






  

Szanowni Państwo
Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do 
osiedlenia się w Danii.

W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji. Piękne 
krajobrazy, bogate życie kulturalne i różnorodne 
możliwości spędzania wolnego czasu sprzyjają rozwijaniu 
kontaktów towarzyskich i aktywności społecznej.  

W HORSENS I HEDENSTED

Niniejsza broszura powitalna pomoże Państwu w 
początkowym okresie po osiedleniu się w Horsens, 
Hedensted lub w okolicy i zawiera wiele różnych 
praktycznych informacji dotyczących przeniesienia się i 
zamieszkania w naszej okolicy. 
Mamy nadzieję, że broszura będzie przydatna i pomoże 
Państwu w początkowym okresie.

Jeszcze raz pragniemy Państwa powitać i mamy nadzieję, 
że zamieszkanie w naszej okolicy będzie dla Państwa 
przyjemne.  

Miasto Hedensted  Miasto Horsens
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Przyjazd do Danii
przewodnik krok po kroku



Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie właściwe 
dokumenty i rejestracje potrzebne do pracy i zamieszkania w Danii 
zalecamy, aby przejrzeli Państwo nasz przewodnik krok po kroku, 
w którym omawiamy etapy rejestracji przez władze duńskie oraz 
dokumenty, jakie muszą Państwo złożyć.

Ważne jest przestrzeganie kolejności rejestracji oraz dokonanie 
rejestracji we właściwym miejscu. Procedura rejestracyjna jest 

uzależniona od narodowości. Na kolejnych stronach mogą Państwo 
sprawdzić, jaka procedura jest wymagana.

Istnieje rozróżnienie pomiędzy:

 Obywatelami z krajów Unii Europejskiej/Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

 Obywatelami z poza krajów Unii Europejskiej/EOG
 
 Pracownikami transgranicznymi

Witamy w Danii i w Horsens, Hedensted i okolicy.

Przyjazd do Danii
przewodnik krok po kroku
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Najbliższy urząd administracji państwowej 
znajduje się w:
Lyseng Alle 1 
DK-8270 Højbjerg 
(w Aarhus)

Termin „administracja państwowa” w języku duńskim 
brzmi Statsforvaltningen.
 

Krok 2
Urząd Obsługi Ludności – Numer w rejestrze 
ludności (CPR) i karta ubezpieczenia 
zdrowotnego
Aby uzyskać numer w rejestrze ludności (CPR) i kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego, należy zarejestrować się w 
Urzędzie Obsługi Ludności w miejscu zamieszkania.

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą: 

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

 Zaświadczenia o rejestracji 

 Aktu małżeństwa i świadectwa urodzenia dzieci, jeśli 
dotyczy (oryginały dokumentów)

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo duński numer CPR, a 
żółta karta ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przesłana 
pod zarejestrowany adres zamieszkania. Podczas rejestracji 
w Urzędzie Obsługi Ludności zostaną Państwo poproszeni o 
dokonanie wyboru lekarza rodzinnego. Wyboru można dokonać 
z listy dostępnej w Urzędzie Obsługi Ludności. Żółtą kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać podczas wizyty u 
lekarza, dentysty i w szpitalu. Przysługuje Państwu taka sama 
opieka medyczna jak obywatelom Danii. (Więcej informacji 
o procedurach i przysługujących prawach podano w części 
poświęconej opiece medycznej.)

Obywatele z krajów Unii Europejskiej/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Szwajcarii
Obywatele z krajów Unii Europejskiej/EOG i Szwajcarii mogą 
zostać zatrudnieni w Danii i rozpocząć pracę tuż po określeniu 
daty zatrudnienia. Jeśli opuścili Państwo poprzednie stałe 
miejsce pobytu w celu rozpoczęcia pracy w Danii konieczne 
jest zarejestrowanie się jako obcokrajowiec w Danii zgodnie z 
poniższą procedurą. Jeśli są Państwo obywatelami Finlandii, 
Islandii, Norwegii lub Szwecji, wówczas nie muszą Państwo 
składać wniosku o zaświadczenie o rejestracji, ponieważ 
wszyscy obywatele krajów skandynawskich mają prawo pobytu 
w Danii bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Krok 1
Administracja państwowa 
– zaświadczenie o rejestracji 
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o świadectwo 
rejestracji. W celu uzyskania zaświadczenia wniosek należy 
złożyć w najbliższym urzędzie administracji państwowej. 
Należy zgłosić się osobiście. 

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

 Umowy o pracę (studenci muszą posiadać przy sobie 
pismo potwierdzające wpisanie na listę studentów 
przez duńską placówkę oświatową oraz oświadczenie 
o posiadaniu dostatecznych środków np. wyciąg z 
rachunku bankowego, stypendium, inne)

 Dwa zdjęcia paszportowe 

 Wypełniony formularz wniosku o uzyskanie 
zaświadczenia pobytu w Unii Europejskiej, który można 
pobrać ze strony www.statsforvaltning.dk. Formularz 
wniosku jest nazywany OD1.

Obywatele z krajów
Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
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Adres najbliższego Urzędu Obsługi Ludności w miejscu Państwa 
zamieszkania można znaleźć w części poświęconej Obsłudze 
Ludności.

Termin „obsługa ludności” w języku duńskim brzmi 
Borgerservice.

Krok 3
Podatek dochodowy – karta podatkowa
Osoby pracujące w Danii mają również obowiązek płacenia 
podatku dochodowego w Danii i w związku z tym potrzebują 
Państwo karty podatkowej. SKAT to duńskie władze podatkowe, 
które wydają karty podatkowe. 

Należy odwiedzić stronę internetową urzędu SKAT w celu 
uzyskania informacji na temat kontaktu z urzędem oraz 

sposobu otrzymania karty podatkowej: www.skat.dk/english. 

Jeśli zamierzają Państwo skontaktować się z urzędem
SKAT osobiście, należy pamiętać o zabraniu ze sobą 
następujących dokumentów:

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 Aktu małżeństwa (jeśli dotyczy) (oryginał dokumentu)
 Dodatkowych dokumentów dotyczących Państwa 

adresu zamieszkania w Danii (takich jak umowa najmu o 
mieszkanie)

 Ostatniego rozliczenia podatkowego z poprzedniego 
kraju zamieszkania 

 Umowy o pracę
 Informacji dotyczących rachunku bankowego w kraju 

pochodzenia

Należy pamiętać o skontaktowaniu się z SKAT w przypadku 
zmian dochodu, zakupu nieruchomości, zaciągnięcia 

pożyczki itp. W takim przypadku zostanie Państwu wydana 
nowa karta podatkowa.

Termin „podatek” w języku duńskim brzmi skat.

Urząd podatkowy dla Horsens, Hedensted i okolicy 
znajduje się w:
Skattecenter Horsens 
Løvenørnsgade 25 
DK-8700 Horsens

Krok 4 
Rachunek bankowy 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za pracę, muszą Państwo 
otworzyć rachunek bankowy. Rachunek bankowy można 
otworzyć dopiero po otrzymaniu numeru CPR (patrz 
powyżej).

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Umowy o pracę (studenci powinni mieć przy sobie pismo 
potwierdzające wpisanie na listę studentów duńskiej 
uczelni) 

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
 Potwierdzenia adresu zamieszkania w Danii (takiego jak 

np. umowa najmu mieszkania)
 Numeru CPR
 Należy poprosić pracownika banku o otwarcie rachunku 

„NemKonto”

Termin "bank" w języku duńskim brzmi bank.

Więcej informacji podano na stronach

 ww.workindenmark.dk  
 www.newtodenmark.dk 
 www.skat.dk/english 
 www.statsforvaltningen.dk 

 (również w wersji angielskiej)

Obywatele z krajów
Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
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Obywatele z innych krajów 
(spoza Unii Europejskiej/EOG)
Jeśli są Państwo obywatelami kraju nie należącego do Unii 
Europejskiej/EOG, bardzo ważne przed rozpoczęciem pracy w 
Danii jest otrzymanie pozwolenia na pracę i na pobyt w Danii. 
Jeśli już posiadają Państwo pozwolenie na pracę i na pobyt, 
proszę przejść do kroku 2.

Krok 1
Urząd Imigracyjny 
–Pozwolenie na pobyt i na pracę
Należy złożyć formularz wniosku o wydanie pozwolenia na 
pobyt i na pracę w Urzędzie Imigracyjnym w Danii lub w urzę-
dzie przedstawicielstwa duńskiego (ambasada lub konsulat) 
w Państwa kraju ojczystym.

Dodatkowe informacje na temat różnych programów, 
procedur, formularzy wniosków i osób, które mogą 

spodziewać się otrzymania pozwoleń na pobyt i na pracę 
można znaleźć na stronie internetowej duńskiego Urzędu 
Imigracyjnego pod adresem www.newtodenmark.dk.

Krok 2
Urząd Obsługi Ludności – Numer w rejestrze 
ludności (CPR) i karta ubezpieczenia zdro-
wotnego  
Po otrzymaniu pozwolenia na pobyt i na pracę należy 
zarejestrować się w krajowym biurze rejestracji w Urzędzie 
Obsługi Ludności w miejscu Państwa zamieszkania. Muszą 
być Państwo zarejestrowani, aby uzyskać numer w rejestrze 
ludności (CPR) i kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas 
rejestracji zostaną Państwo poproszeni o dokonanie wyboru 
lekarza rodzinnego. Wyboru można dokonać z listy dostępnej 
w biurze.

Obywatele z innych krajów
 (spoza Unii Europejskiej/EOG)

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem 

 Pozwolenia na pobyt i na pracę 
 Aktu małżeństwa i świadectwa 

urodzenia dzieci, jeśli dotyczy 
(oryginały dokumentów)

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo 
duński numer CPR, a żółta karta ubezpieczenia 
zdrowotnego zostanie przesłana pod 
zarejestrowany adres zamieszkania. Żółtą kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać podczas 
wizyty u lekarza, dentysty i w szpitalu. Przysługuje 
Państwu taka sama opieka medyczna jak obywatelom Danii. 
(Więcej informacji o procedurach i przysługujących prawach 
podano w części poświęconej opiece medycznej).

Adres najbliższego Urzędu Obsługi Ludności w miejscu Państwa 
zamieszkania można znaleźć w części poświęconej Obsłudze 
Ludności.

Termin „obsługa ludności” w języku duńskim brzmi 
Borgerservice.

Krok 3
Podatek dochodowy – karta podatkowa  
Osoby pracujące w Danii mają również obowiązek płacenia 
podatku dochodowego w Danii i w związku z tym potrzebują 
Państwo karty podatkowej.  SKAT to duńskie władze podatkowe, 
które wydają karty podatkowe.

Należy odwiedzić stronę internetową urzędu SKAT w celu 
uzyskania informacji na temat kontaktu z urzędem oraz 
sposobu otrzymania karty podatkowej: www.skat.dk/english.
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Obywatele z innych krajów
 (spoza Unii Europejskiej/EOG)

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Umowy o pracę (studenci powinni mieć przy sobie pismo 
potwierdzające wpisanie na listę studentów duńskiej 
uczelni) 

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
 Potwierdzenia adresu zamieszkania w Danii (takiego jak 

np. umowa najmu mieszkania)
 Numeru CPR
 Należy poprosić pracownika banku o otwarcie 
 rachunku „NemKonto”

Termin „bank” w języku duńskim brzmi bank.

Więcej informacji podano na stronach

 www.workindenmark.dk  

 www.newtodenmark.dk 

 www.skat.dk/english

Jeśli zamierzają Państwo skontaktować się z urzędem 
SKAT osobiście, należy pamiętać o zabraniu ze sobą 
następujących dokumentów:

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
 Aktu małżeństwa, jeśli dotyczy (oryginał dokumentu)
 Dodatkowych dokumentów dotyczących Państwa 

adresu zamieszkania w Danii (takich jak umowa najmu 
mieszkania)

 Ostatniego rozliczenia podatkowego z poprzedniego 
kraju zamieszkania  

 Umowy o pracę 
 Informacji dotyczących rachunku bankowego w kraju 

pochodzenia 

Należy pamiętać o skontaktowaniu się z SKAT w przypadku 
zmian dochodu, zakupu nieruchomości, zaciągnięcia 

pożyczki itp. W takim przypadku zostanie Państwu wydana 
nowa karta podatkowa.

Urząd podatkowy dla Horsens, Hedensted i okolicy znaj-
duje się w:

Skattecenter Horsens
Løvenørnsgade 25
DK-8700 Horsens

Termin „podatek” w języku duńskim brzmi skat.

Krok 4
Rachunek bankowy 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za pracę, muszą Państwo 
otworzyć rachunek bankowy. Rachunek bankowy można 
otworzyć dopiero po otrzymaniu numeru CPR (patrz powyżej). 
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Pracownicy transgraniczni 

Pracownicy transgraniczni 
Pracownicy transgraniczni nie muszą ubiegać się o 
zaświadczenie o rejestracji ani o pozwolenie na pobyt i na 
pracę. Jednak z chwilą rozpoczęcia pracy w Danii muszą 
Państwo zarejestrować się w Urzędzie Obsługi Ludności w 
miejscu siedziby pracodawcy. 

Mogą Państwo być uważani za pracowników trans-
granicznych, jeśli mają Państwo obywatelstwo kraju 

należącego do Unii Europejskiej/EOG oraz:

 Pracują w Danii i

 Mają stały adres zamieszkania w kraju pochodzenia i

 Regularnie wracają do swojego kraju zamieszkania

Krok 1 
Obsługa Ludności 
– Specjalna karta ubezpieczenia 
zdrowotnego
Muszą Państwo zarejestrować się w Urzędzie Obsługi Ludności 
w miejscu siedziby Państwa pracodawcy w celu uzyskania 
specjalnej karty ubezpieczenia zdrowotnego.  Urząd wydaje 
specjalną kartę ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników 
transgranicznych: należy poprosić o formularz wniosku E106. 
Pracownicy transgraniczni nie otrzymają numeru CPR.

Aby uzyskać specjalną kartę ubezpieczenia zdrowot-
nego warunkiem wstępnym jest, aby Państwo:

 Pracowali minimum dziewięć godzin w tygodniu, 18 
godzin w ciągu 14 dni lub 39 godzin w miesiącu

 Płacili składki na ATP (Duński Uzupełniający Program 
Emerytalny Rynku Pracy)

 Nie pracowali w swoim kraju zamieszkania.

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 Dodatkowych dokumentów potwierdzających stan 

cywilny (oryginały dokumentów)
 Umowy o pracę

Adres najbliższego Urzędu Obsługi Ludności w miejscu siedzi-
by Państwa pracodawcy można znaleźć w części poświęconej 
Obsłudze Ludności.

Termin „obsługa ludności” w języku duńskim 
brzmi Borgerservice. 
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Krok 2
Podatek dochodowy – karta podatkowa 
Osoby pracujące w Danii muszą posiadać kartę podatkową. SKAT 
to duńskie władze podatkowe, które wydają karty podatkowe. 
W urzędzie podatkowym otrzymają Państwo jako pracownicy 
transgraniczni osobisty numer identyfikacji podatkowej i kartę 
podatkową. 

Należy odwiedzić stronę internetową urzędu SKAT w celu 
uzyskania informacji na temat kontaktu z urzędem oraz 

sposobu otrzymania karty podatkowej: www.skat.dk/english.  

 

Jeśli zamierzają Państwo skontaktować się z urzędem 
SKAT osobiście, należy pamiętać o zabraniu ze sobą 
następujących dokumentów: 

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

 Dodatkowych dokumentów potwierdzających stan 
cywilny (akt małżeństwa, jeśli możliwe) 

 Dodatkowych dokumentów potwierdzających Państwa 
adres w kraju zamieszkania 

 Ostatniego rozliczenia podatkowego z kraju 
zamieszkania  

 Umowy o pracę 

 Informacji dotyczących rachunku bankowego w kraju 
zamieszkania 

Urząd podatkowy dla Horsens, Hedensted i okolicy 
znajduje się w:
Skattecenter Horsens
Løvenørnsgade 25
DK-8700 Horsens

Termin "podatek" w języku duńskim brzmi skat.

Krok 3
Rachunek bankowy
Aby otrzymywać wynagrodzenie za pracę, muszą Państwo 
otworzyć rachunek bankowy. Jako pracownicy transgraniczni 
mogą Państwo otworzyć rachunek bankowy dopiero po 
uzyskaniu karty podatkowej. 

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 Umowy o pracę 

 Paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

 Osobistego numeru identyfikacji podatkowej/karty 
podatkowej 

 Należy poprosić pracownika banku o otwarcie 
 rachunku „NemKonto”

Termin "bank"  w języku duńskim brzmi bank.

Więcej informacji podano na stronie

 www.workindenmark.dk

 www.newtodenmark.dk

 www.skat.dk/english

Pracownicy transgraniczni 

Urząd Obsługi Ludności
Państwa punkt kontaktowy z władzami
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Urząd Obsługi Ludności
Państwa punkt kontaktowy z władzami





Urząd Obsługi Ludności jest punktem kontaktowym z władzami 
duńskimi. Tu można zadawać pytania w związku z ewentualnymi 
wątpliwościami. Mogą Państwo uzyskać pomoc i wskazówki we 
wszystkich sprawach począwszy od ubezpieczenia zdrowotnego 
po sprawy paszportowe, prawo jazdy, zasiłek mieszkaniowy i 
inne usługi zapewniane przez władze państwowe.

Jako osoby nowoprzybyłe do Danii muszą Państwo 
zarejestrować się w Urzędzie Obsługi Ludności w celu uzyskania 
numeru CPR i karty ubezpieczenia zdrowotnego.  (Patrz punkt 
dotyczący przyjazdu do Danii – przewodnik krok po kroku). 

Urzędy Obsługi Ludności w Horsens, 
Hedensted i okolicy znajdują się pod 
adresem:

W Horsens
BorgerService Horsens
Rådhustorvet 4
DK-8700 Horsens
Telefon: 7629 2929

Godziny pracy
poniedziałek – środa:  10:00-15:00
czwartek:  10:00-17:00
piątek: 10:00-13:00

Hedensted
BorgerService Hedensted
Niels Espes Vej 8
DK-8722 Hedensted
Telefon: 7975 5000

Godziny pracy 
poniedziałek – środa: 9:00 – 15:00
czwartek                    9:00 – 17:00
piątek                       9:00 – 13:00

Termin „obsługa ludności” w języku duńskim brzmi 
Borgerservice.

Urząd Obsługi Ludności
Państwa punkt kontaktowy z władzami
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Opieka zdrowotna
Jak to działa w Danii



W Danii istnieje system publicznej opieki zdrowotnej. Duński 
system opieki zdrowotnej jest finansowany z podatków a 
większość usług, takich jak usługi szpitalne i wizyty u lekarzy, 
jest zapewniana bezpłatnie. Jeśli posiadają Państwo pozwolenie 
na pobyt w Danii i numer w rejestrze ludności (CPR), 
przysługuje Państwu prawo do publicznej opieki zdrowotnej 
na terenie Danii. 

Jak już wyjaśniono w punkcie „Przyjazd do Danii”, muszą 
Państwo być zarejestrowani i otrzymać numer CPR, aby 
kwalifikować się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Te 
sprawy należy załatwić w Urzędzie Obsługi w miejscu Państwa 
zamieszkania. Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo listownie 
kartę ubezpieczenia zdrowotnego.  (Patrz punkt „Przyjazd do 
Danii: przewodnik krok po kroku”).

Karta ubezpieczenia zdrowotnego 
– dokument uprawniający
Karta ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza Państwa 
uprawnienia do leczenia i usług medycznych w ramach 
publicznego systemu służby zdrowia. Ta karta jest często 
nazywana „żółtą” kartą ubezpieczenia zdrowotnego. 

Opieka zdrowotna
Jak to działa w Danii

Jeśli konieczne jest skorzystanie z usługi medycznej, 
muszą Państwo okazać kartę ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na karcie widnieje Państwa imię i nazwisko, adres, numer wpisu 
do krajowego rejestru ludności (CPR) oraz imię i nazwisko, 
adres i numer telefonu Państwa lekarza rodzinnego.

Warto wiedzieć:

 Numer wpisu do krajowego rejestru ludności (CPR) 
jest duńskim odpowiednikiem numeru ubezpieczenia 
społecznego.

 Zalecamy posiadanie zawsze przy sobie karty 
ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek konieczności 
wizyty u lekarza rodzinnego, dentysty lub pobytu w 
szpitalu.  

 W przypadku zmiany adresu muszą Państwo zgłosić taką 
zmianę w Urzędzie Obsługi Ludności. W takim przypadku 
zostanie Państwu wydana karta ubezpieczenia 
zdrowotnego z nowym adresem.
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1   Numer telefonu i adres Państwa lekarza rodzinnego 
znajduje się tutaj

2  Państwa numer CPR znajduje się tutaj

W jaki sposób kontaktować się z lekarzem 
rodzinnym 
Jak już wyjaśniono w punkcie „Przyjazd do Danii”, wybierają 
Państwo swojego lekarza rodzinnego. Lekarza rodzinnego 
należy wybrać podczas rejestracji w Urzędzie Obsługi Ludności 
(patrz „Przyjazd do Danii: przewodnik krok po kroku”). W 
Urzędzie Obsługi Ludności otrzymają Państwo listę lekarzy, 
spośród których należy wybrać swojego lekarza rodzinnego. 

Należy rezerwować wizytę u swojego lekarza rodzinnego przed 
zgłoszeniem się do gabinetu. Ze swoim lekarzem rodzinnym 
należy konsultować się w przypadku choroby lub innej sytu-
acji wymagającej konsultacji. Ponadto lekarz rodzinny wys-
tawia recepty, podaje szczepionki, udziela porad dotyczących 
antykoncepcji i ciąży, przeprowadza badania ginekologiczne, 
udziela wskazówek, jak rzucić palenie papierosów i wypisuje 
skierowania do specjalistów lub na zabiegi w szpitalu.

Opieka zdrowotna
Jak to działa w Danii

Warto wiedzieć: 

 Imię i nazwisko oraz numer telefonu Państwa lekarza 
rodzinnego znajduje się na karcie ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

 Godziny przyjęć przez lekarza są podobne do 
urzędowych godzin pracy.

Termin „lekarz rodzinny” 
w języku duńskim brzmi læge.

Co robić w przypadku, gdy gabinet lekarza 
jest zamknięty? 
– opieka medyczna poza godzinami przyjęć 
lekarza rodzinnego
Poza godzinami przyjęć lekarza rodzinnego można korzystać z 
pomocy ambulatoryjnej. Z personelem usług ambulatoryjnych 
należy kontaktować się telefonicznie i należy kontaktować się 
tylko w przypadku, gdy nie można odłożyć wizyty do czasu 
otwarcia gabinetu lekarza rodzinnego. 
Z ambulatorium należy kontaktować się tylko w pilnych 
sprawach. 

Godziny dyżuru ambulatorium: 
W tygodniu:  16:00-08:00
Weekendy/święta: całą dobę 

Poza godzinami przyjęć lekarza rodzinnego należy 
dzwonić pod numer 7011 3131

Kolejność postępowania
Lekarz z ambulatorium podczas rozmowy telefonicznej 

ustali, po zadaniu kilku pytań dotyczących objawów, 
temperatury ciała itp., czy wystarczająca jest konsultacja 
telefoniczna. 

Termin „karta ubezpieczenia zdrowotnego” 
w języku duńskim brzmi sundhedskort.
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Jeśli lekarz stwierdzi, że wymagają Państwo badania 
lekarskiego, skieruje Państwa do najbliższego ambulatorium 
w celu konsultacji poza godzinami przyjęć lekarza rodzinnego.
Należy pamiętać, że do ambulatorium można się zgłaszać tylko 
ze skierowaniem od lekarza z ambulatorium.

Ambulatorium mieści się pod adresem:
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30, DK-8700 Horsens
(wejście F od strony ulicy Sundvej)

Warto wiedzieć:

 Podczas telefonicznego kontaktowania się z 
ambulatorium należy mieć przed sobą kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ należy podać 
numer wpisu do rejestru ludności (CPR).

 Jeśli osobą wymagającą natychmiastowej pomocy 
jest Państwa dziecko, należy mieć przy sobie kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego dziecka.

Termin „ambulatorium/lekarz pracujący 
w ambulatorium” w języku duńskim brzmi 
Lægevagten.

Gdzie wykupić leki – recepty i apteki
Muszą Państwo zapłacić za swoje leki, które można 

kupić w aptece. 
Niektóre leki są wydawane wyłącznie na receptę i w 

związku z tym lekarz rodzinny musi wystawić receptę, zanim 
leki będzie można wykupić w aptece. 

Wyszukaj tutaj
Najbliższą aptekę można wyszukać na żółtych stro-

nach. W tym celu należy przejść do www.degulesider.dk, 
wybrać wersję angielską i wyszukać “pharmacy” (apteka) na 

Opieka zdrowotna
Jak to działa w Danii

obszarze z kodem pocztowym takim samym jak Państwa mie-
jsca zamieszkania.

Warto wiedzieć:

  Jeśli konieczne jest wykupienie leków poza godzinami 
pracy apteki, można skontaktować się z miejscową 
apteką w sprawie szczegółowych informacji obsługi 
poza godzinami pracy.

Termin „apteka” w języku duńskim brzmi apotek.

Numer ratunkowy – Alarm 112
Gdy ktoś nagle zasłabnie, nie może oddychać, uległ wypadkowi 
lub został zaatakowany należy niezwłocznie zadzwonić pod 
numer alarmowy 112 do centrum ratunkowego.  Centrum 
niezwłocznie wyśle ambulans, radiowóz policyjny lub inną 
pomoc.

W nagłym przypadku należy dzwonić pod numer 112

Warto wiedzieć:

 Centrum ratunkowe poprosi o Państwa imię i nazwisko, 
adres i numer telefonu, z którego Państwo dzwonią.

 Połączenia z numerem 112 są bezpłatne w zarówno w 
telefonach stacjonarnych jak i komórkowych.

Udanie się na „ostry dyżur” lub do szpitala
Na oddziałach z ostrym dyżurem leczy się poważne urazy 
takie jak złamanie palca, którym nie może zająć się lekarz 
rodzinny. 
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W celu przeprowadzenia leczenia na „ostrym dyżurze” muszą 
Państwo posiadać skierowanie od swojego lekarza lub z am-
bulatorium.  W razie konieczności przeprowadzenia badania 
lub leczenia w szpitalu, muszą Państwo posiadać skierowanie 
od lekarza rodzinnego, od specjalisty lub z ambulatorium. 

W nagłym przypadku wymagającym pilnego leczenia na 
“ostrym dyżurze” należy dzwonić pod numer telefonu 

7927 4520.

Adres oddziału prowadzącego „ostry dyżur”:  
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30
DK-8700 Horsens 
(wejście F od strony ulicy Sundvej)

Termin „ostry dyżur” w języku duńskim brzmi 
skadestuen.

Termin „szpital” w języku duńskim brzmi sygehus.

Opieka dentystyczna - dentysta
Uniwersalna opieka dentystyczna nie jest objęta publicznym 
systemem opieki zdrowotnej w Danii i w związku z tym nie 
jest bezpłatna. Dorośli muszą korzystać z usług prywatnych 
dentystów. Dzieciom w wieku poniżej 18 lat przysługuje 
bezpłatne leczenie dentystyczne. 

Wyszukaj tutaj
Na żółtych stronach można znaleźć listę dentystów 

dostępnych w danej okolicy. W tym celu należy przejść do 
www.degulesider.dk, wybrać wersję angielską i wyszukać 
“dentist” (dentysta) na obszarze z kodem pocztowym takim 
samym jak Państwa miejsca zamieszkania.

Termin „dentysta” w języku duńskim brzmi 
tandlæge.

Ciąża i poród
W przypadku zajścia w ciążę należy skontaktować się z le-
karzem rodzinnym, który przeprowadzi badanie i udzieli 
porad w zakresie dalszych badań, skanów, porodu, położnej 
itp. Po porodzie skontaktuje się z Panią pracownik służby zd-
rowia, który zaoferuje przybycie do Pani domu i udzielenie 
wskazówek i porad odnośnie zdrowia dziecka. Jest to nor-
malne postępowanie w Danii.

Termin „położna” w języku duńskim brzmi 
jordemoder

Termin „pracownik służby zdrowia” w języku 
duńskim brzmi sundhedsplejerske.

Dodatkowe informacje

 www.newtodenmark.dk: przejść do nagłówka 
„Citizen in Denmark” (Obywatel w Danii).

 
 www.sundhed.dk (wybrać wersję angielską 

u dołu strony).
 
 www.regionshospitalet-horsens.dk (można tu 

również znaleźć informacje w języku angielskim o 
szpitalach w Horsens).

Opieka zdrowotna
Jak to działa w Danii
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Sprawy finansowe
podatki i ubezpieczenie



Sprawy takie jak wybór odpowiedniego banku, jakie 
ubezpieczenia należy posiadać i jak postępować w sprawie 
podatków wymagają mnóstwa informacji. Poniżej podajemy 
pomocne informacje i wskazówki na temat kilku praktycznych 
spraw takich jak bankowość, ubezpieczenie, podatki i rejestracja 
samochodu.

Płacenie podatków
Szereg usług takich jak biblioteki, drogi, szkoły dla dzieci 
i sektor służby zdrowia są częściowo finansowane w Danii 
z podatków. Podatki są pobierane przez duńskie władze 
podatkowe SKAT. Jeśli uzyskują Państwo przychód na terenie 
Danii, muszą Państwo zapłacić podatek. 

Zrozumienie różnych zarządzeń i przepisów przez osoby 
nowoprzybyłe do Danii może być trudne i w związku z tym 
zalecamy, aby skonsultowali się Państwo ze stroną internetową 
urzędu SKAT w celu uzyskania informacji na temat kontaktu 
z urzędem oraz otrzymania obowiązkowej karty podatkowej. 
Znajdą tam też Państwo szczegóły na temat duńskiego 
systemu podatkowego (patrz również punkt „Przyjazd do Danii: 
przewodnik krok po kroku”).

Urząd podatkowy dla Horsens, Hedensted i okolicy znajduje 
się w:
 
Skattecenter Horsens
Løvenørnsgade 25
DK-8700 Horsens

Strona internetowa: www.skat.dk/english

Z urzędem SKAT można również skontaktować się pod 
numerem 7722 1818.

Sprawy finansowe
podatki i ubezpieczenie
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Warto wiedzieć:

 Na oficjalnej stronie SKAT pod adresem www.skat.dk/
english dostępna jest broszura „Tax in Denmark – an 
introduction for new citizens“ (Podatki w Danii – 
wprowadzenie dla nowych mieszkańców).

Termin „podatek” w języku duńskim brzmi skat.

Zarządzanie prywatnymi finansami
Podczas pracy na terenie Danii konieczne jest posiadanie 
rachunku bankowego w duńskim banku, ponieważ coraz 
częściej płatności wynagrodzeń są dokonywane elektronicznie 
na rachunek bankowy. Tak jest w przypadku wynagrodzeń, ale 
również w przypadku innych płatności na przykład takich jak 
zasiłki, alimenty i emerytury.

Wybór banku 
W celu otrzymywania wynagrodzeń konieczne jest posiadanie 
rachunku bankowego. Należy zapytać pracodawcę lub 
znajomych z pracy, które banki mogą polecić. Wszystkie 
banki są prywatne. Otwarcie rachunku jest bezpłatne. Należy 
pamiętać o podaniu pracodawcy numeru swojego rachunku.

W punkcie „Przyjazd do Danii: przewodnik krok po kroku” w 
niniejszym folderze podano informacje, jak otworzyć rachunek 
w duńskim banku i jakie dokumenty należy mieć przy sobie. 

Wyszukaj tutaj
Aby znaleźć duński bank należy przejść do żółtych stron 

pod adresem www.degulesider.dk i wybrać wersję angielską. 
Następnie można wyszukać „banks” (banki) w zakresie danego 
kodu pocztowego.

Warto wiedzieć:

 Na stronie www.mybanker.dk można porównać ceny 
usług bankowych oferowanych przez różne banki. 

 Strona jest prowadzona wyłącznie w języku duńskim. 

Termin „bank” w języku duńskim brzmi bank.

NemKonto
W Danii używamy rachunku bankowego zwanego “NemKonto”, 
który został wprowadzony w 2005 r. Wszyscy obywatele są 
proszeni o podanie jednego rachunku bankowego, zwykle jest 
to ten sam rachunek na który wpływa wynagrodzenie, na który 
wszystkie instytucje sektora publicznego mogą dokonywać 
wpłat, takich jak zwrot podatku, zasiłki rodzinne itp. Takie 
rozwiązanie ma na celu obniżenie kosztów i ułatwienie 
dokonywania wpłat przez instytucje sektora 
publicznego. Wszystkie banki mogą otworzyć 
rachunek przeznaczony do wpłat wynagrodzeń 
taki jak  NemKonto.

Wyszukaj tutaj
Więcej o NemKonto mogą Państwo 

dowiedzieć się na stronie www.nemkonto.dk, 
która ma zakładkę Często Zadawane Pytania w 
wersji angielskiej, gdzie można znaleźć odpowiedzi 
na niektóre pytania.

Dosłownie termin „NemKonto” oznacza 
„Prosty rachunek”.

Sprawy finansowe
podatki i ubezpieczenie
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Karty bankowe w Danii
Typowe karty stosowane w Danii to karty do wypłat gotówki, karty debetowe i karty kredytowe. 
Poniżej podajemy opis różnych typów kart:

TYP KARTY OPIS CENA

Karta do wypłat 
gotówki

Zwykle taka karta służy jedynie do wypłat gotówki z bankomatu w Państwa 
własnym banku.
Nie można dokonywać nią płatności

Bezpłatna

Karta debetowa Może być używana do wypłat gotówki z bankomatów różnych banków. 
Może służyć do dokonywania płatności w różnych sklepach itp. Wypłacana 
kwota jest natychmiast potrącana z Państwa rachunku. 
Najczęściej wydawaną w Danii kartą debetową jest Dankort, która może 
być używana wyłącznie na terenie Danii i w wybranych sklepach na granicy 
niemieckiej. 
Zalecamy posiadanie połączonej karty VISA/Dankort, VISA Electron lub 
Maestro, jeśli chcą Państwo korzystać z karty debetowej poza granicami 
Danii.

Zwykle bezpłatna

Do 150 DKK w przypadku 
karty VISA i podobnych 
kart

Karty kredytowe Zwykle pozwalają na zadłużenie poniżej salda. 
Posiadacz karty otrzymuje comiesięczny wyciąg z rachunku. Potencjalny 
posiadacz musi mieć dobrą zdolność kredytową. Oznacza to, że należy 
udokumentować regularne wpływy na Państwa rachunek bankowy. 
Najczęściej używane w Danii karty kredytowe to MasterCard i VISA.

Należy zapytać bank lub 
placówkę wydającą kartę.

Warto wiedzieć

 W niektórych sklepach w Danii nadal nie można płacić 
kartami kredytowymi wydanymi w innych krajach i w 
związku z tym zalecamy uzyskanie karty Dankort, która 
jest powszechnie akceptowaną kartą debetową, lub 
połączonej karty VISA/Dankort, którą można używać 
zarówno na terenie Danii jak i w innych krajach 

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję? 
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia może okazać się 
korzystne w celu uniknięcia nieprzyjemności finansowych w 
przypadku kradzieży, wypadków itp. 

Niektóre rodzaje ubezpieczeń są w Danii obowiązkowe, 
natomiast inne są opcjonalne. W celu nabycia polisy należy 
skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Wszystkie firmy 
ubezpieczeniowe są prywatne i istniej duże zróżnicowanie 
cen polis, więc wskazane jest dobre rozejrzenie się w sytuacji. 
Najczęściej kupowane polisy ubezpieczeniowe opisano poniżej.

Sprawy finansowe
podatki i ubezpieczenie
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Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę, 
jeśli Państwo jako osoba prywatna ponoszą odpowiedzialność 
za wypłacenie odszkodowania, w przypadku gdy Państwo lub 
członek Państwa rodziny spowodował obrażenia ciała/szkodę u 
innej osoby lub osób lub ich mienia. W niektórych przypadkach 
prawo nakazuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (patrz poniżej).  

Obowiązkowe posiadanie polisy ubezpieczeniowej 
w przypadku, gdy są Państwo: 

 właścicielem mieszkania  
 obowiązkowe ubezpieczenie przeciwpożarowe

 właścicielem psa 
 obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej
 właścicielem pojazdu silnikowego  

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej

Termin „ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej” w języku duńskim brzmi ansvarsforsikring

Wyszukaj tutaj
Mogą Państwo porównać ceny i warunki polis na stronie 

www.forsikringsguiden.dk (wyłącznie w języku duńskim).

Nice-to-know:

 Należy pamiętać, że korzystną ofertę można uzyskać za 
pośrednictwem związków zawodowych, jeśli Państwo do 
nich przystąpią.  (Więcej informacji - patrz punkt „Praca 
w Danii”). 

Termin „firmy ubezpieczeniowej” w języku 
duńskim brzmi forsikringsselskab

Ubezpieczenie mieszkania
Niezależnie od typu mieszkania - wynajmowane czy 
własnościowe - zalecamy zawarcie ubezpieczenia na 
mieszkanie, które obejmuje niemal wszystkie przedmioty, 
które mogą ulec zniszczeniu lub utracie w wyniku pożaru, 
kradzieży lub zalania wodą. Warunkiem uwzględnienia przez 
ubezpieczenie jest natychmiastowe zgłoszenie policji każdej 
kradzieży.

Termin „ubezpieczenie domu” w języku duńskim brzmi 
indboforsikring.

Ubezpieczenie od wypadków
W przypadku zakupienia polisy ubezpieczenia od wypadków 
mogą Państwo otrzymać rekompensatę w przypadku szkody 
lub obrażeń spowodowanych wypadkiem. 

W Danii rozróżniamy pomiędzy wypadkami w pracy i wypadkami 
poza pracą:

 Wypadki następujące poza pracą: 
 Odszkodowania z tytułu wypadku poza pracą są 

wypłacane jeśli mają Państwo prywatne ubezpieczenie 
od wypadków.

 Wypadki w pracy:  
 Jeśli wypadek nastąpił w pracy, Państwa pracodawca 

jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia, w 
ramach którego mogą Państwo otrzymać rekompensatę 
za uszczerbek na zdrowiu.

Termin „ubezpieczenie od wypadku” w języku 
duńskim brzmi ulykkesforsikring.

Sprawy finansowe
podatki i ubezpieczenie
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Poniżej przedstawiamy wprowadzenie do duńskiego rynku 
pracy, przysługujące pracownikom prawa i możliwości oraz co 
robić w przypadku utraty pracy.

Jak funkcjonuje duński rynek pracy
W Danii nie ma tradycji stosowania przepisów regulujących rynek 
pracy. Rynek pracy jest regulowany głównie za pośrednictwem 
umów o wynagrodzenia i warunki pracy uzgadniane przez 
związki zawodowe pracownika i stowarzyszenia pracodawców 
w formie tak zwanych porozumień zbiorowych.

Porozumienia zbiorowe zawierają zasady dotyczące 
wynagrodzenia, godzin pracy, szkolenia, emerytury, 
wynagrodzenia podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim 
i warunki wypowiedzenia. Wyżej wymienione strony 
odpowiadają za zapewnienie zgodności z takimi 
porozumieniami.

Jedynie w wyjątkowych wypadkach warunki rynku pracy są 
regulowane za pomocą przepisów prawnych i w niektórych 
obszarach prawo ustala minimalne wymagania. Na przykład 
prawo wymaga, aby wszyscy pracownicy mieli prawo do 
pięciotygodniowego urlopu rocznego, a urlop macierzyński/
ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom jak i kobietom i jako 
pracownikowi przysługuje Państwu prawo do umowy o pracę. 

Związki zawodowe
Sposób funkcjonowania duńskiego rynku pracy wspiera fakt, 
że około 80 % duńskich pracowników należy do związków 
zawodowych. Obywatele innych krajów pracujący w Danii mogą 
bez trudności przyłączyć się do związku zawodowego. Jeśli 
zdecydują się Państwo przyłączyć do związku zawodowego, 
wybór takiego związku zależy od posiadanego wyszkolenia/
pozycji zawodowej i miejsca pracy.

Praca
w Danii
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Warto wiedzieć:

 Sposób, w jaki duński rynek pracy jest regulowany przez 
porozumienia zbiorowe jest często nazywany „Duńskim 
modelem rynku pracy”.  

 Jeśli nie należą Państwo do związku zawodowego lub 
jeśli nie obejmują Państwa porozumienia zbiorowe, 
wówczas warunki zatrudnienia reguluje umowa o pracę 
zawarta pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i prawnie 
obowiązujące normy minimum.

 Przynależność do związku zawodowego gwarantuje, że 
umowa o pracę jest zgodna z wymaganiami prawnymi i 
normami duńskiego rynku pracy.

Termin „porozumienie zbiorowe” w języku duńskim 
brzmi overenskomst.

Umowa o pracę - prawo
Przysługują Państwu jako pracownikowi zagranicznemu takie 
same prawa jak pracownikom duńskim a prawo wymaga, 
aby posiadali Państwo umowę o pracę, w której podano 
najważniejsze warunki Państwa zatrudnienia. Jeśli obejmują 
Państwa porozumienia zbiorowe, taka umowa o pracę zwykle 
zawiera odniesienia do danego porozumienia.

Umowa o pracę jako minimum powinna zawierać:

 nazwę i adres pracodawcy oraz imię, nazwisko i adres 
pracownika. 

 lokalizację miejsca pracy lub miejsce, gdzie głównie 
wykonywana jest praca.

 zakres obowiązków, nazwę stanowiska lub kategorię.
 datę rozpoczęcia i czas trwania zatrudnienia, jeśli nie 

jest to zatrudnienie na stałe.
 uprawnienia przysługujące pracownikowi w zakresie 

urlopu i czy urlop jest płatny.

 warunki wypowiedzenia dla pracodawcy i pracownika.
 warunki uzgodnionego wynagrodzenia i świadczeń 

dodatkowych lub inne rodzaje wynagrodzenia i 
częstotliwość wypłacania wynagrodzenia.

 typową liczbę godzin pracy w ciągu dnia i w tygodniu.

Godziny pracy i przerwy
Standardowy tydzień pracy w Danii wynosi 37 godzin w ciągu 
pięciu dni. Standardowe godziny pracy są podane w umowie 
o pracę.

Przerwy na drugie śniadanie wynoszą zwykle pół godziny. 
Przerwy na drugie śniadanie są płatne tak jak zwykłe godziny 
pracy w sektorze publicznym, ale zwykle nie są wliczane do 
godzin pracy pracownika w sektorze prywatnym, jednak zależy 
to od miejsca zatrudnienia i jest podane w Państwa umowie o 
pracę.

Warto wiedzieć:

 Drugie śniadanie w Danii zwykle spożywa się w stołówce 
zakładowej lub małym pomieszczeniu przeznaczonym 
na posiłki. Duńczycy rzadko wychodzą na drugie 
śniadanie na zewnątrz podczas przerwy na lunch. Wielu 
Duńczyków przynosi drugie śniadanie ze sobą do pracy, 
zależnie od uzgodnień w pracy.

Termin „przerwa na drugie śniadanie” w języku 
duńskim brzmi frokostpause.
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Powiadomienie o zwolnieniu
Jak podano powyżej, powiadomienie o zwolnieniu przez 
pracodawcę i pracownika musi również być podane w umowie 
o pracę. Jeśli dotyczy Państwa jako pracownika porozumienie 
zbiorowe, wówczas warunki wypowiedzenia zwykle są podane 
w takim porozumieniu. 

W przypadku pracownika umysłowego warunki wypowiedzenia 
zgodnie z Ustawą o pracownikach umysłowych są następujące 
dla pracodawcy i pracownika: 

W przypadku pracowników:

 jednomiesięczny okres wypowiedzenia, jeśli nie podano 
inaczej w umowie o pracę. 

W przypadku pracodawców:

 do sześciu miesięcy zatrudnienia, pracodawca musi 
zastosować jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

 po okresie zatrudnienia dłuższym niż sześć miesięcy i do 
trzech lat zatrudnienia, pracodawca musi zastosować 
trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

 po okresie zatrudnienia dłuższym niż trzy lata, 
pracodawca musi zastosować czteromiesięczny okres 
wypowiedzenia Następnie okres wypowiedzenia 
jest przedłużany o jeden miesiąc dla każdych trzech 
kolejnych lat zatrudnienia, maksymalnie do sześciu 
miesięcy.

Termin „Ustawa o pracownikach umysłowych” 
w języku duńskim brzmi Funktionærloven.

W przypadku utraty pracy
W Danii nie są Państwo automatycznie ubezpieczeni na 
wypadek utraty pracy, jak to ma miejsce w wielu krajach 
europejskich. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest w 
Danii dobrowolne i w związku z tym muszą Państwo sami kupić 

taką polisę ubezpieczeniową.  Ponieważ ochrona zapewniana 
przez fundusz ubezpieczenia na wypadek bezrobocia 
rozpoczyna się dopiero po co najmniej rocznym członkostwie, 
zalecamy jak najszybsze kupienie takiej polisy.

Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia
Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia jest funduszem 
prywatnym, który umożliwia kupienie przez Państwa polisy 
ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Większość kas 
ubezpieczeń na wypadek bezrobocia współpracuje z danymi 
związkami zawodowymi, ale członkowstwo zarówno w związku 
zawodowym jak i w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia 
jest dobrowolne.

Uzyskanie członkowstwa
 

 Jeśli są Państwo w wieku od 18 do 63 lat i mieszkają 
na terenie Danii mogą Państwo zostać członkiem kasy 
ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

 Jest to również możliwe, jeśli przybyli Państwo z innego 
kraju należącego do Unii Europejskiej/EOG i pracują 
Państwo w Danii.

 Ubezpieczenie może dotyczyć pełnego etatu lub pracy na 
pół etatu.

Wyszukaj tutaj
Krajowy Dyrektoriat ds. Pracy (Arbejdsdirektoratet) 

może doradzić Państwu, którą kasę ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia wybrać. Strona internetowa Dyrektoriatu www.
adir.dk (wyłącznie w wersji duńskiej) zawiera wykaz różnych 
kas ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

Termin „kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia” 
w języku duńskim brzmi A-kasse.
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Zasiłek dla bezrobotnych
W razie utraty pracy, należy zarejestrować się w lokalnym 
biurze pośrednictwa pracy w pierwszym dniu bezrobocia w 
celu otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych. 
Zasiłki dla bezrobotnych mogą otrzymywać wyłącznie 
członkowie kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

Warto wiedzieć:

 Jeśli nie należą Państwo do kasy dla bezrobotnych, 
mogą Państwo kwalifikować się do otrzymania zasiłku 
pieniężnego lub zasiłku początkowego.

 Przysługuje Państwu prawo do zasiłku, jeśli w ciągu 
ostatnich ośmiu lat mieszkali Państwo w Danii przez 
siedem lat. W przeciwnym razie lub w sytuacji, gdy nie 
mogą się Państwo sami utrzymywać, otrzymają Państwo 
zasiłek początkowy. Zasiłek początkowy jest mniejszy 

 niż zasiłek pieniężny.

W Horsens i Hedensted miejscowe biura pośrednictwa pracy 
mieszczą się pod następującymi adresami: 

Jobcenter Horsens
Samsøgade 3
DK-8700 Horsens 
Telefon: 7629 4700
jobcenter@horsens.dk

Godziny pracy:
poniedziałek – środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 9.00-13.00
Jobcenter Hedensted

Niels Espes Vej 8
DK-8722 Hedensted 
Telefon: 7975 5400
jobcenter@hedensted.dk

Godziny pracy:
poniedziałek – środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 9.00-13.00

Wyszukaj tutaj
Aby dowiedzieć się więcej 

o zasadach i regulacjach 
doty c zących bezrobotnych i 
zasiłków dla bezrobotnych, należy 
odwied zić stronę www.jobnet.dk. 
(Częściowo strona jest dostępna w 
wersji angielskiej).

Termin „zasiłek dla bezrobotnych” w 
języku duńskim brzmi dagpenge.

Więcej informacji podano na stronie

 www.workindenmark.dk

 www.newtodenmark.dk
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Samochodem
Jeśli poruszają się Państwo samochodem, jest kilka spraw 
o których powinni pamiętać obcokrajowcy mieszkający w 
Danii. Dotyczą one głównie rejestracji pojazdu, prawa jazdy 
i parkowania.

Ważne informacje:

 W Danii prawo wymaga, aby każdy właściciel pojazdu 
silnikowego posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. Takie ubezpieczenie obejmuje szkody, 
które mogą być wyrządzone innym osobom i ich 
mieniu. (Więcej informacji - patrz punkt poświęcony 
ubezpieczeniu).

Termin „samochód” w języku duńskim brzmi bil.

Wprowadzenie i używanie samochodu 
zarejestrowanego za granicą 
Jeśli przyjechali Państwo do Danii własnym samochodem, 
należy się upewnić, że znają Państwo obowiązujące 
przepisy, ponieważ takie przepisy związane z prowadzeniem 
pojazdu zarejestrowanego za granicą są skomplikowane. 
Duńskie władze podatkowe (SKAT) są odpowiedzialne za 
administrowanie takimi zasadami i oferują porady i informacje 
na ten temat. 

Jeśli korzystają Państwo z samochodu zarejestrowanego 
za granicą, należy zapłacić specjalną opłatę rejestracyjną. 
Zalecamy skontaktowanie się z urzędem SKAT jak najszybciej 
po przybyciu do Danii w celu zapoznania się z przepisami.

Więcej informacji na temat kontaktu z urzędem SKAT 
w związku z powyższą kwestią znajduje się na stronie 

internetowej www.skat.dk/english.

Poruszanie się po
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Ważne informacje:  

 Jeśli mają Państwo stały adres zamieszkania w Danii, 
wówczas muszą się Państwo zarejestrować w celu 
otrzymania duńskich tablic rejestracyjnych i zapłacić 
podatek rejestracyjny nie później niż 14 dni od daty 
zamieszkania w Danii.

 Jeśli nie mają Państwo stałego adresu w Danii, ale 
przebywają tu np. jako student lub osoba pracująca dla 
duńskiej firmy, wówczas muszą Państwo ubiegać się o 
specjalne pozwolenie na prowadzenie samochodu z obcą 
rejestracją. 

 Formularz wniosku można pobrać ze strony www.skat.
dk/english, gdzie podano również dodatkowe informacje.

Wymiana prawa jazdy wydanego w innym 
kraju w przypadku zamieszkania w Danii 
Decyzja, czy konieczna jest wymiana prawa jazdy zależy od 
miejsca, gdzie zostało ono wydane. Wymiana prawa jazdy jest 
konieczna tylko w przypadku zamieszkania w Danii.

Prawo jazdy wydane w kraju członkowskim Unii 
Europejskiej i w Szwajcarii:

 Państwa prawo jazdy jest ważne i nie wymaga wymiany 
na duńskie.

Prawo jazdy wydane w innym kraju niż kraj 
członkowski Unii Europejskiej:

 Należy wymienić prawo jazdy na duńskie.
 Prawo jazdy należy wymienić na duńskie nie później 

niż 14 dni po zarejestrowaniu swojego adresu w Danii. 
Należy osobiście udać się do Urzędu Obsługi Ludności 
w danej gminie, gdzie otrzymają Państwo formularz do 
wypełnienia.

Adres najbliższego Urzędu Obsługi Ludności podano w punkcie 
dotyczącym Urzędu Obsługi Ludności.
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Wymagane są następujące dokumenty:

 Ważne prawo jazdy wydane w innym kraju 
 Jeśli nie są Państwo obywatelem Danii lub krajów 

skandynawskich, należy mieć przy sobie ważne 
pozwolenie na pobyt (lub zaświadczenie o pobycie w 
przypadku obywateli Unii Europejskiej)

 Ważny paszport
 Świadectwo lekarskie wydane przez Państwa lekarza 

rodzinnego
 Zdjęcie (kolorowe lub czarnobiałe)

Warto wiedzieć:

 Zdjęcie musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom 
prawa jazdy – należy poinformować o tym fotografa, 
który zna takie wymagania.

 Jeśli prawo jazdy wydane za granicą nie zawiera 
znaków alfabetu łacińskiego i nie jest dostępne w wersji 
niemieckiej, angielskiej lub francuskiej, należy mieć 
przy sobie tłumaczenie wykonane przez uprawnionego 
tłumacza.

Termin „prawo jazdy” w języku duńskim 
brzmi kørekort.
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Egzamin na prawo jazdy
W celu wymiany zagranicznego prawa jazdy na duńskie, należy 
zdać egzamin na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny).

Warto wiedzieć:

 Od 1 lipca 2009 r. nie jest konieczne zdawanie egzaminu 
na prawo jazdy podczas wymiany prawa jazdy wydanego 
w Australii, Japonii, Tajwanie, Południowej Korei, Rosji i 
Szwajcarii.

Parkowanie
W Danii obowiązuje szereg zasad dotyczących 

parkowania. W wielu miejscach parkingowych można 
parkować bezpłatnie, ale obowiązuje ograniczenie 

czasowe (zwykle 1-3 godziny). W tym celu 
potrzebny jest krążek parkingowy (patrz 

poniżej).

W innych miejscach do parkowania może 
być konieczny zakup biletu lub ustawienie 
parkometru. Jeśli nie ustawią Państwo 

krążka parkingowego lub parkometru 
lub nie wykupią biletu, osoba nadzorująca 

parking może nałożyć karę finansową.

Taka kara (w roku 2010) wynosi 510-590 
DKK, zależnie od tego czy parking jest 
publiczny, czy prywatny.

Krążek parkingowy
Krążek parkingowy to mały krążek podobny do tarczy zegara 
umieszczany u dołu po prawej stronie przedniej szyby (po stronie 
pasażera). Po zaparkowaniu należy ustawić aktualną godzinę. 
Ważne: w przypadku pominięcia ustawienia krążka parkingowego 
można otrzymać mandat.

1
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Warto wiedzieć:

 Zalecamy jak najszybsze kupienie krążka parkingowego, 
ponieważ jego używanie jest wymagane w wielu 
miejscach, szczególnie w pobliżu supermarketów.

 Krążki parkingowe można kupić na stacjach 
benzynowych, na poczcie, w większych supermarketach, 
u sprzedawców samochodów i w innych miejscach. 

Termin „krążek parkingowy” w języku duńskim 
brzmi p-skive/parkeringsskive

Parkowanie w miejscach publicznych
Parkowanie w miejscach publicznych oznacza parkowanie 
w przestrzeniach publicznych i na drogach publicznych. 
W przypadku parkowania na drogach publicznych należy 
przestrzegać standardowych przepisów ruchu drogowego. 
Pracownik lokalnych władz nadzorujący parking lub policja 
sprawdza zgodność z takimi zasadami. Znaki parkingowe 
dotyczące miejsc publicznych informują w które dni tygodnia 
i w jakich godzinach należy kupić bilet parkingowy lub krążek 
parkingowy. Poza wyznaczonymi okresami nie potrzeba 
kupować krążka ani biletu parkingowego.

Tu podano przez ile godzin można parkować 
bezpłatnie. Należy pamiętać o ustawieniu 

krążka parkingowego.

Tu podano okres czasu w jakim 
wymagane jest ustawienie krążka 

parkingowego.

Okres czasu podany w nawiasach 
odnosi się do sobót.

Jeśli na znaku jest informacja 
P-billet, należy kupić bilet parkowy

2
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Parkowanie w miejscach prywatnych
Miejsca parkingowe coraz częściej są prowadzone przez firmy 
prywatne. Przepisy prawne wymagają, aby firmy prywatne 
wyraźnie oznaczały, że parking jest prowadzony przez firmę 
prywatną i jakie obowiązują na nim zasady. Znaki na parkingach 
prywatnych wskazują, czy konieczne jest ustawienie krążka 
parkingowego, jak długo można pozostawić samochód lub, 
czy konieczne jest kupienie biletu parkingowego.

Warto wiedzieć:

 Należy szukać znaków informujących, na jak długo 
można pozostawić samochód oraz, czy konieczne jest 
kupienie biletu parkingowego. W przypadku wątpliwości, 
co oznacza dany znak, należy bez wahania zapytać.

Termin „bilet parkingowy” w języku duńskim 
brzmi P-billet.

Autobusem
Po okolicy Horsens można poruszać się autobusami miejskimi.  

Większość autobusów odjeżdża ze stacji kolejowej, gdzie 
można również skorzystać z autobusów podmiejskich, 

których trasy prowadzą poza Horsens.

W regionie centralnym Danii transport publi-
czny jest obsługiwany przez Midttrafik.

Wyszukaj tutaj
Rozkłady jazdy autobusów 

miejs  kich w Horsens oraz w Horsens, 
Hedensted i okolicy można znaleźć na 

stronie www.midttrafik.dk.
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Warto wiedzieć:

 W autobusach można kupować pojedyncze bilety
 Autobusy w Danii nie koniecznie zatrzymują się na 

każdym przystanku, więc lepiej sygnalizować kierowcy, 
że chcą Państwo wsiąść do autobusu.  

Termin „autobus” w języku duńskim brzmi bus.

Pociągiem
Do większości miejscowości w Danii można dotrzeć 
pociągiem. Bilety można kupić na dworcu w automacie lub 
za pośrednictwem Internetu. Na niektórych dworcach w 
kasach można nie tylko kupić bilet, ale również otrzymać 
wskazówki podczas godzin pracy kasy.

Wyszukaj tutaj
Rozkłady jazdy i bilety można przeglądać 

i kupić na oficjalnej stronie DSB (Duńskie 
Koleje Państwowe) 
www.dsb.dk.
Jeśli potrzebują Państwo informacji 
odnośnie zaplanowania podróży lub 
dotyczących rozkładów jazdy pociągów i 
autobusów należy przejść do strony www.
rejseplanen.dk (planowanie podróży), 
dostępnej zarówno w wersji angielskiej jak i 
niemieckiej.

Dworce kolejowe w Horsens i Hedensted 
znajdują się pod następującymi adresami:

Horsens Banegård
Andreas Steenbergs Plads 1
DK-8700 Horsens

Hedensted Station
Stationsvej
DK-8722 Hedensted
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Warto wiedzieć:

 Bilet należy kupić przed wejściem do pociągu, w 
przeciwnym razie grozi Państwu mandat. 

 W przypadku przejazdów autobusami i pociągami można 
kupować pojedyncze bilety, bilety wielokrotne i bilety 
miesięczne.

 Jeśli wybierają się Państwo w długą podróż, zalecamy 
dokonanie rezerwacji miejsca siedzącego, ponieważ 
pociągi często są zatłoczone, szczególnie w weekendy.

 DSB oferuje szereg programów ulgowych takich jak DSB 
Orange (dla każdego) i DSB Wildcard (dla studentów). 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie DSB pod 
adresem www.dsb.dk.

Dworzec kolejowy w języku duńskim brzmi 
banegård w pociąg -tog. 

Rowerem
Wielu ludzi w Danii korzysta z rowerów jako regularnego 
środka transportu i w związku z tym infrastruktura jest 
dobrze przystosowana do obsługi wielu rowerzystów. Jeśli 
chcą Państwo zakupić rower po rozsądnej cenie, zalecamy 
przeglądanie lokalnych gazet, ponieważ często zamieszczają 
one informacje o używanych rowerach na sprzedaż. Ponadto 
dobrym źródłem informacji o tanich rowerach jest Internet 
(patrz poniżej).

Wyszukaj tutaj
Informacje o używanych rowerach podawane są na 

stronie www.dba.dk, gdzie można kupić lub sprzedać nowy i 
używany rower. Strona jest prowadzona w języku duńskim, 
ale proszę szukać nagłówka „Cykler”. 

Warto wiedzieć:

 Niektóre skrzyżowania mają oddzielne małe światła dla 
rowerzystów i należy ich przestrzegać.

 Prawo wymaga, aby podczas jazdy po zmroku rower był 
zaopatrzony zarówno w oświetlenie z przodu jak i z tyłu.

Termin „rower” w języku duńskim brzmi cykel.

Więcej informacji podano na stronie
Więcej informacji na temat jazdy rowerem po Danii 

można znaleźć na stronie internetowej Duńskiej Federacji 
Rowerzystów www.dcf.dk, gdzie podano również pomocne 
informacje na temat podróżowania rowerem po Danii i zasad 
kultury związanych z jazdą rowerem w języku angielskim.

Poruszanie się po
Horsens i Hedensted – transport 
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Znalezienie mieszkania

Po osiedleniu się w naszej pięknej okolicy mogą Państwo 
wynająć lub kupić mieszkanie. Poniżej podajemy kilka 
godnych uwagi wskazówek i informacji praktycznych o 
różnych miejscach zakwaterowania, które pomogą Państwu 
dokonać najlepszego wyboru. Ponadto znajdą tu Państwo 
porady i adresy stron, gdzie można tanio kupić meble, jeśli 
planują Państwo tylko krótki pobyt w Danii.

Wynajem
Jeśli zdecydują się Państwo na wynajem pokoju, mieszkania 
lub domu, zalecamy o poproszenie o umowę najmu, która 
ustala prawa i obowiązki właściciela/najemcy.

Taka umowa powinna określać:

 miesięczny czynsz

 wielkość lokalu

 stan lokalu, podczas rozpoczęcia wynajmowania lub 
opuszczania go.  

Jeśli najem następuje za pośrednictwem spółdzielni 
mieszkaniowej, przepisy prawne wymagają zawarcia pisemnej 
umowy. Chociaż prawo nie wymaga tego w przypadku 
wynajmowania od prywatnego właściciela, to jednak 
zalecamy zawarcie takiej umowy.  Zwykle najemca musi 
wpłacić z góry depozyt lub równowartość trzymiesięcznego 
czynszu.

Wyszukaj tutaj
Lokale do wynajęcia można znaleźć na stronach www.

lejebolig.dk i www.boligportal.dk. Obie strony są dostępne w 
wersji angielskiej. Prywatni właściciele zwykle umieszczają 
ogłoszenia w lokalnej gazecie.
Ponadto mogą Państwo skontaktować się z kilkoma 
spółdzielniami mieszkaniowymi w Horsens, Hedensted i 
w okolicy. Aby znaleźć informacje kontaktowe spółdzielni 
należy przejść do:

Horsens: www.horsenskom.dk/Boligforeninger 
Hedensted: www.hedensted.dk 
(Za pomocą wyszukiwarki należy wyszukać boligforening).
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W przypadku pytań dotyczących umowy najmu lub sporu 
z właścicielem można skontaktować się z Unią Najemców 

w Danii. Strona jest dostępna w wersji duńskiej http://www.
lejerneslo.dk/

Warto wiedzieć:

 Jeśli wynajmują Państwo mieszkanie, zalecamy 
wykonanie zdjęć usterek lub uszkodzonych przedmiotów 
w celu udokumentowania stanu lokalu w chwili 
wynajęcia. 

 W Danii wielkość lokalu podaje się w metrach 
kwadratowych. Powierzchnia obejmuje klatkę 
schodową i inne powierzchnie użytkowe na zewnątrz 
wynajmowanego lokalu. W ten sposób łączna 
powierzchnia lokalu obejmuje wszystkie powierzchnie do 
których mają Państwo dostęp.

Termin „lokal do wynajęcia” w języku duńskim 
brzmi lejebolig.

Termin „spółdzielnia mieszkaniowa” 
w języku duńskim brzmi boligforening.

Zasiłek mieszkaniowy
Jeśli mieszkają Państwo w wynajętym lokalu, może 
Państwu przysługiwać zasiłek mieszkaniowy. W Urzędzie 
Obsługi Ludności można dowiedzieć się więcej na temat 
zasiłku mieszkaniowego i uzyskać formularz wniosku. 
Wielkość zasiłku zależy od powierzchni mieszkania, Państwa 
dochodów i wielkości czynszu. Nie każdy kwalifikuje się do 
otrzymywania zasiłku mieszkaniowego, jeśli dochody danej 
osoby przekraczają podany maksymalny przychód.

Termin „zasiłek mieszkaniowy” w języku 
duńskim brzmi boligstøtte.

Kupno nieruchomości
Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem nieruchomości, 
mogą Państwo skontaktować się z agencją nieruchomości, 
która doradzi Państwu jak kupować dom lub mieszkanie. 
Uwaga: niektórzy obcokrajowcy mieszkający w Danii muszą 
uzyskać od Ministra Sprawiedliwości specjalne pozwolenie na 
zakup nieruchomości.

Podczas zakupu nieruchomości w Danii są Państwo 
zobowiązani do zapłacenia podatku od wartości 

domu i w związku z tym należy skontaktować się 
z duńskimi władzami podatkowymi (SKAT), które 
wystawią Państwu nową kartę podatkową. 

Wyszukaj tutaj
Więcej informacji o kupowaniu 

nieruchomości w Danii można 
znaleźć odwiedzając stronę  www.
newtodenmark.dk.
Nieruchomości można znaleźć 
na stronach www.boligsiden.dk 
i www.boliga.dk. Na obu stronach 
można obejrzeć nieruchomości na 
sprzedaż i uzyskać informacje kontaktowe 
odpowiedniego agenta nieruchomości.

Dekorowanie nowego mieszkania
Jeśli planują Państwo ograniczony pobyt w Danii i 
nie znaleźli Państwo umeblowanego mieszkania, istnieje 
wiele sposobów pozwalających względnie tanio umeblować 
mieszkanie.

Znalezienie mieszkania

45mamy wiele atrakcji



Miejscowy sklep z używanymi meblami
Istnieje wiele sklepów z używanymi meblami, gdzie można 
je kupić za rozsądną cenę. Meble są co prawda używane, 
ale znalezienie mebli w dobrym stanie nie powinno sprawiać 
trudności.

Wyszukaj tutaj
Aby znaleźć listę sklepów z używanymi meblami w 

okolicy, należy odwiedzić stronę www.degulesider.dk i wpisać 
“genbrugsforretning” oraz miejscowy kod pocztowy.

Termin „sklep z używanymi rzeczami” w języku 
duńskim brzmi genbrugsforretning.

Sklepy internetowe
Sprzedaż za pośrednictwem Internetu jest coraz bardziej 
popularnym sposobem znajdowania używanych mebli i zwykle 
można trafić na interesujące okazje.  Zwykle indywidualne 
osoby sprzedają używane meble, ale niektóre firmy również 
korzystają z tych kanałów, aby sprzedawać swoje produkty.  
W większości przypadków meble należy odbierać osobiście. 

Wyszukaj tutaj
Wiele osób sprzedaje używane meble po rozsądnych 

cenach na stronie www.dba.dk, która działa podobnie jak eBay. 
Mogą Państwo złożyć ofertę na dowolną pozycję będącą 
przedmiotem aukcji na stronie www.qxl.dk.
Obie strony są prowadzone wyłącznie w języku duńskim.

Abonament na telewizję i media
Jeśli posiadają Państwo telewizor, radio, telefon komórkowy 
lub komputer, muszą Państwo płacić abonament. Taka 
opłata obowiązuje, jeśli mogą Państwo odbierać programy 
telewizyjne lub radiowe za pośrednictwem takich mediów.

W Danii Radio Duńskie i stacja TV2 są stacjami publicznymi, 
które muszą zapewniać programy radiowe i telewizyjne 
odpowiadające szerokiemu zakresowi zainteresowań 
wszystkich grup wiekowych mieszkańców Danii. Opłata 
abonamentowa za media jest uiszczana dwa razy w roku, a 
wielkość opłaty jest ustalana przez duński parlament.

Wyszukaj tutaj
Na tej stronie www.dr.dk/licens można zgłosić rejestrację 

abonamentu na media. Na pasku z boku można wybrać „inne 
języki”.

Termin „abonament na media” w języku 
duńskim brzmi medielicens.

Znalezienie mieszkania
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Opieka nad dziećmi 

i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?



  

Opieka nad dziećmi 

i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?



Warto wiedzieć:

 W Danii często rodzice porozumiewają się z personelem 
w placówkach opieki nad dziećmi, aby dowiedzieć się, 
jak dziecko sobie radzi lub poinformować personel, kto 
odbierze dziecko z placówki.

Pierwsze trzy lata
Dzieci w wieku do trzech lat można umieszczać w placówce 
opieki nad dziećmi. Dzieci mogą być umieszczane w żłobku 
pod opieką wyszkolonego personelu, ale można również 
korzystać z usług opiekunek do dzieci, które opiekują się 
dziećmi we własnych domach.    

Termin „żłobek” w języku duńskim
brzmi vuggestue.

Opieka nad dziećmi
W Danii wszystkie niemowlęta i małe dzieci mają 
zagwarantowane miejsce w dziennych placówkach opieki. 
Opieka dzienna obejmuje dzieci w wieku od 26 tygodnia 
życia do trzeciej klasy szkoły podstawowej włącznie. 
Każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w ciągu 
trzech miesięcy od złożenia wniosku zgodnie z krajowym 
programem gwarantowanej opieki nad dziećmi. Dotyczy to 
również nowoprzybyłych osób.

Warto wiedzieć:

 W Danii dzieci bardzo często są umieszczane w 
placówkach opieki dziennej. 

 Jeśli mają Państwo więcej niż jedno dziecko wymagające 
opieki, mogą Państwo otrzymać zniżkę na rodzeństwo.

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?
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Termin „opiekunka do dzieci” w języku duńskim 
brzmi dagplejer/dagplejemor.

Dzieci w wieku od trzech lat do 
rozpoczęcia nauki w szkole
Dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia nauki w szkole 
mogą być umieszczone w przedszkolu, w którym pracuje 
wykwalifikowany personel. Dziecko będzie uczestniczyć w 
wielu różnych zajęciach i ćwiczeniach przygotowujących 
je do wymagań szkolnych.

Termin „przedszkole” w języku duńskim 
brzmi børnehave.

Od rozpoczęcia nauki w szkole 
do trzeciej klasy
Po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole, dziecko może 
przebywać pod opieką przed i po zajęciach szkolnych. 
Nazywa się to „opieka po szkole”. Dzieci mogą się bawić, 
odrabiać lekcje i uczestniczyć w różnych zajęciach 
rekreacyjnych pod opieką przeszkolonego personelu. 

Termin “opieka po szkole” w języku duńskim 
brzmi skolefritidsordning i często jest na 
co dzień skracany do SFO.

Wyszukaj tutaj
Aby zapisać dziecko na opiekę po szkole lub uzyskać 

dodatkowe informacje, należy skontaktować się z 
administracją opieki nad dziećmi w miejscu zamieszkania w:

Horsens   
Numer telefonu 7629 2929 (należy poprosić o połączenie 
z wydziałem ds. dzieci i młodzieży)
www.horsenskom.dk (wyłącznie w wersji duńskiej)

Hedensted  
Numer telefonu 7975 5000 (należy poprosić o połączenie 
z wydziałem ds. dzieci i młodzieży)
www.hedensted.dk (wyłącznie w wersji duńskiej)

Uczęszczanie do szkoły w Danii
W Danii dzieci muszą uczęszczać do szkoły przez 
dziesięć lat w wieku od sześciu do 16 lat. Dzieci 
rozpoczynają naukę w szkole w sierpniu 
w roku, w którym ukończyły sześć lat, 
przed rozpoczęciem szkoły. Następnie 
przez dziewięć lat uczęszczają do 
szkoły z opcjonalnym rokiem w 
dziesiątej klasie. Rodzice mogą 
wybrać różne opcje nauki w szkole 
zgodnie z poniższymi informacjami:

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?
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Termin „miejscowa szkoła podstawowa i 
gimnazjum” brzmi folkeskole.

Termin „zerówka” w języku duńskim brzmi 
børnehaveklasse.

Gminna szkoła podstawowa i gimnazjum
Edukacja w Danii jest bezpłatna, jeśli dziecko 

uczęszcza do miejscowej szkoły podstawowej lub 
gimnazjum. Dziecko zostanie automatycznie 

wpisane do szkoły w okolicy, w której 
Państwo mieszkają. Kiedy dziecko 

osiągnie wiek szkolny otrzymają 
Państwo pismo ze szkoły 

informujące o konieczności 
uczęszczania dziecka do szkoły.

Jeśli przyjeżdżają Państwo 
do Danii z dziećmi w 
wieku szkolnym, muszą 
Państwo skontaktować 

się z miejscową szkołą w 
związku z zapisaniem dziecka 

do szkoły.

Wyszukaj tutaj
Dodatkowe informacje na 

temat nauki w szkole można uzyskać 
kontaktując się z lokalnym działem ds. 

dzieci i młodzieży pod numerem:

Hedensted  
Phone: 7975 5000
www.hedensted.dk 
((wyłącznie w wersji 
duńskiej)

Horsens 
Phone: 7629 2929
www.horsenskom.dk 
(wyłącznie w wersji 
duńskiej)

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?

Szkoły prywatne
Jeśli zdecydują Państwo o niezapisywaniu dziecka do 
miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum, mogą Państwo 
zapisać dziecko do niezależnej prywatnej szkoły. Jednak 
wiąże się to z płatnością czesnego. Ze szkołą należy 
skontaktować się osobiście.

Wyszukaj tutaj
Dodatkowe informacje o prywatnych szkołach w Danii 

można znaleźć na stronie www.friskoler.dk. Strona jest 
również dostępna w wersji angielskiej.

Można wyszukać w wersji angielskiej szkoły prywatne w 
obrębie danego kodu pocztowego www.degulesider.dk.

Termin „szkoła prywatna” w języku duńskim brzmi 
friskole lub privatskole.

Warto wiedzieć:

 W Danii dzieci zwykle przynoszą własne drugie śniadanie 
do szkoły. 

 Spotkanie z rodzicami (wywiadówka) odbywa się zwykle 
raz lub dwa razy do roku, podczas którego rodzice 
dowiadują się, jak ich dzieci radzą sobie w szkole.

 W Danii zwyczajowo zaprasza się po lekcjach kolegów i 
koleżanki z klasy na urodziny dziecka.
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Szkoły międzynarodowe
W Danii jest również możliwe zapisanie dziecka do szkoły 
międzynarodowej, w której nauka odbywa się w innym 
języku niż duński. Większość szkół międzynarodowych 
funkcjonuje jako szkoły prywatne i w związku z tym 
konieczne jest płacenie czesnego.
Uczniowie w szkołach międzynarodowych to zarówno 
uczniowie duńscy, którzy chcą pobierać naukę w innym 
języku niż duński i obcokrajowcy, którzy nie znają duńskiego. 
należy skontaktować się z daną szkołą w sprawie wpisania 
dziecka na listę uczniów.

W Horsens, Hedensted i w okolicy nie ma żadnych szkół 
międzynarodowych. Dwie najbliższe szkoły międzynarodowe 
znajdują się w Viby J (południowo-zachodni Aarhus) i w 
Kolding. 

Międzynarodowa Szkoła w Aarhus /Interskolen
Engtoften 22
DK-8260 Viby J, Denmark
Telefon: 8611 4560 
info@isaa.dk 
www.isaa.dk

The Cosmo
Vesterbrogade 6
DK-6000 Kolding, Denmark
Telefon: 7630 1747
info@thecosmo.dk 
www.thecosmo.dk
  
Programy edukacyjne młodzieży
Po ukończeniu dziesięciu lat nauki w szkole podstawowej 
wielu młodych ludzi decyduje się na udział w młodzieżowym 
programie edukacyjnym. W Danii istnieje wiele różnych 
młodzieżowych programów edukacyjnych, ale generalnie 
można podzielić je na dwie kategorie: 

 Programy szkół zawodowych skupiają się na rozwinięciu 
praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. 

 Szkoły średnie skupiają się na programach ogólnych i 
teoretycznych i umożliwiają późniejszą kontynuację 
nauki na studiach.

Wyszukaj tutaj
Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o tych 

dwóch typach programów nauczania i co one 
oferują, zapraszamy do odwiedzenia stron www.
uuhorsenshedensted.dk i www.ug.dk. Obie 
strony są prowadzone wyłącznie w języku 
duńskim.

Więcej informacji 
Mogą Państwo uzyskać dużo 

więcej informacji i szczegółów 
na temat usług opieki dziennej, 
nauki w szkole i systemu 
edukacji w Danii na stronie 
www.newtodenmark.dk. 
Strona jest prowadzona w 
języku angielskim.

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?

Opieka nad dziećmi i nauka w szkole 
jakie opcje są dostępne?
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Rozmowy 

z Duńczykami



Oficjalnym językiem w Danii jest język duński. Jednak wielu 
Duńczyków dobrze posługuje się drugim i trzecim językiem. 
Drugim językiem jest najczęściej język angielski, ponieważ 
jego nauka jest obowiązkowa w szkole podstawowej i w 
gimnazjum. Uczęszczanie na dodatkowe kursy językowe w 
szkole jest opcjonalne. Zalecamy korzystanie z możliwości 
nauki języka duńskiego, ponieważ znacznie ułatwi to Państwu 
komunikację.

Nauka języka duńskiego
W Danii wszystkim obcokrajowcom, którzy ukończyli 18 lat 
i otrzymali pozwolenie na pobyt i wpis do krajowego rejestru 
ludności (CPR), przysługuje uczęszczanie na kurs językowy 
opłacany ze środków publicznych. Dotyczy to również 
wszystkich obywateli krajów należących do Unii Europejskiej 
zatrudnionych w Danii.

Wyszukaj tutaj
Więcej informacji na temat jak zapisać się na kurs języka 

duńskiego można uzyskać w miejscowym biurze pośrednictwa 
pracy. 
W Horsens, Hedensted i okolicy znajdują się one pod 
następującymi adresami:

Jobcenter Horsens
Samsøgade 3
DK-8700 Horsens
Telefon: 7629 4700
jobcenter@horsens.dk

Jobcenter Hedensted
Niels Espes Vej 8
DK-8722 Hedensted
Telefon:  7975 5400
jobcenter@hedensted.dk

Sprogcenter Midt w Horsens może również udzielić Państwu 
dodatkowych informacji na temat różnych bezpłatnych 
kursów językowych. Informacje są dostępne w języku 
angielskim, niemieckim i polskim. Informacje szczegółowe 
podano na stronie www.sprogcentermidt.dk.
Również Tørring Daghøjskole udziela informacji na temat 
kursów języka duńskiego, ale jej strona jest dostępna 
wyłącznie w języku duńskim www.torringdaghojskole.dk.

Co robić, jeśli nie mówię po duńsku, ani w 
żadnym innym języku oprócz ojczystego?
Jeśli po przyjeździe do Danii nie mówią Państwo po duńsku, a 
muszą Państwo skontaktować się i komunikować z lokalnymi 
władzami lub innymi władzami cywilnymi, i nie mogą Państwo 
znaleźć wspólnej platformy porozumienia, wówczas mogą 
Państwo skorzystać z usług tłumacza ustnego. Władze ocenią, 
czy konieczna jest pomoc tłumacza ustnego, a ponadto 
odpowiadają za wynajęcie usług tłumacza ustnego.

Warto wiedzieć:

 W przypadku korzystania z usług tłumacza ustnego 
ma on obowiązek zachować poufność, neutralność i 
bezstronność.

 Tłumacz jest zobowiązany do jak najdokładniejszego 
tłumaczenia wszystkiego, co zostało powiedziane i nie 
może świadomie niczego pomijać.

Termin „tłumacz ustny” w języku duńskim brzmi tolk.

Rozmowy 
z Duńczykami

56 witamy w horsens i hedensted





  



  

Życie towarzyskie
 

rozrywki dostępne w Horsens i Hedensted



Wielu obcokrajowców mieszkających w Danii może początkowo 
odczuwać frustrację, ponieważ nie tak łatwo zaprzyjaźnić się 
z Duńczykami. Jednym z powodów takiego wrażenia jest to, 
że życie towarzyskie Duńczyków ma inne formy niż w innych 
krajach.  
W tym punkcie próbowaliśmy zebrać informacje o różnych 
formach życia towarzyskiego w Danii i przybliżyć Państwu 
dostępne formy rekreacji i życie kulturalne w Horsens, 
Hedensted i okolicy.

Rekreacja
W Danii przykłada się dużą uwagę do rekreacji i dlatego istnieje 
bogata oferta różnych form rekreacji. Poniżej przedstawiamy 
szereg form rekreacji dostępnych w najbliższej okolicy.

Stowarzyszenia i sport
O Danii często mówi się jako o kraju stowarzyszeń. Istnieje u 
nas długa tradycja przynależności do stowarzyszeń, w których 
możemy spotykać inne osoby o podobnych zainteresowaniach. 
Takie stowarzyszenia obejmują wiele dziedzin od stowarzyszeń 
przyjaciół innych krajów i grup, stowarzyszeń kulturalnych, 

stowarzyszeń grup etnicznych, stowarzyszeń sportowych, 
stowarzyszeń pacjentów, stowarzyszeń politycznych, 
stowarzyszeń religijnych po stowarzyszenia dotyczące różnych 
hobby i zainteresowań. 
Oprócz wstępowania do stowarzyszeń w Horsens, Hedensted i 
okolicy istnieje wiele innych form rekreacji sportowej oraz wiele 
szlaków turystycznych umożliwiających bieganie, wędrówki i 
jazdę na rowerach górskich.  Jest wiele możliwości.

Wyszukaj tutaj
Aby dowiedzieć się więcej o różnych stowarzyszeniach w 

swojej okolicy, mogą Państwo skontaktować się z wydziałem 
kultury w swojej gminie lub odwiedzić stronę www.kulturnaut.
dk (również w wersji angielskiej). 

Horsens
Telefon: 7629 2929 
(należy poprosić o połączenie z pracownikiem ds. rekreacji (w 
języku duńskim „fritidskonsulent”) w wydziale kultury)
kultur@horsens.dk
Witryna internetowa: www.horsenskom.dk/kulturogfritid 
(wyłącznie w wersji duńskiej)

Życie towarzyskie 
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Hedensted
Telefon: 7975 5000 
(należy poprosić o połączenie z pracownikiem ds. rekreacji (w 
języku duńskim „fritidskonsulent”) w wydziale kultury)
mail@hedensted.dk (proszę adresować do wydziału kultury)
Witryna internetowa: www.hedensted.dk/page25004.aspx 
(wyłącznie w wersji duńskiej)

 
Pływać można w:

 Aqua Forum v. Forum Horsens
 www.forumhorsens.dk

 Hedensted Svømmehal v. Hedensted Centret
 www.svom.dk 

 Hornsyld Svømmehal v. Hornsyld Idrætscenter
 www.bhs-hal.dk

Zdobywanie nowych umiejętności 
– kursy wieczorowe
Wiele osób w Danii wykorzystuje wolny czas na uczęszczanie na 
kursy wieczorowe. Mogą to być kursy plastyczne, nauki języka, 
naukowe lub wykłady. 

Wyszukaj tutaj
W Horsens i Hedensted istnieje wiele możliwości w tym 

zakresie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

AOF Horsens/Hedensted: 
http://horsens.aof.dk/ (wyłącznie w wersji duńskiej)

FOF Rosing Ræderske
www.fof.dk (wyłącznie w wersji duńskiej). Miejscowy oddział 
można znaleźć w Internecie.

LOF
www.lof.dk (wyłącznie w wersji duńskiej). Miejscowy oddział 
można znaleźć w Internecie.

Kontakt z naturą
W pobliżu Horsens i Hedensted i generalnie we wschodniej 
Jutlandii są piękne okolice i doskonałe możliwości kontaktu z 
naturą. Na wybrzeżu są piękne piaszczyste plaże, krajobrazy z 
pagórkami i dolinami rzek oraz licząca 160 km rzeka Gudenå, 
którą można przepłynąć kajakiem.

Wyszukaj tutaj
Polecamy odwiedzenie biur turystycznych 

w obu miastach, gdzie uzyskają Państwo 
dodatkowe inspiracje, jak spędzić czas w 
plenerze w Horsens, Hedensted i w okolicy:

Horsens 
www.visithorsens.dk (wersja angielska)

Hedensted  
www.visitjuelsminde.dk (wersja angielska)

Warto wiedzieć:

 Wstępowanie do stowarzyszeń, klubów sportowych 
lub uczęszczanie na kursy wieczorowe jest uważane za 
typowe spędzanie wolnego czasu w Danii i jest to dobra 
okazja do poznania innych osób i pokonania różnic 
kulturowych, społecznych i politycznych, ponieważ 

 takie stowarzyszenia zwykle podkreślają społeczny 
aspekt swoich działań.

 Wstąpienie do stowarzyszenia lub klubu sportowego 
oznacza, że zwykle będą się Państwo spotykać z tą 

 samą grupą osób raz lub dwa razy w tygodniu.

Termin „stowarzyszenie” w języku duńskim 
brzmi forening.

Termin „pracownik ds. rekreacji” w języku 
duńskim brzmi fritidskonsulent.

Życie towarzyskie 
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Zakupy
W Horsens, Hedensted i w okolicy jest wiele okazji do zakupów.
Większość sklepów detalicznych jest czynna do 17:30 w 
dni powszednie i do 19:00 w piątek. Większość sklepów jest 
wcześnie zamykana w weekend i nieczynna w niedziele. Jednak 
czasami mogą być otwarte w związku ze specjalnymi okazjami 
np. na Boże Narodzenie. 

Supermarkety i sklepy dyskontowe zwykle są czynne do 
20:00 lub 21:00 w dni powszednie i do 17:00 lub 18:00 w 

soboty. Niektóre sklepy są otwarte w niedziele. Informacje 
szczegółowe podano na stronach internetowych sklepów.

Wydarzenia kulturalne 
w Horsens i Hedensted

W Horsens, Hedensted i w okolicy 
dostępna jest bogata oferta wydarzeń 

kulturalnych, z których wiele odbywa 
się co roku. Horsens słynie z corocznie 

odbywającego się w ostatni tydzień 
sierpnia Europejskiego Festiwalu 

Średniowiecza. 

Wyszukaj tutaj
Na stronie www.

kulturnaut.dk dostępny jest 
przegląd wielu ofert i wydarzeń 

kulturalnych odbywających się 
zarówno w najbliższej okolicy jak i 

w innych regionach Danii. Strona jest 
prowadzona również w języku angielskim.

VisitHorsens opracowało internetowy kalendarz 
wydarzeń kulturalnych odbywających się w 

najbliższej okolicy. Zapraszamy do odwiedzenia strony 
www.detskerihorsens.dk (w języku duńskim).

Biblioteka
Biblioteki publiczne odgrywają kluczową rolę w życiu 
kulturalnym Danii. Wiele bibliotek organizuje wystawy, pokazy 
filmów, występy teatrów dla dzieci i zaprasza wykładowców. 
Biblioteka jest dobrym punktem wyjściowym, jeśli chcą 
Państwo dowiedzieć się więcej o społeczeństwie duńskim lub 
o wydarzeniach odbywających się w Państwa miejscowości.

Wyszukaj tutaj
Informacje i adresy wszystkich bibliotek publicznych w 

okolicy Horsens podano na stronie www.horsensbibliotek.dk.
 
Informacje i adresy wszystkich bibliotek publicznych w okolicy 
Hedensted podano na stronie www.hedenstedbib.dk.

Zapraszamy również do odwiedzenia www.finfo.dk, usługi 
biblioteki elektronicznej dla osób posługujących się innymi 
językami w Danii, zawierającej wprowadzenie do społeczeństwa 
duńskiego, życia kulturalnego itp. 

 

Warto wiedzieć:

 Usługi oferowane przez biblioteki są bezpłatne. W 
bibliotece mają Państwo bezpłatny dostęp do Internetu, 
fotokopiarki, gazet i czasopism oraz mogą Państwo 
wypożyczać książki, filmy, gry na konsole i muzykę – 
również w innych językach niż duński.

 Podczas wypożyczania materiałów z biblioteki należy 
mieć przy sobie kartę ubezpieczenia zdrowotnego. 

 W bibliotece można dowiedzieć się, jak wypożyczać 
książki.

Termin „biblioteka” w języku duńskim 
brzmi bibliotek.

Życie towarzyskie 
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Muzea
W okolicy można odwiedzić wiele różnych muzeów i galerii 
sztuki. Niezależnie od tego czy interesuje Państwa sztuka 
współczesna, Wikingowie, społeczeństwo rolnicze czy historia 
współczesna, każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego.

Wyszukaj tutaj

Für Horsens:
www.visithorsens.dk (wersja angielska)

Für Hedensted: 
www.visitjuelsminde.dk (wersja angielska)

Teatr i kino
Horsens, Hedensted i okolica mają dużo do zaoferowania w 
zakresie propozycji teatralnych i kinowych.

Kino: 
W Danii filmy zwykle są wyświetlane w wersji oryginalnej 
z napisami w języku duńskim, ale większość zagranicznych 
filmów dla dzieci jest dubbingowana.

W Horsens jest Cinema Megascope, nowoczesne kino z 
technologią 3D, w którym można oglądać wszystkie najnowsze 
filmy. 
Patrz www.megascope.dk (w języku duńskim).

W Klovborg również znajduje się nowoczesne kino z technologią 
3D. Patrz www.klovborgkino.dk (w języku duńskim).

Kino „Lido” znajduje się w Vejle.
Patrz www.lido.dk (w języku duńskim).

Teatr:
W okolicy znajduje się również wiele teatrów o bogatym 
repertuarze.
W Horsens znajduje się Ny Teater wystawiający różne widowiska 
i sztuki. Większość z nich jest w języku duńskim.
Patrz www.hnt.dk (w języku duńskim).

Horsens jest również znane z odbywającego się co roku w trzecim 
tygodniu września Festiwalu Teatrów Dziecięcych: jest to okazja 
do obejrzenia najlepszych widowisk teatrów dziecięcych, które 
cieszą się dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi.  
Patrz www.boerneteaterfestival.dk (w języku duńskim).

W Juelsminde co roku w sierpniu prezentowane są 
sztuki w plenerze w Palsgaard Manor, nazywanym 
Palsgaard Sommerspil – jest to teatr amatorski, ale 
znany z wysokiej klasy przedstawień. Co roku do 
Palsgaard Sommerspil przyjeżdżają goście z 
różnych stron. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.palsgaardsommerspil.dk (w 
języku duńskim).

Zapraszamy również do Musikhuset 
w Aarhus i Musikteateret w Vejle, w 
których wystawiane są opery, musikale 
i inne krajowe i międzynarodowe 
widowiska.

Więcej informacji 
można znaleźć: 

Musikhuset Aarhus
www.musikhusetaarhus.dk  
(w języku duńskim)

Vejle Musikteater
www.vejlemusikteater.dk 
(w języku duńskim)

Życie towarzyskie 
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Muzyka i koncerty muzyczne
Horsens słynie ze swoich możliwości przyciągania światowej 
sławy artystów i zespołów takich jak U2, AC/DC i Rolling 
Stones, które odwiedziły Horsens podczas swoich tras 
koncertowych. 

Większość dużych koncertów muzycznych odbywa się w Forum 
Horsens.
W Horsens Ny Teater odbywają się również koncerty 
kameralne, a wielu uznanych i młodych artystów duńskich i 
międzynarodowych miało koncerty w Kulisselageret, który 
mieści się pod tym samym adresem co Horsens Ny Teater. 
Kulisselageret może pomieści 150 osób. 

Więcej informacji można znaleźć

Horsens Ny Teater
www.hnt.dk (w języku duńskim).

Kulisselageret
www.kulisselageret.dk (w języku duńskim).

Forum Horsens
www.forumhorsens.dk (w języku duńskim).

W wielu kawiarniach i barach w okolicy również można 
w weekendy posłuchać muzyki na żywo. Zapraszamy do 
odwiedzenia stron internetowych kawiarni i barów, na 
których dostępne są programy muzyki na żywo lub strony  
www.kulturnaut.dk. 

Wyszukaj tutaj
Dodatkowe informacje można znaleźć na poniższych 

stronach lub w czasopiśmie Horsens Posten, wychodzącym w 
każdą środę  lub w gazecie Tørring Folkeblad i Hedensted Avis.

 www.horsensposten.dk (w języku duńskim)
 www.hedenstedavis.dk (w języku duńskim)
 www.torring-folkeblad.dk (w języku duńskim)

Festiwale muzyczne
W okolicy w Skanderborg i Jelling odbywają się duże festiwale 
muzyczne, na których występują zespoły duńskie i zagraniczne.

Wyszukaj tutaj

Festiwal w Skanderborg: 
www.smukfest.dk (w języku duńskim).

Festiwal Muzyczny w Jelling: 
www.jellingmusikfestival.dk (w języku duńskim)

Religia
Duńskim kościołem narodowym jest Kościół Luterańsko-
Ewangelicki, który jest oficjalnie wspierany przez państwo, ale 
każda osoba w Danii może swobodnie wyznawać swoją religię 
lub filozofię życiową, jeśli przestrzega obowiązujących praw.
Jeśli chcą państwo pójść do kościoła, zwykle można 
uczestniczyć w porannej mszy w niedzielę, która rozpoczyna 
się o godzinie 10 rano. Oprócz Kościoła Luterańsko-
Ewangelickiego w Horsens i Hedensted jest wiele innych 
społeczności religijnych.

Życie towarzyskie 
rozrywki dostępne w Horsens i Hedensted

64 witamy w horsens i hedensted



Życie towarzyskie 
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Wyszukaj tutaj
Więcej informacji o Kościele Luterańsko-Ewangelickim 

w Danii na stronie www.folkekirken.dk (również w wersji 
angielskiej).
Aby wyszukać miejscowe oddziały różnych wyznań i kościołów 
w Danii polecamy odwiedzenie strony  www.google.dk.

Warto wiedzieć:

 Większość Duńczyków należy do kościoła, ale nie 
uczęszcza regularnie na msze 

 Kościół jest często miejscem spotkań w związku z 
chrzcinami, konfirmacją, ślubami i pogrzebami.
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Dni wolne i tradycja

W Danii podczas całego roku obchodzi się szereg świąt 
państwowych, ważnych rocznic i zwyczajów. Podczas 
niektórych świąt szkoły są zamknięte, a dorośli mają dzień 
wolny.

Zapusty 49 dni przed Wielkanocą 
Zapusty to po duńsku Fastelavn. 
Obecnie zapusty są głównie świętem dla 
dzieci, które w przebraniach uderzają w 
beczkę wypełnioną słodyczami.

Wielkanoc Wielkanoc co roku przypada między  
 marcem a kwietniem.

Wielkanoc po duńsku to Påske. 
Wielkanoc w Danii jest często 
obchodzona rodzinnie. (Dni, w których 
wywiesza się flagi)

9 kwietnia   Okupacja Danii w 1940 r., II wojna  
 światowa 

Dziewiątego kwietnia obchodzona jest 
rocznica niemieckiej okupacji podczas II 
wojny światowej. Flagi są opuszczone do 
połowy masztu.

16 kwietnia  Urodziny królowej Małgorzaty II
Tysiące ludzi zwykle gromadzą się przed 
zamkiem królewskim w Kopenchadze 
(Amalienborg), aby flagami powitać 
królową. Dzień, w którym wywieszane 
są flagi (flagi są wciągnięte na maszty w 
całej Danii).

Ogólny Dzień 
Modlitwy

Czwarty piątek po Wielkanocy
Ogólny Dzień Modlitwy w języku 
duńskim to St. Bededag.  Duńczycy 
wieczorem w wigilię Ogólnego Dnia 
Modlitwy jedzą gorące pszenne bułki. 
(Dzień, w którym wywiesza się flagi)
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Wniebowstąpienie 40 dni po Wielkanocy
Wniebowstąpienie w języku duńskim to 
Kristi Himmelfart i jest to dzień wolny. 
Religijne święto, podczas którego 
wywieszane są flagi.

5 maja Odzyskanie niepodległości przez  
 Danię w 1945 r., II  wojna światowa

Rocznica wyzwolenia Danii spod 
okupacji niemieckiej. Dzień, w którym 
wywieszane są flagi.

Zielone Świątki 50 dni po Wielkanocy
Zielone Świątki po duńsku to Pinse. Wielu 
Duńczyków w Zielone Świątki tradycyjnie 
wyjeżdża na piknik do lasu. Dzień, w 
którym wywieszane są flagi.

5 czerwca Dzień Konstytucji
W tym dniu odbywają się przemówienia 
i wiece dla upamiętnienia 
demokratycznej konstytucji Królestwa 
Danii podpisanej w 1849 r. Dzień, w 
którym wywieszane są flagi. 

23 czerwca  Wieczór Świętojański 
Wieczór Świętojański po duńsku to Skt. 
Hans.
W całym kraju zapalane są duże ogniska, 
przy których gromadzą się ludzie.

Adwent  Cztery niedziele przed Bożym  
 Narodzeniem

Przygotowany jest wieniec z czterema 
świecami i co niedzielę zapalana jest 
kolejna świeca.

24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia 
 (dzień wolny)

Obchody Bożego Narodzenia 
rozpoczyna się w Danii wieczorem 24 
grudnia. Wigilia Bożego narodzenia 
w języku duńskim to Juleaften. 
Tradycyjnie w wielu rodzinach odbywają 
się tańce wokół choinki. 

25 grudnia  Boże Narodzenie
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia w 
języku duńskim to 1. juledag. W tym 
dniu wiele rodzin spożywa wspólny 
świąteczny obiad.  (Dzień, w którym 
wywiesza się flagi)

26 grudnia  Drugi dzień Bożego  
 Narodzenia

Drugi dzień Bożego 
Narodzenia w języku 
duńskim to 2. 
juledag. W tym 
dniu wiele 
rodzin spożywa 
wspólny 
świąteczny obiad.  
(Dzień, w którym 
wywiesza się flagi)

31 grudnia  Sylwester
Sylwester po duńsku to 
nytårsaften. O godzinie 
18:00 królowa wygłasza 
przemówienie noworoczne do 
narodu. Większość Duńczyków 
ogląda przemówienie królowej w 
telewizji.

Dni wolne i tradycja
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Wyjazd z Danii

Wyjazd z Danii:
Jeśli zdecydują się Państwo opuścić Danię, należy pamiętać o 
kilku ważnych sprawach. 
Koniecznie należy powiadomić Urząd Obsługi Ludności w 
swojej miejscowości i duńskie władze podatkowe SKAT.

Powiadomienie Urzędu Obsługi Ludności:

 Jeśli opuszczają Państwo Danię, należy wyrejestrować 
się z krajowego rejestru ludności.

 Jeśli wyjeżdżają państwo za granicę na krócej niż sześć 
miesięcy, wówczas można zachować dotychczasowy 
zarejestrowany adres, JEŚLI NIE wynajmują Państwo 
swojego domu lub mieszkania innej osobie.

 Jeśli przebywają Państwo za granicą dłużej niż sześć 
miesięcy, zawsze należy się wyrejestrować lub złożyć 
pisemne powiadomienie.

Można tego dokonać zgłaszając się osobiście do Urzędu 
Obsługi Ludności. Adres najbliższego Urzędu Obsługi Ludności 
w miejscu Państwa zamieszkania znajduje się w części 
poświęconej Obsłudze Ludności.

Powiadomienie SKAT:

 Należy również powiadomić SKAT, że wracają Państwo 
do ojczyzny i można zamknąć Państwa obowiązek 
podatkowy.

Prosimy odwiedzić stronę internetową urzędu SKAT: 
www.skat.dk/english.
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Informacje praktyczne

Ważne adresy i informacje kontaktowe

Pożar, wypadek, niebezpieczeństwo, sytuacja alarmowa

 Dzwonić pod numer 112

Połączenia z numerem 112 są bezpłatne z telefonów 
stacjonarnych, płatnych telefonów publicznych i telefonów 
komórkowych z kartą SIM lub bez takiej karty.

W języku duńskim: Alarm 112

Numer telefonu na komendę policji w przypadkach nie 
wymagających natychmiastowego działania

Dzwonić pod numer 114

Połączenia z numerem 114 są przekierowywane do najbliższego 
posterunku policji. Należy dzwonić pod ten numer telefonu w 
przypadku zgłaszania przestępstwa, w przypadku prośby o 
pomoc i informację w sprawie pozwoleń lub jeśli chcą Państwo 
anonimowo przekazać informację.

W języku duńskim: Politi

Porady ambulatoryjne

Dzwonić pod numer 7011 3131

Wszystkie kontakty z personelem medycznym poza godzinami 
przyjęć lekarza rodzinnego odbywają się telefonicznie. Lekarz 
mający dyżur oceni, czy konieczne jest badanie lekarskie.  
Więcej informacji na ten temat podano w punkcie poświęconym 
kontaktom z ambulatorium.

W języku duńskim: Lægevagt

Oddział prowadzący ostry dyżur
Przed skontaktowaniem się z ostrym dyżurem lub szpitalem, 
muszą Państwo posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub z ambulatorium.

W sytuacjach zagrożenia można zadzwonić wcześniej:

Dzwonić pod numer 7927 4520

Adres oddziału prowadzącego „ostry dyżur”:

Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30
DK-8700 Horsens 
(wejście F od strony ulicy Sundvej)

Uwaga: nie można zgłaszać się na ostry dyżur bez 
skierowania lub wcześniejszego powiadomienia.

W języku duńskim: Skadestue
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Lista kontrolna

Oto lista spraw omawianych w niniejszym folderze, którym 
Państwo powinni poświęcić specjalną uwagę. Zalecamy 
dokładne przejrzenie listy, aby upewnić się, że dokonali Państwo 
rejestracji i złożyli wnioski o wymagane dokumenty itp.

NB: Proszę zwrócić uwagę na zaznaczone 
kwestie, ponieważ mogą się one wiązać z 
ważnymi terminami lub działaniami, które 
należy wykonać tuż po przyjeździe do Danii.

NB POZYCJA PUNKT WYKONANO

 
Zaświadczenie o rejestracji: 
Obywatele z krajów Unii Europejskiej/EOG/Szwajcarii: 
posiadanie świadectwa rejestracji

Przewodnik krok po kroku

 

 
Pozwolenia na pobyt i na pracę
Obywatele z poza krajów Unii Europejskiej: pozwolenie na pobyt 
i na pracę należy uzyskać przed przyjazdem do Danii

Przewodnik krok po kroku

 

 
Numer CPR i karta ubezpieczenia zdrowotnego
Złożyłem/am wniosek i wydanie numeru CPR i karty 
ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodnik krok po kroku

 

 Karta podatkowa
Skontaktowałem/am się ze SKAT i posiadam kartę podatkową

Przewodnik krok po kroku
 

 
Rachunek bankowy
Otworzyłem/am rachunek bankowy typu NemKonto

Przewodnik krok po kroku
Sprawy finansowe, podatki i 
ubezpieczeni

 

 
Lekarz rodzinny
Wybrałem/am lekarza rodzinnego z listy dostępnej w Urzędzie 
Obsługi Ludności

Przewodnik krok po kroku
Opieka zdrowotna

Dentysta
Wybrałem/am prywatnego dentystę

Opieka zdrowotna

Zasady kontaktowania się z lekarzem
Zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi kontaktowania się z 
lekarzem rodzinnym, korzystania z usług ambulatorium, szpitala 
i ostrego dyżuru.

Opieka zdrowotna

Przypadki nagłe
Znam numer alarmowy

Opieka zdrowotna
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Lista kontrolna

NB POZYCJA PUNKT WYKONANO

Karta ubezpieczenia zdrowotnego
Wiem, kiedy wymagane jest okazanie karty ubezpieczenia 
zdrowotnego

Opieka zdrowotna

 
Ubezpieczenia
Mam ubezpieczenia wymagane przez prawo i inne ubezpieczenia, 
które uważam za konieczne

Gospodarstwo domowe, podatki i 
ubezpieczenia

Rynek pracy
Wiem, jak funkcjonuje duński rynek pracy

Praca w Danii

 Umowa o pracę
Otrzymałem/am zgodnie z prawem umowę o pracę 

Praca w Danii

 Powiadomienie o zwolnieniu
Znam warunki zwolnienia

Praca w Danii

 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Mam ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w duńskiej kasie A

Praca w Danii

 
Rejestracja samochodu
Przyjechałem/am do Danii swoim własnym samochodem, 
złożyłem/am wniosek o uzyskanie duńskich tablic rejestracyjnych 
nie później niż 14 dni od zamieszkania w Danii.

Poruszanie się po Horsens i 
Hedensted

 
Prawo jazdy
Jako obywatel kraju nie należącego do Unii Europejskiej/
EOG wymieniłem/am moje prawo jazdy w ciągu 14 dni od 
zarejestrowania mojego adresu zamieszkania w Danii

Poruszanie się po Horsens i 
Hedensted

 Krążek parkingowy
Mam krążek parkingowy

Poruszanie się po Horsens i 
Hedensted

 
Abonament na media
Jeśli mam telewizor, radio, telefon komórkowy lub komputer, 
muszę się zarejestrować w celu opłacania abonamentu. 

Znalezienie mieszkania
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NB POZYCJA PUNKT WYKONANO

Zasiłek mieszkaniowy
Sprawdziłem/am, czy kwalifikuję się do otrzymywania zasiłku 
mieszkaniowego

Znalezienie mieszkania

Wynajem lokalu
Jeśli zdecydowałem/am się na wynajęcie lokalu, zawarłem/am 
umowę najmu z właścicielem (zalecane)

Znalezienie mieszkania

Opieka nad dziećmi
Jeśli mam dzieci w wieku poniżej trzeciej klasy, znam opcje w 
zakresie opieki nad dziećmi

Opieka nad dziećmi i nauka w 
szkole

Nauka w szkole
Jeśli mam dziecko w wieku 5 lub 6 lat, zapisałem/am dziecko 
do szkoły

Opieka nad dziećmi i nauka w 
szkole

Kurs językowy
Wiem o możliwości uczęszczania na bezpłatny kurs duńskiego

Rozmowy z Duńczykami

Życie towarzyskie
Znam liczne propozycje spędzania wolnego czasu w Horsens i 
Hedensted

Życie towarzyskie

Wyjazd z Danii
Wiem, co należy zrobić, jeśli zdecyduję się na wyjazd z Danii i 
powrót do ojczyzny.

Wyjazd z Danii

Lista kontrolna
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Słownik

POLSKI DUńSKI

Abonament na media Medielicens

Administracja państwowa Statsforvaltningen

Apteka Apotek

Autobus Bus

Bank Bank

Biblioteka Bibliotek

Dentysta Tandlæge

Dworzec kolejowy Banegård

Firma ubezpieczeniowa Forsikringsselskab

Gminna szkoła podstawowa 
i gimnazjum Folkeskolen

Karta ubezpieczenia 
zdrowotnego Sundhedskort

Kasa ubezpieczeń na 
wypadek bezrobocia A-kasse

Krążek parkingowy P-skive/Parkeringsskive

Lekarz rodzinny Læge

POLSKI DUńSKI

Obsługa ludności Borgerservice

Oddział prowadzący ostry 
dyżur Skadestue

Opieka po szkole Skolefritidsordning/SFO

Opiekunka do dzieci Dagplejemor

Pociąg Tog

Podatki Skat

Położna Jordemoder

Porady ambulatoryjne Lægevagten

Porozumienie zbiorowe Overenskomst

Pracownik ds. Rekreacji Fritidskonsulent

Pracownik służby zdrowia Sundhedsplejerske

Prawo jazdy Kørekort

Przedszkole Børnehave

Przerwa na śniadanie Frokostpause
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Słownik

POLSKI DUńSKI

Rower Cykel

Samochód Bil

Sklep z używanymi 
meblami Genbrugsforretning

Spółdzielnia mieszkaniowa Boligforening

Stowarzyszenie Forening

Szkoła prywatna Friskole lub Privatskole

Szpital Sygehus

Tłumacz ustny Tolk

Ubezpieczenie mieszkania Indboforsikring

Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej Ansvarsforsikring

Ubezpieczenie od 
wypadków Ulykkesforsikring

Ustawa o pracownikach 
umysłowych Funktionærloven

Wynajem lokalu Lejebolig

Zasiłek dla bezrobotnych Dagpenge

POLSKI DUńSKI

Zasiłek mieszkaniowy Boligstøtte 

Zerówka Børnehaveklasse

„Zwykły rachunek” NemKonto

Żłobek Vuggestue
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