
Wraz z nadchodzącym no-
wym rokiem pojawiają się 
informacje o zmianach do-
tyczących ubezpieczenia 
zdrowotnego w Holandii. 
Zmiany te dotyczą głow-
nie wysokości miesięcznej 
składki za polisę i zapewne 
większość Polaków przeby-
wających w Holandii otrzy-
mało już informacje od swo-
jego ubezpieczyciela o jej 
kwocie w 2020 roku.

Czy będzie drożej? Nieko-
niecznie… Oczywiście większość 
firm podnosi kwotę składek, jed-
nak są firmy, które zostawiają je 
na tym samym poziomie, a nawet 
je obniżają!

Według badania rynku firmy 
Independer w 2020 roku najtań-
sze ubezpieczenie zdrowotne wy-
niesie 101,95 euro miesięcznie, 
a najdroższe nawet 142,95 euro. 
To aż 40 euro różnicy, więc może 
warto zastanowić się nad zmianą 
swojego ubezpieczyciela w nad-
chodzącym roku?

Różnice dotyczące wysokości 
przyszłych składek będą wahać 
się od 0 do 7 procent. W skali 
miesiąca to może niewielkie kwo-
ty, lecz rocznie może uzbierać się 
całkiem spora suma.

Największą podwyżkę, bo aż 
115,80 euro w skali roku i zara-
zem najdroższą składkę w 2020 
roku oferuje firma De Amersfoort-
se. Z drugiej strony Nationale-Ne-
derlanden obniża składkę o 70,08 
euro rocznie.
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Zmiany w systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych w Holandii

Na pograniczu Czesi mają lepsze 
powietrze niż Polacy, żyją dłużej 

Ekspertka: Udar to najczęstsza 
przyczyna niepełnosprawności 

Choroby płuc coraz częstsze, 
wiele z nich związanych z 
alergiami 
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Należy jednak pamiętać, że 
obniżenie wysokości składki nie 
musi oznaczać, że w przyszłym 
roku zapłacisz mniej na ubezpie-
czenie. Jak to jest możliwe? Nie-
które firmy stosują pewien trik… 
Okazuje się, że w Holandii około 
2/3 osób ma wykupione przez 
swoich pracodawców ubezpie-
czenia grupowe. Ubezpieczyciel 
informuje o obniżeniu składki o 
przykładowo 2 procent i jedno-
cześnie zmniejsza zniżkę z tytułu 
ubezpieczenia zbiorowego z 10 do 
5 procent, co w efekcie oznacza, 
że osoby te zapłacą o 3 procent 

więcej. 
Jeżeli planujesz pozostanie 

u tego samego ubezpieczyciela, 
to warto przypomnieć, że istnieje 
możliwość znacznego obniżenia 
składki zwiększając kwotę udzia-
łu własnego (eigen risiko) z obo-
wiązkowych 385 euro do kwoty 
maksymalnej 885 euro. Należy 
jednak pamiętać, że przy takiej 
modyfikacji ubezpieczenia, może 
się okazać, że jednorazowa wizyta 
u lekarza będzie nas słono kosz-
tować.

Pozostając w temacie ubez-
pieczeń zdrowotnych przypomi-
namy, że każda osoba legalnie 
przebywająca na terenie Holandii 

i posiadająca ubezpieczenie zdro-
wotne, ma prawo do tzw. dodatku 
do ubezpieczenia Zorgtoeslag. 

Świadczenie to jest wypłacane 
miesięcznie, a jego wysokość uza-
leżniona jest od wysokości uzy-
skanych dochodów. Tabela obok 
zawiera dane dotyczące wyso-
kości tego dodatku w roku 2019 
oraz szacowaną kwotę w roku 
2020.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii

Praca na szklarni z or-
chideami. Prace w Holandii- 
Zuid-Holland. Dailyflex Per-
soneelsdiensten posiadamy 
oferty pracy: praca na szklarni 
z orchideami w Waddinxveen. 
Wymagane: zaangażowanie, 
chęć, motywacja do pracy i dys-
pozycyjność, znajomość języka 
holenderskiego lub angielskie-
go - minimum komunikacyjnie, 
własny dojazd lub zamieszka-
nie w okolicy. Nie oferujemy 
zakwaterowania. Jesteś zainte-
resowany/a - wyślij do nas swo-
je CV na adres mail vacature@
dailyflex.nl . Lub zadzwoń: 0174 
- 28 72 73. Nasza strona:www.
dailyflex.nl. Nasz adres: Jupiter 
128, 2675LV Honselersdijk.

Mechanik samochodów 
osobowych i ciężarowych VW, 
Audi. Dla naszego klienta z Ho-
landii poszukujemy mechani-
ków 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 -15 euro 
netto/godzina, pracę w reno-
mowanych warsztatach samo-
chodowych, zakwaterowanie: 
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@karierawho-
landii.pl lub telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione 
od stanowiska). Wymagania: 
Dobra znajomość języka angiel-
skiego min B1, Gwarantowane 
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@karierawho-
landii.pl lun telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

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 terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pra-
cy 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 Tarnowo Podgórne ulica 
Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik produkcyjny. 
JUZ OD DZIS!!! Venlo. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter poszu-
kuje nowych pracowników na 
stanowisko. Pracownik pro-
dukcyjny (pary również mile 
widziane). Miejsce pracy: Ven-
lo. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Zakres obowiązków: 
sortowanie i pakowanie owo-

ców, warzyw lub cytrusów na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: umiejętność pracy 
w zespole, dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu, 
pozostanie w Holandii również 
przez Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia. Oferujemy: Stawkę go-
dzinową od 10.19 euro brutto, 
Zakwaterowanie (płatne max 
85 euro tygodniowo, nie licząc 
ulgi podatkowej ET), Dla osób 
które nie ukończyły 20 lat oferu-
jemy darmowe mieszkania, Ca-
łodobową opiekę Polskich kon-
sultantów, Bezpłatną pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Pracę w renomowanej i stabil-
nej firmie przez długi okres cza-
su, Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy ( tylko i wyłącznie 
służbowym autem), Możliwość 
pracy także dla par, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Bardzo proszę o wysłanie swo-
jego CV na adres s.sadowska@

jupiterpolska.pl w tytule wpisu-
jąc ‚Produkcja owoców i warzyw 
JUZ OD ZARAZ’ lub tez proszę o 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu +48 517 493 205 
Sandra Sadowska. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla pot potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu re-
krutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 133, p.

Operator wózka EPT. W 
magazynie wysyłkowym lidla. 
Venlo. Agencja pośrednictwa 
pracy Jupiter poszukuje dla 
swoich klientów osób do pracy 
jako operator wózka elektrycz-
nego EPT z certyfikatem. Jest 
to praca w magazynie wysyłko-
wym. Miejsce pracy: Masbree- 
okolice Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Wyma-
gania: certyfikat uprawniający 
jazdę wózkiem EPT, znajomość 
języka angielskiego nie jest 

PRACA
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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.
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wymogiem koniecznym, mini-
mum poł roczne doświadcze-

nie jako operator, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność, dys-
pozycyjność na dłuższy okres 
czasu. Oferujemy: 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 przy-
jeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 

Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy -Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i waka-
cyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego 
CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Operator wózka 
widłowego, combi truck, 
reachtruck lub EPT lub tez 
proszę o kontakt telefonicz-
ny pod numerem telefonu 
+48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji pro-
simy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich da-
nych 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, p.

Praca dodatkowa na 
Florze Holland. Prace w 
Holandii- Zuid-Holland. Da-
ilyflex Personeelsdiensten 
posiadamy oferty pracy: pra-
ca dodatkowa na Florze Hol-
land w Honselersdijku. Wy-
magane: zaangażowanie, 
chęć, motywacja do pracy i 
dyspozycyjność, znajomość 
języka holenderskiego lub 
angielskiego - minimum ko-
munikacyjnie, własny dojazd 
lub zamieszkanie w okolicy. 
Nie oferujemy zakwatero-
wania. Jesteś zainteresowa-
ny/a - wyślij do nas swoje 
CV na adres mail vacature@
dailyflex.nl . Lub zadzwoń: 
0174 - 28 72 73. Nasza stro-
na:www.dailyflex.nl. Nasz 
adres: Jupiter 128, 2675LV 
Honselersdijk.

Mechanik samochodów 
osobowych i ciężarowych 
Mercedes, Scania. Dla na-

szego klienta z Holandii poszu-
kujemy mechaników samocho-
dów osobowych i ciężarowych. 
Otwarte wakaty: mechanik sa-
mochodów ciężarowych Merce-
des, Scania. Lokalizacja: Breda. 
Wymagania: doświadczenie na 
stanowisku mechanika, moty-
wacja do pracy, bardzo dobra 
znajomość języka angielskiego. 
Oferujemy: stawka 13 -15 euro 
netto/godzina, pracę w reno-
mowanych warsztatach samo-
chodowych, zakwaterowanie: 
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@karierawho-
landii.pl lub telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzi następująca 
praca: prace produkcyjno-fi-
zyczne w firmie zajmującej się 
produkcją ziół, przypraw, aro-
matów i proszków wykorzysty-
wanych w przemyśle spożyw-
czym (Deurne). Agencja Pracy 
TPM oferuje:zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 
10.05-10.49 euro brutto. Cha-
rakter pracy: praca od listopada 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRODUKCJA na adres: 
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/.

Praca stała na Florze 
Holland. Prace w Holandii- Zu-
id-Holland. Dailyflex Personeel-
sdiensten posiadamy oferty 
pracy: praca stała na Florze 
Holland w Honselersdijku. Wy-
magane: zaangażowanie, chęć, 
motywacja do pracy i dyspozy-
cyjność, znajomość języka ho-
lenderskiego lub angielskiego 
- minimum komunikacyjnie, 
własny dojazd lub zamieszka-
nie w okolicy. Nie oferujemy 
zakwaterowania. Jesteś zainte-
resowany/a - wyślij do nas swo-
je CV na adres mail vacature@
dailyflex.nl . Lub zadzwoń: 0174 
- 28 72 73. Nasza strona:www.
dailyflex.nl. Nasz adres: Jupiter 
128, 2675LV Honselersdijk.

Prace produkcyjne. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzi następująca 
praca: prace produkcyjne w fir-
mie zajmującej się produkcją 
pizzy (Deurne). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 
10.49-10.60 euro brutto. Cha-
rakter pracy: praca od listopada 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PIZZA na adres: info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-

Nasza Holandia
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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/.

Pracownik produkcji re-
cykling. Multi Work Nederland 
Biuro Pośrednictwa Pracy, Ve-
ghel, Noord Brabant, NEDER-
LAND. 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! Szuka-
my wszechstronnego pracowni-
ka produkcji. Zajmujesz się roz-
ładowywaniem, sortowaniem 
i przetwarzaniem różnych stru-
mieni odpadów, które są do-
starczane przez linie sortujące, 
zgodnie z ustalonymi instrukcja-
mi i procedurami. Prowadzisz 
także różne czynności, takie jak 
belowanie, rozdrabnianie, ob-
sługa maszyn itp. Wymagania: 
Doświadczenie na wózku wi-
dłowym, Znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym, Do-
stępność w pełnym wymiarze 
czasu, Prawo jazdy kat. B. Ofe-
rujemy: Dobra oraz zróżnicowa-
na atmosfera pracy, Stawka go-
dzinowa 10.00-11.00 euro/h, 
Wynagrodzenie wypłacane w 
euro, Umowa w języku polskim, 
Praca u renomowanego praco-
dawcy, Perspektywa stałego 
zatrudnienia. Jesteś zaintereso-
wana/y tym wakatem? Prosimy 
o przesłanie 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).

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). Zakwatero-
wanie: bardzo dobre warunki 
koszt od 75 do 100 euro/ty-
dzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na tydzień. Jeżeli zaintereso-
wała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowi-
sko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lun telefon 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybranymi 

kandydatami. Możliwy jest kon-
takt telefoniczny ze strony pra-
codawcy.

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, monto-
waniu, klejeniu, obszywaniu) 
przyrządów takich jak: tram-
poliny, hamaki, piłki, podusz-
ki powietrzne, zjeżdżalnie itp. 
Do tego typu pracy są prefe-
rowane zdolności manualne. 
Czego oczekujemy od Ciebie: 
Lubisz pracować w zespole, 
Jesteś elastyczny i dokładny, 
Przyczyniasz się do miłej at-
mosfery, Doświadczenie w 
pracy na produkcji jest dodat-
kowym atutem, Znajomość 
języka angielskiego lub nie-
mieckiego w stopniu komu-
nikatywnym mile widziane, 
lecz nie jest to warunek ko-
nieczny, Zdolności manualne. 
Czego możesz oczekiwać od 
nas: Praca na pełen etat, Dni 
robocze od poniedziałku do 
piątku, Wynagrodzenie wy-
płacane w euro, Umowa ho-
lenderska w języku polskim, 
Stawka 10.40 – 11.30/h, 
Dodatek wakacyjny, Po prze-
pracowaniu okresu 6 miesię-
cy umowa na 1 rok a następ-
nie umowa stała, Premia 8 
procent po przepracowanym 
roku, Praca od 6.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku, 
Dla chętnym możliwość pra-
cy w godzinach nadliczbo-
wych(nadgodziny), Możliwość 
rozwoju. Jesteś zaintereso-
wana/y tym wakatem? Nie 
czekaj, aplikuj już dziś! Prze-
ślij CV na adres e-mail: jola@
multiworknederland.hub.pl 
Masz pytania? Zadzwoń! Tel. 
+31 686 476 401(kontakt 
telefoniczny poniedziałek, 
wtorek, czwartek; godz.09.00 
– 16.00).

Prace produkcyjne. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzi na-
stępująca praca: prace pro-
dukcyjne w firmie zajmującej 
się przetwórstwem mięsnym: 
pakowanie, sortowanie kieł-
bas, szaszłyków, wędlin etc. 
(Best). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 
10.49 euro brutto. Charakter 
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 Tarnowo Podgórne ulica 
Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

POMOC KUCHENNA. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za go-

dzinę (uzależnione od stano-
wiska). 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 za-
interesowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane 

stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Praca fizyczna. Recykling 
opon. Agencja Pracy TPM po-
szukuje ludzi do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą 
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PRACA

następujące prace: prace fizycz-
ne 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. Cha-
rakter pracy: praca od 11 listo-
pada 2019. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem OPONY 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/.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 
brutto 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 za-
interesowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane 
stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Order Picker/pracownik 
produkcji.  Zierikzee z zakwa-
terowaniem - mile widziane 
pary. Oferta pracy z zakwate-
rowaniem dla osób które w 
pracowitym okresie przedświą-
tecznym będą pracować jako 
pracownicy logistyki, produkcji 
i jako order picker (zbieranie 
zamówień) w hurtowni upo-
minków i akcesoriów. Praca w 
okresie 19.11.19 – 23.12.19. 

Mile widziane pary! OPIS STA-
NOWISKA: zbieranie zamówień, 
drobne prace produkcyjne, pa-
kowanie i kontrola zamówień; 
przygotowywanie zamówień do 
wysyłki. CZEGO WYMAGAMY: 
minimum komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego; doświadczenia 
w pracy jako order picker mile 
widziane; dokładności w wyko-
nywanej pracy; Po więcej infor-
macji skontaktuj się z naszym 
biurem: (+31) 165 745 439 
Lub aplikuj wysyłając swoje CV 
na adres: info@fo-cus.nl (z 
dopiskiem order picker Zie-
rikzee).

Praca w piekarni. Pra-
ce w Holandii- Zuid-Holland. 
Dailyflex Personeelsdien-
sten posiadamy oferty 
pracy: piekarnia w Maas-
dijku. Wymagane: zaanga-
żowanie, chęć, motywacja 
do pracy i dyspozycyjność, 
znajomość języka holen-
derskiego lub angielskiego 
- minimum komunikacyjnie, 
własny dojazd lub zamiesz-
kanie w okolicy. Nie oferuje-
my zakwaterowania. Jesteś 
zainteresowany/a - wyślij do 
nas swoje CV na adres mail 
vacature@dailyflex.nl . Lub 
zadzwoń: 0174 - 28 72 73. 
Nasza strona:www.dailyflex.
nl. Nasz adres: Jupiter 128, 
2675LV Honselersdijk.

Pracownik myjni TIR. 
Dla jednego z naszych klien-
tów prowadzących jedną z 
większych w Holandii sieć 
myjni TIR oferującej kom-
pleksowe i profesjonalne 
usługi mycia pojazdów szu-
kamy stałych pracowników 
na stanowisko: PRACOW-
NIK MYJNI TIR. Miejsce 
pracy: Veghel. Jeśli szukasz 
stałej pracy w firmie dyna-
micznie rozwijającej swój 
biznes dołącz do nas! Ofe-
rujemy: Praca na pełen etat, 
Dni robocze od poniedziałku 
do piątku, Wynagrodzenie 
wypłacane w euro,  Dla 
chętnych możliwość pracy 
w godzinach nadliczbowych,  
Umowa holenderska w języ-
ku polskim,  Stawka 10.00 
– 11.00/h,  Dodatek waka-
cyjny,  Premia 8 procent po 
przepracowanym roku,  Pra-
ca od 8.00 – 17.00 od po-
niedziałku do piątku,  Możli-
wość rozwoju,  Wdrożenie w 
zadania,  Praca na wysokiej 
klasy maszynach myjących 
oraz myjkach wysokociśnie-
niowych. Do Twoich zadań 
należeć będzie: Zewnętrzna 
i wewnętrzna pielęgnacja 
samochodów ciężarowych 
wg ustalonych standardów, 
Obsługa maszyn myjni, Dba-
nie o powierzony sprzęt, Cze-
go oczekujemy od Ciebie: 
Lubisz pracować w zespole, 
Jesteś elastyczny i dokład-
ny, Przyczyniasz się do miłej 

atmosfery, Znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym 
mile widziane, lecz nie jest to 
warunek konieczny, Gotowość 
do podjęcia pracy od zaraz. Je-
steś zainteresowany? Chcesz 
pracować z liderem rynku? Nie 
czekaj, Aplikuj już dziś! Prześlij 
CV , e-mail: jola@multiworkne-
derland.hub.pl Masz pytania za-
dzwoń! +31686 476 401.

Obsługa maszyn na szklar-
ni. Prace w Holandii- Zuid-Hol-

land. Dailyflex Personeelsdien-
sten posiadamy oferty pracy: 
obsługa maszyn na szklarni w 
Bleiswijku. Wymagane: zaan-
gażowanie, chęć, motywacja 
do pracy i dyspozycyjność, zna-
jomość języka holenderskiego 
lub angielskiego - minimum 
komunikacyjnie, własny dojazd 
lub zamieszkanie w okolicy. Nie 
oferujemy zakwaterowania. Je-
steś zainteresowany/a - wyślij 
do nas swoje CV na adres mail 
vacature@dailyflex.nl . Lub za-
dzwoń: 0174 - 28 72 73. Nasza 

strona:www.dailyflex.nl. Nasz 
adres: Jupiter 128, 2675LV 
Honselersdijk.

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 wymo-
giem koniecznym, minimum 
poł roczne doświadczenie jako 
operator, chęć rozwoju osobi-
stego, punktualność, dyspozy-
cyjność na dłuższy okres cza-
su. Oferujemy: Pracę stała w 
renomowanej firmie na długi 
okres czasu (40 godzin plus), 
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każda nadgodzina płatna 130 
procent, sobota 150 procent, 
niedziela 200 procent, Pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy -Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekru-
tacja: Bardzo proszę o wysła-
nie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w 
tytule wpisując Operator wóz-
ka widłowego, combi truck, 
reachtruck lub EPT lub tez pro-
szę o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-

zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, p.

Praca w magazynie z 
kwiatami. Prace w Holandii- 
Zuid-Holland. Dailyflex Per-
soneelsdiensten posiadamy 
oferty pracy: praca na nocki w 
magazynie z kwiatami w Rij-
nsburgu. Wymagane: zaanga-
żowanie, chęć, motywacja do 
pracy i dyspozycyjność, znajo-
mość języka holenderskiego 
lub angielskiego - minimum 
komunikacyjnie, własny dojazd 
lub zamieszkanie w okolicy. Nie 
oferujemy zakwaterowania. Je-
steś zainteresowany/a - wyślij 
do nas swoje CV na adres mail 
vacature@dailyflex.nl . Lub za-
dzwoń: 0174 - 28 72 73. Nasza 
strona:www.dailyflex.nl. Nasz 
adres: Jupiter 128, 2675LV 
Honselersdijk.

Mechanik samocho-
dów osobowych i cięża-

rowych Mercedes. Dla 
naszego klienta z Holandii 
poszukujemy mechaników 
samochodów osobowych i 
ciężarowych. Otwarte waka-
ty: mechanik samochodów 
osobowych Mercedes. Loka-
lizacja: Breda. Wymagania: 
doświadczenie na stanowisku 
mechanika, motywacja do 
pracy, bardzo dobra znajo-
mość języka angielskiego. 
Oferujemy: stawka 13 -15 
euro netto/godzina, pracę w 
renomowanych warsztatach 
samochodowych, zakwatero-
wanie: bardzo dobre warunki 
koszt 100 euro/tydzień, ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię, któ-
raś z ofert zapraszam do apli-
kacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@ka-
rierawholandii.pl lub telefon 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybrany-
mi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Zdrowie i uroda

PRACA
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Na polsko-czeskim pograni-
czu nasi południowi sąsie-
dzi mają lepsze powietrze, 
w wyniku czego żyją o rok 
dłużej niż Polacy - wynika 
z raportu opracowanego 
przez polskich i czeskich 
naukowców.

Analizę wyników badań na 
terenie województw opolskiego, 
dolnośląskiego i okolic czeskiego 
Jesenika przeprowadzili naukow-

cy z opolskiego Oddziału Inżynierii 
Materiałowej, Procesowej i Środo-
wiska Sieci Badawczej Łukasie-
wicz przy udziale specjalistów In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach i Centrum 
Badań Epidemiologicznych Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu 
Ostrawskiego.

Jak wyjaśnia Grzegorz Sie-
miątkowski z Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, po raz pierwszy 
porównuje się dane na temat za-
nieczyszczeń powietrza po dwóch 
stronach polsko-czeskiego po-

granicza, jednocześnie próbując 
określić wpływ jego jakości na 
długość życia mieszkańców.

Według danych z raportu, 
mieszkający na badanym terenie 
Czesi żyją o rok dłużej od swoich 
sąsiadów z Polski. Jedną z przy-
czyn jest zdecydowanie większy 
poziom zanieczyszczeń powietrza 
po polskiej stronie.

"Poziom zanieczyszczenia 
powietrza w obu krajach jest róż-
ny. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że ilość ludzi, która miesz-
ka po stronie polskiej jest dużo, 

dużo większa. Drugi problem, to 
fakt, że po stronie polskiej jest 
więcej źródeł niskiej emisji, czyli 
pieców opalanych węglem, drew-
nem" - mówi dr Leszek Ośródka, 
dyrektor Zakładu Modelowania 
Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW 
w Katowicach.

Zwraca uwagę, że Czesi w 
większym stopniu niż Polacy ko-
rzystają z ciepła sieciowego, od 
wielu lat skutecznie wprowadzają 
rozwiązania ograniczające po-
wstawanie smogu, m.in. promu-
jąc ogrzewanie gazowe, na które 
stać większość Czechów.

"Trzeba wprowadzić rozwiąza-
nia systemowe, czyli wymieniać 
piece, odchodzić od tradycji pale-
nia węglem, co na Śląsku, Opolsz-
czyźnie jest bardzo popularne. Do 
tej pory tylko Kraków wprowadził 
bezwzględny zakaz spalania pa-
liwa stałego" - zauważa Ośródka.

Według niego tak długo, jak 
węgiel będzie tańszy od gazu, ener-
gii elektrycznej, tak długo znajdzie 
nabywców. "Jeżeli nałożylibyśmy 
na mapę zanieczyszczeń powie-
trza mapę ubóstwa, to okazałoby 
się, że tam, gdzie stan zamożności 
jest najniższy, tam mamy najwięk-
sze zanieczyszczenie. W Czechach 
wyrównanie poziomu życia jest 
dużo większe" - dodał.

Według danych dr Vítězslava 
Jiříka z Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Ostrawskiego, w 
Polsce stężenie substancji rako-
twórczych jest dwukrotnie więk-
sze, czyli ryzyko zachorowania na 

choroby nowotworowe w wyniku 
oddychania zanieczyszczonym 
powietrzem jest dwukrotnie wyż-
sze niż w Czechach. Dodatkowo, 
zanieczyszczenia powietrza wpły-
wają na zwiększenie liczby za-
chorowań na schorzenia układu 
krążenia, oddechowego i serco-
wo-naczyniowego.

"W tym przypadku również ry-
zyko przedwczesnych zgonów jest 

po stronie polskiej zdecydowanie 
wyższe niż po stronie czeskiej, 
choć i tak po naszej stronie to ry-
zyko jest większe niż średnia euro-
pejska" - zaznacza dr Jiřík. 

(PAP)
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Co dziesiąty Polak umie-
ra na udar mózgu. Jest on 
też najczęstszą przyczyną 
niepełnosprawności. Ryzy-
ko jego wystąpienia rośnie 
wraz z wiekiem, ale dotyka 
obecnie coraz młodszych – 
poinformowała prof. Anna 
Członkowska z Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie.

Prof. Członkowska powie-
działa, że udar mózgu to druga 
przyczyna zgonów na całym świe-
cie i najczęstszy powód niepeł-
nosprawności dorosłych. Z jego 
powodu hospitalizowanych jest 
około 40 proc. pacjentów oddzia-
łów neurologicznych. W Polsce od-
powiada on za 10 proc. zgonów.

Poinformowała, że w Polsce 
rocznie zdarza się 70 tys. udarów 
mózgu, które wystąpiły pierwszy 
raz, i 30 tys. powtórnych udarów. 

Jednak, jej zdaniem, na tle in-
nych krajów sytuacja dotycząca 
tej choroby w Polsce nie wygląda 
najgorzej.

"90 proc. pacjentów z ostrym 
udarem mózgu jest hospitalizo-
wana na oddziałach udarowych. 
Szacujemy, że 50-60 proc. pa-
cjentów dociera do szpitala w 
pierwszych kilku godzinach od 
początku udaru. O tyle to ważne, 
że leczenie specyficzne, które sto-
suje się w udarze mózgu – trom-
boliza polegająca na podaniu leku 
rozpuszczającego skrzep naczynia 
– musi być wykonane maksymal-
nie 4,5 godziny od wystąpienia 
pierwszych objawów choroby" – 
wyjaśniła Członkowska.

Przytoczyła też szacunki mó-
wiące o tym, że takiemu zabiego-
wi poddawanych jest 14-15 proc. 
pacjentów. Jej zdaniem idealnie 
by było, gdyby lekarze przeprowa-
dzali trombolizę u 30 proc. cho-
rych.

Przypomniała też, że drugi, 
równie skuteczny sposób leczenia 
pacjentów z udarami to trombek-

tomia. Polega na tym, że wyciąga 
się z naczyń mózgu materiał, któ-
ry zamyka naczynie (zator z serca 
lub skrzeplinę). W tym wypadku 
zabieg należy wykonać nie póź-
niej niż w 6 godzin od wystąpienia 

pierwszych objawów udaru. Tutaj 
jednak, jak zauważyła profesor, 
dane są nieco gorsze.

"Przy dużym optymizmie moż-
na powiedzieć, że w trombektomii 
dochodzimy do 2 proc., aaa

Ekspertka: Udar to najczęstsza 
przyczyna niepełnosprawności 
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aaa a w Czechach jest to na 
przykład 7 proc." – zestawiła sza-
cunki profesor.

Ponadto wskazała na ko-
nieczność zapewnienia bardziej 
powszechnej rehabilitacji pacjen-
tom po udarze.

"W tej chwili, w ciągu miesią-
ca od wystąpienia udaru tylko 16 
proc. pacjentów jest rehabilitowa-
nych. Tymczasem powinno to być 
30-40 proc." – zauważyła.

Dodała, że wpływa na to nie-
wystarczająca liczba oddziałów re-

habilitacyjnych i ich przeciążenie. 
Według niej częściowo rozwiązać 
ten problem mogłaby rehabilita-
cja chorych – tych w lepszym sta-
nie – na oddziałach dziennych lub 
też zapewnienie im opieki specja-
listycznej w domu.

Pytana o przyczyny udaru 
wymieniła wiek (czynnik niemo-
dyfikowalny) i czynniki, na które 
pacjent – w większym lub mniej-
szym stopniu – ma wpływ (mody-
fikowalne).

"80 proc. ryzyka udaru stano-

wią czynniki modyfikowalne, czyli 
nadciśnienie tętnicze, palenie 
tytoniu, otyłość brzuszna, niepra-
widłowa dieta (m.in. z dużą zawar-
tością soli, cukru, tłuszczu), brak 
aktywności fizycznej. Za kolejne 
10 proc. odpowiadają: cukrzyca i 
spożycie alkoholi, choroby serca, 
zaburzenia lipidowe oraz czynni-
ki psychosocjalne. Jeśli chodzi o 
to ostatnie zagadnienie, to dużą 
uwagę zwraca się tutaj na ciągły 
stres, ubóstwo oraz zanieczysz-
czenie powietrza, które wpływa na 

większość zapadalność na choro-
by naczyniowe, w tym na udar" – 
wyjaśniła.

Profesor przypomniała też, że 
ryzyko wystąpienia udaru rośnie 
wraz z wiekiem. Średnia wieku 
zachorowalności wynosi około 70 
lat, ale – jak ostrzegła – coraz wię-
cej przypadków udaru notuje się u 
młodszych pacjentów, np. poniżej 
65 lat.

Receptą na poprawę sytuacji, 
zdaniem profesor, jeśli chodzi 
skuteczne zapobieganie i leczenie 
udarów, byłoby w najbliższych la-
tach zmniejszanie różnic w stan-
dardzie świadczonych usług.

"Mamy do czynienia z sytu-
acją, że pacjent z udarem docie-
ra do szpitala w bardzo różnym 
czasie. Raz szybciej, raz wolniej. 
A czas w tym przypadku jest klu-
czowy. Nadal też występują spore 
różnice w wyposażeniu szpitali" – 
powiedziała.

Zaznaczyła, że każdy oddział 
udarowy powinien mieć działający 
całą dobę tomograf komputerowy 
i – by wykonywać zabieg trombek-
tomii – łatwy dostęp do rezonan-
su magnetycznego. Jednak, jak 
zauważyła, czasami bywa tak, że 
nawet jeśli placówka dysponuje 
odpowiednim sprzętem, to nie ma 
wystarczającej kadry.

"Nie ma na przykład radiolo-
gów, którzy pełnią dyżur 24 godzi-
ny na dobę. Czasami ten problem 
usiłuje się załatwić teleradiologią, 
ale nie zawsze to właściwie działa. 
Odpowiedź przychodzi zbyt późno, 
np. po godzinie, a wiadomo, że 

czas ucieka" – poinformowała, do-
dając, że decyzję o przeprowadza-
niu trombolizy powinno się podjąć 
maksymalnie w ciągu 40 minut od 
przywiezienia pacjenta do szpitala.

"A trzeba go zarejestrować, 
wypełnić wszystkie dokumenty, 
wykonać dwa podstawowe bada-
nia: cukru we krwi i INR (ważny 
wskaźnik zaburzeń krzepnięcia), 
zrobić tomografię komputerową. 
Te czasy przyjęcia na oddział wy-
noszą, w zależności od szpitala, 
od 20 minut do 60 minut i więcej. 

To spore różnice" – powiedziała.
Zaznaczyła, że w diagnostyce 

i terapii chorób neurologicznych 
następuje spory postęp, lecz na-
dal istnieje duża rozbieżność mię-
dzy czasem i standardem przyj-
mowania pacjentów oraz tym, 
czym dysponują neurolodzy.
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Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 
PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 
PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PONIE-
DZIAŁKI ( powrót do PL) prze-
jazdy od 50euro/ 210zł. SAMO-
CHODY: MERCEDES SPRINTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 

maksymalny komfort podróży), 
RENAULT MASTER (duża prze-
strzeń bagażowa + maksymalny 
komfort podróży), OPEL VIVARO 
(pojedyncze rozkładane fotele), 
FORD TRANSIT (przestronny i 
komfortowy). POCZUJ SIĘ WY-
JĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFOR-
TOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie 
potrzeby wystawiamy faktury 
VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-

dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: 
od 250 zł. Holandia - Polska: 
od 60 euro. Firma Inter- tour 
oferuje Państwu: indywidualne 
przewozy do Niemiec i Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 
atrakcyjne ceny, zniżki dla dzieci 
do 15 lat, spokojną i komforto-
wą podróż. Nasza firma dyspo-
nuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 

nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj więcej. 
Kontakt: www.inter-tour.eu, Tel: 
+48 602 782 271, Tel: +48 77 
484 40 11.

Transport – oferuję: Busy 
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: CO-

DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie „door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-

europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Usługi – inne: Konsultacje 
z psychologiem przez Skype. 
Konsultacje z psychologiem 
przez Skype! Wychodząc naprze-
ciw potrzebom naszych Klien-
tów, a szczególnie tych osób, 
które ze względu np. na odle-
głość miejsca zamieszkania nie 
mogą przyjeżdżać do siedziby 
Centrum Rozwoju Osobistego w 
Białymstoku, uruchomiamy kon-
sultacje psychologa przez Sky-
pe. Umożliwiają one uzyskanie 
wsparcia w sytuacjach trudnych, 
konfliktowych, kryzysowych w 
momencie, w którym pomoc 
jest najbardziej potrzebna, gdy 

OGŁOSZENIA DROBNE

Z przedstawionych podczas 
spotkania z dziennikarzami 
danych Europejskiej Fundacji 
na rzecz Płuc (ELF) wynika, że 
choroby układu oddechowego 
są szóstą przyczyną zgonów na 
świecie. W Europie jeden na 
osiem zgonów związanych jest z 
tymi schorzeniami i co roku są 
one odpowiedzialne za 6 mln 
hospitalizacji.

Głównym powodem chorób 
płuc są infekcje oraz zanieczysz-
czenia powietrza i dym tytonio-
wy, co dotyczy zarówno palaczy 
papierosów, jak i osób narażo-
nych na bierne palenie. Częsty-
mi ofiarami tych schorzeń są 
dzieci. Jedynie z powodu zanie-
czyszczenia powietrza co roku 
umiera na świecie 700 tys. dzie-
ci. U dorosłych często występuje 
przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, związana na ogół z wielo-
letnim paleniem tytoniu.

„Dzieci są bardziej narażone 
na wpływ zanieczyszczeń powie-
trza, ponieważ ich płuca wciąż 
się rozwijają i dopiero w wie-
ku 14-15 lat stają się bardziej 
dojrzałe. Poza tym szkodliwe 
substancje szybciej się u nich 
wchłaniają z powodu krótszych 

dróg oddechowych” – wyjaśnił 
kierownik Kliniki Chorób Dzie-
cięcych i Noworodkowych z Cen-
trum Alergologii CSK MSWiA w 
Warszawie dr hab. Adam Jerzy 
Sybilski.

Dzieci są też mniej odporne 
na infekcje z powodu aaa

Ekspert: choroby płuc 
coraz częstsze, wiele z nich 

związanych z alergiami 
Z powodu zanieczyszczenia powietrza oraz dymu tyto-

niowego choroby płuc występują coraz częściej i są już 

szóstą przyczyną zgonów na świecie – poinformowano 

we wtorek podczas spotkania prasowego w Warsza-

wie. Podłożem wielu z tych chorób są alergie.FOT. FREEIMAGES.COM / JONATHAN NATIUK

FOT. FREEIMAGES.COM / DAVID LAT FOT. FREEIMAGES.COM / FRUMOAZNIC
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aaa mniej „wyćwiczonego” 
układu immunologicznego. 
Częściej występują u nich prze-
ziębienia, grypa, nieżyt nosa, za-
palenie migdałków podniebien-
nych (angina), zapalenia zatok 
przynosowych, a także krtani i 
tchawicy oraz zapalenie oskrze-
li, płuc i opłucnej.

Poważnym wyzwaniem 
zdrowotnym są alergie, szcze-
gólnie uczulenia na alergeny 
wziewne, sprzyjające choro-
bom płuc. „Alergie są jedną z 
najczęstszych przyczyn chorób 
układu oddechowego, są one 
odpowiedzialne za prawie poło-
wę przypadków tych schorzeń” 
– podkreślił dr hab. Sybilski.

Specjalista wyjaśnił, że aler-
gia nie jest chorobą, jedynie pew-
ną cechą naszego organizmu. 
„Takie choroby jak nieżyt nosa czy 
astma często mają podłoże aler-
giczne. Dość powszechny nieżyt 
nosa znacznie częściej występu-
je w miastach aniżeli na wsi, co 
prawdopodobnie związane jest 
z zanieczyszczeniami powietrza” 
– dodał. Zanieczyszczenia mogą 
zarówno wyzwalać uczulenia, jak 
też je nasilać.

Międzynarodowe badania 
sondażowe przeprowadzone 
w 2018 r. przez Edelman Re-
search na zlecenie firmy Teva 
wykazały, że w Polsce 26 proc. 
ankietowanych zadeklarowało, 

że cierpi na alergie. Wskazywa-
no na nie częściej niż na wyso-
ki poziom cholesterolu we krwi 
(23 proc. badanych), przewlekle 
bóle np. pleców (20 proc.) oraz 
migreny (17 proc.) i zwyrodnie-
nia stawów (15 proc.). Najczę-
ściej wymienianą dolegliwością 
było nadciśnienie tętnicze krwi, 
zwiększające ryzyko zawału ser-
ca i udaru mózgu.

Badaniami objęto 20 tys. 
osób w 20 krajach. Wynika z 
nich, że średnio we wszystkich 
badanych państwach przynaj-
mniej na jedną chorobę prze-
wlekłą cierpi 78 proc. ankieto-
wanych. W Polsce wskazywało 
na to 80 proc. respondentów, 

więcej niż w Czechach (74 proc.) 
oraz Słowacji (69 proc.).

Dr hab. Sybilski zwrócił uwa-
gę, że wielu chorych, zarówno 
dorosłych jak i dzieci, musi za-
żywać preparaty w postaci in-
halacji (w specjalnych dozowni-
kach). Często jednak są one źle 
stosowane, szczególnie u dzieci, 
co sprawia, że do organizmu do-
ciera zbyt mała dawka leku. „To 
może być groźne” – podkreślił.

Przede wszystkim – przeko-
nywał specjalista – leki w inhala-
cjach muszą być podawane do-
ustnie, a nie przez nos, bo mają 
one trafić do dolnych dróg odde-
chowych, tam gdzie jest proces 
zapalny. Tymczasem nos jest 

znakomitym filtrem powietrza, 
co utrudnia wchłaniania leku. 
Inhalacje muszą odbywać się na 
wdechu, a nie wydechu, bo wte-
dy również lek jest stracony.

U dzieci inhalacje wykony-
wane są poprzez zakładaną na 
twarz maskę (obejmującą usta 
i nos), należy używać je u ma-
luchów do trzeciego roku życia. 
Maska musi szczelnie przylegać 
do twarzy. Według dr hab. Sybil-
skiego, wystarczy, że odstaje od 
niej na odległość 1 cm, by nie 
wchłonęło się 50 proc. leku, przy 
2 cm tracimy aż 80 proc. dawki 
podawanego preparatu.

U dzieci powyżej 3. roku ży-
cia inhalacje leku powinny być 

wykonywane przy użyciu ustni-
ków. Nie mogą się odbywać wte-
dy, gdy dziecko płacze, bo jego 
oddech jest zbyt płytki, a to z 
kolei ogranicza możliwość wpro-
wadzenia preparatu do dolnych 
dróg oddechowych. „Badania 
we Francji wykazały, że podczas 
wykonywania inhalacji pomoc-
ne jest skupienie uwagi dziecka 
na smartfonie, w którym emito-
wana jest bajka” – doradzał dr 
hab. Sybilski. 
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emocje są silne, a sytuacje i 
okoliczności zdarzeń czasem 
tak skomplikowane, że trudno 
samodzielnie szukać rozwią-
zań. Konsultacje przez Skype 
odbywać się będą na takich 
samych zasadach co praca bez-
pośrednia w Centrum Rozwoju 
Ososbistego – obowiązywać 
będą dobrowolność i dyskrecja. 
Pomoc psychologiczna on-line w 
tym konsultacje i psychoterapia 
przez przez Skypea jest dobrym 
sposobem uzyskania pomocy, 
przy jednoczesnej gwarancji 
zachowania poufności. Oferta 
skierowana jest szczególnie 
do Polaków mieszkających za 
granicą i nie mających bezpo-
średniego dostępu do polskoję-
zycznego psychologa, do osób 
mieszkających z dala od ośrod-
ków profesjonalnej pomocy 
psychologicznej lub osób, które 
nie mają możliwości pozosta-
wienia dzieci pod czyjąś opieką. 
Płatność odbywa się przelewem 
na konto, w formie przedpła-
ty. Koszt jednej sesji 100 PLN. 
www.CentrumRozwojuOsobiste-
go.com.pl.

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

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 

PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK 
I CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 

dodatkowe ogrzewanie, klima-
tyzacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-
ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie 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 Euro-
pie, możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

Transport – oferuję: 
Transport z Holandii do Polski? 
Dzwoń: 660-322-166. Busy z 
2017 roku zapewnią Ci bez-
pieczny i szybki przejazd. Wyjeż-
dżasz do Holandii? Masz pilny 
wyjazd do Belgii? Musisz być za-
raz w Niemczech albo we Fran-
cji? Zapisz ten numer i dzwoń 
teraz. Z Polski: 660-322-166, z 
zagranicy: 0048-660-322-166. 
Albo wyślij SMS – oddzwonimy. 
Nasze samochody wożą tanio, 
komfortowo i na miejsce. Re-
nault Trafic z roku 2017, naj-
mocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/

tabletu dla każdego, podłokiet-
nik przy każdym siedzeniu, sie-
dziska dla dzieci. Na miejsce 
wozi doświadczony i ugodowy 
kierowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek i po-
niedziałek około godziny 18.00. 
Polska – Holandia: we czwartek 
i niedzielę około godziny 6.00. 
Trasa do Holandii trwa około 12 
godzin. Zaczynamy w Toruniu, 
a odbierzemy Cię z dowolnego 
miejsca w północno-zachod-
niej Polsce. Rewelacyjna cena: 
60 Euro! Czemu warto jechać z 
nami do Holandii? 1. Jedziemy z 
miejsca, które wskażesz, prosto 
do celu. 2. Masz wiele własnego 
miejsca w 9-osobowym busie o 
najwyższym standardzie. 3. Je-
dziesz bezpiecznie, bo doświad-
czony kierowca do Renault Trafi-
ca z 2017 roku założył najlepsze 
opony, Michelin. 4. Zawieziemy 
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwa-
rantujemy ładowarki do komó-
rek, dwustrefową klimatyzację, 
przyciemniane szyby i podłokiet-
niki osobne dla każdego. 6. Jeśli 
jedziesz w grupie i zapytasz o 
rabat, to na pewno dostaniesz. 
7. Wystawiamy paragon lub FV 

– jedziesz legalnie, a po rozlicze-
niu podatku możesz oszczędzić 
23 procent! Więcej na www.Szo-
fer.biz.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Witam,
Mam pytanie. Jestem w 16 

tygodniu ciąży, pracuję przez 
agencję i trzeci tydzień jestem 
na zwolnieniu, ponieważ bardzo 
źle się czuję, mam zawroty gło-
wy, wymiotuję, nic nie jem, przez 
co nie mam na nic siły, całe dnie 

leżę w łóżku. Wyniki mam w po-
rządku poza lekkim niedoborem 
niektórych witamin. Moja położ-
na zaleciła mi odpoczynek. Co-
dziennie muszę meldować swoje 
samopoczucie w agencji. Przed-
stawiłam im sytuację, ale Panie 
z agencji upierają się, że muszę 
przyjść do pracy, ponieważ za 
długo już przebywam w domu. 
Co robić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Powinna Pani poprosić o wizy-
tę u lekarza zakładowego i jemu 
przedstawić sytuację. Jeśli lekarz 
zakładowy wyda taką samą opi-
nie jak położna, to biuro będzie 
musiało się do tego ustosunko-
wać, a Pani będzie mogła odpo-
czywać w domu.

Witam,

Mam pytanie. Pracuję w 
agencji pracy od kwietnia tego 
roku na fazie B. Czy przysługuje 
mi wyższa stawka? Jak to jest z 
tymi płatnymi urlopami, ponie-
waż byłam na urlopie i dostałam 
tylko wakacyjne i urlopowe (co 
dostał każdy pracownik na fazie 
A). Z tego co się dowiedziałam, 
to na fazie B chorobowe i urlopy 
są płatne. Czy jest tak rzeczy-
wiście? Proszę odpisać. Z góry 
dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Chorobowe jest płatne od 
trzeciego dnia choroby. Jeśli cho-
dzi o podwyżkę, to zazwyczaj w fir-
mach jest ona raz do roku. Waka-
cyjne jest wypłacane raz do roku 
lub do każdej wypłaty. Urlopowe 
zawsze jest wypłacane podczas 
urlopu. Prosimy jednak zapoznać 
się z przepisami CAO zakładu, w 

którym Pan pracuje oraz o wypła-
tach porozmawiać z pracodaw-
cą. Ten na pewno wyjaśni Panu 
wszystkie sprawy.

Witam Państwa,
Mam pytanie odnośnie za-

robku w Holandii. Pracuję 2 lata, 
mam fazę b od 24 kwietnia. Ile 
mogę pracować na fazie b? I 
mam jeszcze drugie pytanie. Czy 
jeżeli w załączniku do umowy 
mam napisane: „Pracownik bę-
dzie przez 40 godzin tygodniowo 
wykonywał pracę za faktyczne 
wynagrodzenie brutto 13,01 
euro za godzinę, 6,93 procent 
ADV włączone”, to czy wtedy pra-
codawca musi mi zapłacić za 40 
godzin tygodniowo chociaż ich 
mi nie zapewnił czy za tyle, ile 
w danym tygodniu przepracowa-
łem?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Na fazie B zazwyczaj  można 
pracować 8 umów lub dwa lata, a 
w niektórych firmach jest 8 umów 
lub 4 lata. Prosimy zapytać pra-
codawcę o czas trwania umowy 
- wszystko powinno być zapisane 
w przepisach CAO. Jeśli chodzi o 
zapis w załączniku umowy, to pra-
codawca powinien zapewnić 40 
godzin, a jeśli zapewnia mniej, to 
do 40 godzin powinien dopłacić. 
Zachęcamy do poczytania jed-
nego z naszych artykułów trak-
tujących o tym temacie: http://
goniecpolski.nl/cao-dla-poczatku-
jacych-cz-1-czyli-o-co-w-ogole-cho-
dzi-z-faza-a-b-i-c.

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 - 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!

Nasza rzeka
Nad Odrą

Nad Odrą

Nie zawsze jest modro

Lecz zawsze nad Odrą

Wstaje świt

Zawsze zapada noc

Zgodnie z biegiem czasu

Nasza rzeka otula Gród

Szeroką wstęgą fal

Daje znać o sobie

„Groźnym żywiołem”

Pochłania ludzkie brudy

śmietniska

Jak opium

Jak truciznę

Staje przed Człowiekiem w agonii

Świecąc ławicami martwych ryb

Jak nagim grzbietem

Na kształt

Niemego protestu

Do taksówki wsiadły dwie 
paniusie typu „damulka z 
pretensjami”.

Po drodze plotkują sobie o 
tym i o owym.

- To doprawdy okropne, jacy 
ludzie bywają niekulturalni! Wy-
obraź sobie moja droga, byłam 
ostatnio na przyjęciu, gdzie do 
ryby podano mi nóż do befszty-
ków!

- O tak, szokujący brak ogłady. 
Mnie z kolei zaproponowano sher-
ry w kieliszku do szampana!

W tym momencie wtrąca się 
taksówkarz:

- Szanowne Panie nie wezmą 
mi, mam nadzieję za złe, że ja tak 
tyłem do pań siedzę?

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

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

- Parkowałam...

Rozmawiają dwie ciężar-
ne koleżanki:

- Zauważyłam, że w im bar-
dziej zaawansowanej ciąży je-
stem, tym więcej kobiet się do 
mnie uśmiecha. Nie rozumiem 
dlaczego.

- Bo jesteś od nich grubsza.

Trzy kobiety rozmawiają 
o swoich córkach. Pierwsza:

- Nie ma lepszej córki niż moja 
Zosia. Ona jedyna mnie kocha. W 
lecie zabiera mnie na Mazury, a 

zimą do Zakopanego...
Na to mówi druga:
- Moja córeczka jest najlep-

sza. Nikt nie kocha mnie bardziej 
niż ona! Lusia w lecie zabiera 
mnie na Hawaje, a w zimie do 
Szwajcarii.

Trzecia machnęła ręką i 
mówi:

- To wszystko nic. Moja Gosia 
jest najlepszą córką na świecie!

- Ale dlaczego? pyta jedna z 
kobiet.

- Trzy razy w tygodniu jedzie 
na wizytę do psychiatry i płaci mu 
150 złotych, żeby tylko o mnie po-
rozmawiać!

Lekarz radzi pacjentce:
– Zalecam pani częste kąpiele, 

dużo ruchu na świeżym powietrzu i 
bardzo proszę ubierać się ciepło.

Po powrocie do domu pa-
cjentka relacjonuje mężowi:

– Lekarz polecił mi pojechać 
na tydzień na Bermudy, później w 
Alpy na narty... Ach! I upierał się 
jeszcze, żebyś mi kupił futro.

Na przyjęciu goście spie-
rają się, kto jest bardziej 
godny zaufania - kobiety czy 
mężczyźni. 

- Żadna kobieta nie potrafi 
dochować tajemnicy - powiedział 
pogardliwie jeden facet. 

- Nie wydaje mi się - odpowie-
działa kobieta - Trzymam w tajem-
nicy mój wiek odkąd skończyłam 
21 lat. 

- Któregoś dnia pani się wyda 
- upierał się facet.

- Nie sądzę! - odrzekła - Kiedy 
kobieta trzyma coś w sekrecie 
przez 27 lat, może zatrzymać go 
na wieki!

W Kołobrzegu na deptaku 
apetyczna dziewczyna wcho-
dzi na automatyczną wagę, 
wrzuca monetę... i z nieza-
dowoleniem ogląda wydruko-
wany wynik.

Zdejmuje wiatrówkę i panto-
fle, znowu wrzuca monetę - znów 
niezadowolona z wyniku. Zdejmu-
je bluzkę - wynik ważenia znowu 
niezadowalający.

Stoi tak niezdecydowana na 
tej wadze - co by tu jeszcze? - na 
to podchodzi przyglądający się 
temu facet i wręczając jej garść 
monet mówi:

- Niech pani kontynuuje - ja 
stawiam!

- Ładny kapelusz!
- Dziękuję. Nie sądzisz, że 

mnie odmładza?
- No cóż, robi co może...

Fąfara wraca do domu pi-
jany. Żona wrzeszczy:

- Codziennie wieczorem wra-
casz pijany!

- Jesteś niesprawiedliwa! 
Ciągle ganisz mnie za to, że przy-
chodzę do domu pijany, a jeszcze 
nigdy nie pochwaliłaś mnie za to, 
że wychodzę trzeźwy!

Siedzi sobie sroka na 
brzozie, a tu nagle do brzozy 
podchodzi krowa i zaczyna 
się wspinać. Sroka w szoku 
obserwuje jak krowa spokoj-
nie sadowi się koło niej na 
gałęzi. Wreszcie pyta krowę: 

- Krowa, co ty robisz? 
- No przyszłam sobie wisienek 

pojeść - mówi krowa. 
- Ty Krowa... ale to jest brzoza, 

a nie wiśnia... 
- Spoko... Wisienki mam w 

słoiczku!

W luksusowym hotelu 
przy basenie stoi elegancko 
ubrany pan i krzyczy z za-
chwytem:

- Wspaniałe, niewiarygodne!
Podchodzi drugi elegancko 

ubrany pan i kulturalnie pyta:
- A czym to się pan tak za-

chwyca?
Na to on odpowiada:
- Proszę tylko spojrzeć, to 

moja cudowna żona. Wczoraj na-
uczyła się pływać, a dzisiaj nurku-
je i już pól godziny wytrzymuje pod 
wodą.

Pewna młoda kobieta, 
przeprowadziwszy się na 
wieś (moda na eko, slow food 
slow life i te sprawy), posta-
nowiła założyć małą hodowlę 
kur. Zapytała sąsiada:

- Ile mam kupić niosek, żeby 
starczyło jaj dla całej rodziny?

- Proszę kupić 15 niosek i jed-
nego koguta - radzi sąsiad.

Po paru dniach sąsiad przy-
chodzi w odwiedziny do młodej 
gospodyni i widzi, że obok każdej 
kury kręcą się koguty.

- Ile pani tych kogutów kupi-
ła?! - pyta zaskoczony.

- Tyle, ile jest kur - odpowiada 
kobieta.

- Ale po co? Wystarczyłby je-
den, no może dwa!

Na to kobieta karcącym gło-
sem:

- To panu się tak wydaje! Pre-
zentuje Pan typowo męski punkt 
widzenia...

Dwie stare panny, które 
razem mieszkają, położyły 
się wieczorem spać.

W pewnej chwili jedna z nich 
mówi: 

- Czy nie wydaję ci się, że w 
pokoju słychać jakiś szmery?! 

- Chyba tak - mówi druga na-
słuchując - czyżby dostał się do 
mieszkania jakiś mężczyzna?!

- Jeśli tak, to pamiętaj, że ja 
pierwsza go usłyszałam!

Facet wszedł do kibelka u 
siebie w domu, wziął telefon 
komórkowy i dzwoni na do-
mowy swój, odbiera żona:

- Moja droga, kocham cię! - i 
się rozłączył, szybko wychodzi z 
klopa i do małżonki:

- Kochanie kto dzwonił?
- Eeee... przyjaciółka... 

mmm... chciała o coś zapytać...

Jedzie kobieta samocho-
dem.

Nagle usłyszała głośny ha-
łas na zewnątrz, zatrzymała się, 
wychodzi z samochodu i patrzy 
wokół. Zobaczyła na ziemi jakąś 
część, dźwiga ją z trudem próbu-
jąc dopasować ją gdzie się da. Nie 
mogąc znaleźć miejsca, z którego 
odpadła, zataszczyła część na tyl-
ne siedzenie i jedzie do mechani-
ka.

Po przeglądzie mechanik 
mówi:

- Samochód w zupełnym po-
rządku, ale ten właz kanalizacyjny 
trzeba zawieźć na miejsce..

Rozmawiają trzy przyja-
ciółki:

- Mój mąż jest spod znaku 
Strzelca i pomyślałam, że w tym 
roku kupię mu na urodziny łuk.

- Niezły pomysł - mówi druga - 
mój to Ryby. Kupię mu akwarium.

Trzecia bez zastanowienia:
- A mój to Koziorożec...
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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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

 (0297) 331 678
info@pmkamsterdam.nl

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.
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