówi:
- Ale przepraszam, ja tak ciągle o sobie. Porozmawiajmy o
panu. Jak panu się podobał mój
ostatni koncert?
Reżyser do scenarzysty:
- Pański scenariusz nie jest
zły, tylko momentami nieco zagmatwany. Trzeba go tak poprawić, 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 małżeństwie.

NA WESOŁO

NA WESOŁO

- Wiecie, że Arabowie mogą
mieć kilka żon? To się nazywa poligamia.
Natomiast chrześcijanie mają
tylko jedną żonę. A to się nazywa...
Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi 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 będzie złota rocznica ich ślubu.
- Zróbmy przyjęcie, Stefan - zasugerowała - Zabijmy świnię.
Rolnik podrapał się w siwą
głowę:
- Rany, Elka - w końcu odpowiedział - Nie widzę powodu, żeby
świnia ponosiła odpowiedzialność
za coś, co stało się 50 lat temu.
Podczas przyjęcia z okazji 40-stej rocznicy ślubu
poproszono Tomka, żeby
wyjaśnił pokrótce, jakie są
korzyści z małżeństwa z tak
długim stażem.
- Powiedz nam, czego się nauczyłeś przez te wszystkie wspaniałe lata z twoją żoną?
- Cóż - odpowiedział Tomek
- Nauczyłem się, że małżeństwo
jest najlepszym nauczycielem życia. Uczy lojalności, skromności,
łagodności, powściągliwości, wybaczania i wielu innych umiejętności, 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 dostanę 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 idealną parę:
- On nie musiał wysłuchiwać,
za kogo ona mogła wyjść za mąż.

NA WESOŁO

- Ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego matka.
Jasiu zakończył szkołę
średnią z najlepszymi wynikami i jemu przypadł zaszczyt przemówienia podczas rozdania świadectw.
Stanął na podeście i zaczyna:
- Chciałbym bardzo podziękować 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, zatrzymał się i zaczął z trudnością literować słowo. Jednak przerwał na
chwilkę i w końcu przemówił:
- Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo mojej mamy jest
takie niewyraźne!
Antoś wraca do domu z
przedszkola cały podrapany
na twarzy. Mama przestraszona pyta:
- Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w
przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się
w kółko, złapać za rączki i tańczyć
dookoła choinki.
Mama bardzo była ciekawa, co jej córka robi z chłopakiem, 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 modlą. 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 prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec
ostro:
– Popraw oceny w szkole,
przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to
wrócimy do tematu.

NA WESOŁO
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię 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 podwórku:
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!
Dziadek opowiada wnuczkowi:
- A wiesz wnusiu, że kiedyś to
w sklepach był tylko ocet?
- Jak to dziadku? W caaaałym
hipermarkecie?!
Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii.
Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać
prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co
każe?
Pięć głosików odpowiedziało
jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.
Romuś słyszał rodzinną
legendę, że jego ojciec, dziadek, a nawet pradziadek w
dniu swoich urodzin chodzili
po pobliskim jeziorze, jak Jezus bez mała.
Postanowiwszy przekonać się
o jej prawdziwości w swoim przypadku, 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.

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem - jest
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony
Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

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?”
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DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

n Urząd gminy

n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

n Informacja telefoniczna

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

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

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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

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

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

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

ŹRÓDŁO:
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