
Ograniczenie ulgi abolicyj-
nej jest wynikiem noweliza-
cji ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
z dnia 28 listopada 2020 
roku. Zmiana przepisów ma 
zastosowanie do dochodów 
osiągniętych od 1 stycznia 
2021 roku - oznacza to, że 
faktyczny wpływ ogranicze-
nia ulgi odczujemy po raz 
pierwszy w tym roku rozli-
czając podatek za rok 2021.

Przypomnijmy zatem czym 
jest ulga abolicyjna i jaki jest jej 
realny wpływ na wynik rozliczenia. 
Aby to zrozumieć, należy zacząć 
od tego, że beneficjentami ulgi 
są podatnicy pracujący jedynie w 
niektórych krajach.

Polacy pracujący za granicą, 
rozliczają dochody dwoma meto-
dami. Wybór metody rozliczenia 
zależy od rodzaju umowy o unika-
niu podwójnego opodatkowania, 
która została podpisana między 
Polską a docelowym krajem. 

Może być to wyłączenie z progre-
sją lub proporcjonalne odliczenie.

Metoda wyłączenia z progre-
sją, jak sama nazwa wskazuje, 
wyłącza dochody zagraniczne 
z opodatkowania w Polsce. Do-
chody zagraniczne mają jednak 
wpływ na określenie progu po-
datkowego. Przykładowo zatem, 
jeśli w Polsce zarobimy 40000 zł 
to od wynagrodzenia należałoby 
zapłacić 17,75 procent podatku. 
Jeśli w tym samym roku w Niem-
czech zarobimy kolejne 50000 zł, 
to łączny dochód wyniesie 90000 
zł, a tym samym znajdziemy się w 
II progu podatkowym. Oznacza to, 
że zapłacimy 32 procent podatku, 
jednak tylko od kwoty zarobionej 
w Polsce, czyli od 40000 zł. W 
sytuacji, gdy dana osoba w ciągu 
roku osiąga dochody jedynie z za-
granicy, nie będzie musiała płacić 
podatku dochodowego w Polsce. 
Ta metoda jest stosowana między 
innymi przy dochodach z Niemiec, 
Belgii, Czech, Danii, Francji, Irlan-
dii, Islandii czy Norwegii.

Metoda proporcjonalnego 
odliczenia zakłada, że dochód 
osiągnięty za granicą jest opo-
datkowany również w Polsce, 
jednak od podatku należnego 
odlicza się podatek zapłaco-

ny za granicą. Oznacza to, że 
w Polsce obliczamy wysokość 
podatku od łącznego dochodu 
i od obliczonej kwoty odejmu-
jemy wysokość podatku, któ-
rą faktycznie zapłaciliśmy do 
urzędu skarbowego za granicą. 

W efekcie takiego odliczenia, 
w przeważającej większości 
przypadków, dany podatnik nie 
musi niczego dopłacać lub do-
płaca jedynie niewielką część 
podatku należnego. Metodą 
proporcjonalnego odliczenia 

muszą rozliczyć się podatnicy 
pracujący między innymi w Au-
strii, Finlandii, Holandii, Irlandii, 
Słowacji, Stanach Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii.
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Ulga na powrót – czym jest i jak  
z niej skorzystać?

Efekt oszusta – czym jest  
i jak sobie z nim radzić? 

Kinderbijslag – co powinniśmy  
o nim wiedzieć?
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Ulga abolicyjna – jak zmieni się 
Twoje rozliczenie za rok 2021?
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Zatem ulga abolicyjna ma 
zastosowanie jedynie przy meto-
dzie proporcjonalnego odliczenia. 
Z założenia ma ona likwidować 
różnicę podatku, który dana oso-
ba musi zapłacić w Polsce przy 
zastosowaniu proporcjonalnego 
odliczenia w stosunku do sytuacji, 
gdyby mogła ona skorzystać z 
metody progresywnej. W praktyce 
nie jest to takie proste, ponieważ 
do niektórych źródeł dochodu 
abolicja nie mogła być stosowa-
na (np. zasiłek dla bezrobotnych, 
zasiłek chorobowy), jednakże 
niezaprzeczalnie w realny sposób 
pomagała obniżyć należny poda-
tek w Polsce lub zlikwidować go 
całkowicie.

Co się zmieniło od roku 2021?

Ulga abolicyjna nie została 
całkowicie zlikwidowana, a jedy-
nie ograniczona do kwoty 1360 
zł przy dochodach podatnika 
niższych niż 8000 zł. Podatnicy z 
dochodami powyżej tego pułapu, 

jeżeli nastąpi niedopłata podatku 
i nie będą mogli zniwelować jej 
odliczeniem diet czy zastosowa-
niem innych odliczeń i ulg, będą 
musieli opłacić naliczony podatek 
według polskiej skali podatkowej. 
Wyjątkiem mają być podatnicy 
wykonujący pracę poza teryto-
rium lądowym państw, których 
wspomniane ograniczenie ulgi 
abolicyjnej ma nie dotyczyć.

Z praktyki wynika, że ogrom-
na większość Polaków odpro-
wadza tak wysoki podatek za 
granicą, że nawet po przeliczeniu 
dochodu przez sam kurs wymiany 
walut, nie musi dopłacać podatku 
PIT. Najczęściej będą tracić podat-
nicy osiągający dochody z Polski i 
zagranicy, ponieważ wtedy docho-
dzi do opodatkowania dochodów 
według różnych progów podatko-
wych.

Na szczęście istnieją różne 
sposoby obniżenia dopłaty do 
podatku w Polsce. Jednym z nich 
jest odliczanie tzw. diet od osią-
gniętego dochodu. Taki zabieg 
pozwala odliczyć od dochodu 
nawet 5000 euro, co najczęściej 

pozwoli uniknąć dopłaty do po-
datku PIT bądź poważnie ją zre-
dukować. Kolejną metodą jest 
stosowanie ulg podatkowych 

oraz odliczeń. Najpopularniejsze 
z nich to ulga prorodzinna, ulga 
z tytułu kosztów poniesionych 
na internet, z tytułu niepełno-
sprawności czy też preferencyjne 
rozliczenie wspólne małżonków, 
które w wielu przypadkach może 
okazać się korzystne. 

Na wyjazd za granicę decydu-
je się coraz więcej ludzi młodych. 
W ich przypadku warto przypo-
mnieć, że osoby, które nie ukoń-
czyły 26. roku życia mogą skorzy-
stać z tzw. ulgi dla młodych, która 
zwalnia z podatku przychód do 
kwoty 85528 zł. aaa

Praca i życie w Holandii i Belgii
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aaa Jaki wpływ na wynik 
rozliczenia będzie miała 
nowelizacja ustawy o podatku 
dochodowym?

Na to pytanie najlepiej odpo-
wiedzieć opierając się na przykła-
dach. Dzięki uprzejmości zaprzy-
jaźnionego biura podatkowego 
- Kancelarii Podatkowej Anna Kło-
sowska, zaprezentujemy konkret-
ne dane podatkowe wybranych 
osób pracujących za granicą w 
2021 roku.

PRZYKŁAD 1
Pan Jan pracował w Holandii 

cały rok osiągając dochód na po-
ziomie 21282 euro. Pracodawca 

z jego pensji potrącił podatek w 
wysokości 3440 euro. W związku 
z tym, że pan Jan jest w dalszym 
ciągu zameldowany w Polsce i 
jest tutaj rezydentem podatko-
wym, ma obowiązek złożenia 
rocznego zeznania podatkowego 
- PIT. Dzięki odliczeniu od docho-
du diet przysługujących za każdy 
dzień pracy w Holandii, dochód 
do opodatkowania w złotówkach 
został obniżony do 69539,45 zł. 
Od tej kwoty odliczamy jeszcze 
koszty pracy w wysokości 3000 
zł, co po obliczeniu podatku w 
Polsce w efekcie daje wynik 
0,00 zł. W tym wypadku nie ma 
nawet potrzeby stosowania ulgi 
abolicyjnej.

PRZYKŁAD 2
Pani Joanna mieszka w Pol-

sce i jest pracownikiem sezono-
wym. Nie ma stałego dochodu w 
ojczyźnie, a za granicę wyjecha-
ła na okres wakacyjny 08.06-
31.08, czyli 83 dni. Za swoją 
pracę otrzymała 4 268 euro, a 
pracodawca odprowadził 489 
euro podatku. Za przepracowa-
ny okres można odliczyć diety w 
kwocie 1245 euro. Dochód do 
opodatkowania w złotówkach 
wynosi 13807,25 zł minus 750 
zł kosztów pracy. Wynik to 0,00 
zł podatku do zapłaty w Polsce 
(bez względu na to czy pani 

FOT. RGBSTOCK.COM / CARLOS PAES
DOKOŃCZENIENA STR. 4
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Joanna jest osobą poniżej 26. 
roku życia czy starszą). W przy-
padku osoby młodej kwota wol-
na od podatku wynosi 85528 
zł, natomiast osoby po 26. roku 
życia skorzystają z kwoty wolnej 
od podatku jedynie do wysoko-
ści 30000 zł.

PRZYKŁAD 3
Pan Mateusz jest maryna-

rzem pracującym na warunkach 
holenderskich. Jego rodzina 
mieszka w Polsce, dlatego jest tu-
taj również rezydentem podatko-
wym. Pracując cały rok otrzymał 
wynagrodzenie w kwocie 25000 
euro, od którego zapłacił podatek 
w kwocie 1748 euro. Po odlicze-
niu diet i kosztów pracy wynik roz-
liczenia PIT to 0,00 zł.

Wyobraźmy sobie, że Pan 
Mateusz nie jest marynarzem, 
a pracownikiem lądowym odde-
legowanym do pracy w Holandii 
z innego kraju niż Polska. Jego 
dochód i odprowadzony w Ho-
landii podatek są takie same, 

jak w pierwszym przypadku, ale 
wynik rozliczenia w Polsce zu-
pełnie odmienny. Niestety pan 
Mateusz będzie musiał zapłacić 
polskiemu fiskusowi aż 4999 
zł. Dlaczego taka różnica? Otóż 
w przypadku marynarzy moż-
na stosować ulgę abolicyjną 
na starych zasadach - wynosiła 
ona wtedy 6359,32 zł. W dru-
gim przypadku nowe zasady 
obniżyły ulgę do kwoty 1360 zł, 
co znacząco wpłynęło na wynik 
rozliczenia.

PRZYKŁAD 4
Pani Elżbieta mieszka i 

pracuje w Polsce osiągając do-
chód na poziomie 19004,42 
zł. Do Holandii wyjechała na 
dwa miesiące dorabiając do-

datkowe 2996 euro. Do urzędu 
skarbowego w Holandii została 
odprowadzona kwota 395 euro 
podatku. Składając PIT w Pol-
sce, po uwzględnieniu ulgi abo-
licyjnej i odliczeń, pani Elżbieta 
otrzyma 197 zł zwrotu podatku. 
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie 
miało wpływu na wynik rozlicze-
nia, ponieważ jej limit nie został 
w tym przypadku przekroczony. 

Jak widać w naszych przy-
kładach „nie taki diabeł strasz-
ny, jak go malują”. W większości 
przypadków zmiany w uldze abo-
licyjnej nie mają dużego wpływu 
na wynik rozliczenia podatku w 
Polsce, niemniej jednak w niektó-
rych sytuacjach kwoty do zapłaty 
mogą być spore. Na szczęście są 
to sytuacje sporadyczne, dotyczą-
ce głównie pracowników oddele-
gowanych lub tych pracujących w 
Polsce i za granicą, których łączne 
dochody przekroczą granicę II pro-
gu podatkowego.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ  

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA   

Praca i życie w Holandii i Belgii
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Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy 
w tym zakresie zapraszamy do wysyłania e-maili 

na adres redakcja@goniecpolski.nl. 
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Podatnicy powracający do 
Polski w 2023 roku, składa-
jąc zeznanie podatkowe za 
rok poprzedni (2022), mają 
możliwość skorzystania ze 
zwolnienia z podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych (PIT) w Polsce. Jest 
jednak pewien haczyk.

Zwolnienie z podatku będzie 
można zastosować wyłącznie w 
przypadku zmiany rezydencji 
podatkowej, a zatem powrót 
do Polski jedynie z krótkotrwa-
łego wyjazdu zarobkowego nie 
będzie uprawniał do preferencji 
podatkowej. Dodatkowo sama 
zmiana rezydencji podatkowej 
może nie wystarczyć, ponieważ 
teoretycznie rezydencja może 
ulegać zmianie nawet co pół 
roku. Ulga ta jest przeznaczona 
wyłącznie dla osób, które miały 
rezydencję podatkową inną niż 
polską przez co najmniej 3 lata 
z rzędu.

Zwolnienie z podatku obej-
muje przychody (kwota wynagro-
dzenia brutto) podatnika, który 
przeniósł miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy czym zwolnione są 
przychody do wysokości nieprze-
kraczającej w danym roku po-

datkowym kwoty 85528 zł (przez 
okres maksymalnie 4 lat).

Jak działa ulga na powrót?

Wysokość odliczenia będzie 
uzależniona od kwoty podatku 
należnego za rok podatkowy, w 
którym nastąpiła zmiana rezyden-
cji podatkowej lub podatku należ-
nego za następny rok podatkowy 
(następujący po roku zmiany rezy-
dencji). Przepisy będą umożliwia-
ły podatnikowi wybór tego roku, 
zwanego „rokiem bazowym”, tak 
aby mógł on wybrać najkorzyst-
niejsze dla siebie rozwiązanie.

Wysokość odliczenia w pierw-
szym roku wyniesie 50 procent 
podatku należnego za wybrany 
przez podatnika rok bazowy. W 
drugim roku będzie to 50 procent 
podatku należnego za pierwszy 
rok stosowania odliczenia, czyli 
50 procent kwoty podatku po od-
liczeniu „ulgi na powrót” w pierw-
szym roku.

Jeżeli podatnik zmienił rezy-
dencję podatkową w 2021 roku, 
to odliczenie będzie mógł stoso-
wać rozliczając podatek:

- za lata 2022, 2023, 2024, 
2025, jeżeli jego rokiem bazo-
wym będzie rok zmiany rezyden-
cji, czyli rok 2021,

- za lata 2023, 2024, 2025 i 
2026, przy czym rokiem bazowym 
będzie ten następujący po roku 
zmiany rezydencji, czyli rok 2022.

Z odliczenia będzie można 
skorzystać niezależnie od tego czy 
podatnik opodatkowuje swoje do-

chody indywidualnie, wspólnie z 
małżonkiem lub jako osoba, która 
samotnie wychowuje dziecko.

Preferencja będzie stosowa-
na w rozliczeniu rocznym i będzie 
z niej można skorzystać tylko raz. 
Oznacza to, że gdy podatnik sko-
rzysta z tej ulgi, następnie ponow-
nie wyjedzie z Polski i teoretycznie 
raz jeszcze spełni warunki do ulgi, 
to niestety nie będzie mógł już 
skorzystać z niej ponownie.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ  

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA   

WWW.ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii
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W dobie zmian, jakie wpro-
wadzają urzędy, trudno jest 
nadążyć za nowymi zasada-
mi przyznawania świadczeń 
socjalnych. Aby przybliżyć 
i oswoić temat zasiłku ro-
dzinnego, zaprosiliśmy spe-
cjalistkę z Kancelarii Po-
datkowej Anna Kłosowska, 
która pozwoli nam w łatwy 
i przystępny sposób zapo-
znać się z regułami, jakimi 
kierują się instytucje odpo-
wiedzialne za przyznawanie 
świadczeń.

GoniecPolski.nl: Pani 
Joanno zacznijmy od naj-
prostszego pytania: komu 
przysługuje prawo do zasiłku 
rodzinnego?

Pani Joanna (Kancelaria 
Podatkowa Anna Kłosow-
ska): Są to osoby zatrudnione 
na terenie Niderlandów, samoza-
trudnieni i pobierający świadcze-
nia, takie jak: renta rodzinna lub 
chorobowa, zasiłek dla bezrobot-
nych i chorobowy. W przypadku, 
kiedy wnioskodawca, pracując w 
Holandii, nie sprawuje opieki nad 

dzieckiem, musi zostać spełniony 
warunek łożenia na utrzymanie 
dziecka na rzecz jego opiekuna - 
obecnie minimalna kwota to 433 
euro kwartalnie na jedno dziecko.

G.P.: Jaka instytucja od-
powiada za rozpatrywanie 
wniosków?

P.J.: Wnioski składamy w 
holenderskim urzędzie socjalnym 
(SVB), który odpowiada za wyda-
nie decyzji w tej sprawie.

G.P.: Czy samo wystoso-
wanie wniosku o zasiłek wy-
starczy?

P.J.: Po wystosowaniu wnio-
sku urząd przetwarza podane 
przez nas dane. Do wydania de-
cyzji potrzebuje dodatkowych 
informacji, o które prosi wniosko-
dawcę bądź instytucje takie jak 
Urząd Wojewódzki w Polsce lub 
holenderskiego pracodawcę. Czas 
na udzielenie odpowiedzi jest 
ograniczony. W przypadku braku 
reakcji proces wydania decyzji się 
przedłuża, a rezultatem może być 
nawet umorzenie sprawy. Należy 
pamiętać, że zmiany zaistniałe w 
zatrudnieniu i sytuacji rodzinnej 
należy zgłaszać do SVB w ciągu 6 
tygodni, dlatego warto powierzyć 
prowadzenie tej sprawy specja-
listom, którzy na bieżąco będą 
kontrolować status i poprawność 
przyznawanych świadczeń. Nawet 
samo otrzymanie pozytywnej de-

cyzji nie oznacza, że SVB przestaje 
badać naszą sprawę. Pojawiają 
się ankiety aktualizacyjne, nowe 
decyzje i inne kwestie wymaga-
jące wyjaśnień ze strony wniosko-
dawcy.

G.P.: Czy aby uzyskać 
prawo do zasiłku rodzinnego 
trzeba spełniać jakieś kryte-
rium dochodowe?

P.J.: Nie, uzyskujemy prawo 
do zasiłku niezależnie od osią-
gniętych dochodów, natomiast 
otrzymanie pozytywnej decyzji z 
SVB uprawnia do wnioskowania o 
tzw. dodatek do zasiłku rodzinne-
go. Jest to odrębne świadczenie, 
którego wysokość zależy od na-
szego dochodu, a wydaniem de-
cyzji w tej kwestii zajmuje się Be-
lastingdienst (urząd skarbowy). W 
skrócie: im więcej zarabiamy, tym 
niższa kwota dodatku przysługuje. 
Osoba pobierająca świadczenia, 
jako ich beneficjent, jest zobo-
wiązana do zgłaszania istotnych 
zmian, które zaistniały w gospo-
darstwie domowym. 

G.P.: Czyli rozumiem, że 
za przyznanie dodatku do za-
siłku rodzinnego odpowiada 
Belastingdienst? Jakie infor-
macje dla urzędu skarbowe-
go są istotne?

P.J.: Tak, oba urzędy (SVB 
i Belastingdienst) współpracują 
w tej kwestii i wymieniają się in-

formacjami, natomiast wniosek 
składamy do urzędu skarbowego. 
Wysokość dodatku jest głównie 
uzależniona od osiągniętych do-
chodów, ale mają na to wpływ 
również inne czynniki, takie jak 
wiek dzieci oraz czy samotnie je 
wychowujemy (przy czym musimy 
pamiętać o tym, że aby urząd Be-
lastingdienst uznał nas za rodzica 
samotnie wychowującego dziec-

ko, musimy spełnić kilka warun-
ków).

G.P.: Wychodzi na to, że 
aby uzyskać status samot-
nego rodzica, nie wystarczy 
nasze oświadczenie i nawet 
jeśli faktycznie w pojedynkę 
wychowujemy dziecko, to 
nie zawsze dla urzędu skar-
bowego jesteśmy samotnym 
rodzicem?

P.J.: Niestety tak, gdyż na 
kwestię partnerstwa do dodatków 
ma wpływ nie tylko stan cywilny, 
ale również posiadanie wspólne-
go adresu zameldowania.

Weźmy przykład państwa 
Kowalskich, którzy rozwiedli się 
14.07.2017 roku, ale do dnia 
dzisiejszego mają wspólny meldu-

Kinderbijslag – co powinniśmy o nim wiedzieć?
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nek. Dzieci pozostają pod opieką 
pani Kowalskiej, która jest wnio-
skodawcą i beneficjentem świad-
czeń. Natomiast ze względu na to, 
że nadal pozostaje zameldowana 
pod tym samym adresem, co były 
mąż, to niestety nie będzie upraw-
niona do wyższego dodatku na 
samotnego rodzica. Gdyby np. z 
dniem 14.01.2022 roku pan Ko-
walski wymeldował się ze wspól-
nego adresu, to pani Kowalska od 
lutego 2022 roku zostałaby uzna-
na za samotnego rodzica i wów-
czas, by oszacować wysokość do-
datku, podajemy tylko jej dochód.

G.P.: Jakie zmiany na 
pewno trzeba zgłaszać do 
SVB?

P.J.: Aktualizowane muszą 
być kwestie dotyczące składu ro-
dziny, czyli np. rozwód, zmiana ad-
resu zamieszkania rodziców bądź 
dzieci, narodziny dziecka. Bardzo 
ważne są również informacje na 

temat aktywności zawodowej i to 
nie tylko na terenie Niderlandów, 
ale również za granicą. 

G.P.: Proszę wyjaśnić, w 
jaki sposób sytuacja zawo-
dowa poza Holandią wpływa 
na zasiłek rodzinny z tego 
kraju?

P.J.: W momencie, kie-
dy wnioskodawca bądź rodzice 
mają zatrudnienie w co najmniej 
dwóch różnych krajach, dochodzi 
do koordynacji systemów zabez-
pieczeń społecznych między od-
powiednimi instytucjami w tych 
państwach.

Na przykład załóżmy taką 
sytuację: państwo Nowakowie 
są małżeństwem. Są uprawnieni 
do zasiłku rodzinnego i dodatku 
z Holandii, przy czym pan No-
wak pracuje w Holandii, a pani 
Nowak dnia 01.01.2022 roku 
rozpoczyna pracę na terenie Pol-
ski. Wówczas pani Nowak jest 

zobowiązana zgłosić tę zmianę 
do SVB i zawnioskować w Pol-
sce o świadczenie wychowawcze 
(500+) w MOPS/GOPS, przy czym 
we wniosku należy uwzględnić, że 
drugi rodzic pracuje w Holandii. 
Wnioski na nowy okres zasiłko-
wy od 01.02.2022 roku należy 
natomiast składać internetowo 
do ZUS. Zbagatelizowanie kwestii 
zgłoszenia pracy w Holandii może 
wpłynąć na to, że decyzja zostanie 
wydana przez nieodpowiednią 
instytucję, co będzie skutkowało 
tym, że nienależnie przyznane 
środki będzie trzeba w przyszłości 
zwrócić. Po poprawnym złożeniu 
wniosku MOPS/GOPS, a w póź-
niejszym czasie ZUS, przekaże 
dane do Urzędu Wojewódzkiego, 
czyli instytucji odpowiedzialnej 
za wydanie decyzji w przypadku 
zagranicznego zatrudnienia dru-
giego rodzica. W związku z tym, 
że centrum życiowe rodziny jest w 

Polsce (to w tym kraju cała rodzi-
na jest zameldowana), to Polska 
ma pierwszeństwo wypłaty świad-
czeń od stycznia 2022 roku, a co 
za tym idzie, od tego momentu 
SVB powinien wypłacać tylko róż-
nicę w świadczeniach, czyli tzw. 
zasiłek dyferencyjny.

G.P.: Pani Joanno, a jak 
wygląda przeliczenie takiego 
zasiłku dyferencyjnego?

P.J.: Urząd SVB przelicza to 
w ten sposób: zasiłek rodzinny z 
Holandii + dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z Holandii – zagraniczne 
świadczenia (np. 500+) = zasiłek 
dyferencyjny.

Wracając do naszych bohate-
rów warto dodać, że dotychczas z 
SVB otrzymywali całość zasiłku, a 
dodatek z Belastingdienst. Po uzy-
skaniu prawa do 500+ w Polsce 
od stycznia 2022 roku, sytuacja 
po stronie holenderskiej zmieni 
się w ten sposób, że SVB przejmie 
odpowiedzialność za naliczenie 
dodatku, więc jeśli za ten okres 
Belastingdienst zdążył wypłacić 
dodatek, to całość będzie do od-
dania, aby SVB mógł wykonać re-
kalkulację zasiłku z dodatkiem po 
odliczeniu świadczeń rodzinnych 
np. z Polski.

G.P.: Brzmi to skompli-
kowanie. Czy mogłaby Pani 
przedstawić, jak to wygląda 
w praktyce?

P.J.: Postaram się to zobra-
zować na przykładzie państwa No-
waków. Załóżmy, że syn Tomek ma 
17 lat. Pan Nowak uzyska dochód 
roczny brutto na poziomie 24000 
euro, a żona 30000 zł. Za pierwszy 
kwartał 2022 roku przeliczenie wy-
glądałoby tak: zasiłek holenderski 
329,56 euro + dodatek 414 euro 
(138 euro miesięcznie) – świad-
czenie wychowawcze po przelicze-
niu 324,51 euro = 419,05 euro 
zasiłku dyferencyjnego.

W związku z tym, że wcze-
śniej państwo Nowakowie w ca-
łości otrzymali wypłatę zasiłku z 
SVB i dodatku z Belastingdienst, 
to za ten pierwszy kwartał do Be-
lastingdienst będą zobowiązani 
zwrócić kwotę 414 euro, a z SVB 
otrzymają różnicę w wysokości 
89,49 euro.

Chciałabym zwrócić uwa-
gę na fakt, że pomimo prze-
jęcia odpowiedzialności za 
naliczenie dodatku przez SVB, 
to nadal Belastingdienst wy-
daje decyzje w tej sprawie. 
Co za tym idzie u państwa 
Nowaków pojawi się decyzja 
z Belastingdienst przyznająca 
dodatek w wysokości 1645 
euro rocznie. Natomiast nie 
otrzymają równowartości tej 
kwoty z SVB, ponieważ zasiłek 
i dodatek jest pomniejszony o 
świadczenia rodzinne z Polski 
w sposób wyżej przedstawiony.

G.P.: Pani Joanno, czy 
chciałaby Pani coś dodać w 
tej kwestii?

P.J.: Warto wspomnieć, że 
coraz częściej Urząd Wojewódzki 
mając informację o zatrudnie-
niu na terenie Niderlandów sam 
wnioskuje o holenderski zasiłek 
rodzinny, co komplikuje później 
ustalenie wnioskodawcy i kwestię 
prowadzenia zasiłku rodzinnego. 
Wynika z tego tytułu wiele niepo-
rozumień, dlatego zachęcamy do 
składania wniosków we własnym 
zakresie za pośrednictwem wy-
kwalifikowanych do tego kance-
larii.

Ponadto początek tego roku 
przynosi nam radykalne zmiany 
w kwestii koordynacji systemów 
zabezpieczeń społecznych w Pol-
sce. W dużej mierze ZUS zostanie 
zaangażowany w proces rozpa-
trywania wszelkich wniosków o 
świadczenia rodzinne, w tym no-
wego świadczenia, tj. Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego.

G.P.: Dziękujemy za roz-
mowę.

 (RED.)

Kinderbijslag – co powinniśmy o nim wiedzieć?
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Mogłam zrobić to dużo le-
piej. Wcale nie jestem w tym 
taki dobry. Nie zasłużyłam 
na to stanowisko… Niemal 
każdej osobie zdarzyło się 
mieć takie lub podobne 
myśli. Zjawisko to jest tak 
częste, że nawet doczeka-
ło się swojej nazwy i wielu 
badań naukowych. „Efekt 
oszusta”, bo o nim mowa, 
czasami przeszkadza nam 
w codziennym życiu. W jaki 
sposób sobie z nim radzić?

Efekt oszusta – czym jest?

Określenie „impostor” 
(oszust, hochsztapler) użyte do 
nazwania kogoś, kto osiągając 
sukces, odczuwa jednoczesne 
poczucie winy, że na niego nie 
zasługuje, po raz pierwszy wyko-
rzystały badaczki i psychotera-
peutki Pauline Clance i Susane 
Imes w latach 80. poprzedniego 
wieku. Efektu impostora doświad-
cza osoba, która:

- nie wierzy, że jej osiągnięcia 
są zasłużone,

- uważa, że jej zasługi wynika-
ją z czynników zewnętrznych (np. 
ze szczęścia, zbiegu okoliczności, 
znajomości),

- nawet w przypadku posiada-
nia tytułu naukowego myśli, że nic 
więcej nie osiągnie,

- obawia się, że inni odkryją 
jej niekompetencję.

Kluczowym elementem jest 
przy tym intensywne wewnętrzne 
poczucie fałszywości swoich dzia-
łań podczas osiągania sukcesu. 
Dotyczy ono wyłącznie przeczuć, a 
nie faktycznych zachowań jak np. 
oszustwa plagiatowego.

Co więcej „zespół impostora 
mierzony jest na skalach ilościo-
wych, nie nominalnych, dlatego 
nie można powiedzieć, że jed-

nostka ma ów zespół bądź nie”. 
Oznacza to, że każdy z nas może 
w jakimś stopniu uważać się za 
„impostora” – niektórzy bardziej, 
inni mniej.

Efekt oszusta a samoocena

Wspomniane już badaczki 
zauważyły, że większość osób 
zgłaszających takie myśli w dzie-
ciństwie i latach szkolnych często 
osiągało wysokie wyniki i wyróż-
niało się spośród grupy. Jednak 
z biegiem lat w ich otoczeniu po-
jawiało się coraz więcej uzdolnio-
nych osób, a co za tym idzie – nie 
zawsze mogły być we wszystkim 
najlepsze.

Osoby cechujące się wysokim 
natężeniem syndromu oszusta:

- stawiają wobec samych sie-
bie wyższe wymagania,

- w sytuacji porażki reagują 
znacznie bardziej krytycznie wo-
bec siebie,

- generalizują emocje zwią-
zane z porażką i umniejszają po-
zytywne informacje zwrotne od 
innych osób.

Ponadto syndrom impostora 
jest ujemnie skorelowany z samo-
oceną specyficzną. Oznacza to, 
że na ogólne postrzeganie siebie 
nie ma on znaczącego wpływu, 
jednak w przypadku sukcesów już 
tak. Jak można to rozumieć? Oso-
by z wysokim nasileniem syndro-
mu impostora mają o sobie dobre 
mniemanie, ale w kontekście 
kompetencji i osiągnięć nie są już 
takie pewne i bardzo kwestionują 
swoje umiejętności.

Kolejnym aspektem utrzy-
mywania się tego zjawiska jest 
zniekształcone przecenianie in-
teligencji. Można zaobserwować 
przekonanie, że osoby inteligent-
ne nie muszą się zbytnio wysilać. 
Dlatego też ktoś z wysokim nasi-
leniem tego syndromu w sytuacji, 

gdy pomyślnie rozwiąże dany 
problem uzna, że zadanie było ła-
twe. Natomiast gdy wymaga ono 
większego wysiłku przyjmuje, że 
nie jest wystarczająco zdolny czy 
inteligentny. W konsekwencji syn-
drom ten utrudnia wykorzystywa-
nie własnego potencjału.

Skąd się bierze to zjawisko?

Badaczki poszukują wyjaśnie-
nia „syndromu oszusta” w dzie-
ciństwie, a zwłaszcza w relacjach 
rodzinnych. To właśnie wtedy mło-
dy człowiek nabiera kluczowych 
przekonań o sobie i otaczającym 

świecie. Co więcej, osoby z wyso-
kim nasileniem impostoryzmu 
wykazywały znaczną tendencję 
do zadowalania innych ludzi. Brały 
na siebie wiele obowiązków i od-
powiedzialności, dostarczając ro-
dzicom powodów do dumy. Przez 
co były chwalone i wzrastało ich 
poczucie własnej wartości.

Bardzo istotny jest także 
wyuczony styl przywiązania. Po-
zabezpieczne style przywiązania 
negatywnie wpływają na funk-
cjonowanie w dorosłym życiu. 
Szczególnie styl lękowy u kobiet 
sprawia, że utrzymuje się u nich 
syndrom oszusta. Pragną uzna-

nia, bojąc się jednocześnie odrzu-
cenia i porażki.

Jak radzić sobie z syndromem 
oszusta?

Zespół impostora jest bardzo 
powszechnym zjawiskiem. Może 
dotyczyć zwiększonej potrzeby 
uznania, lęku przed odrzuceniem 
i kompromitacją, a także niepo-
dejmowania działań w obawie, że 
poniesie się porażkę.

Już sama świadomość tego 
zjawiska może okazać się bardzo 
pomocna. Ponadto istotna jest 
wartościowa sieć wsparcia – bli-

scy i przyjaciele – z którymi moż-
na szczerze porozmawiać i poznać 
ich perspektywę. Zrobienie listy 
swoich zasług i osiągnięć poka-
że obiektywne podsumowanie 
naszych umiejętności. Nie da się 
tyle razy po prostu mieć szczęście 
– konieczny jest wysiłek, wytrwa-
łość i kompetencje.

W niwelowaniu tego zjawiska 
pomocna jest także praca nad 
poczuciem własnej wartości oraz 
perfekcjonizmem. Można wziąć 
udział w szkoleniach, treningach 
lub skonsultować się z psycholo-
giem. Polecamy także wartościo-
wą literaturę wspomagającą bu-
dowanie pozytywnej samooceny.

Podsumowując, syndrom 
oszusta jest normalnym, po-
wszechnym zjawiskiem, którego 
doświadczyło chociaż raz około 70 
procent ludzi na całym świecie. 
Nie jest to choroba czy zaburzenie. 
Niemal każdy człowiek czasami 
wątpi we własne zdolności i po-
trzebuje zewnętrznego potwier-
dzenia od innych osób, że jest się 
dobrym w tym, co się robi. Najważ-
niejsze to wiedzieć, jak skutecznie 
sobie radzić z takimi myślami.

ANNA WOJCIECHOWSKA

CEO EAP24

WWW.MYEAP24.PL

Anna Wojciechowska posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie 
w planowaniu, wdrażaniu i 
realizacji projektów doradczych 
HR oraz szkoleniowych 
(learning & development) w 
obszarach takich jak: rozwijanie 
przywództwa, kształtowanie 
postaw i zachowań, a także 
efektywna komunikacja 
i współpraca w zespole 
oraz pomiędzy zespołami. 
Współpracowała z ponad 200 
klientami korporacyjnymi.

Psychologia

Efekt oszusta – czym jest  
i jak sobie z nim radzić? 
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n Ambasada RP w Hadze

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail: 
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny 

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Holenderska Inspekcja Spraw 
Społecznych i Zatrudnienia

Strona internetowa zawiera wiele in-
formacji, kluczowych z punktu widzenia 
pracownika:

http://www.inspectieszw.nl/other_
languages/polish/Punkt_zg_aszania_
nieuczciwych_biur_po_rednictwa_pracy.
aspx

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad 
przestrzeganiem przepisów dotyczących: 
niewypłacenia bądź zaniżenia wynagro-
dzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku 
urlopowego. Aby złożyć skargę w tym za-
kresie możesz skorzystać z formularza w 
języku polskim na stronie internetowej:

https://fd8.formdesk.com/arbeid-
sinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczci-
wych biur pośrednictwa pracy

Działa w ramach ww. Inspekcji. Skar-
gę zgłosić można telefonicznie (0 800 51 
51) w języku angielskim lub holender-
skim, faxem (070 333 61 61) lub pocztą 
(Postbus 820, 3500 AV Utreht) w języku 
polskim. Istnieje również możliwość zło-
żenia skargi przez internet w języku pol-
skim:

https://fd8.formdesk.com/arbeid-
sinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń Nad-
użycia dla Wsparcia Polaków w Ho-
landii

INFOLINIA.NL to strona, która po-
wstała dzięki współpracy organizacji 
polonijnych z Policją Haaglanden. Umoż-
liwia (anonimowe) zgłoszenie wszelkich 
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy 
na holenderskim rynku pracy: 

http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy 
pracy dla Pracowników Tymczaso-
wych na lata 2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to rozbudowany zbiór przepisów, 
który określa obowiązki agencji pracy i 
pracownika, zasady dotyczące BHP, cza-
su wolnego, emerytur, szkoleń umów, 
urlopów, zakwaterowania (zasad nakła-
dania kar za naruszenie regulaminu) itp. 
Koniecznie sprawdź przed wyjazdem, czy 

wykonując pracę w Holandii będziesz 
podlegał postanowieniom tego układu. 
Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest 
m.in. na stronie: 

http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU

Jest to holenderskie zrzeszenie agen-
cji pracy tymczasowej, które zobowiązały 
się do przestrzegania układu zbiorowego 
CAO. Strona dostępna jest w języku nider-
landzkim oraz częściowo w innych języ-
kach, m.in. w języku polskim:

http://www.abu.nl/pools/informa-
cje-dla-pracownikw-tymczasowych

Przed podjęciem pracy w holender-
skiej agencji warto sprawdzić jej wiary-
godność i uzyskać dane o jej działalności. 
Możliwość wyszukiwania agencji zareje-
strowanej w ABU istnieje pod adresem: 
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n NBBU

Kolejne holenderskie zrzeszenie 
agencji pracy tymczasowej przestrzega-
jących układ CAO. Strona dostępna jest 
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu 
lista zarejestrowanych w tej organizacji 
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

n Stowarzyszenie Przestrzega-
nia Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Tymczasowych

Stowarzyszenie Przestrzegania Ukła-
du Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
Tymczasowych (SNCU -Stichting Nale-
ving CAO voor Uitzendkrachten) dogląda 
przestrzegania układu CAO. W niektórych 
przypadkach SNCU wszczyna postępo-
wanie przeciwko nieuczciwym agencjom 
pracy tymczasowej. 

Strona dostępna jest w języku pol-
skim, istnieje też możliwość złożenia 
skargi lub zadania pytania: 

http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu można sprawdzić, czy holenderska 
agencja pracy tymczasowej figuruje w 
rejestrze przedsiębiorców jako agencja: 
http://www.kvk.nl/waadi.

n Holenderska Policja

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub 
świadkiem przestępstwa możesz powia-
domić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w 
Holandii (w języku niderlandzkim, angiel-
skim lub niemieckim): Tel: 0800-700

PUNKTY POMOCY

n Związki zawodowe

Pracując w Holandii, można rozważyć 
przynależność do związków zawodowych, 
które reprezentują Państwa interesy 
względem pracodawcy. Poza tym mogą 
Państwu odpowiedzieć na pytania doty-
czące zbiorowego układu pracy (CAO), po-
móc wypełnić deklarację podatkową czy 
poradzić w sprawach prawnych. Celem 
uzyskania informacji uzupełniających 
prosimy o kontakt ze związkami zawodo-
wymi, na przykład FNV (www.fnv.nl) lub 
CNV (www.cnv.nl).

n Konsulat

Wydział Konsularny Ambasady RP w 
Hadze dysponuje również informacjami o 
pracy i życiu w Holandii. W nagłych przy-
padkach, na przykład w razie wypadku 
czy wejścia w konflikt z prawem, warto 
zwrócić się o pomoc do Wydziału Konsu-
larnego. Pracownicy Wydziału Konsular-
nego mogą także udzielić szczegółowych 
odpowiedzi na pytania dotyczące podo-
bieństw i rozbieżności przepisów obowią-
zujących w Holandii i w Polsce. Kontakt 
telefoniczny w języku polskim: 070 7990 

140 (lub: 130, 115, 121, 129, 126); ad-
res mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna 

Migranda, zrzeszenie zajmujące 
się sprawami migrantów zarobkowych, 
stworzyło dla tej grupy specjalny system. 
Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą 
Państwo odsłuchać w swoim języku oj-
czystym różne przydatne informacje. 
Można również skorzystać z opcji bezpo-
średniego połączenia z inną organizacją, 
na przykład ze związkami zawodowymi 
lub ośrodkami informacyjnymi czy jed-
nostkami administracji państwowej, na 
przykład z Inspekcją SZW lub urzędem 
podatkowym. Numer telefonu Migrandy: 
085-4010440.

n Urząd gminy

Urząd gminy może udzielić Państwu 
pozostałych informacji o usługach gmin-
nych, dotyczących na przykład wywozu 
śmieci czy miejsc parkingowych w Pań-
stwa miejscu zamieszkania.

Zapraszamy na stronę internetową 
www.rijksoverheid.nl.

KOŚCIOŁY:

n Rzymskokatolicka Polska Mi-
sja Katolicka w Groningen

Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Ho-

ogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, 
Mobile +31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl

n Polska Misja Katolicka Am-
sterdam

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.                                        
Scarlattilaantje 13 
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: 
info@polskaparafiaamsterdam.nl                                              

n Parafia NMP Częstochowskiej

Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński 
S.Chr.       

Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel. 0318-482728, 
kom. +31644210293
fax 0318-486272
e-mail: 
tkozienski@hotmail.com

n Polska Parafia w Bredzie

ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: 
slawekklim@hotmail.com
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