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Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy 

robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby. Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Sala zapełniła się prawie w 
całości i ponad 60 osób z za-
interesowaniem wysłuchało 
Christiana Svendsena z 
Pensionstyrelsen (część 
Ministerstwa Spraw Socjal-
nych), którego zaprosiliśmy 
aby przedstawił nam jeden 
z filarów duńskiego systemu 
emerytalnego  Folkepen-
sion. Te ponad 2 godziny 
spędzone z Christianem  
pozwoliły nam zrozumieć 
logikę duńskiego systemu 
emerytalnego,  jakże odmi-

ennego od polskiego.
Aby dostać tą emeryturę 

– pełną lub cząstkową - nie 
musisz w ogóle  pracować, 
wystarczy sam fakt za-
mieszkiwania (legalnego) na 
terenie Danii między 15 a 65 
rokiem życia. Pełna emery-
tura (podstawa i dodatki), 
która na dzień dzisiejszy 
dla osoby samotnej wy-
nosi brutto 11832 korony 
przysługuje po 40 latach 
pobytu; w przypadku pobytu 
krótszego niż 40 lat jest ona 

proporcjonalnie niższa (1/40 
za każdy rok). 

Raz w roku, około listopa-
da, wysokość tej emerytury 
na rok następny  jest re-
gulowana przez Parlament i 
zależy tylko i wyłącznie od 
średnich dochodów na rynku 
pracy w danym roku a nie 
– jak by się nam wydawało 
– od inflacji. Podana wyżej 
wysokość pełnej emerytury 
nie jest obligatoryjna  dla 
wszystkich uprawnionych 
i zależy między innymi 
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a

od osiąganych dochodów 
własnych oraz od tego czy 
jest się osobą samotną czy 
też nie, a każdy przypadek 
rozpatrywany jest indywidu-
alnie. I co bardzo ważne, 
świadczenie to jest przypi-
sane do konkretnej osoby 
i  na wypadek śmierci  nie 
„przechodzi” na żyjącego 
współmałżonka (zasadę tą 
wprowadzono w roku 1986).  

Ile lat trzeba mieszkać w 
Danii aby uzyskać prawo do 
emerytury? Okazuje się, że 
już po roku zamieszkiwania 
przysługuje nam (dotyczy to 
obywateli wszystkich krajów 
UE) prawo do cząstkowej 
emerytury (1/40 pełnej kwo-
ty). Usłyszeliśmy jeszcze, że: 

1) emerytura przysługująca 
nam w Polsce nie ma wpływu 
na wysokość duńskiej emery-
tury państwowej; 

2) obywatele UE mogą 
otrzymać emeryturę w 
każdym innym kraju UE; 

3) w chwili składania wnio-
sku o emeryturę duńską nie 
musisz mieszkać na terenie 
Danii; 

4) okresu pobierania w 
Danii renty nie wlicza do 
okresu uprawniającego do 
emerytury.  Czyli możesz być 
w Polsce i wystąpić z wni-
oskiem o wyliczenie i przyz-
nanie duńskiej Folkepension. 
Najlepiej zrobić to, jak radził 
Christian, 6-9 miesięcy przed 
osiągnięciem wieku emeryt-

alnego.
Wiek emerytalny w Danii: 

65 lat dla osób urodzonych 
przed 1.01.1954; 65,5 lat 
(ur.1.01.54-30.06.54); 66 lat 
(ur. 1.07.54-31.12.54); 66,5 
lat (ur. 1.01.55-30.06.55); 
67 lat (ur. po 30.06.55).

W przyszłości podstawa 
emerytury będzie lekko rosła 
i jeśli tzw. „średnia dożycia” 
wzrośnie w Danii do 83,5 
lat to wiek emerytalny w 
roku 2019 zostanie pod-
niesiony do 69 lat. Takie są 
plany. Jeżeli chcesz wiedzieć 
więcej na ten i inne tematy 
to spotkania Polskiego Klubu 
Związkowego KOLEGA  Ci w 
tym pomogą.

Krzysztof Kozik

Spotkania w marcu i kwietniu
Ze wzgledu na to ze w dniu 
19. marca 2013 zaplanowano 
coroczne spotkanie Zrzesze-
nia Zawodow Budowlanych w 
Kopenhadze dlatego przekla-
damy zaplanowane spotkanie 
klubu w dniu 21.marca 2013 
na 19.marca 2013 i uczest-
nictwo w nim.

Gosciem corocznego 
spotkania bedzie burmistrz 
Kopenhagi, Frank Jensen. Mi-
asto odlozylo w banku 9 mi-
liardow koron i ma plany na 
rozpoczecie inwestycji miej-
skich i stworzenie 20.000 
miejsc pracy. Zrzeszenie 
Zawodow Budowlanych chce 
zaproponowac burmistrzowi 
remonty obiektow stolicy. 
Remonty mialyby wplynac na 
oszczednosci zuzycia energi 
elektrycznej i ciepla w wy-
remontowanych obiektach 
i doprowadzily do nizszych 
kosztow ich utrzymnia. A co 
za tym idzie na dluzsza droge 
samo finansowania remon-
tow. Remonty stworzylyby 

miejsca pracy dla kolezanek i 
kolegow ktorzy sa bez pracy, 
a mlodzi uczniowie szkol 
zdobyliby miejsce praktyk 
zawodowych.

W dniu 25. kwietnia 2013 
spotykamy sie jak zaplano-
walismy! Tematem spotkania 

bedzie wyklad o: umowach 
zatrudnienia, kartkach 
wyplat, wypowiedzeniach i 
prawach/obowiazkach kobiet 
w ciazy na miejscu pracy. 
Okolo 10. kwietnia wiecej 
wiadomosci na ten temat.

Burmistrz Kopenhagi, Frank Jensen.


