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SPIS TREŚCI.WPROWADZENIE. 
Witamy! Miło nam usłyszeć, że 
dołączasz do zespołu Charlie! Chcemy, 
abyś czuł się tu jak w domu. Dlatego w 
niniejszym Przewodniku zamieściliśmy 
dla Ciebie kilka informacji i ciekawostek 
na temat Holandii i Charlie works. 
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Aby właściwie zorganizować się w Holandii, musisz pobrać aplikację 
Plan4Flex na swój telefon i/lub tablet. Łatwo tutaj znajdziesz 
wszystkie ważne i praktyczne informacje na temat swojej pracy, takie 
jak harmonogram pracy. W celu utworzenia konta, wyślemy Ci link 
aktywacyjny na adres e-mail, który podałeś rejestrując się u nas. 

Witamy w Holandii! Oto Twój plan na dziś:

PLAN4FLEX.MAPA DOJAZDU.

Odśwież się i zjedz kanapkę

Zainstaluj Plan4Flex (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś)

Podpisz umowę 

Sesja pytań i odpowiedzi

Pakiety powitalne 

Samochód (jeśli dotyczy)

Osobisty towarzysz do miejsca zakwaterowania

Wniosek o numer BSN (numer usług obywatelskich lub 
ubezpieczenia społecznego)
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W Holandii wszelkie płatności związane z pracą są płacone cyfrowo. 
Tak więc Twoje wynagrodzenie zostanie przelane na Twoje konto. 
Nie zapomnij otworzyć konta, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. 
Ponieważ chcemy mieć możliwość Ci zapłacić! W Bunq możesz 
szybko otworzyć konto online, przejdź do www.bunq.com.

WNIOSEK O NUMER 
KONTA W BUNQ.

WYNAGRODZENIE.
W Charlie works możesz otrzymywać wynagrodzenie co 4 
tygodnie lub co tydzień. Standardem jest wypłata tygodniowa.  
Twoje wynagrodzenie zostanie przelane do banku w tygodniu 
następującym po tygodniu pracy, w piątek. Twój odcinek wypłaty 
najczęściej będzie już widoczny w aplikacji Plan4Flex wcześniej. 
Jednak Twoje wynagrodzenie znajdzie się na Twoim koncie 
bankowym dopiero w piątek. Jeśli Twoje wynagrodzenie jest 
przelewane na konto zagraniczne, może upłynąć jeden dodatkowy 
dzień roboczy, zanim trafi na Twoje konto bankowe. 

Jeśli zdecydowałeś się na wypłatę wynagrodzenia co 4 tygodnie, 
wypłata zawsze będzie miała miejsce w 5. tygodniu po 4 tygodniach 
pracy, w piątek.
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POTRZEBUJESZ 
POMOCY?

CHARLIE SUPPORTS
Jest kilka sposobów, aby skontaktować się z działem pomocy Charlie: 
• E-mail: supports@charlieworks.eu
• Telefon: +31 (0) 71 528 0859
• Czat lub formularz internetowy: www.charlieworks.eu
• Facebook: @CharlieworksEU
Dział pomocy Charlie jest dostępny w dni robocze od 5:00 do 21:00.

Jeśli nie jesteś w stanie przyjść do pracy, musisz zadzwonić do działu 
Charlie supports pod numer + 31 (0) 71 528 085. Należy to zrobić w 
pierwszym dniu choroby, co najmniej na godzinę przed planowanym 
rozpoczęciem pracy. Chorobę można zgłaszać wyłącznie przez 
telefon do działu Charlie supports.

SYTUACJA AWARYJNE! 
W nagłej lub zagrażającej życiu sytuacji należy zadzwonić pod numer 
112. Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe są podłączone do 
tego numeru na wypadek poważnych sytuacji.

POLICJA (NIE W NAGŁYM PRZYPADKU)
Jeśli chcesz się skontaktować z policją, ale nie jest to pilne, zadzwoń 
pod numer 0900-8844. Zostaniesz połączony odpowiednio do 
swojego miejsca zamieszkania. 

WIZYTA U LEKARZA (NIE PILNA)
Jeśli chcesz się umówić do lekarza, ale nie jest to pilne, możesz 
udać się do lekarza rodzinnego. Nie są oni dostępni w weekendy. 
Jeśli masz dolegliwości, z którymi nie możesz czekać do zakończenia 
weekendu, możesz zadzwonić do lekarza ogólnego poza godzinami 
pracy (huisartsenpost). Miejsca przyjęć są różne dla każdej gminy, ale 
zazwyczaj znajdują się one w szpitalu.
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TRANSPORT.

KARTA PALIWOWA.

KARTA CHARLIE WORKS.

W Holandii istnieje kilka opcji transportu. W Charlie dojazd do pracy 
jest zawsze darmowy! Czy mieszkasz w odległości do 10 km od miejsca 
pracy? Możesz skorzystać z jednego z naszych rowerów dostępnych w 
miejscu zakwaterowania. Czy Twoje miejsce pracy znajduje się ponad 
10 km od Twojego miejsca zamieszkania? Udostępnimy Ci jeden z 
naszych samochodów. W Holandii istnieją również przepisy dotyczące 
prywatnego korzystania z samochodu służbowego, co jest możliwe za 
prawnie wymaganą dodatkową opłatą. Chcesz dowiedzieć się więcej 
na ten temat? Poproś swojego trenera pracy o więcej informacji! 

Karta paliwowa to karta do tankowania na koszt Charlie works. Karta 
paliwowa Charlie works może być używana wyłącznie na stacjach 
benzynowych i jest zawsze w samochodzie. Limit karty paliwowej jest 
ustalany na podstawie odległości dojazdu. Pobierz aplikację TOTAL i 
znajdź stację benzynową w pobliżu.
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Każdy otrzymuje kartę Charlie works. Karta umożliwia rejestrację 
przejazdów w pojazdach. Dzięki karcie zawsze jest jasne, kto 
prowadził i na jakich trasach. Kilometry w przejazdach służbowych 
i prywatnych są rejestrowane oddzielnie, co jest wymagane przez 
organy podatkowe. Jest to coś w rodzaju osobistego zapisu 
przejazdów, aby zapobiec płaceniu dodatkowego podatku. Przejazd 
można zarejestrować za pomocą odpowiednich przycisków dla 
podróży prywatnych i służbowych.
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ROWER.

MAKSYMALNA 
PRĘDKOŚĆ W RUCHU 
DROGOWYM.

Rowery są dostępne w miejscu zakwaterowania. Przy korzystaniu z 
roweru obowiązuje kilka zasad:
• Drobne naprawy są wykonywane przez pracownika 

tymczasowego. Dotyczy to takich przypadków, jak przebicie 
opony lub spadający łańcuch. Charlie works zapewnia pompki 
do roweru i zestawy do naprawy opon w każdym miejscu 
zamieszkania, gdzie parkowane są rowery.

• W przypadku usterek roweru prosimy o zgłoszenie tego do 
działu pomocy Charlie. E-mail: supports@charlieworks.eu 
Cheapassbikes.nl wymieni rower w ciągu 2 dni roboczych.

Maksymalna prędkość jest podana na znakach przy drodze i nad 
drogą. Zwracaj na to baczną uwagę, ponieważ dopuszczalne 
prędkości są różne. 

• Autostrada: w Holandii obowiązuje maksymalna prędkość 100 
km/h w ciągu dnia (6:00 - 19:00). Wieczorem i w nocy (19:00 - 
6:00) na niektórych autostradach można jeździć z prędkością 120 
km/h lub 130 km/h

• Autostrada: prędkość maksymalna 100 km/h
• Główne drogi prowincji: prędkość maksymalna 80 km/h
• Zwykłe drogi: prędkość maksymalna 50 km/h
• Obszar podmiejski: ograniczenie prędkości do 30 km/h
• Obszar zamieszkany: prędkość maksymalna 15 km/h
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NIDERLANDZKI SŁOWACKIANGIELSKI WĘGIERSKIPOLSKI UKRAIŃSKI

PODSTAWOWE SŁÓWKA.

Hallo

Goedemorgen, 
goedemiddag, 
goedenavond 

Alsjeblieft

Dank je wel

Mag ik een …?
 

Ik spreek geen 
Nederlands.

Tot ziens, doei

Eet smakelijk

Sorry

Hello 

Good morning, 
Good afternoon, 
Good evening

Please

Thank you

Can I have a(n) …?
 

I don’t speak 
Dutch.

Bye

Enjoy your meal

Excuse me/Sorry

Cześć

Dzień dobry ,   
Dzień dobry, 
Dobry wieczór 

Proszę

Dziękuję

Czy mogę prosić o…?
 

Nie mówię po 
niderlandzku. 

Do widzenia 

Smacznego 

Przepraszam

Вітаю!

Доброго ранку, 
Доброго дня, 
Доброго вечора

Будь ласка

Дякую

Можна мені...?
  

Я не розмовляю 
нідерландською

До побачення

Смачного!

Пробачте!

Szia

Jó reggelt,   
Jó napot,  
Jó estét 

Tessék/Itt van

Köszönöm 

Kérhetek egy…?
  

Nem beszélek 
hollandul. 

Viszlát

Jó étvágyat 

Elnézést

Ahoj, servus

Dobré ráno, 
Dobré popoludnie, 
Dobrý večer 

Prosím/Nech sa páči 

Ďakujem

Mohol by som dostať 
(čo)…? 

Nehovorím holandsky.
 

Dovidenia, ahoj 

Dobrú chuť 

Prepáčte mi
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DOBRZE WIEDZIEĆ.
IDENTYFIKACJA
W Holandii zawsze jesteś zobowiązany do okazania dowodu 
tożsamości odpowiednim służbom. Jeśli nie możesz lub nie chcesz 
tego zrobić, jest to wykroczeniem. 

BSN: HOLENDERSKI PESEL
Jeśli pracujesz w Holandii po raz pierwszy, musisz złożyć wniosek o 
numer BSN (numer usług obywatelskich). Numer BSN to unikalny 
numer osobisty. Ponadto posiadanie tego numeru jest obowiązkowe 
do załatwiania różnych spraw urzędowych, takich jak rejestracja w 
gminie lub ubieganie się o ubezpieczenie zdrowotne. 

TRANSPORT PUBLICZNY
Możesz zaplanować swoją podróż korzystając z www.ov9292.nl, koszt 
zostanie wyświetlony. Dostępna jest również aplikacja. 

GTV BUS
GTV BUS oferuje komfortowy transport międzynarodowy dla 
klientów indywidualnych. Firma ta działa obecnie w Polsce, Holandii, 
Niemczech i Belgii. Zarezerwuj podróż przez Internet lub przez 
aplikację GTV BUS. www.gtvbus.pl

FLITSMEISTER 
Aplikacja Flitsmeister dostarcza informacji o ruchu drogowym 
w czasie rzeczywistym, od fotoradarów po korki. Otrzymasz 
ostrzeżenie, gdy będziesz się zbliżał do fotoradaru lub radaru 
mobilnego, lub jeśli kontrola średniej prędkości wykaże, że 
przekraczasz prędkość. Flitsmeister powie Ci, gdzie są korki, a jeśli 
nie uda Ci się ich uniknąć, powie Ci, dlaczego stoisz w korku i jak 
długo to potrwa.

DOSTAWA JEDZENIA
Jedzenie możesz zamówić w pobliskich restauracjach na www.
thuisbezorgd.nl. Od pizzy i hamburgerów po turecki kebab.

SIŁOWNIE
W Holandii istnieje wiele dużych sieci siłowni: 
• Basic-Fit:   152 punktów  www.basic-fit.com 
• Fit For Free:  88 punktów  www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness:  63 punktów  www.anytimefitness.nl 

DZIEŃ KRÓLA
27 kwietnia Holandia zmienia kolor na pomarańczowy z okazji Dnia 
Króla. Jest to święto państwowe i w wielu przypadkach ludzie mają 
dzień wolny od pracy. Rodzina królewska odwiedza holenderskie 
miasta, a w całym kraju odbywają się festiwale i pchle targi. Jeśli 27 
kwietnia wypada w niedzielę, Dzień Króla obchodzony jest w sobotę.

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W HOLANDII
W Holandii obchodzonych jest kilka świąt państwowych, takich jak 
Wielkanoc, Dzień Króla i Boże Narodzenie. Daty mogą się różnić w 
zależności od roku. Sprawdź daty świąt w Internecie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/
vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen.
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1. Holendrzy mają otwartą postawę i zwyczajowo pozdrawiają 
przechodniów na ulicy. Nie musisz zatem podejrzewać niczego 
złego, jeśli nieznajomy przywita się z Tobą lub zacznie rozmowę.

2. Holendrzy są na ogół bezpośredni. Uważają, że ważne jest, 
aby otrzymywać informacje zwrotne i chcą, aby były one jak 
najbardziej jasne. Wyrażanie lub otrzymywanie krytyki jest zatem 
zupełnie normalne i raczej nie ma sposobu na uniknięcie tego.

3. W Holandii wiele spraw załatwia się po wcześniejszym umówieniu 
się. Wypada na przykład najpierw zadzwonić zanim wpadniesz na 
kawę lub na posiłek.

4. Holendrzy lubią dawać i otrzymywać komplementy. Daje im to 
poczucie dowartościowania i wzmacnia pewność siebie. 

5. Holendrzy zwracają się do osób nieznajomych, znajomych i 
sąsiadów na “je” i “jij”, co jest swobodną formą zwracania się na 
“ty”. “U” – forma grzecznościowa “Pan, Pani” – jest najczęściej 
używana wobec osób starszych od Ciebie. 

Ponieważ jesteś teraz częścią naszego zespołu, chcemy mieć 
pewność, że Twoje pierwsze dni upłyną Ci przyjemnie. Dlatego 
opracowaliśmy szkolenie wdrażające online. Poznasz w nim naszą 
firmę, zespół Charlie i otrzymasz wyjaśnienia dotyczące branży pracy 
tymczasowej oraz różnych sektorów, w których oferujemy pracę. 
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, abyś czuł się mile widziany i 
na luzie podczas pierwszych ekscytujących tygodni w Charlie works. 
Nie jest to egzamin, a szansa na bliższe poznanie nas.
www.academy.charlieworks.eu

      PRZYKŁADY RÓŻNIC 
KULTUROWYCH.

WDROŻENIE.
  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
W Charlie works będziesz mieć 
możliwość dalszego rozwoju i nauki. 
Oferujemy szkolenia zorientowane na 
pracę. Będziesz mieć również możliwość 
odbycia kursu języka niderlandzkiego 
lub angielskiego. Kurs będzie dostępny 
w formie e-learningu. Jeśli interesuje 
Cię to lub masz jakieś pytania, 
skontaktuj się z Charlie supports.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


