
42 proc. Polaków przyznaje, 
że zdarza im się wyrzucić 
żywność, najczęściej pieczy-
wo, wędliny i świeże owoce. 
Głównym powodem, dla 
którego trafia ona do kosza, 
jest jej zepsucie – czytamy w 
raporcie Federacji Polskich 
Banków Żywności.

Raport opracowano na pod-
stawie badania zrealizowanego 
w pierwszej połowie 2019 r. przez 
SGGW w ramach projektu PROM 
na grupie 1115 osób. Oprócz ra-
portu Federacja Polskich Banków 
Żywności opracowała też porad-
nik o tym, jak nie marnować żyw-
ności.

W badaniu 42 proc. respon-
dentów przyznało, że zdarza im 

się wyrzucić żywność (1,1 proc. 
badanych podało, że zdarza mi 
się to często, 9,7 proc, że cza-
sami, a 31 proc., że rzadko). 
Deklarowany poziom marnowa-
nia żywności wśród konsumen-
tów w 2019 r. utrzymuje się na 
zbliżonym poziomie w stosunku 
do ubiegłego roku. Najczęściej 
wyrzucane jest pieczywo (wska-
zało je 23,7 proc.), wędliny (12,8 
proc.) i świeże owoce (12,6 
proc.).

W badaniu zgłębione zostały 
także tendencje zakupowe an-
kietowanych. Sprawdzono m.in., 
jakie działania podejmuje osoba 
wybierająca się na zakupy, czy 
np. sprawdza zawartości szafek 
i lodówki lub sporządza listę 
potrzebnych artykułów spożyw-
czych.

W NUMERZE
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Okazało się, że niemal co 
trzeci badany (27, proc.) nigdy lub 
bardzo rzadko przygotowuje listę 
zakupów. Zawsze robi tak tylko co 
dziesiąty (10,6 proc.). Tylko 4 na 
10 badanych (40 proc.) sprawdza 
przed zakupami jakie produkty 
ma już w swojej kuchni. Zakupo-
we koszyki często zapełniają się 
spontanicznie – zakup produktów, 
których wcześniej nie planowano 
(np. nie umieszczono na liście 
zakupów) deklaruje 72,7 proc. an-
kietowanych.

Stosunkowo częstą praktykę 
stanowi także tzw. kupowanie na 
zapas (61,8 proc. deklaruje, że 
robi to zawsze, zazwyczaj i czasa-
mi). Z reguły w ten sposób naby-
wane są jednak artykuły o długim 
terminie ważności, takie jak kawa 
czy mąka.

Najczęściej ze sklepu klienci 
wracają z pieczywem – średnio 
codziennie lub co drugi dzień 
(42,1 proc. i 40,2 proc.). Z nieco 
mniejszą częstością statystyczny 

Polak kupuje mleko (16,4 proc.), 
świeże owoce (14,9 proc.) i wędli-
ny (12,2 proc.).

Badanie pokazało też, że 
część produktów nie jest kupowa-
nych ze względu na wygląd, choć 
są one pełnowartościowe – cho-
dzi o małe, nieforemne warzywa 
i owoce i tzw. samotne banany. 
48,7 proc. badanych nigdy nie się-
ga po warzywa i owoce odbiegają-
ce wyłącznie wyglądem zewnętrz-
nym od idealnie wyglądających. 
Prawie tyle samo (47,4 proc.) 
badanych nigdy lub rzadko kupuje 
pojedyncze banany oderwane od 
kiści. Samotne banany kupuje re-
gularnie tylko 13,2 proc.

Zbadana została także znajo-
mość przez konsumentów pojęć 
związanych z datą przydatności 
do spożycia. Zdecydowana więk-
szość (64 proc.) badanych uwa-
żała terminy „należy spożyć do” 
oraz „najlepiej spożyć przed” za 
tożsame (42,8 proc.) lub nie miała 
wiedzy na ten temat (21,2 proc.).

Temat numeru

Pracownik myjni TIR. Dla 
jednego z naszych klientów pro-
wadzących jedną z większych w 
Holandii sieć myjni TIR oferują-
cej kompleksowe i profesjonal-
ne usługi mycia pojazdów szu-
kamy stałych pracowników na 
stanowisko: PRACOWNIK MYJNI 
TIR. Miejsce pracy: Veghel. Jeśli 
szukasz stałej pracy w firmie dy-
namicznie rozwijającej swój biz-
nes dołącz do nas! Oferujemy: 
Praca na pełen etat, Dni robocze 
od poniedziałku do piątku, Wy-
nagrodzenie wypłacane w euro,  
Dla chętnych możliwość pracy w 
godzinach nadliczbowych,  Umo-
wa holenderska w języku pol-
skim,  Stawka 10.00 – 11.00/h,  
Dodatek wakacyjny,  Premia 
8 procent po przepracowanym 
roku,  Praca od 8.00 – 17.00 
od poniedziałku do piątku,  
Możliwość rozwoju,  Wdrożenie 
w zadania,  Praca na wysokiej 
klasy maszynach myjących oraz 
myjkach wysokociśnieniowych. 
Do Twoich zadań należeć bę-
dzie: Zewnętrzna i wewnętrzna 
pielęgnacja samochodów cię-
żarowych wg ustalonych stan-
dardów, Obsługa maszyn myjni, 
Dbanie o powierzony sprzęt, 
Czego oczekujemy od Ciebie: 
Lubisz pracować w zespole, Je-
steś elastyczny i dokładny, Przy-
czyniasz się do miłej atmosfery, 
Znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym mile widziane, 
lecz nie jest to warunek koniecz-
ny, Gotowość do podjęcia pracy 
od zaraz. Jesteś zainteresowa-
ny? Chcesz pracować z liderem 
rynku? Nie czekaj, Aplikuj już 

dziś! Prześlij CV , e-mail: jola@
multiworknederland.hub.pl 
Masz pytania zadzwoń! +31686 
476 401.

Asystent klienta. PRACA 
DODATKOWA W BIURZE – TIL-
BURG. Międzynarodowa Firma 
usługowa zajmująca się poma-
ganiem w sprawach urzędowych 
Polakom pracującym w Holandii 
szuka pracowników na stanowi-
sko Asystenta Klienta w biurze 
w TILBURGU. Godziny pracy: 
czwartek - piątek: 15:00 - 21:00, 
sobota: 12:00 - 18:00. Do za-
dań pracownika należeć będzie: 
kontakt telefoniczny i osobisty z 
klientem, prowadzenie biura w 
Holandii, sprzedaż usług firmy. 
Czego oczekujemy: umiejętność 
szybkiego uczenia się, dobra 
znajomość obsługi komputera, 
znajomość j. angielskiego lub 
holenderskiego będzie dodat-
kowym atutem, mile widziane 
doświadczenie w pracy z klien-
tem. Osoby zainteresowane 
współpracą prosimy o wysłane 
CV na adres e-mail: cv@klosow-
ska.com, w tytule wiadomości 
wpisując: PRACA DODATKOWA.

Płytkarz. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 

w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego lub holenderskie-
go, prawo jazdy kat. B i własny 
samochód mile widziane, go-
towość do podjęcia pracy za 
granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne. Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o przesła-
nie aplikacji (CV) drogą mailową 

na adres: joanna@worxx.nl, tel. 
0031 623205972 Joanna.

Malarz. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Operator wózka widłowe-
go. W magazynie wysyłkowym 
lidla. Venlo. Agencja pośrednic-
twa pracy Jupiter poszukuje dla 
swoich klientów osób do pracy 
jako operator wózka widłowe-
go (przedniego, bocznego lub 
wysokiego składowania) z cer-
tyfikatem. Jest to praca w ma-
gazynie wysyłkowym. Miejsce 
pracy: Masbree- okolice Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem 
widłowym, znajomość języka 
angielskiego nie jest wymogiem 
koniecznym, minimum poł rocz-
ne doświadczenie jako opera-
tor, chęć rozwoju osobistego, 
punktualność, dyspozycyjność 
na dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Pracę stała w renomowanej 
firmie na długi okres czasu (40 
godzin plus), każda nadgodzina 
płatna 130 procent, sobota 150 
procent, niedziela 200 procent, 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV 
na adres s.sadowska@jupiter-
polska.pl w tytule wpisując Ope-
rator wózka widłowego, combi 
truck, reachtruck lub EPT lub tez 
proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, p.

Pracownik ogólnobudow-
lany. Praca na budowie Irlandia 
ZAKWATEROWANIE. Poszukiwa-
ni ludzie do pracy na budowie. 
Znajomość języka angielskiego 
mile widziana aczkolwiek nie 
wymagana (praca w zespołach 
z polskim foremanem/bryga-
dzistą), niezbędne doświad-
czenie w pracy na budowie lub 
przy projektach budowlanych. 
Zakwaterowanie i dowóz gratis 
organizowane przez firmę w ra-
mach umowy bez dodatkowych 
kosztów. Nowa agencja budow-
lana w Irlandii zaprasza zainte-
resowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-

PRACA
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Pokazało ono też, że najczęst-
szym powodem wyrzucania żyw-
ności jest jej zepsucie (65,2 proc.). 
Wśród trzech głównych powodów 
znalazły się również przeoczenie 
daty ważności (42 proc.) oraz 
przygotowanie zbyt dużej ilości je-
dzenia (26,5 proc.). Na kolejnych 
miejscach znalazły się za duże 
zakupy (22,2 proc.), nieprzemy-
ślane zakupy (19,7 proc.), za duże 
opakowanie (17 proc.), właściwe 
przechowywanie (14,2 proc.), za-
kupy niskiej jakości (10,8 proc.), 
brak pomysłu na wykorzystanie 
konkretnego składnika podczas 
przygotowywania jedzenia (10,3 
proc.).

Jednocześnie ponad 50 proc. 
badanych podało, że na żywność 
przeznacza dużą część swoich do-
chodów (pomiędzy 60 a 40 proc.).

Dlatego w poradniku „Zero 
waste w twoim domu”, przygoto-
wanym przez Federację Polskich 
Banków Żywności, można znaleźć 
proste rady, jak nie marnować 
żywności.

Według jego autorów przede 
wszystkim należy robić zakupy z 
głową. „Jeszcze przed wyjściem z 
domu pomyśl, na co masz ocho-
tę w najbliższych dniach i spróbuj 
na tej podstawie ustalić jadło-
spis na najbliższe dni. Zajrzyj też 

do szafek i lodówki – może uda 
ci się zaplanować posiłki, które 
przygotujesz z produktów, które 
już masz. Weź pod uwagę kwe-
stie zbliżających się wyjazdów czy 
gości, którzy mają cię odwiedzić” 
– czytamy. Zalecane jest też, by 
kupować mniej, a częściej, a nie 
robić zapasy oraz by nie chodzić 
głodnym na zakupy.

Zwrócono też uwagę na spo-
sób przechowywania produktów. 

„Nabiał, wędliny czy gotowe pro-
dukty garmażeryjne bezwzględ-
nie powinny być przechowywane 
w lodówce. W ten sposób można 
trzymać także wszystkie warzy-
wa liściaste. Chłód lubią brokuły, 
jabłka i owoce jagodowe – ma-
liny, poziomki czy borówki. Do 
chłodziarki schowaj też grzyby i ki-
szoną kapustę. Pamiętaj również 
o odpowiednim ulokowaniu pro-
duktów: górna półka – przetwory, 

dżemy; środkowa półka – nabiał, 
sałatki; dolna półka – mięso, 
ryby; szuflady – warzywa i owoce; 
półki na drzwiach – mleko, soki, 
musztarda” – czytamy.

Jednocześnie zauważono, 
że część produktów świeżych 
powinna być przechowywana 
w temperaturze pokojowej. „W 
lodówce pod żadnym pozorem 
nie powinno się trzymać pomi-
dorów – to pozbawia je aromatu 

my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Produkcja okien pvc/ alu. 
Na czym będzie polegać Two-
ja praca: wykonywanie kilku z 
poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka i 
składanie/ zgrzewanie profili; 
obsługa zagniatarki, klamkowni-
cy; okuwanie skrzydeł; okuwanie 
ram; frezowanie słupków; cięcie 
stali; obsługa oczyszczarki; mon-
taż słupków; uszczelkowanie; 
montaż zawiasów, szyb; cięcie 
listew przyszybowych; zabijanie 
listew; naklejanie szprosów, 
montaż progów alu. Czego od 
Ciebie wymagamy? doświadcze-
nie w pracy na produkcji okien, 
obsługa wkrętarki mile widzia-
na, obsługa frezarki mile widzia-
na, zaangażowanie, dokładność, 
orientacja na jakość, prawo jaz-
dy oraz auto, znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego. 
Oferujemy: holenderska umowa 
o prace, mieszkanie opłacone 

przez pracodawcę, ubezpiecze-
nie zdrowotne. Aplikacje proszę 
przesyłać na: joanna@worxx.nl, 
tel. 0031 623205972 Joanna.

Dekarz. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-

nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Mechanik samochodów 
osobowych i ciężarowych 
Mercedes. Dla naszego klienta 
z Holandii poszukujemy mecha-
ników samochodów osobowych 
i ciężarowych. Otwarte wakaty: 
mechanik samochodów oso-
bowych Mercedes. Lokalizacja: 
Breda. Wymagania: doświad-
czenie na stanowisku mechani-
ka, motywacja do pracy, bardzo 
dobra znajomość języka an-
gielskiego. Oferujemy: stawka 
13 euro netto/godzina, pracę 
w renomowanych warsztatach 
samochodowych, zakwaterowa-
nie: bardzo dobre warunki koszt 
100 euro/tydzień, ubezpiecze-
nie: 25 euro na tydzień. Jeżeli 
zainteresowała Cię, któraś z 
ofert zapraszam do aplikacji na 
wybrane stanowisko! 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.

Blacharz. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 
budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 

martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Mechanik / technik serwi-
sowy. (M / K) fulltime w ‚s-He-
erenberg. Praca na bardzo długi 
okres czasu. Firma jest innowa-
cyjnym specjalistą w dziedzinie 
galwanicznej obróbki powierzch-
ni wyrobów metalowych od po-
nad 40 lat. Z biegiem lat firma 
specjalizowała się w powlekaniu 
metalicznym cynkiem. Firma 
jest liderem rynku w krajach 
Beneluksu w dziedzinie cynko-
wania elektrolitycznego. Z czym 
wiąże się praca? Praca polega 
głównie na konserwacji maszyn 
oraz ich ewentualnych rozsze-
rzeń.  Czy masz następujące 
kompetencje? Dobre wykształ-
cenie techniczne, Odpowiednie 
doświadczenie zawodowe w 
zakresie produkcji technicznej, 
Dodatkowe specjalne szkole-

nia związane z kontrolą pro-
cesu technologicznego, Umie-
jętność naprawy usterek, tzw. 
„złota rączka”, Doświadczenie 
w przygotowaniu i sprawdza-
niu technicznych zamówień, 
Mile widziane prawo jazdy, Ję-
zyk : niderlandzki/niemiecki/
angielski. Czy to twoje cechy? 
Elastyczność, Odporność na 
stres, Dokładność, Zdolność 
do rozwiązywania problemów, 
Duch zespołu. Co oferujemy?  
Wynagrodzenie zgodne z CAO 
w pracy z malym metalem i 
dobrym wtórnym. Możliwości 
rozwoju i perspektywy na stałą 
pracę, Możliwość elastycznego 
organizowania godzin (system 
zmian i usługi awaryjne), Moż-
liwość zakwaterowania oraz 
dobre warunki mieszkalne, 
Możliwość ubezpieczenia,Opie-
ka polskiego koordynatora, 
Wynagrodzenie tygodniowe lub 
4 tygodniowe. Jeśli to ty - zgłoś 
swoją kandydaturę u nas - oraz 
wyślij CV. Kontakt pod nr tel : 
+31618289604, Email : praca@
dutchflexgroup.com.

Pomocnik budowlany. 
Praca na budowie Irlandia ZA-
KWATEROWANIE. Poszukiwani 
ludzie do pracy na budowie. 

Temat numeru

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 2
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i przyspiesza psucie. Niskie tem-
peratury nie służą też melonom, 
gruszkom, bananom, awokado i 
wszelkim owocom cytrusowym” 
– zaznaczono.

Podano też 10 uniwersal-
nych zasad dotyczących korzy-
stania z lodówki: 1. Przechowuj 
produkty w szczelnych, najlepiej 
szklanych opakowaniach; 2. Za-
notuj na opakowaniu datę otwar-
cia produktu; 3. Nie wkładaj cie-
płych dań do lodówki. Poczekaj, 
aż ostygną; 4. Przeczytaj instruk-
cję obsługi swojej chłodziarki i 
przechowuj produkty zgodnie z 
zaleceniami; 5. Warzywa i owo-
ce przetrzyj szmatką przed wło-
żeniem do lodówki, a wybraną 
półkę wyłóż papierowym ręcz-
nikiem; 6. Zamrażaj wyłącznie 
produkty świeże i niezepsute; 7. 
W przypadku mrożenia warzyw i 
owoców – wyparz skórkę. To po-
może pozbyć się drobnoustrojów; 
8. Osobno przechowuj mięso su-
rowe i pieczone; 9. Regularnie 
czyść lodówkę. Nie „zapychaj” 
jej – dbaj o przepływ powietrza 
między produktami; 10. Zawsze 
sprawdzaj, czy dobrze zamkną-
łeś drzwi chłodziarki.

Autorzy poradnika zauważa-
ją, że niektóre z produktów „po 
dacie” wciąż nadają się do spo-
życia. Tłumaczą różnicę między 
określeniami „należy spożyć do”, 
a „najlepiej spożyć przed”. „+Na-
leży spożyć do+ oznacza: lepiej 
nie jedz, jeśli już jest po dacie – 
to bezwzględny termin przydat-
ności. +Najlepiej spożyć przed” 
oznacza, że jeśli nie widzisz wi-
docznych przeciwwskazań, mo-
żesz śmiało zjeść ten produkt. To 
tzw. data minimalnej trwałości” 
– czytamy.

W poradniku przypomniano 
podstawowe zasady przedłużania 
„życia” produktów kupionych w 
nadmiarze poprzez mrożenie, ki-
szenie i pasteryzację.

„Mrożenie to jeden z najwy-
godniejszych i najzdrowszych 
sposobów na przedłużenie świe-
żości produktu. Wystarczy prze-

strzegać kilku prostych zasad: 1. 
Nigdy nie wkładaj do zamrażarki 
ciepłych potraw. Mogą rozmrozić 
pozostałe artykuły; 2. Pamiętaj o 
szczelnym opakowaniu – możesz 
użyć np. woreczków strunowych 
lub słoików; 3. Podziel produkty 
na porcje – dzięki temu rozmroz-
isz jednorazowo tyle, ile jesteś w 

stanie zjeść; 3. Nie wkładaj do 
zamrażalnika w pełni wypełnione-
go zupą słoika. Ciecze zwiększają 
swoją objętość i mogą zniszczyć 
naczynie” – podają autorzy.

„Kiszenie to sposób konserwa-
cji żywności, kojarzony wcześniej 
wyłącznie z tradycyjną kuchnią. 
Wraca do łask! Już nie tylko kapu-

sta czy ogórki, ale także rzodkiew-
ki, papryka, cebula czy buraki lą-
dują w słoikach. Wbrew pozorom 
kiszenie jest łatwe – wystarczy 
pamiętać, żeby nawet najmniejszy 
czubek warzywa nie wystawał po-
nad zalewę” – zaznaczono.

„Pasteryzacja. W ten napraw-
dę prosty sposób możecie prze-

chowywać gotowe dania nawet do 
roku” – informuje poradnik. Jak 
czytamy, wystarczy przełożyć po-
trawę lub inne produkty do czyste-
go, suchego i najlepiej ciepłego, 
wyparzonego słoika, szczelnie za-
mknąć. Słoik należy owinąć ście-
reczką, włożyć do garnka z wodą i 
gotować przez około 10-30 minut. 
Pasteryzacja jest zakończona, 
kiedy wieczka słoików staną się 
wklęsłe.

Federacja Polskich Banków 
Żywności jest organizacją po-
żytku publicznego, której celem 
od ponad 20 lat istnienia jest 
przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności i niedożywieniu w Pol-
sce. Zrzeszonych w federacji 31 
banków żywności specjalizuje 
się w pozyskiwaniu, transporto-
waniu i dystrybucji produktów 
żywnościowych. Organizacje są 
w stanie przyjąć i rozdysponować 
każdy rodzaj żywności, w tym 
nawet z krótkim terminem przy-
datności do spożycia, produkty 
świeże i wymagające warunków 
chłodniczych, spełniając przy 
tym wszystkie kryteria bezpie-
czeństwa.

Banki żywności pozyskują 
średnio 80 tys. ton jedzenia rocz-
nie, które dystrybuują do ponad 
1,6 mln potrzebujących osób, za 
pośrednictwem 3,5 tys. organiza-
cji pomocowych i instytucji spo-
łecznych. Żywność pochodzi m.in. 
od producentów, rolników, sieci 
handlowych i ze zbiórek. 

(PAP).
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Temat numeru

PRACA

Znajomość języka angielskiego 
mile widziana aczkolwiek nie 
wymagana (praca w zespołach 
z polskim foremanem/bryga-
dzistą), niezbędne doświad-
czenie w pracy na budowie lub 
przy projektach budowlanych. 
Zakwaterowanie i dowóz gratis 
organizowane przez firmę w ra-
mach umowy bez dodatkowych 
kosztów. Nowa agencja budow-
lana w Irlandii zaprasza zainte-
resowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 

pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego lub holenderskie-
go, prawo jazdy kat. B i własny 
samochód mile widziane, go-
towość do podjęcia pracy za 
granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne. Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o przesła-
nie aplikacji (CV) drogą mailową 
na adres: joanna@worxx.nl, tel. 
0031 623205972 Joanna.

Regipsiarz. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 
budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-

wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Mechanik samochodów 
osobowych i ciężarowych 
VW, Audi. Dla naszego klienta 
z Holandii poszukujemy mecha-
ników samochodów osobowych 
i ciężarowych. Otwarte wakaty: 

mechanik samochodów osobo-
wych VW, Audi. Lokalizacja: Bre-
da. Wymagania: doświadczenie 
na stanowisku mechanika, mo-
tywacja do pracy, bardzo dobra 
znajomość języka angielskiego. 
Oferujemy: stawka 13 euro net-
to/godzina, pracę w renomowa-
nych warsztatach samochodo-
wych, zakwaterowanie: bardzo 
dobre warunki koszt 100 euro/
tydzień, ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zainteresowa-
ła Cię, któraś z ofert zapraszam 
do aplikacji na wybrane stano-
wisko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lub telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. Możliwy jest kontakt 
telefoniczny ze strony pracodaw-
cy.

Betoniarz. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 
budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 

w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione 
od stanowiska). Wymagania: 
Dobra znajomość języka angiel-

skiego min B1, Gwarantowa-
ne 40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. Lo-
kalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/tydzień. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię ofer-
ta, zapraszam do aplikacji na 
wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Zbrojarz. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
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PRACA

budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzi następująca pra-
ca: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją opa-

kowań plastikowych (Helmond). 
Agencja Pracy TPM oferuje:za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, -legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (wa-
nym CAO), stawkę godzinową 
10.05-10.50 euro brutto. Cha-
rakter pracy: praca od listopada 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRODUKCJA 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 Tarno-
wo Podgórne ulica Zbigniewa 
Romaszewskiego 27, na po-
trzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Elektryk. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWA-
NIE. Poszukiwani ludzie do 
pracy na budowie. Znajomość 
języka angielskiego mile wi-
dziana aczkolwiek nie wyma-
gana (praca w zespołach z pol-
skim foremanem/brygadzistą), 
niezbędne doświadczenie w 
pracy na budowie lub przy pro-
jektach budowlanych. Zakwate-
rowanie i dowóz gratis organi-
zowane przez firmę w ramach 
umowy bez dodatkowych kosz-
tów. Nowa agencja budowlana 
w Irlandii zaprasza zaintereso-
wanych: ptr@europe.com. Za-
robki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podej-
ście do naszych pracowników 
gwarantuje, ze nie muszą się 
oni martwic kosztami zakwa-
terowania czy transportu, dzię-
ki czemu mogą skupić swoją 
motywacje i zaangażowanie na 
tym, co potrafią robić najlepiej. 
Zapraszamy do współpracy – 
PTR Group. ptr@europe.com. 

Stanowisko: wszystkie stano-
wiska/ zawody/ profesje. Nr 
ref.: 001. Miejsce pracy: Dublin 
/ zagranica / Irlandia. Branża: 
Budownictwo / Architektura.

Pracownik produkcyjny. 
JUZ OD DZIS!!! Venlo. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter poszu-
kuje nowych pracowników na 
stanowisko. Pracownik produk-
cyjny (pary również mile widzia-
ne). Miejsce pracy: Venlo. Roz-
poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Zakres obowiązków: sortowanie 
i pakowanie owoców, warzyw 
lub cytrusów na taśmie produk-
cyjnej, ważenie produktów do 
pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone 
przez Pracodawcę. Wymagania: 
umiejętność pracy w zespole, 
dyspozycyjność do pracy na 
dłuższy okres czasu, pozostanie 
w Holandii również przez Okres 
Świąt Bożego Narodzenia. Ofe-
rujemy: Stawkę godzinową od 
10.19 euro brutto, Zakwate-
rowanie (płatne max 85 euro 
tygodniowo, nie licząc ulgi po-
datkowej ET), Dla osób które nie 
ukończyły 20 lat oferujemy dar-
mowe mieszkania, Całodobową 
opiekę Polskich konsultantów, 
Bezpłatną pomoc przy wyrobie-
niu numeru sofii, Pracę w reno-

mowanej i stabilnej firmie przez 
długi okres czasu, Wynagrodze-
nie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy ( 
tylko i wyłącznie służbowym au-
tem), Możliwość pracy także dla 
par, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o 
wysłanie swojego CV na adres 
s.sadowska@jupiterpolska.pl 
w tytule wpisując ‚Produkcja 
owoców i warzyw JUZ OD ZA-
RAZ’ lub tez proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem tele-
fonu +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
pot potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 133, p.

Hydraulik. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-

lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Operator wózka EPT. W 
magazynie wysyłkowym lidla. 
Venlo. Agencja pośrednictwa 
pracy Jupiter poszukuje dla swo-
ich klientów osób do pracy jako 
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operator wózka elektrycznego 
EPT z certyfikatem. Jest to pra-
ca w magazynie wysyłkowym. 
Miejsce pracy: Masbree- oko-
lice Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: 
certyfikat uprawniający jazdę 
wózkiem EPT, znajomość języka 
angielskiego nie jest wymogiem 
koniecznym, minimum poł rocz-
ne doświadczenie jako opera-
tor, chęć rozwoju osobistego, 
punktualność, dyspozycyjność 
na dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Pracę stała w renomowanej 
firmie na długi okres czasu (40 
godzin plus), każda nadgodzina 
płatna 130 procent, sobota 150 
procent, niedziela 200 procent, 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV 
na adres s.sadowska@jupiter-
polska.pl w tytule wpisując Ope-
rator wózka widłowego, combi 
truck, reachtruck lub EPT lub tez 
proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, p.

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z 
PVC (mile widziane zdobyte na 
terenie Holandii), komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
go, niemieckiego lub niderlandz-
kiego- własny środek transportu, 
podstawowe narzędzia, mile wi-
dziane VCA. OFERTA: zatrudnie-
nie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie, min. 40 godzin 
pracy tygodniowo, cotygodnio-
we wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, ubezpieczenie zdrowot-
ne. CV proszę wysłać na adres: 
joanna@worxx.nl, Tel. 0031 
623205972 Joanna.

Cieśla dachowy. Praca na 
budowie Irlandia ZAKWATERO-
WANIE. Poszukiwani ludzie do 
pracy na budowie. Znajomość 
języka angielskiego mile widzia-
na aczkolwiek nie wymagana 
(praca w zespołach z polskim 
foremanem/brygadzistą), nie-
zbędne doświadczenie w pracy 
na budowie lub przy projektach 
budowlanych. Zakwaterowanie 
i dowóz gratis organizowane 
przez firmę w ramach umowy 
bez dodatkowych kosztów. Nowa 
agencja budowlana w Irlandii za-
prasza zainteresowanych: ptr@

europe.com. Zarobki od 13.77 
do 18.93 euro na godzinę (REA 
rates - stawki związkowe). Praca 
w wymiarze 40 godzin tygodnio-
wo, możliwe nadgodziny. PTR 
Group to rozwijająca się firma, 
która specjalizuje się w dostar-
czaniu doświadczonych pracow-
ników budowlanych kontrahen-
tom , agencjom budowlanym i 
deweloperom. Nowatorskie po-
dejście do naszych pracowników 
gwarantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje 
i zaangażowanie na tym, co 
potrafią robić najlepiej. Zapra-
szamy do współpracy – PTR 
Group. ptr@europe.com. Sta-
nowisko: wszystkie stanowi-
ska/ zawody/ profesje. Nr ref.: 
001. Miejsce pracy: Dublin / 
zagranica / Irlandia. Branża: 
Budownictwo / Architektura.

Mechanik samochodów 
osobowych i ciężarowych 
Mercedes, Scania. Dla 
naszego klienta z Holandii 
poszukujemy mechaników 
samochodów osobowych i 
ciężarowych. Otwarte wakaty: 
mechanik samochodów cięża-
rowych Mercedes, Scania. Lo-
kalizacja: Breda. Wymagania: 
doświadczenie na stanowisku 
mechanika, motywacja do pra-
cy, bardzo dobra znajomość ję-
zyka angielskiego. Oferujemy: 
stawka 13 euro netto/godzi-
na, pracę w renomowanych 
warsztatach samochodowych, 
zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt 100 euro/ty-
dzień, ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zaintereso-
wała Cię, któraś z ofert zapra-
szam do aplikacji na wybrane 
stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny 
ze strony pracodawcy.

Murarz. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATERO-
WANIE. Poszukiwani ludzie 
do pracy na budowie. Zna-
jomość języka angielskiego 
mile widziana aczkolwiek nie 
wymagana (praca w zespo-
łach z polskim foremanem/
brygadzistą), niezbędne do-
świadczenie w pracy na bu-
dowie lub przy projektach bu-
dowlanych. Zakwaterowanie 
i dowóz gratis organizowane 
przez firmę w ramach umowy 
bez dodatkowych kosztów. 
Nowa agencja budowlana 
w Irlandii zaprasza zaintere-
sowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates 
- stawki związkowe). Praca 
w wymiarze 40 godzin tygo-
dniowo, możliwe nadgodziny. 
PTR Group to rozwijająca się 
firma, która specjalizuje się 
w dostarczaniu doświadczo-

nych pracowników budowla-
nych kontrahentom , agencjom 
budowlanym i deweloperom. 
Nowatorskie podejście do na-
szych pracowników gwarantuje, 
ze nie muszą się oni martwic 
kosztami zakwaterowania czy 
transportu, dzięki czemu mogą 
skupić swoją motywacje i zaan-
gażowanie na tym, co potrafią 
robić najlepiej. Zapraszamy 
do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawo-
dy/ profesje. Nr ref.: 001. Miej-

sce pracy: Dublin / zagranica / 
Irlandia. Branża: Budownictwo 
/ Architektura.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzi następująca pra-
ca: prace produkcyjno-fizyczne 
w firmie zajmującej się produk-
cją ziół, przypraw, aromatów i 
proszków wykorzystywanych w 
przemyśle spożywczym (Deu-
rne). Agencja Pracy TPM ofe-
ruje:zakwaterowanie, ubezpie-

czenie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, opiekę polskie-
go koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzi-
nową 10.05-10.49 euro brutto. 
Charakter pracy: praca od listo-
pada 2019. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRODUKCJA na ad-
res: 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 po-
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trzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Stolarz. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języ-
ka angielskiego mile widzia-
na aczkolwiek nie wymagana 
(praca w zespołach z polskim 
foremanem/brygadzistą), nie-
zbędne doświadczenie w pracy 
na budowie lub przy projektach 
budowlanych. Zakwaterowanie 
i dowóz gratis organizowane 
przez firmę w ramach umo-
wy bez dodatkowych kosztów. 
Nowa agencja budowlana w 
Irlandii zaprasza zaintereso-
wanych: ptr@europe.com. Za-

robki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podej-
ście do naszych pracowników 
gwarantuje, ze nie muszą się 
oni martwic kosztami zakwa-
terowania czy transportu, dzię-
ki czemu mogą skupić swoją 
motywacje i zaangażowanie na 
tym, co potrafią robić najlepiej. 
Zapraszamy do współpracy – 
PTR Group. ptr@europe.com. 
Stanowisko: wszystkie stano-
wiska/ zawody/ profesje. Nr 
ref.: 001. Miejsce pracy: Dublin 
/ zagranica / Irlandia. Branża: 
Budownictwo / Architektura.

Monter rusztowań. Praca 
na budowie Irlandia ZAKWATE-
ROWANIE. Poszukiwani ludzie 
do pracy na budowie. Znajo-
mość języka angielskiego mile 
widziana aczkolwiek nie wy-
magana (praca w zespołach z 
polskim foremanem/brygadzi-
stą), niezbędne doświadczenie 
w pracy na budowie lub przy 
projektach budowlanych. Za-
kwaterowanie i dowóz gratis 
organizowane przez firmę w ra-
mach umowy bez dodatkowych 
kosztów. Nowa agencja budow-
lana w Irlandii zaprasza zainte-
resowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 

budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Brygadzista. Praca na bu-
dowie Irlandia ZAKWATEROWA-
NIE. Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-

nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na bu-
dowie lub przy projektach bu-
dowlanych. Zakwaterowanie 
i dowóz gratis organizowane 
przez firmę w ramach umowy 
bez dodatkowych kosztów. 
Nowa agencja budowlana 
w Irlandii zaprasza zaintere-
sowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates 
- stawki związkowe). Praca 
w wymiarze 40 godzin tygo-
dniowo, możliwe nadgodziny. 
PTR Group to rozwijająca się 
firma, która specjalizuje się w 
dostarczaniu doświadczonych 
pracowników budowlanych 
kontrahentom , agencjom 
budowlanym i deweloperom. 
Nowatorskie podejście do 
naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwa-
terowania czy transportu, 
dzięki czemu mogą skupić 
swoją motywacje i zaanga-
żowanie na tym, co potrafią 
robić najlepiej. Zapraszamy 
do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ za-
wody/ profesje. Nr ref.: 001. 

Miejsce pracy: Dublin / zagrani-
ca / Irlandia. Branża: Budownic-
two / Architektura.

Pracownik produkcyjny. 
Praca od zaraz! Agencja po-
średnictwa pracy GreenFingers 
uzb. zatrudni osoby do pracy na 
produkcji przy kwiatach.  Lubisz 
pracować w przyjaznym środo-
wisku , interesuje Cię ciekawa 
i przyjemna praca? Kwiaty to 
Twoja pasja? Czy Ty lub ktoś 
,kogo znasz, byłby chętny z nami 
współpracować? Chcesz wie-
dzieć więcej? ZAPRASZAMY! 
Ps: Praca bez zakwaterowania! 
Zapewniamy transport! Tel: 06 
481 703 32 Patrycja, patry-
cja@greenfingersuzb.nl, www.
greenfingersuzb.nl, Adres: Mid-
delbroekweg 29, 2675 KB Hon-
selersdijk. Życzymy miłego dnia, 
GreenFingers uzb.

Architekt. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 
budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-

my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzi następująca pra-
ca: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją pizzy 
(Deurne). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę go-
dzinową 10.49-10.60 euro brut-
to. Charakter pracy: praca od 
listopada 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 po-
trzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Kosztorysant. Praca na 
budowie Irlandia ZAKWATERO-
WANIE. Poszukiwani ludzie do 
pracy na budowie. Znajomość 
języka angielskiego mile wi-
dziana aczkolwiek nie wyma-

Nasza Holandia
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gana (praca w zespołach z pol-
skim foremanem/brygadzistą), 
niezbędne doświadczenie w 
pracy na budowie lub przy pro-
jektach budowlanych. Zakwate-
rowanie i dowóz gratis organi-
zowane przez firmę w ramach 
umowy bez dodatkowych kosz-
tów. Nowa agencja budowlana 
w Irlandii zaprasza zaintereso-
wanych: ptr@europe.com. Za-
robki od 13.77 do 18.93 euro 
na godzinę (REA rates - stawki 
związkowe). Praca w wymiarze 
40 godzin tygodniowo, moż-
liwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podej-
ście do naszych pracowników 
gwarantuje, ze nie muszą się 
oni martwic kosztami zakwa-
terowania czy transportu, dzię-
ki czemu mogą skupić swoją 
motywacje i zaangażowanie na 
tym, co potrafią robić najlepiej. 
Zapraszamy do współpracy – 
PTR Group. ptr@europe.com. 
Stanowisko: wszystkie stano-
wiska/ zawody/ profesje. Nr 
ref.: 001. Miejsce pracy: Dublin 

/ zagranica / Irlandia. Branża: 
Budownictwo / Architektura.

Pracownik produkcji re-
cykling. Czy masz powinowac-
two z recyklingiem, czy dobrze 
radzisz sobie z wózkiem widło-
wym i czy chciał(a)byś praco-
wać w Almere? Jeśli tak, to ta 
funkcja jest dla Ciebie! Szukamy 
wszechstronnego pracownika 
produkcji. Zajmujesz się rozłado-
wywaniem, sortowaniem i prze-
twarzaniem różnych strumieni 
odpadów, które są dostarczane 
przez linie sortujące, zgodnie z 
ustalonymi instrukcjami i proce-
durami. Prowadzisz także różne 
czynności, takie jak belowanie, 
rozdrabnianie, obsługa maszyn 
itp. Wymagania: Doświadcze-
nie na wózku widłowym, Zna-
jomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym, Dostępność w 
pełnym wymiarze czasu, Prawo 
jazdy kat. B. Oferujemy: Dobra 
oraz zróżnicowana atmosfera 
pracy, Stawka godzinowa 10.00-
11.00 euro/h, Wynagrodzenie 
wypłacane w euro, Umowa w 
języku polskim, Praca u reno-
mowanego pracodawcy, Per-
spektywa stałego zatrudnienia. 
Jesteś zainteresowana/y tym 
wakatem? Prosimy o przesłanie 
CV na adres e-mail: jola@multi-

worknederland.hub.pl Masz py-
tania? Zadzwoń! Tel. +31 686 
476 401(kontakt telefoniczny 
poniedziałek, wtorek, czwartek; 
godz.09.00 – 16.00).

Menedżer. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 

mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

KELNERZY. Wynagrodze-
nie: od 10,20 brutto do 11,90 
euro brutto za godzinę (uzależ-
nione od stanowiska). Wyma-
gania: Dobra znajomość języka 
angielskiego min B1, Gwaran-
towane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadcze-
nia. Lokalizacja: region Zeeland 
(Vrouwenpolder, Middelburg, 
Goes, Vlissingen). Zakwaterowa-
nie: bardzo dobre warunki koszt 
od 75 do 100 euro/tydzień. 
Ubezpieczenie: 25 euro na ty-
dzień. Jeżeli zainteresowała Cię 
oferta, zapraszam do aplikacji 
na wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Planista. Praca na budowie 
Irlandia ZAKWATEROWANIE. 

Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-

landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Pracownik produkcji. 
Boxtel. Pracownik produkcji/
Noord Brabant. Czy chciałbyś 
pracować dla firmy, która jest 
liderem europejskiego rynku? 
Jeśli tak, to ta praca jest dla 
Ciebie! Nasz klient zajmuje się 
produkcją oraz instalacją we-
wnętrznych placów zabaw, par-
ków trampolin. Praca polega 
na ręcznym (składaniu, mon-
towaniu, klejeniu, obszywaniu) 
przyrządów takich jak: trampo-
liny, hamaki, piłki, poduszki po-
wietrzne, zjeżdżalnie itp. Do tego 
typu pracy są preferowane zdol-
ności manualne. Czego oczeku-
jemy od Ciebie: Lubisz pracować 
w zespole, Jesteś elastyczny i do-
kładny, Przyczyniasz się do miłej 
atmosfery, Doświadczenie w 
pracy na produkcji jest dodatko-
wym atutem, Znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym mile 
widziane, lecz nie jest to waru-
nek konieczny, Zdolności manu-
alne. Czego możesz oczekiwać 
od nas: Praca na pełen etat, Dni 
robocze od poniedziałku do piąt-
ku, Wynagrodzenie wypłacane 
w euro, Umowa holenderska w 
języku polskim, Stawka 10.40 
– 11.30/h, Dodatek wakacyj-
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ny, Po przepracowaniu okresu 
6 miesięcy umowa na 1 rok a 
następnie umowa stała, Premia 
8 procent po przepracowanym 
roku, Praca od 6.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku, Dla 
chętnym możliwość pracy w 
godzinach nadliczbowych(nad-
godziny), Możliwość rozwoju. Je-
steś zainteresowana/y tym wa-
katem? Nie czekaj, aplikuj już 
dziś! Prześlij CV na adres e-mail: 
jola@multiworknederland.hub.
pl Masz pytania? Zadzwoń! Tel. 
+31 686 476 401(kontakt tele-
foniczny poniedziałek, wtorek, 
czwartek; godz.09.00 – 16.00).

Inspektor. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 
budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzi następująca praca: pra-
ce produkcyjne w firmie zajmują-
cej się przetwórstwem mięsnym: 
pakowanie, sortowanie kiełbas, 
szaszłyków, wędlin etc. (Best). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę godzinową 10.49-10.60 
euro brutto. Charakter pracy: pra-
ca od listopada 2019. Osoby za-
interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@theperfectmatch.

pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej tre-
ści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. 
z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
górne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Majster. Praca na bu-
dowie Irlandia ZAKWATERO-
WANIE. Poszukiwani ludzie 
do pracy na budowie. Zna-
jomość języka angielskiego 
mile widziana aczkolwiek nie 
wymagana (praca w zespo-
łach z polskim foremanem/
brygadzistą), niezbędne do-
świadczenie w pracy na bu-
dowie lub przy projektach bu-
dowlanych. Zakwaterowanie 
i dowóz gratis organizowane 
przez firmę w ramach umowy 
bez dodatkowych kosztów. 
Nowa agencja budowlana 
w Irlandii zaprasza zaintere-
sowanych: ptr@europe.com. 
Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates 
- stawki związkowe). Praca 
w wymiarze 40 godzin tygo-
dniowo, możliwe nadgodzi-
ny. PTR Group to rozwijająca 
się firma, która specjalizuje 
się w dostarczaniu doświad-
czonych pracowników bu-
dowlanych kontrahentom 
, agencjom budowlanym i 
deweloperom. Nowatorskie 
podejście do naszych pra-
cowników gwarantuje, ze 
nie muszą się oni martwic 
kosztami zakwaterowania 
czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywa-
cje i zaangażowanie na tym, 
co potrafią robić najlepiej. 
Zapraszamy do współpracy – 
PTR Group. ptr@europe.com. 
Stanowisko: wszystkie sta-
nowiska/ zawody/ profesje. 
Nr ref.: 001. Miejsce pracy: 
Dublin / zagranica / Irlandia. 
Branża: Budownictwo / Archi-
tektura.

POMOC KUCHENNA. 
Wynagrodzenie: od 10,20 
brutto do 11,90 euro brutto za 
godzinę (uzależnione od sta-
nowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskie-
go min B1, Gwarantowane 
40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland 
(Vrouwenpolder, Middelburg, 
Goes, Vlissingen). Zakwatero-
wanie: bardzo dobre warunki 
koszt od 75 do 100 euro/

tydzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zainteresowa-
ła Cię oferta, zapraszam do apli-
kacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-

bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

Kierownik. Praca na budo-
wie Irlandia ZAKWATEROWANIE. 
Poszukiwani ludzie do pracy na 

budowie. Znajomość języka an-
gielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-

lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
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zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 
martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

Praca fizyczna. Recykling 
opon. Agencja Pracy TPM poszu-
kuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace fizyczne 
przy załadunku, rozładunku, 

klasyfikacji i segregacji towa-
rów w firmie zajmującej się re-
cyklingiem opon (Amsterdam). 
Wymagania:prawo jazdy kat.B. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO),zarobki min. ca 
325 euro netto/tydzień. Charak-
ter pracy: praca od 11 listopada 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem OPONY na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie 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 Tarno-
wo Podgórne ulica Zbigniewa 
Romaszewskiego 27, na po-

trzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Koordynator. Praca na bu-
dowie Irlandia ZAKWATEROWA-
NIE. Poszukiwani ludzie do pracy 
na budowie. Znajomość języka 
angielskiego mile widziana acz-
kolwiek nie wymagana (praca 
w zespołach z polskim forema-
nem/brygadzistą), niezbędne 
doświadczenie w pracy na budo-
wie lub przy projektach budow-
lanych. Zakwaterowanie i dowóz 
gratis organizowane przez firmę 
w ramach umowy bez dodatko-
wych kosztów. Nowa agencja 
budowlana w Irlandii zaprasza 
zainteresowanych: ptr@europe.
com. Zarobki od 13.77 do 18.93 
euro na godzinę (REA rates - 
stawki związkowe). Praca w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo, 
możliwe nadgodziny. PTR Group 
to rozwijająca się firma, która 
specjalizuje się w dostarczaniu 
doświadczonych pracowników 
budowlanych kontrahentom , 
agencjom budowlanym i dewe-
loperom. Nowatorskie podejście 
do naszych pracowników gwa-
rantuje, ze nie muszą się oni 

martwic kosztami zakwaterowa-
nia czy transportu, dzięki czemu 
mogą skupić swoją motywacje i 
zaangażowanie na tym, co po-
trafią robić najlepiej. Zaprasza-
my do współpracy – PTR Group. 
ptr@europe.com. Stanowisko: 
wszystkie stanowiska/ zawody/ 
profesje. Nr ref.: 001. Miejsce 
pracy: Dublin / zagranica / Ir-
landia. Branża: Budownictwo / 
Architektura.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 brut-
to do 11,90 euro brutto za 
godzinę (uzależnione od sta-
nowiska). 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/tydzień. Ubezpieczenie: 25 
euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam 
do aplikacji na wybrane stano-
wisko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lun telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. Możliwy jest kontakt 
telefoniczny ze strony pracodaw-
cy.
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Meble – kupię/sprzedam: 
Mebline NL - Najtańsze meble w 
Holandii. Sklep internetowy www.
mebline.nl. Oferujemy Państwu 
bardzo szeroki asortyment mebli 
wysokiej klasy, które charaktery-
zują się nowoczesną linią wzorni-
czą i doskonałą jakością wykona-
nia. Zapewniamy: Szeroką gamę 
produktów, meble doskonałej ja-
kości w szerokiej palecie kolory-
stycznej oraz wzorniczej. 100 pro-
cent bezpieczeństwa transportu. 
dostawa własnym taborem na 
terenie Polski, a także w ramach 
indywidualnych zamówień zagra-
nicznych. Kompleksową obsługę 
po sprzedaży, pomoc w monta-
żu mebli, odpowiedź na każde 
pytanie techniczne oraz pytania 
dotyczące pielęgnacji mebli. 
Nowe meble z pełną gwarancją, 
fabrycznie nowe produkty, objęte 
dwuletnią gwarancją. Przystępne 
ceny za najwyższą jakość. Sze-
roka oferta mebli w najlepszych 
cenach. W razie pytań zaprasza-
my do kontaktu mailowego bądź 
telefonicznego: Tel. kom. +48 
733 760 700, Tel. kom. +48 733 
780 700, E-mail: biuro@mebline.
nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 17:00, Sob.: 
8:00 - 12:00. ZAPRASZAMY DO 
ZAKUPU!!!

Prawnicy: Problem z wla-
scicielem mieszkania/ lokato-
rem ? Zapraszam na bezplatna 
porade prawna. Wynajmujesz 
mieszkanie dla siebie , bądź wy-
najmujesz mieszkanie komuś?? 
Sprawy związane z nierucho-
mościami często pojawią się w 
życiu każdego z nas. Procedura 
prawna może okazać się zbyt 
skomplikowana byśmy poradzili 
sobie z nią sami. Ten długi i za-
wiły proces prawny występujący 
w czynnościach związanych z 
nieruchomościami wymaga bar-
dzo dobrej znajomości przepisów 
prawa nieruchomości. Kancelaria 
Adwokacka Arslan & Arslan ma 
znakomite doświadczenie w tej 
dziedzinie. Wspieramy najemców 
i potrafimy im doradzić praktycz-
nie i szczegółowo. Służymy także 
wsparciem, gdy dochodzi do nie-
oczekiwanego sporu, na przykład 
przy procedurach wypowiedzenia 
umowy najmu lub eksmisji. *Po-
magamy między innymi przy: 
Procedurach między wynajmują-
cym a najemcą, Wypowiedzeniu 
umowy najmu, Przygotowywa-
niu umowy najmu, Problemach 
windykacyjnych, Doradztwie i 
procedurach dotyczących zmian 
umowy najmu, Interpretacji i 
zastosowaniu umów najmu, Pro-

blemach uciążliwości najemców, 
Sporach dotyczących borgu, bądź 
kosztów maklerskich. Kancela-
ria adwokacka, Arslan&Arslan 
Advocaten, Paletplein 80, 2526 
GZ Den Haag. T:070 4 500 300, 
Kom: 06-14 803 099, e-mail: 
prawnik@arslan.nl.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozycon-
nect.pl. Oferujemy przewozy kom-
fortowymi busami 9 osobowymi 
na trasie Polska - Holandia. Nie-
wątpliwą zaletą podróży jest sto-
sunkowo krótki czas przejazdu, 
ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod 
wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu planowa-
ne tak, aby maksymalnie skrócić 
czas podróży. Dla stałych klientów 
i grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.pl, 
tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: IN-

TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: od 
250 zł. Holandia - Polska: od 60 
euro. Firma Inter- tour oferuje 
Państwu: indywidualne przewozy 
do Niemiec i Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio pod 
wskazany adres, atrakcyjne ceny, 
zniżki dla dzieci do 15 lat, spokoj-
ną i komfortową podróż. Nasza 
firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie technicznym. Chcesz dotrzeć 
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj 
więcej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 

rozsądnej cenie. Przewóz maksy-
malnie dla 4 osób komfortowym 
samochodem w miłej atmosfe-
rze. Prowadzę obsługę lotnisk 
Eindhoven, Weeze, Dortmud. 
Oferuje dojazdy do urzędów, le-
karzy, na dyskoteki-Luna, Shuf-
fle,Geldern i inne. Usługa także 
dotyczy zakupów (również w 
godzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych przepro-
wadzkach, oraz wszelkie inne 
według potrzeby klienta. Ceny do 
negocjacji, dla stałych klientów 
duże rabaty. Lokalizacja Cuijk 
koło Nijmegen. Postaw na spraw-
dzonych, zaoszczędzisz pieniądze 
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
Dzwoń każdego dnia o każdej po-
rze +31687323783.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. 
PL +48 514 436 222 NL +31 
620 999 731, www.lanccar.eu. 
Jeżeli cenisz sobie komfort i wy-
godę wybierz LancCar. Posiada-
my samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 

Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samochodu 
z kierowcą lub bez. Jeśli masz ja-
kieś pytania zadzwoń lub napisz. 

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 
Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 
podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANE-
GO WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Podkarpac-
kie. POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE



Witam,
Jestem w 23 tygodniu ciąży 

i nie pracuję. W Holandii jestem 
od 2012 roku. Wykorzystałam 
już zasiłek dla bezrobotnych i 
chciałabym się dowiedzieć czy 
należy mi się jakiś zasiłek choro-
bowy. Dziękuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli zasiłek dla bezrobotnych 
nie zakończył się dłużej niż 4 tygo-
dnie temu, to można wnioskować 
o zasiłek chorobowy.

Dzień dobry.

Proszę mnie wspomóc infor-
macją. Dostałem list z urzędu 
skarbowego z Holandii. Pisze 
tam, że mam się rozliczyć za 
2016 rok, a ja nie byłem w Ho-
landii w 2016 roku. Pracowałem 
w Holandii przez agencję pracy 
holenderską od 21.06.2015 
roku do 18.10.2015 roku i roz-
liczyłem się z tego z dopłatą 221 
euro. Dopłaciłem im przelewem 
bankowym i  rozliczyłem się tak-
że z ubezpieczenia. Czy może 
trzeba jakiś formularz wysłać by 
powiadomić ich, że mnie nie ma 
w Holandii? Chyba agencja pra-

cy powinna to zrobić, bo mam 
świadectwo pracy z datą zakoń-
czenia współpracy? Nie wiem. 
A może ja źle wysłałem te 221 
euro do urzędu skarbowego? Ja 
dostałem taki jakby czek listem, 
ale z niego nie skorzystałem, tyl-
ko w banku zrobiłem przelew na 
numer konta podany na czeku 
i w tytule podałem numer BSN 
oraz inne rzeczy przepisałem z 
czeku. Czek leży w domu, więc 
może fiskus holenderski nie ma 
tego czeku i nadal czeka na roz-
liczenie? Proszę o pomoc i infor-
macje.

Miłego dnia i dziękuję

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

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy otrzymał Pan 
wezwanie do rozliczenia roku 
2016, a nie pracował Pan w tym 
roku w Holandii, należy złożyć w 
urzędzie tzw. rozliczenie zerowe.

Witam,
Mam problem i nie wiem, co 

mam robić, bo różnie mówią, a 
więc jestem w ciąży (2 tydzień), 
a 6 października kończy mi się 
umowa (mam fazę b). Pracuję 
jednak firmie ponad 3 lata i nie 
wiem po prostu, co mam dalej 
robić, bo nie wiadomo czy mi 
przedłużą umowę - nic nie mó-
wią w biurze, a poród mam 7 
grudnia.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli nie przedłużą z Panią 
umowy, to może Pani starać się 
o zasiłek dla bezrobotnych, a w 
późniejszym czasie o zasiłek ma-
cierzyński.

Witam,
Przebywam obecnie na zwol-

nieniu lekarskim w Holandii od 
17 lipca 2017 roku. Komu po-
winienem wysyłać zwolnienie le-
karskie? Pracodawcy czy UWV? 
W razie jak do UWV, to na jaki ad-
res e-mail kierować zwolnienie?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Póki jest umowa o pracę, to 
mimo pobierania zasiłku chorobo-
wego z UWV, nadal podlega Pan 
pod pracodawcę i to jemu prze-
syła Pan wszystkie dokumenty 
świadczące o chorobie.

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

•••

•••

••• •••

Reklama
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowane-
go 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 Spo-
tkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia 
kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym kon-
certował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego 
aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działal-
ność 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!

Rachunek
Trzeba wyliczyć całe ludzkie życie
Najpierw przeżyte poranki i noce,
Gdy życie budzi się wprost z matki łona,
Gdy wiosną kwitnie, gdy wzrasta owocem,
Gdy dzień uśmiechem wita - a płacz? nocą.
Trzeba a rachunek zakończyć o świcie
Gdy ranne zorze sen o szczęściu złocą.

Trzeba wyliczyć drogi, kręte dróżki,
Którymi człowiek - istota rozumna - 
Chodzi i kroczy, wędruje i człapie.
Człowiek - to ludzkość… i „człowiek brzmi dumnie”…

Z własnej istoty tworzy własne dzieło.
W codziennym trudzie często się zasapie…
Czasem w niemocy ludzkiej „coś przegapi”…
Mówimy wówczas: „znów się zło zawzięło” -
Inaczej - „siła złego na jednego”…
Lecz właśnie człowiek wyplącze się z tego.
Będzie choć chwilę szczęśliwy /u wróżki/ - 
Kiedy przemierzy te drogi i dróżki.

Trzeba wyliczyć minuty, godziny
Zapału, walki, młodzieńczych uniesień.
Rachunek trzeba zacząć wiosną… w lesie,
Gdzie właśnie życia symfonia rozbrzmiewa
Gdzie nam przyroda dywan piękny ściele - 
Przy którym przyjaźń kroczy znowu śmiało.
Dużo poezji I treści tak wiele,
Że młodość nieraz i pobłądzić zdoła - 
A w gąszczu często światła jest zbyt mało,
Zwłaszcza gdy chmury napłyną deszczowe - 
Wówczas wędrowiec przewodnika woła,
Który ominie zasadzki cierniowe…
I na bezpieczny teren wywieźć zdała.

Trzeba wyliczyć wszystko… Wszystko zgoła.
Lecz ten rachunek wielki, uciążliwe…
Czy jest realny?
Czy będzie możliwy?

Lewin Brzeski 13 grudnia 1978

Taksówkarz wiozący ma-
rynarza pędzi jak wariat po-
mimo mgły gęstej jak mleko.

- Jak pan w takiej mgle po-
trafi tak szybko jeździć? - odzywa 
się niespokojnie marynarz.

- A wy, tam na morzu, jak so-
bie radzicie we mgle?

- Pływamy według przyrzą-
dów.

- No właśnie, ja też - za sie-
demdziesiąt groszy będzie dwo-
rzec.

Teściowa do zięcia:
- Dziś w radiu puścili przebój 

mojej młodości!
- „Bogurodzicę”?!

Młody człowiek podnie-
conym głosem mówi matce, 
że zakochał się i się żeni:

- Tak dla jaj, przyprowadzę 
trzy kobiety i spróbujesz zgad-
nąć, którą z nich zamierzam po-
ślubić. 

Matka się zgodziła. Następ-
nego dnia przyprowadza trzy 
piękne kobiety, sadza je na kana-
pie i rozmawiają chwilę z matką. 
Potem syn pyta:

- Dobrze, mamo, a teraz 
zgadnij, którą zamierzam poślu-
bić.

- Tę w środku? odpowiada 
bez wahania. 

- To zdumiewające, mamo. 
Zgadza się. Skąd wiedziałaś?

- Nie lubię jej.

Policjant podchodzi do 
zatrzymanego samochodu, 
a kiedy szyba od strony kie-
rowcy opadła bęc kierowcę 
pałką w głowę.

- Za co?! - zaprotestował kie-
rowca obmacując guza.

- Tu jest Texas! Kiedy podcho-
dzę do samochodu, dokumenty 
mają być przygotowane do kon-
troli. Zrozumiano?!

- Tak jest!
Sprawdziwszy dokumenty 

policjant obszedł samochód i 
zastukał pałką w szybę od stro-
ny pasażera. Kiedy szyba opadła 
bęc pasażera pałką w głowę!

- A mnie za co?! - zaprotesto-
wał pasażer obmacując swojego 
guza.

- Żebyś potem nie mógł mó-
wić: No, niechby mnie spróbował 
tak uderzyć!

Policjant w małym mia-
steczku zatrzymuje motocy-
klistę, który pędził główną 
ulicą. 

- Ależ panie sierżancie, ja 
mogę wytłumaczyć - mówi facet.

- Cisza - rzucił policjant - Za-
mierzam ochłodzić pański tem-
perament w areszcie, zanim nie 
wróci komendant. 

- Ale panie sierżancie, chcia-
łem tylko powiedzieć, że...

- A ja powiedziałem, że ma 
być cisza! Idzie pan do aresztu!

Parę godzin później policjant 
zajrzał do celi i powiedział:

- Na szczęście dla pana, ko-
mendant jest na ślubie córki. 
Będzie w dobrym nastroju, jak 
wróci.

- Niech pan na to nie liczy 
- odpowiedział facet z celi - Je-
stem panem młodym.

Policjant z innego mia-
sta przyjechał do krakow-
skiej Filharmonii, ale długo 
nie mógł jej znaleźć i kluczył 
po całym mieście.

Na skrzyżowaniu otworzył 
okno i zapytał lekko wstawione-
go przechodnia:

- Przepraszam bardzo, jak 
dostać się do Filharmonii?

- Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć...

Zima. Dwa jelenie sto-
ją na paśniku i żują ospale 
siano nałożone tu przez ga-

jowego. W pewnej chwili je-
den z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była 
wiosna. 

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

stołówkowe jedzenie!

Wysoko w powietrzu spo-
tykają się dwa płatki śniegu. 
Pierwszy pyta: 

- Gdzie lecisz? 
- Lecę w Tatry, na skocznię 

narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię 

jakiś karambol samochodowy!

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: 

Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest 

dłuższa?
- O sześć liter.

Ewa w raju nie usłuchała 
zakazu Stwórcy i za namo-
wą węża zerwała jabłko z 
drzewa.

Za ten czyn została wraz z 
Adamem wyrzucona za bramę 
raju. Na odchodne Ewa usłyszała 
głos z góry:

- Za ten czyn zapłacisz krwią!
Po kilku dniach Ewa natknę-

ła się na tego samego węża, któ-
ry ją namówił do zerwania jabłka 
i mówi:

- Przez Ciebie teraz będę mu-
siała płacić krwią!

- Oj, nie marudź! - mówi wąż. 
- Wynegocjowałem Ci to w do-
godnych miesięcznych ratach.

Bóg mówi do Adama:
- Adam daj żebro!
- Nie dam!
- No Adam daaaj!!!
- Nie dam!
- No proszę Adam daj!!
- Nie dam, mam jakieś złe 

przeczucie.

- Jasiu zaprowadź pa-
nów archeologów tam, skąd 
przyniosłeś te stare monety!

- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest za-

mknięte.

Wieczór wigilijny.
Cała rodzina gotowa, stół za-

stawiony, czekają tylko na pierw-
szą 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!

Zimowe popołudnie.
Piękna dama wychodzi na 

spacer w futrze i spotyka na ulicy 
członków ekologicznej organiza-
cji Greenpeace. 

- Jak pani nie wstyd nosić fu-
tro zdarte z żywych norek? 

- To nie norki, to poliestry. 
- A czy pani wie, ile polie-

strów musiało oddać życie, żeby 
pani miała futro?!

Starszy pan stwierdził 
ze jego żona słabo słyszy i 
postanowił pójść skonsulto-
wać się z lekarzem, co może 
na to poradzić.

Lekarz stwierdził:
- Aby móc coś poradzić mu-

szę wiedzieć jak bardzo jest to 
zaawansowane. Niech pan to 
zbada w następujący sposób, 
najpierw zada pytanie z odległo-
ści 10 metrów, jak nie usłyszy to 
z 8 itd. i wtedy mi pan powie przy 
jakiej odległości pana usłyszała.

Tak więc wieczorem żona 
robi w kuchni kolacje, a facet w 
pokoju czyta gazetę i stwierdza:

- W sumie tutaj jestem aku-
rat 10 metrów od niej, zobaczy-
my czy mnie usłyszy.

- Kochanie! - woła - Co jest 
dziś na kolacje?

Bez odpowiedzi. Zmniejszył 
dystans do 8 metrów, wciąż żad-
nej odpowiedzi. Zmniejsza do 6, 
4, 2, aż w końcu podchodzi staje 
tuz obok niej i pyta:

- Kochanie, co dziś na kola-
cje?

- Kurczak! Pięć razy Ci powta-
rzam!!!
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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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