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Nowosci z kasy emerytalnej Pension Danmark 

3. Sundhed – Zdrowie 

PD zakonczylo wspoprace z Falck Care i 

podpisalo umowe o zabiegach z organi-

zacja fizjoterpeutow.Kalendarz wszyst-

kich klinik jest otwarty dla kazdego 

czlonka PD. I jak zawsze czas na zabiegi 

mozna zamawiac telefonicznie lub 

poprzez uzycie nemid na pension.dk. 

Wszystkie zabiegi sa bezplate, mozna 

otrzymac do 15 zabiegow, a pozniej 

poprzez indywidualna decyzje.  

4. Online læge – lekarz online 

Przez 7 dni tygodnia mozemy otrzymac 

bezplatna konsutacje online z lekarzem. 

Co wazne nasze dzieci do 15 roku zycia 

moge skorzystac z bezplatnej konsul-

tacji. Od lekarza mozemy otrzymac: 

lekarskiej porady, oszacowanie sympto-

mow, wypisania recepty i porad zakupu 

lekow bez recepty. Uwaga sa ogranicze-

nia na recepty medycyny: na sen, 

mocnych przeciwbolowych czy 

medycyny chorob psychicznych. Kiedy 

otrzymamy recepte/porade zakupu 

Z koncem marca odbylo sie online spot-

kanie z Pension Danmark (PD). Kasa od-

grywa wazne miejsce w czasie naszej 

pracy zawodowej i w okresie emeryt-

alnym. I tak jak juz wczesniej informo-

walismy, ze osoby ktore pracuja u praco-

dawcow bez ukladu zbiorowego/

overenskomst traca dzien w dzien duze 

pieniadze, przywileje, a ich zycie emeryt-

a/emerytki prawdopodobnie bedzie 

biedne.  

Wracajac do spotkania, chcielibysmy 

poinformowac Was tutaj o nowosciach z 

i w PD. 

1.Seniorpension – Emerytura dla se-

niorow 

W Danii wprowadzono kolejna moz-

liowsc przejscia na wczesniejsza emeryt-

ure, ktora nazywa sie seniorpension. 

Aby skorzystac z tej mozliwosci trzeba 

spelnic nastepujace warunki: mozna ja 

otrzymac 6 lat przed normalnym wie-

kiem emerytalnym,zostac 

”oszacowanym” przez lekarza, ze nie 

jestesmy w stanie pracowac wiecej niz 

15 godz. na tydzien, ze pracowalismy 

conajmniej 27 godzien na tydzien przez 

ostatnie 20 – 25 lat. Kiedy otrzymamy 

seniorpension, otrzymamy z PD w 6,5 i 4 

roku seniorpension dodatek roczny w 

wysokosci 72 tys.kr. Ponadto w tych 

samych latach te same wplaty skladki 

oszczednosci jakie normalnie otrzy-

mywalismy miesiac po miesiacu podczas 

pracy zawodowej (4 + 8,15%).  

2.  Opsparing – Oszczednosci 

Przypominamy,ze najnizsza wyplata na 

wypadek smierci wynosi 500 tys.kr. Na-

wet jesli tylko mamy zebrane np. 10 tys. 

na koncie w kasie. Jest to solidarna 

wspomoga osob i rodzin ktore stracily 

najblizsza osobe.  

Prosze pamietac aby na stronie PD – 

pension.dk zalogowac sie i pozostawic 

dane kontaktowe z taoba czlonkiem PD 

oraz najblizsza krewnymi. Bo to oni 

dziedzicza pieniadza po nas.  

Nasze oszcednosci sa inwestowane 

przez 3 poziomy inwestycji: niski/lav, 

sredni/middel i wysoki/høj. Wszyscy 

mamy ustawione automatycznie sredni/

middle. Lecz kazdy znas moze zmienic 

osobiscie ryzyko inwestowania, 

ponownie poprzez uzycie nemid na 

stronie: pension.dk  

Wyplata odszkodowania z listy 

krytycznych chorob, zostali takze objeci 

emeryci, ktorzy obok emerytury pracuja 

zawodowo. Liste chorob mozna od-

nalezc pod haslem: kritisk sygdom. Kwo-

ta bezpodatkowo 100 tys. kr.  
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medycyny bez recepty mozemy to 

wszystko zamowic w aptece online: Apo-

Pro wraz z bezplatnym dostarczeniem 

do domu. 

Uwaga online rozmowe z lekarzem moz-

na tylko zamowic poprzez tablet lub 

smart telefon. Zobacz wiecej na pe-

niosn.dk w jakich godzinach mozesz 

przeprowadzic online rozmowe i w jaki 

sposob mozesz zamowic rozmowe. 

5. Sundhedstest – Test stanu zdrowia 

Calkowicie nowy test naszego stanu 

zdrowia. Test zawiera szereg pytan 

dotyczacych naszej pracy I stylu zycia. 

Rezultat testu moze nam np. wskazac 

propozycje treningu np. kregoslupa i 

inne. Test jest calkowicie anonimowy. 

Tylko kiedy sami podejmiemy decyzje 

wybrania czerwonego boksu /rød knap 

pozwolimy na wglad personelu 

medycznego w PD (15 pielegniarek), 

ktore moga nas dalej skierowac do np. 

lekarzy specjalistow.  

6. Investering 2020 – Inwestycje 2020 

Pomimo trudnego roku ekonomicznego 

2020, PD powiekszyla stan naszych 

oszczednosci. Np. grupa ponizej 45 lat:  

+ 7,6%, grupa powyzej 67 lat: + 3,9% 

Na koniec apelujemy do wszystkich 

czlonkow kas emerytalnych aby od czasu 

do czasu poswiecic troche czasu na 

stronie kas. Tak aby na biezaco znac 

swoje przywileje i korzysci z kas em-

erytalnych rynku pracy regulowanych 

przez uklady zbiorowe. A juz powinnoscia 

kazdego z nas powinno byc dzielenie sie 

nasza wiedza z innymi rodakami i od-

radzanie pracy w firmach bez ukladu 

zbiorowego.  

1 Maj nie jest swietem z 

Moskwy  

Walka o warunki pracy i placy toczy sie 

nadal. Nasz dunski system Den Danske 

Model, ktory powstal w 1889 roku jest 

regulowany poprzez umowy. Dzisiejsza 

walka polega na ciaglym negocjowaniu 

tzn. dokonywaniu lokalnych umow, ktore 

polepszaja krajowe uklady zbiorowe. Dla 

przykladu umawiamy z pracodawca, ze 

za nasza prace w nadgodzinach otrzy-

mamy lepsza zaplate niz opisana w 

ukladzie zbiorowym. Zdarzaja sie chwile gdzie musimy ak-

tywnie walczyc o uklad zbiorowy. Wtedy pracownicy i organi-

zacje zwiazkowe dokonuja fizycznej blokady miejsc pracy. 

Przygladajac sie drodze do dzisiejszego rynku pracy to jest on 

uslany bolem, glodem, krwia i czesto smiercia. W Chcago/ 

USA sytuacja posrod pracownikow byla bardzo napieta. Fatal-

ne warunki pracy, niskie place i standardowy 12 godzinny 

dzien pracy byly powodami do niepokoju posrod pracowni-

kow. W 1886 roku w walce o 8 godzinny dzien pracy w Chica-

go zorganizowano 1 maja manifestacje. Manifestacja 

przerodzila sie w rozlew krwi. Zginal jeden policjant i nie do 

konca ustalona ilosc manifestujacych. 7 osob zostalo os-

karzonych o zabicie policjanta. 4 z oskarzonych zostalo 

ukarane wyrokami smierci. W 1889 roku II Miedzynarodowka 

( stowarzyszenie organizacji i partii socjalistycznych) uznala 

dzien 1 maja Swietem Pracy. W ten sposob doceniono 

poswiecenie dla sprawy walki o prawa pracownicze i ofary, 

ktore zaplacily zyciem za ta walke.  

W Danii i w Polsce pierwsze obchody Swieta Pracy odbyly sie 

w 1890. Od tego czasu jest normalnym ze my ludzie pracy 

obchodzimy to swieto. W Kopenhadze w ten dzien spotykamy 

sie z samego rana w oddzialach zwiazkow na sniadaniach, 

ktore sa przeplatane przez muzyke i 1 majowe przemowienia. 

Pozniej razem w licznych grupach maszerujemy do wspolnego 

spotkania z innymi uczestnikami w parku Fælledparken. Gdzie 

100 tys. uczestnikow swietuje nasze swieto. Niestety z 

powodu corona wirusa takze w tym roku masowe obchody 

naszego swieta zostalo odwolane.  Nasz Polski Klub Zwiaz-

kowy zawsze uczestniczy w tym swiecie. Mamy do tego 

szczegolne powody bo to my Polacy, az za czesto jestesmy 

wykorzystywani i za nisko oplacani za nasza ciezka prace. 

Miejmy nadzieje ze 2022 przyniesie nam mozliowsc spotkania 

sie ponownie. I pamietajmy, ze nasze swieto, nie przyszlo z 

Moskwy, a ktore pamietamy czesto zle z PRL jest swietem 

wszystkich ludzi pracy na calym swiecie.  


