
Rozwód - dla niektórych 
sytuacja smutna i nieprzy-
jemna, a dla innych ulga i 
powód do radości. Niezależ-
nie od tego, do której grupy 
należysz, musisz wiedzieć, 
jaki wpływ na Twoje przyszłe 
życie, ma zmiana statusu 
stanu cywilnego (szczegól-
nie jeśli Wasze dochody po-
chodzą z Holandii).

Nie jest nowością fakt, iż pra-
wo holenderskie znacznie różni 
się od polskiego, dlatego przygo-
towaliśmy krótki poradnik o tym, 
jak po rozwodzie zmieniają się 
kwestie dotyczące podatków i 
świadczeń w Holandii. W dalszej 
części artykułu, krok po kroku 
omówimy najważniejsze z nich.

KROK 1: Zaktualizuj swój 
meldunek w Holandii

Jedną z pierwszych rzeczy, 
które trzeba zrobić, to jak naj-
szybciej zaktualizować swój adres 
zameldowania w RNI lub GBA. 
Należy podać informacje o dacie 
złożenia pozwu lub dacie rozwodu 
oraz z jakim dniem zmienia się 
adres zameldowania. Osoby po-
siadające DigiD mają ułatwione 
zadanie - po zaktualizowaniu in-
formacji dotyczących zmiany sta-
nu cywilnego oraz adresu zamel-
dowania, nie muszą martwić się 
o dodatkowe formalności. Od tej 
pory wszystkie urzędy i instytucje 
będą miały informacje o zacho-
dzących zmianach.

Jeżeli nie mieszkasz na sta-
łe w Holandii i nie masz tam 
adresu zameldowania, to czeka 
cię mnóstwo dodatkowej pracy, 
ponieważ w takim przypadku 
należy poinformować wszystkie 
urzędy i instytucje (każdą osob-
no) - Belastingdienst, SVB, CAK, 
fundusz emerytalny i UWV mu-
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2 Praca i życie w Holandii i Belgii

Robotnicy ziemni. Praca 
bez pośredników. Holenderska 
firma zatrudni bezpośrednio 
robotników ziemnych. Praca w 
okolicach Hagi, wynagrodzenie 
10-14 e netto. Zainteresowanych 
proszę o kontakt manilowy raf-
consulting0@gmail.com, proszę 
o podanie nr. tel. w mailu.

Mechanik samochodowy. 
PILNIE poszukuje DOSWIAD-
CZONEJ osoby na stanowisko: 
MECHANIK SAMOCHODOWY 
Miejsce pracy – Lelystad. Zakres 
obowiązków obejmuje: diagnozo-
wanie problemów, kompleksową 
naprawę samochodów, wszelkie 
inne prace związane z zawo-
dem mechanika. Co oferujemy? 
atrakcyjną stawkę godzinową , 
stawka zależy od pracy mechani-
ka samochodowego jeśli dobrze 
wykonuje swoją prace oferujemy 
nawet do 3000 euro, zakwatero-
wanie, ubezpieczenie, możliwość 
pracy na stałe, przeszkolenie w 
zakresie przeglądów okresowych 
RDW, HOLENDERSKA UMOWA 
BEZPOSREDNIO Z PRACODAW-
CA ( bez udziału jakichkolwiek 
pośredników...agencji pracy). 
KONTAKT E-mail : info@dsauto.nl, 
Telefon : +31 320 555 555.

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 produkcją kiełbas, 
szaszłyków i wędlin - pakowanie i 
sortowanie produktów na taśmie 
(Best). Agencja Pracy TPM oferu-
je: zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, transport na te-
renie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawki godzinowe od 10.05 do 
10.60 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca od września 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-

su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Hydraulik.  Dla naszego 
klienta z Szwajcarii poszukujemy 
fachowców z branży budowlanej. 
Lokalizacja: SZWAJCARIA. Wy-
magania: Doświadczenie; Prawo 
jazdy i własny transport; Komuni-
katywny język niemiecki; Co ofe-
rujemy: Wymagająca praca przez 
co najmniej 40 godzin tygodnio-
wo;  Długotrwałe projekty; Wyna-
grodzenie w wysokości od 32-36 
CH/godzina lub, Koszty podat-
kowe, ubezpieczenia i społeczne 
około 20-30 procent. Osoby zain-
teresowane proszę o przesyłanie 
CV, które zostanie zweryfikowane 
przez agencję i po weryfikacji 
zostanie przedstawiona pełna in-
dywidualna ofert pracy. Jeżeli je-
steś zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na adres: 
adrian@karierawholandii.pl w ty-
tule wpisując „Szwajcaria i dane 
stanowisko” lub kontakt telefo-
niczny +48 600 134 877.

Analityk/Trader. Szukam 
Analityka – Tradera. Witam ser-
decznie. Jestem zainteresowany 
nawiązaniem współpracy z ana-
litykiem - traderem, specjalizacja 
rynki kapitałowe, ocena ryzyka, 
analiza fundamentalna plus tech-

niczna z naciskiem na ocenę i 
interpretację wyników spółek. 
Wszystkie osoby zainteresowane 
współpracą proszę o dalszy kon-
takt. Pod nr tel. 0-626-621-486. 
Pozdrawiam.

Praca szklarniowa przy 
ogórkach. JUZ OD DZIS !!! Venlo. 
Dla jednego z naszych klientów 
poszukujemy kandydatów do pra-
cy stałej w szklarni przy sortowa-
niu, ścinaniu lub drajowaniu ogór-
ków. Wymagania: wcześniejsze 
doświadczenie pracy w szklarni 
( preferowane przy ogórkach lub 
pomidorach), motywacja, chęci 
do pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy na długi okres czasu. 
Oferujemy: pracę stałą w reno-
mowanej i stabilnej firmie przez 
długi okres czasu - co tygodniowe 
wypłaty, zakwaterowanie, pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofi, ubez-
pieczenie zdrowotne, bezpłatny 
transport samochodem z miejsca 
zamieszkania do pracy, dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekruta-
cja: Osoby zainteresowane pro-
simy o wysłanie CV na s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl w temacie 
wpisując ‘Praca szklarniowa. Po 
więcej informacji proszę dzwo-
nić pod numer +48 517493205 
Sandra Sadowska. 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 lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją pizzy 
(Liessel). 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), stawki godzinowe od 
10.05 do 10.60 euro brutto/h. 
Charakter pracy: praca od wrze-
śnia 2019. Osoby zaintereso-
wane 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Zbiór pieczarek. OFERTA 
PRACY – ZBIÓR PIECZAREK dla 
osób z doświadczeniem i bez do-
świadczenia. Szukasz pracy na 
długi okres? Jeśli tak, zapoznaj 
się z naszą ofertą. Oferujemy: 
Holenderską umowę o pracę - 
Atrakcyjne wynagrodzenie ( € 
10,- brutto /h + 8% dodatku wa-
kacyjnego + 1,5 dnia płatnego 
urlopu / 4-tygodniowy okres rozli-
czeniowy - Wyposażone zakwate-
rowanie - Darmowy transport do 
pracy z miejsca zakwaterowania 
- Czas dojazdu do pracy 10-15 
min. - Opiekę polskojęzycznego 
koordynatora - Pracę w polskim 
zespole - Wypłacanie wynagro-
dzeń w terminie - Pomoc w wyro-
bieniu numeru BSN (odpowiednik 
polskiego NIP) i założeniu konta. 

PRACA

CIĄG DALSZY NA STR. 4

szą dostać informację o rozwo-
dzie i zmianie miejsca zamiesz-
kania. Jeśli tego nie zrobisz, to na 
pewno przyniesie to problemy w 
przyszłości. Należy pamiętać, że 
pomimo obecnego braku powią-
zań z urzędem UWV (zasiłek cho-
robowy, macierzyński, dla bez-
robotnych), w przyszłości mogą 
takie wystąpić, a wtedy urząd 
ten może mieć nieaktualne dane 
i wydać błędne decyzje. Aktuali-
zacji informacji należy dokonać 
osobiście. Nie można zmienić 
danych drugiej osoby. Oznacza 
to, że w przypadku, gdy obie oso-
by pracują w Holandii, po rozwo-
dzie muszą dokonać aktualizacji 
osobno i samodzielnie.

KROK 2: Upewnij się, że 
były współmałżonek nie bę-
dzie już Twoim partnerem fi-
skalnym

Współmałżonkowie obligato-
ryjnie stają się partnerami fiskal-
nymi w dniu ślubu. Aby tą sytuację 
odwrócić, muszą być spełnione 
dwa warunki. Po pierwsze: należy 
przedstawić dokument złożenia 
pozwu w sądzie lub oficjalnego 
rozwodu. Po drugie: należy udo-

wodnić, że jeden z partnerów 
zmienił adres zameldowania. Tak 
długo, jak jesteście zameldowani 
pod tym samym adresem lub nie 
zgłosicie rozwodu, jesteście part-
nerami fiskalnymi. Zmieni się to 
dopiero od dnia spełnienia obu 
wymogów jednocześnie. Oczywi-
ście fakt ten należy zgłosić do od-
powiedniego urzędu. 

Jeżeli urząd Belastingdienst 
wyda decyzję bez wiedzy o roz-
wodzie i będzie ona błędna, to 
można wysłać prośbę (tzw. „verzo-
ek”) o zmianę decyzji, ale urząd 
weźmie wtedy pod uwagę datę 
zmiany adresu zameldowania i 
datę rozwodu (nie wystarczy sam 
pozew). Można to zrobić wysyłając 
list do Belastingdienst i załączając 
w nim odpowiednie dokumenty, 
które muszą być przetłumaczone 
przysięgle. Wyjątkiem jest dofi-
nansowanie do mieszkania (tzw. 
„Huurtoeslag”). W tym przypadku 
dochody Twojego partnera nie są 
brane pod uwagę od momentu 
zmiany adresu zameldowania.

KROK 3: Zmień swoje 
konta bankowe

Z naszego doświadczenia wie-
my, że w 90 procent przypadków 
małżeństwa pracujące w Holandii 
mają potwierdzone jedno, wspól-
ne konto w urzędach. Co dzieje się 
z takim kontem po rozwodzie? Są 
dwie opcje. Albo konto zostaje za-
mknięte, albo jeden ze współwła-
ścicieli zostaje wykreślony i traci 

Checklist – rozwód
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Wymagamy: Doświadczenie w 
zbiorze pieczarek - Motywacji do 
pracy - Niekonieczne, aczkolwiek 
mile widziane prawo jazdy kate-
gorii “B”. Dla osób bez doświad-
czenia, w ofercie inna jest jedynie 
stawka godzinowa, wynosi € 9,44 
brutto/h podejmując pracę, która 
ulegnie zmianie podczas uzyska-
nia doświadczenia. Osoby zainte-
resowane naszą oferta proszone 
są o kontakt: +31 653 664 006 
lub +31 653 664 007, +31 77 
3999 677 ( w godzinach od 8:00 
do 17:00 ).

Brukarze. Praca bez pośred-
ników. Holenderska firma zatrud-
ni bezpośrednio brukarzy. Praca 
w okolicach Hagi, wynagrodzenie 
10-14 e netto. Zainteresowanych 
proszę o kontakt manilowy raf-
consulting0@gmail.com, proszę 
o podanie nr. tel. w mailu.

Stolarze. ROTTERDAM - 
EKIPA DWÓCH STOLARZY - OD 
ZARAZ. Dwóch stolarzy od zaraz 
Okolice Rotterdamu. Wymaga-
nia: prace wykończeniowe w do-
mach i mieszkaniach, doświad-

czenie, 1 osoba komunikatywny 
język angielski, własny transport. 
Oferujemy: 475-525 euro netto/
tydzień (wliczone koszty transpor-
tu), 40 godzin w tygodniu, darmo-
we zakwaterowanie (max. 35km 
do miejsca pracy), ubezpieczenie 
23,66 euro/tydzień. Zaintereso-
wane osoby proszę o wysłanie 
CV na adrian@karierawholandii.
pl w tytule „stolarz Rotterdam), 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

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 produkcją kiełbas, 
szaszłyków i wędlin - pakowanie i 
sortowanie produktów na taśmie 
(Son). Agencja Pracy TPM oferu-
je: zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, transport na te-
renie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). Charakter pracy: praca od 
września 2019. Osoby zaintere-

sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRODUKCJA na ad-
res: 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Praca przy obróbce wę-
dzonej ryby. OFERTA PRACY 
NA STALE! Firma Tempoline z 
siedziba w Hoofddorp poszukuje 
dla swojego Klienta w Volendam 
osób zainteresowanych podję-
ciem pracy przy obróbce wędzo-
nej ryby. Gwarantujemy dużą 
ilość godzin, stawka początkowa: 
10,95 euro brutto na godzinę, po 
upływie okresu próbnego - pod-
wyżka! Praca na okres minimum 

3 miesięcy, możliwość podjęcia 
stałej współpracy. Dojazd do na-
szego biura w Holandii, wyżywie-
nie i obuwie robocze we własnym 
zakresie! Zainteresowane osoby 
prosimy o wysyłanie CV na adres: 
praca@p-tempoline.nl z dopi-
skiem RYBY.

Monter paneli słonecz-
nych. Dla naszych klientów 
poszukujemy osób do pracy na 
stanowiskach: MONTER PANE-
LI SŁONECZNYCH. Lokalizacja: 
Roosendaal. Stawka: 550 euro 
netto/tydzień. Oferujemy: tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień, zakwaterowanie 
100 euro/tydzień, ubezpieczenie 
22,60 euro/tydzień, zwrot kosz-
tów dojazdu. Wymagania: VCA, 
doświadczenie min 2 lata, język 
angielski lub niemiecki (A2,B1), 
prawo jazdy. Jeżeli chcesz otrzy-
mać szczegóły oferty pracy wyślij 
e-mail na adres adrian@karie-
rawholandii.pl w tytule wpisując 
nazwę stanowiska. Aby przyspie-
szyć proces rekrutacji wyślij na 
powyższy adres e-mail CV (w 
języku angielskim). Po jego wery-
fikacji skontaktujemy się z Tobą. 
Telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-

nymi kandydatami, reszcie zain-
teresowanym osobą dziękujemy 
za zainteresowanie nasza ofertą.

PRACA PRODUKCYJNO-
-FIZYCZNA. Fabryka ziół i przy-
praw. Agencja Pracy TPM poszu-
kuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą: prace 
produkcyjno-fizyczne w firmie 
zajmującej się produkcją ziół, 
przypraw, aromatów i proszków 
wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym. 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 sierpnia 2019. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRZYPRAWY 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 go-
dzinach 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 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Hydraulik / monter sys-
temów ogrzewania. POSZU-
KUJEMY HYDRAULIKÓW - DEN 
HAAG. Poszukujemy 3 osoby na 
stanowisko hydraulika / montera 
systemów grzewczych. Start pra-
cy: 26.08.2019. Lokalizacja: Den 
Haag. Wymagania: doświadcza-
nie min. 3 lata, komunikatywny 
język angielski/holenderski. Ofe-
rujemy: stawka 15 euro brutto 
(możliwość negocjacji) ZZP 28 
euro brutto. Praca polega na re-
moncie sieci hydraulicznej przy 
remoncie szpitala. Zaintereso-
wane osoby prosze o kontakt w 
celu uzyskania szczegółów oferty. 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877. Zastrzegam sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

Praca i życie w Holandii i Belgii
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do niego dostęp. Co wtedy stanie 
się z pieniędzmi ze zwrotu podat-
ku i wszystkich świadczeń? Otóż 
albo wrócą do urzędu, gdy konto 
będzie nieaktywne, albo trafią 
w całości do jednego z byłych 
współmałżonków. Aby uniknąć tej 
niewątpliwie uciążliwej sytuacji, 
należy jak najszybciej zaktualizo-
wać numer konta bankowego w 
urzędzie.

KROK 4: Deklaracja po-
datkowa razem, czy osobno

Kiedy jesteś w związku mał-
żeńskim, to nie masz wyboru 
- musisz złożyć zeznanie podatko-
we tylko ze swoim partnerem. Na-
tomiast w roku, w którym przesta-
jecie być partnerami fiskalnymi, 
możesz wybrać - razem czy osob-
no. Zastanów się więc czy chcesz 
być postrzegany jako partner 
fiskalny tylko do momentu rozwo-
du, czy przez cały rok. W zależno-
ści od faktu posiadania dzieci, ulg 
podatkowych czy odliczeń, druga 
opcja może być korzystniejszym 
rozwiązaniem.

KROK 5: Zaktualizuj swo-
je dochody w Belastingdienst

Wszystkie świadczenia wypła-
cane przez urząd Belastingdienst 
(tzw. „Toeslagen”) są uzależnione 
od wysokości dochodów własnych 
i partnera, dlatego bardzo ważne 
jest, aby jak najszybciej zaktuali-

zować swoje szacunkowe docho-
dy. W przypadku braku tych infor-
macji urząd błędnie naliczy kwotę 
świadczenia, co w konsekwencji 
może prowadzić do wypłaty niż-
szej sumy pieniędzy lub wezwania 
do zwrotu niesłusznie naliczonych 
korzyści. Może nawet zdarzyć się 
sytuacja, w której dopiero po roz-
wodzie nabywa się prawo do wy-
płaty dodatku, ponieważ łączny 
dochód był wcześniej zbyt wysoki 
i przekraczał ustalony próg.

Zasady obliczania dochodu 
po rozwodzie wyglądają następu-
jąco: w okresie, w którym masz 
„Toeslagpartnera”, liczy się roczny 
dochód obu osób, a od daty roz-
wodu liczy się tylko Twój dochód. 
Załóżmy, że przestajecie być part-
nerami fiskalnymi od 1 czerwca, a 
Twój były współmałżonek od tego 
momentu zaczyna więcej zara-
biać. Ten dochód, uwzględniany 
jako roczny, również jest brany 
pod uwagę do obliczenia wyso-
kości świadczenia wypłacanego 
do 1 czerwca. W takim przypadku 
należy wysłać dwa wnioski doty-
czące tego samego świadczenia 
w danym roku. Jeden z szacowa-
nym rocznym dochodem dla obu 
osób w okresie przed rozwodem i 
drugi tylko z rocznym dochodem 
wnioskodawcy.

KROK 6: Wniosek o zasa-
dę 10 procent

Zasada, którą omówiliśmy 
wcześniej, dotycząca sumowania 
rocznego dochodu partnerów na-

wet po rozwodzie w celu oblicze-
nia wysokości świadczenia, budzi 
wiele pytań i wątpliwości. Od 
2017 roku ponownie wprowadzo-
no tzw. zasadę 10 procent. Ma to 
zapobiec utracie kwoty dodatku, 
jeśli po rozwodzie jeden z byłych 
partnerów nagle uzyska znacznie 
wyższe dochody.

Działa to w następujący 
sposób: gdy miesięczny dochód 
byłego partnera wzrośnie po roz-
wodzie o ponad 10 procent, to 
można wtedy ubiegać się o wyłą-
czenie tej nadwyżki z kalkulacji 
„Toeslagen”.

Na przykład: Twój były partner 
zarabiał 1200 euro miesięcznie. 
Po rozwodzie (dnia 1 maja) jego 
pensja wzrosła do 1500 euro mie-
sięcznie. To o 20 procent więcej. 
Istnieje duże ryzyko, że w ciągu 7 
miesięcy ta nadwyżka w wysoko-
ści 2100 euro spowoduje koniecz-
ność zwrotu do urzędu pieniędzy 
z tytułu Toeslagen za okres do 1 
maja. W takim przypadku możesz 
ubiegać się o zasadę 10 procent 
i zażądać, aby jego dodatkowy 
dochód nie został uwzględniony w 
obliczeniach.

KROK 7: Prawo do opieki 
nad dzieckiem

Jest to na pewno temat de-
likatny, ale z punktu widzenia 
finansów szalenie istotny. W sytu-
acji, gdy byli partnerzy posiadają 
dziecko i są aktywni zawodowo na 
terenie Holandii, należy ustalić, 
kto otrzyma prawo aaa

Checklist – rozwód
CIĄG DALSZY ZE STR. 2
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Rzeźnik. Wykrawanie , kla-
sowanie wołowiny /cielęciny. VAN 
KOPPEN & VAN EIJK Od 15 lat 
cieszy się zaufaniem pracowni-
ków na terenie całej Holandii. W 
chwili obecnej poszukujemy kan-
dydatów na stanowisko: Rzeźnik, 
Wykrawanie , klasowanie woło-
winy /cielęciny. Opis stanowiska: 
trybowanie lub klasowanie, ob-
róbka lub klasowanie wołowiny, 
trybowanie zadów wołowych, 
trybowanie wołowiny, trybowanie 
cielęciny. Wymagania: doświad-
czenie w zawodzie, dostępność 
od zaraz w pełnym wymiarze go-
dzin. Oferujemy: pracę na długi 
okres czasu, stałe godziny pracy, 
pewne wynagrodzenie według 
CAO. Kontakt: E-MIAL: SCHIE-
DAM@VKVE.NL, NR. TEL: 010-
310-56-00.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i nie 
tylko. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter poszukuje nowych pra-
cowników na stanowisko Pracow-
nik produkcyjny (pary również 
mile widziane). Miejsce pracy: 
Eindhoven / Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Zakres obo-
wiązków: sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytrusów na 

taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. Wy-
magania: umiejętność pracy w 
zespole, dyspozycyjność do pracy 
na dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Stawkę godzinową od 10.19 
euro brutto, Zakwaterowanie 
(płatne max 85 euro tygodniowo, 
nie licząc ulgi podatkowej ET), 
Dla osób które nie ukończyły 20 
lat oferujemy darmowe mieszka-
nia, Całodobową opiekę Pol-
skich konsultantów, Bezpłatną 
pomoc przy wyrobieniu nume-
ru sofii, Pracę w renomowanej 
i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu, Wynagrodzenie w 
systemie tygodniowym, Darmo-
wy transport do pracy ( tylko i 
wyłącznie służbowym autem), 
Możliwość pracy także dla par, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o 
wysłanie swojego CV na adres 
s.sadowska@jupiterpolska.pl 
w tytule wpisując Produkcja 
owoców i warzyw lub tez pro-
szę o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu  +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 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.).

Monter ram okiennych. 
Składanie montaż ram i okien 
darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 

OKIEN.  Poszukujemy osób na 
stanowisko: Monter ram okien-
nych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/

domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. Je-
żeli nie posługujesz się językiem 
angielskim, ale masz kogoś zna-
jomego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 

email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Produkcja/sortowanie wa-
rzyw i owoców. Poszukuje dwie 
Panie do pracy przy produkcji, 
sortowaniu warzyw i owoców. Od 
zaraz. Stawka 10,19 euro brut-
to (powyżej 23lat). Wymaganie: 

Reklama

FOT. FREEIMAGES.COM / PATRYCJA CIESZKOWSKA

aaa do opieki i gdzie dziec-
ko będzie zameldowane. Rodzice 
pracujący na terenie Królestwa 
Niderlandów doskonale wiedzą, 
jakie ulgi i świadczenia są przy-
znawane z tytułu posiadania dzie-
ci, dlatego taką decyzję trzeba do-
brze rozważyć i wziąć pod uwagę 
również dobro dziecka.

Możliwości są dwie. Pierwsza 
to jeżeli opieka nad dzieckiem zo-
stanie przyznana tylko jednej oso-
bie i dziecko zostanie zameldowa-
ne pod jej adresem - wtedy drugi 
rodzic nie będzie uprawniony do 
otrzymywania korzyści. Drugim 
rozwiązaniem jest wspólna opie-
ka. Nie chodzi tutaj tylko o fakt, że 
dziecko część czasu spędza z mat-

ką, a część z ojcem. Mowa tu o 
sytuacji, w której przebywa ono 
pod dwoma różnymi adresami, 
a prawo holenderskie taki rodzaj 
opieki uznaje i reguluje. Aby każ-
dy z rodziców miał prawo do ulg 
i świadczeń z tytułu posiadania 
dziecka, musi ono przebywać u 
każdego z nich co najmniej 3 dni 
w tygodniu. Takie porozumienie 
powinno być zawarte na piśmie 
z poświadczeniem notarialnym 
pod rygorem nieważności.

Jeżeli jednak zdecydujecie 
się na to, by prawo do korzyści 
posiadał tylko jeden z rodziców, 
to zastanówcie się, komu będą 

DOKOŃCZENIE NA  STR. 6
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znajomość języka angielskiego. 
Praca w rejonie Rotterdam. Za-
interesowane osoby proszę o 
kontakt. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatkami. 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877.

Operator maszyn / pako-
wacz. Dla klienta w Tilburgu szu-
kamy osób do pracy w zakładzie 
produkcyjnym wytwarzającym 
opakowania plastikowe na zle-
cenie wiodących producentów 
kosmetyków i żywności. Jako 
operator maszyn i pakowacz 
wraz kolegami ze zmiany dbasz 
by proces produkcyjny przebiegał 
sprawnie i bez zakłóceń, a pro-
dukt końcowy odpowiadał usta-
lonym normom i standartom. 
Zapewniając ciągłość produkcji, 
czuwasz nad pracą zautomaty-
zowanych wtryskarek, odbierasz 
gotowe produkty, sprawdzasz 
ich jakość oraz dbasz o to by 
zostały poprawnie zapakowane 
i przygotowane do ekspedycji. 
Wymagania: Dostępność w peł-
nym wymiarze godzin, Motywa-
cja do pracy, Umiejętność pracy 
w zespole, Dokładność i dbałość 
o szczegół, Znajomość języka 

angielskiego lub niderlandzkie-
go w stopniu komunikatywnym, 
Gotowość do pracy w systemie 
pięciozmianowym, Mile widziany 
własny kwaterunek. Oferujemy: 
Stabilne zatrudnienie w reno-
mowanej firmie umożliwiającej 
rozwój zawodowy, Pracę w wy-
miarze 35 godzin tygodniowo, 
Wynagrodzenie zgodne z CAO w 
wysokości 11,81 euro na godzi-
nę, Dodatek za pracę w systemie 
pięciozmianowym w wysokości 
28 procent, Wakacyjne w wyso-
kości 8 procent, Kumulowane 
dni urlopowe, Możliwość ubezpie-
czenia. Jesteś zainteresowany/
na? Prześlij cv na adres tilburg@
vkve.nl lub zadzwoń pod numer: 
013 7620242. Chętnie odpo-
wiemy na Twoje pytania również 
osobiście. Czekamy na Ciebie w 
naszym biurze: Besterdplein 5, 
5014 HN Tilburg. Zapraszamy!

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następują-
ce prace: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się produkcją 
drewnianych części podłogo-
wych (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 holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawki go-
dzinowe od 10.05 do 10.60 euro 
brutto/h. Charakter pracy: praca 
od września 2019. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
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 go-
dzinach 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 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Pakowanie ogórków. Fir-
ma Tempoline z siedziba w Ho-
ofddorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Amsterdamie osób za-

CIĄG DALSZY ZE STR. 5
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Checklist – rozwód
przysługiwały wyższe świadcze-
nia (pamiętając o zależności 
dochodowej). Aby być pewnym 
dokonywanego wyboru, najlepiej 
udać się do biura rozliczeń podat-
kowych i poprosić o kalkulację 
korzyści.

Wiemy już, że prawo w Pol-
sce zasadniczo odbiega od tego 
w Holandii, lecz jeśli główne źró-
dło Twoich dochodów pochodzi 
z Niderlandów, to dobrze jest ro-
zumieć prawa i obowiązki wyni-
kające z systemu prawnego tego 
kraju. Pozwoli to uniknąć wielu 
nieprzyjemności i może przynieść 
więcej korzyści w przyszłości.

WOJCIECH WYSPIANSKI

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz 
pomocy w tym zakresie zapraszamy  

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

Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
FOT. FREEIMAGES.COM / T. ROLF
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interesowanych podjęciem pracy 
przy pakowaniu ogórków. Praca 
na okres minimum 3 miesięcy. 
Stawka : 9,45 euro brutto za go-
dzinę. Opieka polskiego koordy-
natora, Ubezpieczenie zdrowotne, 
40 lub więcej godzin w tygodniu. 
Osoby zainteresowane podjęciem 
współpracy prosimy o wysłanie 
CV na email: praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem OGORKI.

Pakowanie kwiatów. 
Magazyn z kwiatami. Bez do-
świadczenia. Pracujesz tylko w 
niektóre dni tygodnia? Szukasz 
pracy stałej lub dodatkowej? W 
pełnym lub niepełnym wymiarze 
godzin? ZAPRASZAMY DO NAS! 
Dailyflex Personeelsdiensten. Po-
szukujemy pracowników dla na-
szych klientów w Honselersdijk, 
firm zajmujących się exportem 
kwiatów ciętych i doniczkowych. 
Bez wiekowki. Godziny pracy 
to najczęściej: Od poniedziałku 
do piątku. 5:00 - 10:00, 12:00 - 
18:00, 14:00 - 18:00. Możliwość 
pracy tylko jeden lub dwa dni w 
tygodniu. Stanowisko pracy: pa-
kowanie kwiatów. WYMAGANIA: 
doświadczenie mile widziane (ale 
nie konieczne), umiejętność ko-
munikowania się w języku obcym 
angielskim lub holenderskim - 
mile widziane (nie każda oferta 

tego wymaga), prawo jazdy kat 
B - ale nie konieczne (mile widzia-
ny własny środek transportu - ew. 
zwrot kosztów dojazdu według 
CAO). Nie oferujemy zakwatero-
wania. Jesteś zainteresowany/a 
- wyślij do nas swoje CV z dopi-
skiem w temacie maila PRACA 
DODATKOWA na adres mail va-
cature@dailyflex.nl. Lub zadzwoń: 
0174-287-273. Nasza strona: 
www.dailyflex.nlNasz adres: Jupi-
ter 128, 2675LV Honselersdijk.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 
tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 
euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Praca przy likwidacji 
szklarni z pomidorami. Venlo. 
Dla jednego z naszych klientów 
poszukujemy kandydatów do 
pracy przy likwidacji (czyszcze-
nie) szklarni z pomidorami. 
Wymagania: dyspozycyjność na 
minimum 3 miesiące, chęć pra-
cy w warunkach szklarniowych, 
odpowiedzialność i sumienność, 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku mile widziane. Ofe-
rujemy: dużo godzin pracy,  le-
galne zatrudnienie zgodne z 
holenderskim kodeksem pracy,  
stałą pracę u rzetelnego klien-
ta,  możliwość wspólnego wy-
jazdu dla par i grup znajomych,  
opiekę polskich konsultantów,  
zakwaterowanie ubezpieczenie 
oraz bezpłatny transport,  wy-
płaty w systemie tygodniowym. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując ‘Praca szklar-
niowa. Po więcej informacji 
proszę dzwonić pod numer +48 
517493205 Sandra Sadowska. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji.

Szklarz. Dla naszych klien-
tów poszukujemy osób do pracy 
na stanowiskach: SZKLARZ. Lo-
kalizacja: Utrecht. Stawka: 600 
euro netto/tydzień. Oferujemy: ty-
godniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień, zakwaterowanie 
100 euro/tydzień, ubezpieczenie 
22,60 euro/tydzień. Wymagania: 
doświadczenie, język angielski 
lub niemiecki (A2,B1), prawo jaz-
dy, VCA lub chęć uzyskania. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły oferty 
pracy wyślij e-mail na adres ad-
rian@karierawholandii.pl w tytule 
wpisując nazwę stanowiska. Aby 
przyspieszyć proces rekrutacji 
wyślij na powyższy adres e-mail 
CV (w języku angielskim). Po jego 
weryfikacji skontaktujemy się z 
Tobą. Telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami, reszcie 
zainteresowanym osobą dzięku-
jemy za zainteresowanie nasza 
ofertą.

Glazurnik/Kafelkarz/Płyt-
karz. Lokalizacja: Werkendam. 
Wymagania: doświadczenie w 
układaniu płytek, komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
go lub holenderskiego, prawo 
jazdy. Co oferujemy: minimum 
13 euro brutto, przy 40 godzi-
nach pracy wynagrodzenie netto 

+/- 350 euro (po odliczeniu kosz-
tów zakwaterowania, ubezpiecze-
nia, podatków itd.), Stała stabilna 
praca, 40 godzin tygodniowo, od 
poniedziałku do piątku od 7:30 
do 16:15 + dużo nadgodzin, 
możliwość rozwoju i kontraktu 
bezpośredniego w firmie, zakwa-
terowanie w domach o dobrym 
standardzie ubezpieczenie (24 
euro tygodniowo),, pomoc pol-
skiego koordynatora, możliwość 
kursów podnoszących kwalifika-
cje zawodowe. Jeżeli jesteś zain-
teresowany oferta pracy prosimy 
o przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpi-
sując „Płytkarz - glazurnik” lub 
kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

Praca przy papryce. Praca 
w Holandii od zaraz. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta 
osób do pracy przy papryce. Pra-
ca na szklarni, od zaraz na okres 
minimum 6 miesięcy (z możli-
wością urlopu w międzyczasie). 
Stawka to 9,82 euro brutto za 
godzinę. Wprowadzamy także 
‚system bonusowy’. Lokalizacja: 
Middenmeer, Zwaag-Oost Noord 
Holland. Obowiązki: Ścinka pa-
pryki (snijden), Sortowanie pa-
pryki (sorteren), Regulacja plan-

ta papryki (snoeien), Okręcanie 
papryki (draaien). Wymagania: 
Gotowość do pracy powyżej 8 go-
dzin dziennie; Obuwie robocze (z 
blacha) we własnym zakresie; Sil-
na motywacja do pracy; Nie jest 
wymagana znajomość języka; 
Dyspozycyjność na dłuższy okres 
czasu - minimum 6 miesięcy; 
Prawo jazdy kat. B mile widzia-
ne. Oferujemy: Legalna prace w 
oparciu o umowę o prace, Wy-
płaty tygodniowe na konto pra-
cownika, Zakwaterowanie agen-
cyjne, Transport do pracy, Opiekę 
polskiego koordynatora, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Możliwość 
długotrwałej współpracy; Dojazd 
do Holandii oraz wyżywienie we 
własnym zakresie. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o przeslanie CV 
na adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem ‚PAPRYKA’ lub o kon-
takt telefoniczny pod numerem: 
+31 23 555 40 60. Z poważa-
niem, Tempoline Uitzendbureau, 
Wijkermeerstraat 14a, 2131 HA 
Hoofddorp.

Operatorzy dźwigów. Pra-
ca bez pośredników. Holender-
ska firma zatrudni bezpośrednio 
operatorów dźwigów. Praca w 
okolicach Hagi, wynagrodzenie 

CIĄG DALSZY NA STR. 8

Reklama



8

10-14 e netto. Zainteresowanych 
proszę o kontakt manilowy raf-
consulting0@gmail.com, proszę 
o podanie nr. tel. w mailu.

Rozładunek kontenerów. 
Dailyflex Personeelsdiensten. 
Poszukujemy pracowników dla 
naszego klienta w Honselersdijk, 
firmy w Honselersdijk zajmującej 
się rozładowywaniem kontene-
rów z liśćmi i ozdobami do kwia-
tów. PRACA DODATKOWA LUB 
STALA - od poniedziałku do piątku 
w godzinach 5:00 - 9:00/11:00 
(mniej więcej) (możliwość wypra-
cowania większej ilości dodatko-
wych godzin na innych zakładach 
w okolicy). Stawki bez wiekowi. 
Mile widziany własny dojazd lub 
zamieszkanie w okolicy. Nie ofe-
rujemy zakwaterowania. Jesteś 
zainteresowany/a - wyślij do nas 
swoje CV z dopiskiem w tema-
cie maila KONTENERY na adres 
mail vacature@dailyflex.nl Lub 
zadzwoń: 0174-287-273. Nasza 
strona: www.dailyflex.nl. Nasz 
adres: Jupiter 128, 2675LV Hon-
selersdijk.

PRACA FIZYCZNA. Recy-
kling opon - praca w Amsterda-
mie - bez doświadczenia. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą następujące prace: pra-
ce fizyczne przy załadunku, roz-
ładunku, klasyfikacji i segregacji 
towarów w firmie zajmującej się 
recyklingiem opon (Amsterdam). 
Wymagania: prawo jazdy kat.B 
(obowiązkowe). 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), zarobki min. ca 
325 euro netto/tydzień. Cha-
rakter pracy: praca od września 
2019. Osoby zainteresowane pro-

simy o przesłanie CV z dopiskiem 
AMSTERDAM 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Monter okien. DWÓCH 
MONTERÓW OKIEN - od 19.08. 
Lokalizacja: Sas van Gent. Staw-
ka: 475-525 euro netto/tydzień 
(wliczone koszty transportu). Ofe-
rujemy: stabilna praca, 40h/ty-
dzień, mieszkanie opłacone przez 
agencję, ubezpieczenie 23,66 
euro /tydzień. Wymagania: 2 
letnie doświadczenie w montażu 
okien PCV, komunikatywny język 
angielski, 1 osoba własny trans-
port. Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesła-
nie CV na adres: adrian@karie-
rawholandii.pl w tytule wpisując 
„Szwajcaria i dane stanowisko” 
lub kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

Pracownik magazynowy / 
operator wózka EPT. W chwili 
obecnej poszukujemy kandyda-
tów na stanowisko: pracownik 
magazynowy / operator wózka 
EPT. Obowiązki: praca na ma-
gazynie przy użyciu wózka EPT. 
Wymagania: doświadczenie przy 
zbieraniu zamówień przy użyciu 
wózka EPT, dostępność od za-
raz w pełnym wymiarze godzin, 
umiejętność zarówno pracy 
zespołowej jak i samodzielnej, 
elastyczność jeśli chodzi o czas 
pracy, własny transport do pracy, 

komunikatywny język angielski. 
Oferujemy: pracę na długi okres 
czasu, pewne wynagrodzenie we-
dług CAO. Kontakt: ROTTERDAM: 
Adres: MIJNSHERENLAAN 206, 
3083 BZ ROTTERDAM, Numer 
telefonu: 010-4844114, E-MAIL: 
ROTTERDAM@VKVE.NL. SCHIE-
DAM: Adres: BROERSVEST 117 
3111 EE SCHIEDAM. Numer te-
lefonu : 010-310-56-00, E-MAIL: 
SCHIEDAM@VKVE.NL.

Dekarz.  Dla naszego klien-
ta z Szwajcarii poszukujemy fa-
chowców z branży budowlanej. 
Lokalizacja: SZWAJCARIA. Wy-
magania: Doświadczenie; Prawo 
jazdy i własny transport; Komu-
nikatywny język niemiecki; Co 
oferujemy: Wymagająca praca 
przez co najmniej 40 godzin ty-
godniowo;  Długotrwałe projekty; 
Wynagrodzenie w wysokości od 
32-36 CH/godzina lub, Koszty po-
datkowe, ubezpieczenia i spo-
łeczne około 20-30 procent. 
Osoby zainteresowane proszę 
o przesyłanie CV, które zosta-
nie zweryfikowane przez agen-
cję i po weryfikacji zostanie 
przedstawiona pełna indywidu-
alna ofert pracy. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res: adrian@karierawholandii.
pl w tytule wpisując „Szwaj-
caria i dane stanowisko” lub 
kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

MECHANIK SAMOCHO-
DOWY. Agencja Pracy TPM po-
szukuje mechanika samocho-
dowego do pracy w Holandii. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy mechanika samochodo-
wego, umiejętność przeprowa-
dzania badań technicznych i 
przeglądów samochodowych. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie (opcjonalnie), 
ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordyna-
tora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy 

długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
min. 40h pracy tygodniowo, za-
robki ca 2500 euro netto/mie-
siąc. Charakter pracy: praca od 
sierpnia 2019. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem MECHANIK na adres: 
info@theperfectmatch.pl (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Pakowanie papryki. Fir-
ma Tempoline z siedziba w Ho-
ofddorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Middenmeer osób 
zainteresowanych podjęciem 
pracy przy sortowaniu i pakowa-
niu papryki. Stawka : 9,94 euro 
brutto za godzinę. Gwarantuje-
my: Bezpłatny dojazd do pracy, 
Opiekę polskiego koordynatora, 
Ubezpieczenie zdrowotne, 40 
lub więcej godzin w tygodniu. 
Osoby zainteresowane pod-
jęciem współpracy prosimy o 
wysłanie CV na email: praca@p-
-tempoline.nl z dopiskiem PA-
PRYKA.

Spawacz TIG. INDYWIDU-
ALNE DOPASOWANIE STANO-
WISKA PRACY DO CIEBIE. Zada-
niem naszej agencji rekrutacyjnej 
jest: oferowanie ofert pracy, które 
można podjąć w krótkim okresie 
czasu, selekcja i dopasowanie 

odpowiedniego stanowiska do 
odpowiedniej osoby zgodnie z 
preferencjami kandydatów i pra-
codawców. szukanie w naszej 
bazie agencji pracy w Holandii i 
Szwajcarii ofert stabilnego i dłu-
gotrwałego stanowiska pracy. 
Zgłoś się: jeżeli nie masz pracy 
lub planujesz ją zmienić, masz 
doświadczenie zawodowe i wiesz 
jakie zajęcie chciałbyś wykony-
wać, nie odpowiadają Ci dotych-
czasowe warunki, chcesz poznać 
nowe opcje, które możesz wyko-
rzystać. Agencje z którymi współ-
pracujemy cenią sobie specjali-
stów i rzetelnych pracowników, 
dlatego proces rekrutacji będzie 
polegał na weryfikacji Twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości na 
podjęcie prace w długim okresie 
czasu. Szukamy osób na stano-
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wiska: Spawacz TIG. Osoby zain-
teresowane większą ilością infor-
macji o pracy proszę kierować na 
adrian@karierawholandii.pl lub 
telefonicznie +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. reszcie 
osób dziękujemy za zaintereso-
wanie naszą ofertą.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie zaj-
mującej się produkcją opakowań 
plastikowych (Helmond). 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), stawki go-
dzinowe od 10.05 do 10.60 euro 
brutto/h. Charakter pracy: praca 
od września 2019. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontakto-

wego tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt tele-
foniczny 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 Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-

strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Stolarz.  Dla naszego klien-
ta z Szwajcarii poszukujemy fa-
chowców z branży budowlanej. 
Lokalizacja: SZWAJCARIA. Wy-
magania: Doświadczenie; Prawo 
jazdy i własny transport; Komu-
nikatywny język niemiecki; Co 
oferujemy: Wymagająca praca 
przez co najmniej 40 godzin ty-
godniowo;  Długotrwałe projekty; 
Wynagrodzenie w wysokości od 
32-36 CH/godzina lub, Kosz-
ty podatkowe, ubezpieczenia i 
społeczne około 20-30 procent. 
Osoby zainteresowane proszę o 
przesyłanie CV, które zostanie 
zweryfikowane przez agencję i 
po weryfikacji zostanie przed-
stawiona pełna indywidualna 
ofert pracy. Jeżeli jesteś zainte-
resowany oferta pracy prosimy o 
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpi-
sując „Szwajcaria i dane stano-
wisko” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877.

HYDRAULICY / MONTE-
RZY SYSTEMÓW OGRZEWA-
NIA. Lokalizacja: Liechtenstein. 
Stawka: 31 CH/godzina. Oferu-

jemy: stabilna praca, organizacja 
mieszkania 400 euro/miesiąc. 
Wymagania: doświadczenie, ko-
munikatywny język angielski lub 
niemiecki, własny transport. Za-
interesowane osoby proszę o kon-
takt adrian@karierawholandii.pl 
lub +48 600 134 877, Zastrze-
gam sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

Monter.  Dla naszego klien-
ta z Szwajcarii poszukujemy 
fachowców z branży budowla-
nej. Lokalizacja: SZWAJCARIA. 
Wymagania: Doświadczenie; 
Prawo jazdy i własny transport; 
Komunikatywny język niemiec-
ki; Co oferujemy: Wymagająca 
praca przez co najmniej 40 go-
dzin tygodniowo;  Długotrwałe 
projekty; Wynagrodzenie w wy-
sokości od 32-36 CH/godzina 
lub, Koszty podatkowe, ubezpie-
czenia i społeczne około 20-30 
procent. Osoby zainteresowane 
proszę o przesyłanie CV, które 
zostanie zweryfikowane przez 
agencję i po weryfikacji zosta-
nie przedstawiona pełna indywi-
dualna ofert pracy. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res: adrian@karierawholandii.pl 
w tytule wpisując „Szwajcaria i 
dane stanowisko” lub kontakt 

telefoniczny +48 600 134 877.

Operator wózka widło-
wego/EPT. OD ZARAZ!!!! 
Agencja pośrednictwa pracy 
Jupiter poszukuje dla swoich 
klientów osób do pracy jako 
operator wózka widłowego lub 
elektrycznego EPT z certyfika-
tem. Jest to praca w magazynie 
wysyłkowym. Miejsce pracy: 
Masbree- okolice Venlo. Roz-
poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: certyfikat upraw-
niający jazdę wózkiem widło-
wym lub EPT, warunkiem ko-
niecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego lub niemieckie-
go, doświadczenie logistyczne 
mile widziane, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stała w reno-
mowanej firmie na długi okres 
czasu (40 godzin plus), Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Wy-
nagrodzenie w systemie tygo-
dniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32 
05, E-mail: s.sadowska@jupiter-

polska.pl, W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 133, poz.).

Pracownik produkcji - 
oczyszczanie ryb. VAN KOP-
PEN & VAN EIJK Od 15 lat cieszy 
się zaufaniem pracowników na 
terenie całej Holandii. W chwili 
obecnej poszukujemy kandyda-
tów na stanowisko Pracownik 
produkcji - Oczyszczanie ryb. 
Miejsce zatrudnienia: KATWIJK, 
HOLANDIA. Obowiązki: oczysz-
czanie ryb, pakowanie mary-
nowanych ryb, różnego rodzaju 
prace pomocnicze i porządko-
we. Wymagania: zdolności 
manualne (mile widziane do-
świadczenie produkcyjne), dys-
pozycyjność w okresie od maja 
do sierpnia. Oferta: atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowa-
nie, dojazd do pracy, pomoc w 
załatwieniu formalności i opiekę 
koordynatora, możliwość rozwo-
ju zawodowego. VAN KOPPEN 
& VAN EIJK AALSMEER, ZWAR-
TEWEG 110, 1431 VM AAL-
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SMEER. ROTTERDAM: Adres: 
MIJNSHERENLAAN 206, 3083 
BZ ROTTERDAM, Numer tele-
fonu: 010-4844114, E-MAIL: 
ROTTERDAM@VKVE.NL. SCHIE-
DAM : Adres: BROERSVEST 117 
3111 EE SCHIEDAM, Numer te-
lefonu : 010-310-56-00, E-MAIL: 
SCHIEDAM@VKVE.NL.

POMOC KUCHENNA. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzinę 
(uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

KELNERZY. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 

stanowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 
tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 
euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Dekarz (dachówki). Dla 
naszych klientów poszukujemy 
osób do pracy na stanowiskach: 
DEKARZ (DACHÓWKI). Lokaliza-
cja: Groesbeek/ Amstelveen/ 
Nijmegen/ Oosterbeek/ Malden. 
Stawka: 600 euro netto/tydzień. 
Oferujemy: tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień, za-
kwaterowanie 100 euro/tydzień, 
ubezpieczenie 22,60 euro/ty-
dzień, po 2 tygodniach okresu 
próbnego 1,25 euro więcej/godz., 
koszt transportu 3 euro dzień. 
Wymagania: VCA, doświadczenie 
min 3 lata, język angielski lub 
niemiecki (A2,B1), prawo jazdy. 

Jeżeli chcesz otrzymać szczegóły 
oferty pracy wyślij e-mail na ad-
res adrian@karierawholandii.pl 
w tytule wpisując nazwę stanowi-
ska. Aby przyspieszyć proces re-
krutacji wyślij na powyższy adres 
e-mail CV (w języku angielskim). 
Po jego weryfikacji skontaktuje-
my się z Tobą. Telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami, 
reszcie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

Składanie komór chłod-
niczych. VCA, PRAWO JAZDY, 
WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE 
- PRACA OD ZARAZ. OSOBY Z 
WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZ-
NYM. Lokalizacja: Okolice Til-
burga (Kaatsheuvel). Dla nasze-
go klienta poszukujemy osób z 
wykształceniem technicznym 
do pracy przy składaniu komór 
chłodniczych. Praca polega na 
wyjazdach do klientów i mon-
taż elementów komór chłodni-
czych. Szukamy osób ze zmy-
słem technicznym, potrafiących 
pracować z elektronarzędziami, 
mających pojęcie w zakresie 
wymiarów i potrafiących czytać 
rysunek techniczny. Stawka: 
12,50 euro brutto/godzina. 
Wymagania: wykształcenie 
techniczne, zmysł techniczny, 

umiejętność posługiwania się 
elektronarzędziami, VCA, komu-
nikatywny język angielski. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując „Ko-
mory chłodnicze” lub kontakt 
telefoniczny +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami, resz-
cie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

Pakowanie papryki. Fir-
ma Tempoline z siedziba w Ho-
ofddorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Zwaagdijk-Oost osób 
zainteresowanych podjęciem 
pracy przy sortowaniu i pakowa-
niu papryki. Stawka : 9,94 euro 
brutto za godzinę. Gwarantuje-
my: Bezpłatny dojazd do pracy, 
Opiekę polskiego koordynatora, 
Ubezpieczenie zdrowotne, 40 lub 
więcej godzin w tygodniu. Oso-
by zainteresowane podjęciem 
współpracy prosimy o wysłanie 
CV na email: praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem PAPRYKA.

Pracownik produkcyjno-
-fizyczny. Agencja Pracy TPM 
poszukuje ludzi do pracy w 
Holandii. W skład oferty wcho-
dzą następujące prace: prace 

produkcyjno-fizyczne w firmie 
zajmującej się produkcją ziół, 
przypraw, aromatów i proszków 
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), stawki go-
dzinowe od 10.05 do 10.60 euro 
brutto/h. Charakter pracy: praca 
od września 2019. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com LUB wy-
pełnienie formularza kontakto-
wego tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach 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 Zbigniewa 
Romaszewskiego 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 

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

Dekarz (dachy płaskie). 
Dla naszych klientów poszu-
kujemy osób do pracy na sta-
nowiskach: DEKARZ (DACHY 
PŁASKIE). Lokalizacja: Uden/
Groesbeek. Stawka: 600 euro-
netto/tydzień. Oferujemy: tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień, zakwaterowanie 
100 euro/tydzień, ubezpiecze-
nie 22,60 euro/tydzień, koszt 
transportu 3 euro dzień. Wyma-
gania: VCA lub chęci do wyrobie-
nia, doświadczenie min 5 lata, 
język angielski lub niemiecki 
(A2,B1), prawo jazdy. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły ofer-
ty pracy wyślij e-mail na adres 
adrian@karierawholandii.pl w 
tytule wpisując nazwę stanowi-
ska. Aby przyspieszyć proces re-
krutacji wyślij na powyższy adres 
e-mail CV (w języku angielskim). 
Po jego weryfikacji skontaktuje-
my się z Tobą.Telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami, reszcie zainteresowanym 
osobą dziękujemy za zaintereso-
wanie nasza ofertą.

Nasza Holandia

CIĄG DALSZY NA STR. 13

PRACA

Reklama



12 Reklama



13Nasza Holandia

PRACA

Reklama

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

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. 
PL +48 514 436 222 NL +31 
620 999 731, www.lanccar.eu. 
Posiadamy samochody Renault 
Master z zabudową VIP: kom-
fortowe siedzenia z dużą ilością 
miejsca, dodatkowe ogrzewa-
nie, klimatyzacja, dvd, wi-fi na 
terenie Polski. Świadczymy 
usługi w zakresie przewozu osób 
z południowej Polski przez środ-
kowe Niemcy do Holandii i Bel-

gii, przewozimy ludzi z adresu 
pod adres, organizujemy wyjaz-
dy weekendowe do dowolnego 
miasta w Europie, możliwość 
wynajęcie samochodu z kierow-
cą lub bez. Jeśli masz jakieś py-
tania zadzwoń 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 do-
tyczy zakupów (również w go-
dzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych prze-
prowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Loka-
lizacja Cuijk koło Nijmegen. 
Postaw na sprawdzonych, za-
oszczędzisz pieniądze i nerwy. 
Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń 
każdego dnia o każdej porze 
+31687323783.

Monter płyt K/G.  Dla 
naszego klienta z Szwajcarii 
poszukujemy fachowców z 
branży budowlanej. Lokaliza-
cja: SZWAJCARIA. Wymaga-
nia: Doświadczenie; Prawo 
jazdy i własny transport; Ko-
munikatywny język niemiec-
ki; Co oferujemy: Wymaga-
jąca praca przez co najmniej 
40 godzin tygodniowo;  Dłu-
gotrwałe projekty; Wynagro-
dzenie w wysokości od 32-
36 CH/godzina lub, Koszty 
podatkowe, ubezpieczenia i 
społeczne około 20-30 pro-
cent. Osoby zainteresowane 
proszę o przesyłanie CV, które 
zostanie zweryfikowane przez 
agencję i po weryfikacji zosta-
nie przedstawiona pełna in-
dywidualna ofert pracy. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując 
„Szwajcaria i dane stanowi-
sko” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877.

SKŁADANIE OKIEN. Od 
19.08. Lokalizacja: Panningen 
(limburg, Holland); Stawka: 
425-475 euro netto/tydzień 
(wliczone koszty transportu). 
Oferujemy: stabilna praca, 

40h/tydzień, mieszkanie opła-
cone przez agencję, ubezpie-
czenie 23,66 euro/tydzień. 
Wymagania: doświadczenie w 
składaniu okien PCV, komuni-
katywny język angielski, własny 
transport. Jeżeli jesteś zaintere-
sowany oferta pracy prosimy o 
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule 
wpisując „Szwajcaria i dane 
stanowisko” lub kontakt telefo-
niczny +48 600 134 877.

ROZKŁADANIE MURAWY. 
Duża ilość godzin, dobre zarob-
ki! Agencja Pracy TPM poszu-
kuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzi: rozkła-
danie murawy. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO). Cha-
rakter pracy: praca od sierpnia 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem MURAWA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 

telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach 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 Tarnowo Podgórne ulica 
Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

OGŁOSZENIA DROBNE

CIĄG DALSZY ZE STR. 11

Reklama



Witam,
Od marca jestem na zasiłku 

chorobowym. Mam syna 9 lat i 
otrzymuję na niego dodatek do 
rodzinnego. Czy powinnam zgło-
sić ten fakt do Belastingdienst 
(że nie pracuję)? Czy na zasiłku 
chorobowym należy mi się ro-
dzinne oraz dodatek?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Podczas okresu niezdolności 
do pracy nadal przysługuje zarów-
no zasiłek rodzinny, jak i dodatek. 
Jeśli stosunek pracy zostałby za-
kończony, to należy wtedy nie-
zwłocznie zgłosić tę informacje do 
urzędu.

Witam,
Jestem w ciężkiej sytuacji i 

nie wiem, co mam robić. Mam 
meldunek w ośrodku, w którym 
mieszkam, ale niestety niedłu-
go ośrodek  zostaje całkowicie 
zamknięty. Jestem sama, reagu-
ję na mieszkania, lecz jestem 
bardzo wysoko na liście. Moje 
dochody to maksymalnie 1200 
euro miesięcznie. Moja mama 
jest w podobnej sytuacji i nie 
wie, co ma zrobić. Mama ma 
jeszcze córkę, która uczęszcza 
tu 5 lat do szkoły.

Z poważaniem

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

Odpowiedź:

Można podejść do gminy, 
w której są Panie zapisane na 
mieszkanie socjalne i tam przed-
stawić swoją sytuacją, a może 
gmina pomoże... Jeśli nie, to 
zostaje poszukanie mieszkania 
przez maklera.

Witam!
Mam pytanie w związku z 

chorobowym. Mianowicie chcia-
łabym się dowiedzieć, kto wypła-
ca chorobowe na fazie B. Jeśli 
zachorowałam tydzień przed 
planowanym urlopem i choro-
wałam aż do dnia, kiedy urlop 
się skończył, to czy za ten okres 
powinnam otrzymać chorobo-
we? Czy należy mi się tylko ten 
tydzień przed urlopem? Miałam 
poronienie i mój stan psychiczny 
nie pozwalał, by pójść do pracy 
mimo zaplanowanego urlopu. 
Biuro wypłaciło mi 400 euro wa-
kacyjnego, a o chorobowym nic 
nie słychać…

Proszę o informację

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

Odpowiedź:

Jeśli miała Pani zaplanowany 
urlop i na nim zgłosiła Pani choro-
bę, to do końca urlopu jest liczone 
jako urlop, a dopiero po jego za-
kończeniu (jeśli nie byłaby Pani 
zdolna do pracy) zaczyna naliczać 
się chorobowe, które wypłaca pra-
codawca lub fakt choroby zgłasza 
do urzędu UWV, który sprawę we-
ryfikuje i wypłaca należność.

Witam drogi Gońcu,
Mam pytanie odnośnie 

ciąży, ponieważ jestem na za-
siłku chorobowym i jestem w 
szóstym miesiącu ciąży. Na 
początku września będzie to 
już 7. miesiąc i chciałabym 
zjechać już do Polski, bo tam 

właśnie chcę rodzić. Więc moje 
pytanie brzmi: czy muszę zgła-
szać to do UWV? Dodam, że to 
oni właśnie mi wypłacają cho-
robowe co tydzień, ponieważ 
mój pracodawca zgłosił mnie 
do UWV. I jakie mam wysłać do 
nich pismo odnośnie zjazdu do 
Polski? I jak rozwiązać sprawę 
z macierzyńskim - czy jeżeli zja-
dę, to czy nadal mi będzie przy-
sługiwało? Dodam również, że 
pytałam pracodawcy co z ma-
cierzyńskim, to powiedziano 
mi, że ja już jestem podległa 
pod UWV i że oni już do mnie 
nic nie mają, żeby z nimi to za-
łatwiać. Bardzo proszę o odpo-
wiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Aby zjechać do Polski, trzeba 
prosić UWV o pozwolenie, wysyła-
jąc wniosek. Macierzyńskie jest 
naliczane automatycznie 6 tygo-
dni przed planowanym porodem 
i trwa do 10 tygodni po porodzie.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

•••

•••

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

Rozmaitości

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

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość 
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Pobudka natury
słowiki
bociany...
zwyczajne ludzkie
sprawy
sercem —
Tobie śpiewamy
Matko Boża Łaskawa

Wiosną wracają
przebiśniegi
zawilce i ciernie...
sercem —
śpiewamy najwierniej
Ave Maria!

Lato jest z nami
las pięknieje
dojrzewają łany
śpiewamy najpiękniej
Tobie Przyczysta Panno

Lato jest z nami
w słońcu
wszechświat pięknieje
łany zboża
złotem i srebrem jaśnieją
Ave Maria
Módl się za nami!!

- Halo, taxi?
- Tak.
- Czy zawieziecie mnie do sto-

licy Niemiec?
- Oszalał pan? Wie pan, jak 

daleko leży Berlin?
- Berlin... Sześć liter... pasuje!

Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre wieści!
- Jakie?!
- Nie na darmo opłaciłeś au-

tocasco.

- Kupiłem sobie wczoraj 
antyradar.

- I jak?
- Zorientowałem się, że ma 

homologację drogówki...
- Jak to?!
- ...gdy trzysta metrów przed 

ich zasadzką zaczął gadać: Szykuj 
pieniądze! Szykuj pieniądze!

Pociąg. Wchodzi pijany 
młodzieniec.

Na pytanie konduktora na te-
mat biletu odpowiada, że nie ma 
pieniędzy.

- Na wódkę to było? - pyta re-
torycznie konduktor.

- Przyjaciel mnie ugościł - od-
powiada młodzian.

- A dlaczego na drogę nie dał?
- Jak nie dał... - odpowiada 

młodzieniec wyciągając zza pazu-
chy pół litra...

Pociąg z dwoma silnikami 
przemierzał Amerykę.

Po przejechaniu pewnej odle-
głości jeden z silników się zepsuł. 
Żaden problem pomyślał maszyni-
sta i zmniejszył prędkość pociągu 
o połowę. Po pokonaniu kolejnego 
dystansu, popsuł się drugi silnik i 
pociąg się zatrzymał. Maszynista 
uznał, że powinien o wszystkim 
powiadomić pasażerów, więc w 
tym celu przygotował poniższe 
oświadczenie:

Panie i Panowie, mam dobrą 
i złą wiadomość. Zła wiadomość 
jest taka, że oba silniki się po-
psuły i będziemy musieli tu tkwić 
przez jakiś czas. Natomiast dobra 
wiadomość jest taka, że zdecydo-
wali się Państwo na podróż pocią-
giem, a nie samolotem.

Dyrygent niezadowolony 
z gry bębnów:

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

Na co ktoś zza bębnów odpo-
wiada:

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

Dżentelmen rozmawia ze 
swoją sąsiadką:

- Madame, słyszałem wczoraj 
jak Pani śpiewała.

- Tak tylko, dla zabicia czasu 
- odpowiada zawstydzona dama.

- Straszną broń Pani wybrała, 
Madame!

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

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

Na to kompozytor:
- W takim razie szczęściarz z 

pana!

Kobieta rozmawia ze 
swoim gospodarzem domu 
o lokatorach, mieszkających 
nad nią:

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

- Czy to Pani przeszkadza? - 
pyta się gospodarz.

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

Wieczór wigilijny. Cała ro-
dzina gotowa, stół zastawio-
ny, czekają tylko na pierwszą 
gwiazdkę.

Oczywiście przy stole jedno 
dodatkowe, puste miejsce. Nagle 
pukanie do drzwi.

- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy 

jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być pu-

ste!

Dwóch wariatów bawi się 
w sklep:

- Poproszę litr chleba.
- Co ty wygadujesz? Mówi się 

kilogram chleba. Chodź zamieni-
my się miejscami.

- Poproszę kilogram chleba.
- A dzbanek pan ma?

Żona do męża:
- Andrzej, jakie Ty masz wła-

ściwie, te okulary?
- Minusy.
- A jak mnie widzisz bez nich?
- Z bliska normalnie.
- A z daleka?
- Wyglądasz atrakcyjnie.

- Kochana żono, może za-
śpiewasz coś dla gości?

- Ale oni już przecież zaczyna-
ją powoli wychodzić.

- No właśnie... powoli...

Pijany facet wraca do 
domu.

Żona zaczyna awanturę i wy-
mownie pokazuje palcem na ze-
garek. Na co facet:

- Wielkie halo! Zegarek! Jak 
mój ojciec wracał do domu, to 
matka na kalendarz pokazywała!

Przez wieś jadą wozy cyr-
kowe.

Nagle do uszu jadących cyr-
kowców dochodzi przeraźliwy 
wrzask. Na podwórku, obok jednej 
z chałup jakiś chłop podskakuje w 
górę na wysokość komina, robi 
podwójne salto i spada na ziemię. 
Z jednego z wozów cyrkowych wy-
biega dyrektor cyrku. 

- Panie, widownia będzie za-
chwycona! Angażuję pana! Za je-
den taki skok podczas przedstawie-
nia dostanie pan pięćset złotych! 

- Eee, tam... Za pięćset złotych 
nie będę się co wieczór walił sie-
kierą w nogę...

Hipnotyzer w cyrku wska-
zuje na jednego z widzów i 
mówi do publiczności: 

- A teraz zahipnotyzuję tego 
pana i każę mu zapomnieć 
wszystkie niemiłe sprawy. 

- Nie! - krzyczy mężczyzna z 
trzeciego rzędu. - On jest mi wi-
nien 500 złotych.

Cyrkowy magik po swoim 
kolejnym popisie oznajmia 
widzom: 

- Za chwilę sprawię, że zniknie 
jedna z obecnych tu kobiet. 

Z ostatniego rzędu słychać 
męski głos: 

- Maryśka, zgłoś się na ochot-
nika!

W nadmorskim kurorcie 
panika.

Wszyscy się pochowali, bo z 
cyrku uciekły dwa lwy. Poszły na 
plażę, usiadły nad brzegiem mo-
rza i jeden z nich mówi: 

- Zupełnie nie rozumiem tych 
ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej 
duszy!

Malarz chwali się kryty-
kowi:

- Udało mi się namalować 
duży obraz.

Krytyk ogląda obraz, po czym 
stwierdza:

- Duży to on jest, ale się nie 
udało.

Rozmowa kolegów:
- Podobno na występie obrzu-

cono cię pomidorami?
- Niestety.
- Ale słyszałem, że były też 

oklaski?
- Tak, przy trafieniach.

Sekretarka mówi do za-
pracowanego biznesmana: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, po-

wiedz jej żeby przyszła jutro! A 
najlepiej niech wcześniej zadzwo-
ni, to umówisz ją na konkretną 
godzinę.
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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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