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Opis karty wynagrodzeń 

 

Nr. Pozycja Opis 
1 Medew.nr. Każdy pracownik otrzymuje unikalny numer. Pod tym numerem jesteś 

znany w Flexpedia. 
2 Geboortedatum Tutaj podana jest Twoja data urodzenia. 
3 Byz.tar % Specjalna stawka procentowa. Procent podatku od wynagrodzeń, który jest 

stosowany do specjalnych wynagrodzeń; takich jak wynagrodzenie za urlop. 

Procent ten zależy od rocznego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Na 

przykład, jeśli specjalna stawka procentowa wynosi 33,50%, a Twoje 

wynagrodzenie brutto za urlop wynosi 100 €, otrzymasz 66,50 € netto 

(33,50% ze 100 € zostanie potrącone jako podatek). Podatek ten jest 

nakładany od rządu i dotyczy każdego pracownika w Holandii. 
4 Vest Numer oddziału, pod który podpadasz. 
5 Wrm Numer firmy roboczej, zwanej również firmą płacową. Jeśli pracujesz w fazie 

1 lub 2 i wykonujesz prace związane z produkcją, podlegasz pod Wrm 2, 

jeśli pracujesz w fazie 3 lub 4 podlegasz pod Wrm 4. Jeśli wykonujesz pracę 

administracyjną, zaliczasz się do wrm 1 (fase 1 lub 2) lub wrm 3 (fase 3 lub 

4). 

6 Pns W tym polu widać, czy nalicza się emeryturę tak czy nie. 

7 Min. vakgeld Ustawowa minimalna wysokość wynagrodzenia za urlop w procentach. 
8 Min. uurl. Ustawowa minimalna stawka godzinowa dla Twojego wieku. 

9 Periodeloon Tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie jest w stałej wysokości za okres 

(niezależnie od liczby przepracowanych godzin), będzie tu wartość. Jako 

pracownik tymczasowy zawsze będziesz wynagradzany według stawki 

godzinowej, dlatego w tej rubryce pojawi się 0,00. 

10 Dlt% Jeśli zajmujesz stanowisko w niepełnym wymiarze godzin, będzie tu podany 

procentowy udział w niepełnym wymiarze godzin (dlt). Załóżmy, że zrobisz 

20 godzin, 50% będzie tu wymienione. 

11 Datum indienst Data rozpoczęcia działalności 

12 Datum uitdienst Data wyjścia 

13 Functie Funkcja, którą wykonujesz, jeśli wykonujesz więcej niż jedną funkcję w 

tygodniu, więcej z nich zostanie wymienionych. 

14 Loonbeslag saldo Jeśli Flexpedia jest zobowiązana (przez rząd) do zastosowania zajęcia 

wynagrodzenia, kwota pozostała do zajęcia zostanie wymieniona tutaj. 

 

 

 

 

 

 



 
15 RC saldo Jeśli Twoje wynagrodzenie netto wyjdzie ujemne (np. z powodu korekty), 

ujemna kwota pojawi się w tym polu (RC = Rekening Courant), przy 

następnej liście płac kwota ta zostanie odliczona od Twojego 

wynagrodzenia netto. 
16 Bijtelling auto saldo Jeśli korzystasz z samochodu służbowego, pokaże to kwotę, która została 

do tej pory odliczona w tax add car. 
17 Bijdrage auto saldo Jeśli korzystasz z samochodu służbowego, to tutaj widnieje kwota, która 

została dotychczas odliczona na samochód z wkładem własnym. Kwota ta 

jest automatycznie kompensowana z dodatkiem fiskalnym samochodu. 
18 Adresgegevens Flexpedia Oto dane adresowe pracodawcy (Flexpedia). 
19 Reserveringen "reservering%"; Jest to procent zarezerwowany na godzinę zarezerwowaną 

w. W rozbiciu na "vakantiegeld", "vak.dgn", "fst.dgn", "kort verz." i 

ewentualnie "atv" i "tvt" (czas na czas). "deze periode"; Przegląd, w okresie, 

za który ma być wypłacone wynagrodzenie, naliczonych rezerw (z 

zastosowaniem procentów). W zależności od fazy, "vak.dag", "fst.dgn", "kort 

verz." i "atv" będą wymienione w godzinach lub w kwotach (faza 1/2 w 

kwotach, faza 3/4 w godzinach). "cumulatief"; Suma naliczonych rezerw 

minus wycofane rezerwy z bieżącego roku. 

20 Week 

Project 

 

Run. 

 

Wubnr. 

Tydzień, do którego odnoszą się godziny i inne należności. 

Numer projektu (używany przez Flexpedię), do którego odnoszą się godziny 

i inne należności. 

Numer zestawienia; do każdego zestawienia automatycznie przypisywany 

jest numer run. 

Numer wprowadzonego arkusza roboczego; jest nadawany automatycznie. 
21 SVW dagen 

Gewerkte dagen 
Liczba dni (zarówno dni przepracowane, jak i inne dni (np. urlop, święta)).  

Liczba przepracowanych dni. 
22 Normale uren 

Overuren 
Przepracowane 100% godzin, bez dodatku. Są one mnożone przez stawkę 

godzinową. 

Ponad te godziny otrzymasz dodatkowy dodatek, np. za godziny 

przepracowane w systemie zmianowym lub nadgodziny. Mogą tu być 

również podane godziny podróży. 
23 Uitbetaald vakantiegeld 

Uitbet. bovenwet verlof 

Czy pracownik tymczasowy nie zastrzega sobie wynagrodzenia za urlop? 

Ale czy jest to wypłacane od razu? Wówczas widnieje tu kwota wypłacona w 

ramach wynagrodzenia urlopowego. 

Czy pracownik tymczasowy nie rezerwuje sobie urlopu ponad ustawowe 

prawo? Ale czy jest to płatne od razu? Następnie jest to kwota wypłacona w 

ramach wynagrodzenia urlopowego. 

24 PAWW vergoeding 

PAWW premie 

Procent, który jest potrącany z wynagrodzenia brutto na poczet 

uzupełniającego ubezpieczenia WW i WGA pracownika czasowego. 

Pracownik otrzymuje również zwrot tego odliczenia. Ostatecznie płaci za to 

klient. 

25 Inhouding Plusregeling Procent potrącany z wynagrodzenia brutto na rzecz emerytury Plus 

pracownika czasowego. 



 

 

26 Loonheffing Jest to kombinacja dwóch kwot, które płacisz od swoich zarobków: 

potrącanego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Potrącony 

podatek od wynagrodzenia jest odprowadzany przez Flexpedię do urzędu 

skarbowego. 
27 Netto Całkowita kwota wynagrodzenia netto. 
28 Zorgverzekering Kwota potrącona z wynagrodzenia brutto z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, które pracownik czasowy posiada w Flexpedii za 

pośrednictwem Zorg en Zekerheid. 

29 Inhouding WHK flex/vast Flexpedia jako pracodawca jest zobowiązana do opłacania składki WHK 

(Werkhervattingkas). Flexpedia może potrącić 50% tej składki od 

pracownika tymczasowego. 

30 Totaal Netto 

Is overgemaakt op 

Całkowita przekazana kwota netto. 

Numer rachunku bankowego i data przekazania kwoty netto. 

31 Overzicht premies W tabeli tej znajdziesz sumę kwot wynagrodzeń, składek, dopłat i potrąceń 

z okresu, za który ma być wypłacone wynagrodzenie ("deze periode") oraz 

sumę kwot wynagrodzeń, składek, dopłat i potrąceń z bieżącego roku 

("cumalatief"). 

 

Uwaga: Opisy dni, rodzajów godzin i roszczeń/zwrotów mogą być inne na Twoim własnym odcinku 

wypłaty. 

https://www.zorgenzekerheid.nl/

