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Humor tygodnia 

Rozmawiają dwa korniki: 

- Zapraszam Cię na obiad. 

- A co będzie? 

- Szwedzki stół. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
18 września: Irena, Józef 

19 września: January, Konstancja 

20 września: Eustachy, Filipa 

21 września: Mateusz, Hipolit 

22 września: Tomasz, Maurycy 

23 września: Bogusław, Tekla 

24 września: Gerard, Herman 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 
Godziny otwarcia biura: 

Pon - Pt: 9:00-18:00 

Sob: 9:00-16:00  

Ndz: 9:00-14:00 

Z przerwą na odprawę autokarów 

między 12:00 a 13:00 

PARYSKI   

   EXPRESS 

Zapraszamy do biura  
Janosik-Sindbad. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
także na stronie  

www.janosik.fr 
 

Pierwszego lipca 2016 r. weszła w życie francuska ustawa dotycząca pracowników transportu drogowego de-

legowanych przez firmy nieposiadające siedziby we Francji. Nowe przepisy wprowadzają stawkę w wysoko-

ści 9,67 euro (brutto) za godzinę oraz szereg obowiązków formalnych dla zagranicznym firm transportowych i 

francuskich zleceniodawców. Przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych. Nie 

dotyczą przewozów tranzytowych. Za ich nieprzestrzeganie grożą poważne sankcje. Zgodnie z przyjętym de-

kretem przedsiębiorcy wykonujący przewozy we Francji będą musieli wypłacać kierowcom wynagrodzenie w 

wysokości przynajmniej 9,67 euro za godzinę (stawka dwukrotnie wyższa niż ta wprowadzona w Niemczech). 

Dodatkowo wynagrodzenie musi być powiększone o dodatek za wysługę lat, należności z tytułu podróży służ-

bowej i inne dodatki wynikające z obowiązującego we Francji układu zbiorowego płac dla sektora transportu. 

Zagraniczni przedsiębiorcy są obowiązani wypełnić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy w 

języku francuskim (ważne pół roku). Dokument musi zawierać dane kontaktowe firmy, osób nią zarządzają-

cych, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych oraz dane dotyczące kierowców, stawki godzinowe brutto 

(w przeliczeniu na euro), koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję 

przedstawiciela na terenie Francji. Każdy kierowca jest zobligowany posiadać przy sobie przetłumaczoną 

umowę o pracę i potwier-

dzenie, że został zgłoszony 

jako pracownik delegowa-

ny. Za nieprzestrzeganie 

przepisów przewidziano 

sankcje nie tylko dla prze-

woźników, ale także dla 

zleceniodawców. 

(Stowarzyszenie Parabole) 

            Tel. 01 40 20 00 80 
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UWAGA PASAŻEROWIE 
Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy Placu Concorde.  

W celu uniknięcia kradzieży zalecana jak największa  

czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.  

Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami. 
Biuro JANOSIK-SINDBAD 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

 Kursy Języka Francuskiego ECOLE EFRA 
 

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna.  

Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadczeniem 

pedagogicznym. 

Zapisy:  środa od 17:00 do 19:00 

 sobota od 10:00 do 12:00 

Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris 

(wejście: 4 rue Amélie) 

Tel. 01 47 05 09 29,  07 89 04 87 44 

Zlecimy renowację 

mieszkania 

 

Firma zleci wykonanie reno-

wacji mieszkania około 100 

m kw. Oferta dla przedsię-

biorców.  

 

E-mail:  
asetpro.vincennes@gmail.com 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną  

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

01 44 69 30 80 

Para poszukuje mieszkania w Paryżu lub okolicach. 

Telefon kontaktowy: 0623242677 

 

MARGOT 
Polsko-francuski salon usług  

kosmetyczno-fryzjerskich. 

 

RENATA, fryzjerka: strzyżenie damsko

-męskie, modelowanie, baleyage, pa-

semka, fryzury okolicznościowe, kolory-

zacja, keratynowe prostowanie włosów. 

Tel. 06 83 60 47 93 

 

EDYTA, kosmetyczka: kosmetyka twa-

rzy, pielęgnacja dłoni i stóp, przedłuża-

nie paznokci, masaż ciała, depilacja  

ciała, makijaże, opalanie UV.  

Tel. 06 16 86 31 57 

 

59 avenue du Capitaine Glarner 

93400 Saint-Ouen 

Otwarte od wtorku do soboty 

10h00-19h00 

 

Mieszkanie wakacyjne 
Do wynajęcia mieszkanie na wakacje. 

Hiszpania, w pięknej okolicy nad mo-

rzem, wszystko na miejscu.  

Costa Blanca, w pobliżu Alicante.  

Telefon: 06 44 99 40 24 

Zatrudnimy lakiernika 

Poszukujemy osób na stanowiska: lakiernik proszkowy – 

Francja (Annecy). Wymagania: doświadczenie w lakierowa-

niu przemysłowym minimum 3 lata, umiejętność malowania 

proszkowego, ocynkowanych, aluminiowych; umiejętność 

przygotowania elementów do lakierowania proszkowego, 

mile widziana umiejętność piaskowania i malowania natry-

skowego, znajomość zagadnień związanych z powłokami i 

ochroną przed korozją, minimum podstawowa znajomość j. 

francuskiego lub angielskiego, prawo jazdy kat B, dyspozy-

cyjność od 1 września 2016 na minimum 3 miesiące, podle-

ganie ubezpieczeniu zdrowotnemu min. 30 dni przed wyjaz-

dem. Pracodawca zapewnia: stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, płatne nadgo-

dziny, pracę w wymiarze 37 h/tydzień, zwrot kosztów dojaz-

du, zakwaterowanie. Zainteresowane osoby prosimy o kon-

takt pod numerem telefonu 0048 519 731 822. 

Operator drążarek 

Francuska Agencja pracy poszukuje kandydatów na stano-

wisko: OPERATOR DRĄŻAREK CNC. Wymagania: zdol-

ność przestrzennego myślenia, wykonywanie pracy zgodnie 

z wymogami rysunku technicznego i procesu technologicz-

nego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku, własny samochód na dojazdy do pracy (1 

auto na ekipę/dwie osoby), mile widziana znajomość języka 

francuskiego. Oferujemy: kontrakt na francuskich warun-

kach (ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, składki emerytal-

ne, podatki odprowadzane we Francji), zakwaterowanie 

gwarantowane, opiekę koordynatora polskojęzycznego 

(tłumaczenia i administracja), 43h tygodniowo, atrakcyjne 

wynagrodzenie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 

07 60 94 85 12. 

Kobieta poszukuje pracy: opieka nad osobami  

starszymi, pilnowanie domu, praca w sklepie.  

Języki francuski i niemiecki na poziomie komunika-

tywnym - produktywna, sumienna i dynamiczna. 

Tel:06-6868-7563. 


