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W marcu 2022 skontaktowal sie z 

Federacja Elektrykow w Ko-

penhadze, kierownik Jacob Fischer 

Hartmann z firmy Wicotec 

Kirkebjerg. Firma jest jedna z duzych 

firm wykonujacych roboty el-

ektryczne. Jacob jest kierownikiem 

na budowie nowej siedziby Danske 

Bank w Kopenhadze.  

Jacob jest odpowiedzialny za grupe 

pracownikow, ktorzy pochodza z 

Polski, Rumunii, Slowacji i Chor-

wacji.  

Dlaczego Jacob skontaktowal sie ze 

zwiazkiem elektrykow? Jacob za-

pytal o wspolne stworzenie mozli-

wosci nauki jezyka dunskiego wlas-

nie dla tej grupy kolegow pochodza-

cych z panstw UE.  

Na cale szczescie trafil w od-

powiednie miejsce. Oddzial wraz z 

Zrzeszeniem Zawodow Budow-

lanych w Kopenhadze i naszym 

klubem  juz wczesniej uczestniczyl w 

organizowaniu nauki dunskiego w 

polaczeniu z praca zawodowa. 

Miedzy innymi zrzeszenia I klubu 

wczesniejsze dzialania przyczynily 

sie do stworzenia modelu nauki o 

nazwie Præ – start, ktore jest nie-

malze korzeniami nauki dunskiego.  

Wraz z Wicotec Kirkebjerg zwroci-

lismy sie do organizacji pracodaw-

cow branzy elektrycznej Tekniq o 

finansowanie Præ – start z jednego z 

funduszy. Tekniq przyjalo podanie 

pozytywnie i sfinansowalo nauke dla 

25 osob. Chcemy tutaj podkreslic ze 

tylko model Præ – start jest ekstra 

platny. Pozniejsze modele sa 

bezplatne dla uczestnikow i calkowi-

cie finansowane przez ministerstwo 

nauczania.  

W oczekiwaniu odpowiedzi z Tekniq, 

Wicotec wraz z oddzialem zwiazku 

skontaktowal sie z AOF i FH 

Hovedstaden. Pierwsza jest stara 

organizacja robotnicza ktora organi-

zuje nauczanie i szkolenie, druga 

jest lokalnym oddzialem glownej 

centrali zwiazkow zawodowych.  

Po kilku rozmowach i zaplanowaniu 

nauki w dniu 23.maja 2022 

rozpoczelo sie samo nauczanie.  

Co nalezy podkreslic w tej historii? 

Po pierwsze ze to pracodawca 

podjal inicjatywe aby pracownicy 

firmy zdobyli kwalifikacje w formie 

jezyka dunskiego. Nie jest tajemnica 

ze w Danii brakuje rak do pracy, a 

celem tej inicjatywy jest stworzenie 

przez firme mozliwosci stalego 

Znajomsc jezyka dunskiego droga do sukcesu  
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Wtorek 7.czerwca 2022 pozostanie w pamieci wielu mieszkan-

com Danii. To jest dobry dzien dla wszystkich rencistow, em-

erytow i senior emerytow! Polityka socjaldemokratycznego 

rzadu i parti lewicowych zostala poparta podjeciem ustawy o 

wlasnie tych grupach spoleczenstwa dunskiego. 

Z dniem 1.stycznia 2023 osoby otrzymujace swiadczenia 

socjalne - emerytalne nie beda tracily dochodu w przypadku 

kiedy ich malzonek/malzonka lub osoba z ktora zyja w stanie 

wolnym ma dochody. Ponadto od 1.stycznia 2023 osoby ot-

rzymujace jedno z podanych swiadczen nie zostana "karani" 

finansowo poprzez odciagniecia ze swiadczen w przypadku 

wlasnych ekstra dochodow np. poprzez podjecie dodatkowego 

zatrudnienia. Przypomnijmy ze dzis osoby otrzymujace jedno z 

podanych swiadczen traca czesci swoich dochodow i dodat-

kow tylko za to ze zyja pod jednym dachem z druga osoba 

ktora ma dochody lub kiedy same podejmuja ekstra prace. 

Dzisiejsza ustawa parlamentarna potwierdza fakt na kogo 

powinni glosowac "zwykli" ludzi !!! Tylko na partie lewicowe - 

czerwone!!!To one gwarantuja przychylna polityke socjalna w 

Danii. 

Nowe zasady dla osob na socjalnych swiadczeniach  

zatrudnienia pracownikom na wiele 

lat. Firma potrzebuje 

wykwalifikowanej sily roboczej, a jak 

wiemy kursy zawodowe odbywaja 

sie w jezyku dunskim. Glowna komu-

nikacja w firmie jest w jezyku dun-

skim. Po drugie nauczanie jest pro-

wadzone bezposrednio po pracy 

dwa razy w tygodniu i na miejscu 

pracy. Pracownicy w ten sposob 

zaoszczedzaja wiele czasu ktory nor-

malnie musieliby poswiecic na 

transport do normalnych miejsc 

nauczania.  

Za inicjatywe firmy juz teraz naleza 

sie wielkie oklaski i podziekowania. 

Mamy goraca nadzieje ze caly pro-

jekt zakonczy sie sukcesem i inne 

firmy wraz z pracownikami sko-

rzystaja z tego modelu nauczania.  

Ktos zapyta, a co z tego beda mieli 

pracownicy? Na szczescie wszyscy 

elektrycy na tej budowie bez 

wzgledu na narodowosc zarabiaja ta 

sama pensje na godzine oraz za 

prace akordowa. Ale nikt z uczest-

nikow nauczania nie zna dnia kiedy 

zakonczy prace w tej firmie. I wtedy 

wlasnie znajomosc jezyka dunskie-

go otworzy im drzwi do zatrud-

nienia na rowni z lokalna sila ro-

bocza. Znajomsc jezyka jest kluczem 

do tego. Kiedy pracownicy poznaja 

jezyk na tyle aby rozpoczac kursy 

zawodowe – polepszajace ich 

kwalifikacyjne. Kursy ktore sa pro-

wadzone po dunsku.  

A nie musimy tutaj powtarzac sie i 

podkreslac ze lepsze kwalifikacje 

rownaja sie mozliwoscia podjecia 

pracy w kazdej firmie i zadaniem 

dobrej pensji za kwalifikacje. Pensja 

jest zbudowana z wielu faktorow w 

tym kwalifikacji pracownika. 

Zielona rewolucja ktora jest wdraza-

na w Danii potrzebuje tysiecy 

nowych wykwalifikowanych elektry-

kow. Zielona rewolucja ktora jest i 

bedzie wdrazana na podstawie 

nowych technologi. Dania do 2030 

roku postanowila zmiejszyc o 70% 

wydzielanie co2. A co za tym idzie 

przejscie przede wszystkim na zasi-

lanie pradowe. Mamy nadzieje ze 

nasz artykul otworzy wam oczy i 

przekona was ze przyszlosc na 

godna i dobrze platna prace ot-

wiera nauka jezyka dunskiego i 

dalsze doszkalanie zawodowe.  

Jesli jestescie zainteresowani mo-

zliwosciami bezplatnej nauki jez-

yka dunskiego, skontaktujcie sie z 

Robertem Olejnikiem poprzez e-

mail: rpl@def.dk  
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