
Den nye ferielov

Zapoznaj się z nowymi przepisami ustawy o 
urlopach w Danii z dnia 1 września 2020 r.



Z dniem 1 września 2020 zacznie w Danii obowiązywać nowa ustawa o urlopach. 
Zgodnie z nowymi przepisami, będąc osobą zatrudnioną w Danii, masz prawo do 
wykorzystania urlopu, miesiąc po nabyciu uprawnień do urlopu. Oznacza to, że 

jako osoba nowo zatrudniona na duńskim rynku pracy, możesz wziąć płatny urlop 
wraz z początkiem zatrudnienia.



Fakta
▪ Zgodnie z nową ustawą o urlopach, rok urlopowy trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 

Możesz wykorzystać urlop w okresie od 1 września do 31 grudnia następnego roku.

▪ Od 1 września 2020 r. nabywasz prawo do 2,08 dni urlopu za każdy miesiąc zatrudnienia, które możesz 
wykorzystać już w miesiąc po ich zdobyciu.

▪ Masz prawo do 5 tygodni urlopu rocznie, co odpowiada 2,08 dnia miesięcznie.



Zgodnie z nową ustawą o urlopach, jeśli Twój 
pracodawca się na to zgodzi, możesz wykorzystać 
część urlopu z wyprzedzeniem. W takim przypadku 
oznacza to, że możesz uzgodnić ze swoim pracodawcą 
wykorzystanie płatnego urlopu, zanim nabędziesz do 
niego prawo.  Na przykład, możesz wykorzystać kilka 
dodatkowych dni urlopowych w październiku, mimo 
iż nabywasz do nich prawo w  listopadzie.

Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie według stawki 
godzinowej lub rezygnujesz z pracy, możesz złożyć 
wniosek o wypłatę za urlop używając NemID w trybie 
samoobsługowym systemu Life in Denmark.

Na kolejnych stronach możesz przeczytać więcej o 
tym, jak ubiegać się o świadczenie urlopowe, jeśli na 
przykład nie posiadasz NemID lub przestałeś 
pracować w Danii.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e




Mieszkam za granicą i pracuje w Danii. Posiadam NemID. Jak ubiegać 
się o świadczenie urlopowe?

Jeśli twoje zatrudnienie, zapewnia Ci wynagrodzenie zwykłe podczas urlopu, nie ubiegaj się o 
świadczenie urlopowe. Podczas urlopu, otrzymujesz pensje. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie 
według stawki godzinowej lub rezygnujesz z pracy, możesz ubiegać się o świadczenia 
urlopowe na stronie Life in Denmark, logując się za pomocą NemID i wypełniając wymagane 
informacje.

Jeśli przestaniesz pracować w Danii i przeprowadzisz się za granicę, otrzymasz wynagrodzenie 
za urlop , automatycznie, trzy tygodnie po otrzymaniu listu od Feriepengeinfo. FerieKonto  
dokona wpłaty świadczeń urlopowych na twoje NemKonto.

Nie posiadasz NemKonto ?
Możesz zarejestrować konto na www.nemkonto.dk. Możesz zarejestrować zagraniczne konto 
jako swoje NemKonto. Wówczas twoje świadczenia urlopowe zostaną wpłacone na to konto. 
Po zarejestrowaniu NemKonto, możesz powiadomić FerieKonto za pośrednictwem tej strony 
kontaktowej.

NemID jest to konto bankowe, używane przez 
podmiot publiczny do wpłaty pieniędzy.

NemKonto to twój bezpieczny login do 
publicznych rozwiązań samoobsługowych w Danii.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Mieszkam za granicą oraz pracuje w Danii. Nie posiadam NemID. Jak 
ubiegać się o świadczenie urlopowe?

Jeśli twoje zatrudnienie, zapewnia Ci wynagrodzenie zwykłe podczas urlopu, nie ubiegaj 
się o świadczenie urlopowe.  Podczas urlopu, otrzymujesz pensje.  Jeśli otrzymujesz 
wynagrodzenie według stawki godzinowej lub rezygnujesz z pracy, możesz ubiegać się o 
świadczenia urlopowe za pomocą formularza.

Jeśli nie posiadasz NemID oraz ktoś inny niż FerieKonto wypłaca twoje świadczenia 
urlopowe, musisz wypełnić stosowny formularz i wysłać do Feriepengeinfo. Formularze 
znajdziesz tutaj.

Jeśli twoje świadczenia urlopowe wypłacane są przez FerieKonto i posiadasz aktywne 
NemKonto, możesz złożyć wniosek korzystając z poniższego formularza.

Nie posiadasz NemKonto? 
Możesz zarejestrować konto na www.nemkonto.dk. Możesz zarejestrować zagraniczne 
konto jako swoje  NemKonto. Wówczas twoje świadczenia urlopowe zostaną wpłacone 
na to konto. Gdy już to zrobisz, możesz wypełnić i wysłać ten formularz.

NemID jest to konto bankowe, używane przez 
podmiot publiczny do wpłaty pieniędzy.

NemKonto to twój bezpieczny login do 
publicznych rozwiązań samoobsługowych w Danii.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Opuściłem/opuściłam duński rynek pracy i nie mieszkam w Danii. 
Posiadam NemID. W jaki sposób mogę się ubiegać?

Jeśli już nie jesteś zarejestrowany w rejestrze CPR w Danii, ani nie pracujesz dla 
duńskiego pracodawcy oraz nie otrzymujesz świadczeń publicznych z Danii, możesz 
wypłacić całość twoich świadczeń urlopowych.

Feriepengeinfo (Dział Informacji w zakresie wynagrodzeń za czas urlopu) wnioskuje do 
płatnika twoich świadczeń urlopowych o ich wypłacenie.  Dlatego musisz upewnić się, że 
płatnik (twoich świadczeń urlopowych) posiada Twoje aktualne dane bankowe. Jeśli to 
FerieKonto ma wypłacić Twoje świadczenia urlopowe, wpłacają je na twoje NemKonto.

Nie posiadasz NemKonto?
Możesz zarejestrować konto na www.nemkonto.dk. Możesz wybrać zagraniczne konto 
jako swoje NemKonto. Wówczas twoje świadczenia urlopowe zostaną wpłacone na to 
konto. Gdy już to zrobisz, możesz wypełnić i wysłać ten formularz.

NemID jest to konto bankowe, używane przez 
podmiot publiczny do wpłaty pieniędzy.

NemKonto to twój bezpieczny login do 
publicznych rozwiązań samoobsługowych w Danii.

http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Opuściłem/opuściłam duński rynek pracy i nie mieszkam w Danii. Nie 
posiadam NemID. Jak ubiegać się o świadczenie urlopowe?

Jeśli już nie jesteś zarejestrowany w rejestrze CPR w Danii, ani nie pracujesz dla duńskiego 
pracodawcy oraz nie otrzymujesz świadczeń publicznych z Danii, możesz wypłacić całość 
twoich świadczeń urlopowych.

Jeśli nie posiadasz NemID oraz ktoś inny niż FerieKonto wypłaca twoje świadczenia 
urlopowe, musisz wypełnić stosowny formularz i wysłać do Feriepengeinfo. Formularze 
znajdziesz tutaj.

Jeśli przestaniesz pracować w Danii i jesteś zarejestrowany pod zagranicznym adresem, 
otrzymasz wynagrodzenie za urlop, automatycznie, trzy tygodnie po otrzymaniu listu od 
Feriepengeinfo. FerieKonto dokona wpłaty świadczeń urlopowych na twoje NemKonto.

Har du ikke en NemKonto?
Możesz zarejestrować konto na www.nemkonto.dk. Możesz wybrać zagraniczne konto 
jako swoje NemKonto. Wówczas twoje świadczenia urlopowe zostaną wpłacone na to 
konto. Po zarejestrowaniu NemKonto, możesz powiadomić o tym FerieKonto za 
pośrednictwem tej strony kontaktowej.

NemID jest to konto bankowe, używane przez 
podmiot publiczny do wpłaty pieniędzy.

NemKonto to twój bezpieczny login do 
publicznych rozwiązań samoobsługowych w Danii.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Możesz przeczytać więcej na temat duńskich przepisów 
urlopowych oraz twojej sytuacji na

www.lifeindenmark.dk/Living-in-Denmark

http://www.lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark

