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Otrzymujesz minimalną płacę?

Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimal-
nej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca może zapłacić więcej, ale nie 
mniej. Masz również prawo do dodatku urlopowego.

Płaca minimalna brutto
• Płaca minimalna jest ustalona w ustawie o płacy minimalnej i minimalnym dodatku 

urlopowym. Pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia minimalnej obowiązującej 
płacy brutto na pasku wynagrodzenia. 

• Twój pracodawca odlicza podatek i składki na ubezpieczenia społeczne w kwotach brutto. 
Dlatego kwota płacy netto jest niższa. Płaca netto jest płacą, która jest wypłacana.

• Każdego roku wzrastają kwoty brutto, od 1 stycznia i od 1 lipca.

Płaca minimalna brutto od 1 stycznia 2011 (w euro)

Wiek za miesiąc za tydzień za dzień
23 lata i starszy 1.424.40 328,70 65,74

22 lata 1.210.75 279,40 55,88

21 lat 1.032.70 238,30 47,66

20 lat 876.00 202,15 40,43

19 lat 747.80 172,55 34,51

18 lat 648,10 149,55 29,91

17 lat 562,65 129,85 25,97

16 lat 491,40 113,40 22,68

15 lat 427,30  98,60 19,72
  

Minimalna płaca netto
• Kwoty netto nie są objęte ustawą. Płaca netto jest wynagrodzeniem, które otrzymujesz na 

konto bądź gotówką.
• Ile otrzymasz netto, zależne jest od podatków i składek, które są rozliczane. U każdej 

osoby może się to różnić.
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Jak wysoka jest płaca minimalna za godzinę?
Kwoty ustawowej płacy minimalnej obowiązują za cały tydzień roboczy. Zazwyczaj jest to 36, 
38 lub 40 godzin na tydzień. Jest to zależne od sektora w którym pracujesz. Pracujesz w 
niepełnym wymiarze godzin, to prawo do przysługującej minimalnej płacy jest również 
niższe. Pracujesz więcej, to masz prawo do wyższego wynagrodzenia.

Przykład: W firmie obowiązuje pełny wymiar pracy 38 godzin. Masz 23 lata i pracujesz 24 
godziny tygodniowo. Powinieneś otrzymać wynagrodzenie co najmniej 207,60 euro za 
tydzień. Jest to płaca minimalna za tydzień w wysokości 328,70 euro, podzielona przez 39 
godzin, razy 24 godziny.

Jak wysoka jest płaca minimalna za godzinę?
Płaca minimalna za godzinę nie jest określona ustawą, ale można ją obliczyć. Można to 
zrobić poprzez podzielenie minimalnej płacy tygodniowej przez ilość godzin za pełen 
tydzień roboczy.

Minimalna płaca za godzinę za 36-, 38- i 40- godzinny tydzień pracy, od 1 
stycznia 2011 (w euro)

Wiek 36 godzinny 
tydzień pracy

38 godzinny 
tydzień pracy

40 godzinny 
tydzień pracy

23 lata i starszy 9,13 8,65 8,22

22 lata 7,76 7,35 6,99

21 lat 6,62 6,27 5,96

20 lat 5,62   5,32 5,05

19 lat 4,79 4,54 4,31

18 lat 4,15 3,94 3,74

17 lat 3,61 3,42 3,25

16 lat 3,15 2,98 2,84

15 lat 2,74 2,59 2,47

Uwaga: kwoty są wytycznymi. Przy obliczaniu wypłacanej płacy, pracodawca musi przyjąć pełną ustawową 
płacę minimalną za dzień, tydzień lub miesiąc. Stosowanie orientacyjnej stawki godzinowej może w związku 
z zaokrąglaniem prowadzić do niedopłaty.
 
Płaca akordowa
Nawet jeśli otrzymujesz płacę za sztukę, masz prawo do płacy minimalnej. Za sztukę na 
przykład to za: skrzynię, kilogram, za metr kwadratowy. Za godzinę pracy w normalnym 
tempie  musisz zarobić za godzinę płacę minimalną.
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Ile wynosi dodatek urlopowy?
Jeśli pracujesz w Holandii masz prawo do dodatku urlopowego. W ustawie nosi to nazwę 
minimalnego dodatku do urlopu. Jest to minimalnie 8 procent płacy brutto.
 
Dodatek urlopowy otrzymasz oprócz wypłaty. Twój pracodawca może tę kwotę zapłacić w 
częściach lub raz w roku. Dodatek urlopowy musi być osobno wymieniony na pasku 
wypłaty. Jeśli przestaniesz pracować dla swojego pracodawcy, pracodawca musi zapłacić 
dodatek urlopowy do którego masz prawo wraz z ostatnim wynagrodzeniem.
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Skąd wiesz czy otrzymujesz właściwą płacę?
Wysokość płacy minimalnej zostaje dostosowana 2 razy w roku, w styczniu i lipcu. Dotyczy 
to płacy brutto za pełen tydzień pracy.

Aby ustalić czy otrzymujesz (więcej niż) płacę minimalną, należy dodać następujące kwoty:

• (podstawową) płacę wymienioną w umowie;
• dodatki, które otrzymujesz. Możesz na przykład otrzymać dodatek za wydajność, za 

  pracę na zmiany, za nieregularny wymiar pracy, za czas oczekiwania w pracy i za warunki 
pracy;

• stałe wynagrodzenie za obrót. Które są wypłacane w każdym terminie płatności.
• wynagrodzenia osób trzecich. Na przykład napiwki. Wynagrodzenia te otrzymujesz za 

pracę. Musi byc również układ z pracodawcą.

Suma tych kwot nie może być niższa niż minimalna płaca.

Istnieją również dochody pieniężne, których nie można wliczyć do ustalenia minimalnej 
płacy:

• pieniądze za nadgodziny;
• dodatek urlopowy;
• wynagrodzenia za zyski;
• specjalne świadczenia, na przykład incydentalne wynagrodzenia za korzyść z obrotu;
• długoterminowe świadczenia, które zostają przyznane pod pewnymi warunkami (na 

przykład emerytura i regulacja rachunku oszczędnościowego do którego dokłada 
pracodawca);

• zwrot za poniesione koszty związane z pracą;
• bonus na koniec roku;
• zwrot częściowy za ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy.

Praca w niepełnym wymiarze godzin i płaca minimalna
Wysokość płacy minimalnej brutto jest uzależniona od ilości godzin pracy. Jeśli pracujesz w 
niepełnym wymiarze  godzin, płaca minimalna brutto jest proporcjonalnie mniejsza.

Pasek wynagrodzenia
Na pasku wymieniona jest obowiązująca ustawowo płaca minimalna. 
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Co wymienione jest na pasku wynagrodzenia?
 
Od pracodawcy otrzymujesz pasek wynagrodzenia. Są na nim wymienione następujące dane:

• płaca brutto
• na jakie kwoty składa się kwota brutto, na przykład płaca podstawowa i dodatki za 

wydajność;
• obowiązująca ustawowa płaca minimalna i minimalny dodatek do urlopu;
• nazwisko i nazwę pracodawcy;
• okres za który otrzymujesz wynagrodzenie, na przykład za miesiąc lipiec;
• ilość przepracowanych godzin.

Również płacone podatki można znaleźć na pasku. Z płacy brutto są przez pracodawcę 
potrącane między innymi premie ubezpieczeń społecznych (AOW – ustawa o zaopatrzeniu 
emerytalnym w Holandii , ANW- świadczenia emerytalne dla osób pozostałych przy życiu, 
AWBZ – powszechna ustawa o szczególnych kosztach z tytułu choroby) i składka na 
ubezpieczenie zdrowotne. Podatki są przekazywane Urzędowi Podatkowemu.

Kontrola
Na podstawie paska wynagrodzenia można sprawdzić czy otrzymaliśmy odpowiednie 
wynagrodzenie.

Co można zrobić jeśli otrzymujesz za mało 
wynagrodzenia?
Jeśli otrzymujesz mniej niż ustawowa minimalna płaca , porozmawiaj najpierw ze swoim 
pracodawcą. Jeśli to nie pomoże, możesz złóż skargę w Inspekcji Pracy. Można zrobić to 
również anonimowo. Adres można znaleźć pod “Więcej informacji”.
Można również pójść do sędziego sądu najniższej instancji. Może pomóc w tym związek 
zawodowy, biuro porad prawnych, kancelaria prawna lub doradca społeczny.
 
Późniejsze roszczenia płacowe również możliwe
Nawet jeśli później okaże się, że otrzymałeś za małą płacę, możesz ubiegać się o zaległe 
wynagrodzenie. Można zrobić to w przeciągu pięciu lat. O dodatek urlopowy, który nie 
został wypłacony można starać się również w przeciągu pięciu lat.
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Więcej informacji
Masz jeszcze pytania odnośnie tej broszury lub chcesz zamówić więcej egzemplarzy? 
Zadzwoń bezpłatnie do Postbus 51 infolinia, tel. 0800-8051, lub zobacz na  
www.rijksoverheid.nl

Otrzymujesz za niską płacę? Skontaktuj się z Inspekcją Pracy: 0800-270 00 00 lub zobacz ich 
stronę www.arbeidsinspectie.nl (również składanie skarg przez internet)



Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Nr zawóienia 207pl

Wydanie styczeń 2011

Wydanie darmowe


