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Szanowni Państwo, 

W imieniu Kaloe Organic Agricultural College, Denmark (Ekologiczna Szkoła Rolnicza  
w Danii), mam zaszczyt poinformować o kolejnym naborze na ‘’Organic Farmer Basic 
course’’ (Rolnik ekologiczny - kurs podstawowy),  który rozpocznie się 1 sierpnia 2012 r. 
Bylibyśmy zaszczyceni ponowną współpracą z Państwem. Tym samym chcielibyśmy 
poprosić o poinformowanie uczniów kończących edukację w 2012r. o naszej ofercie 
edukacyjnej. 

Wymagania jakie muszą spełniać osoby składające aplikację o przyjęcie do Kaloe Organic 
Agricultural College  to: 
 prawo jazdy kat. B, 
 język angielski na poziomie komunikatywnym, 
 zainteresowanie rolnictwem. 
 
 
Oferta edukacyjna Kaloe Organic Agricultural College obejmuje następujące kursy: 

 ‘’Organic Farmer Basic course’’ (Rolnik ekologiczny - kurs podstawowy)  
− Jest to pierwszy krok do uzyskania tytułu wykwalifikowanego rolnika. Kurs trwa  

20 tygodni i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, których zadaniem 
jest przygotowanie studenta do podjęcia praktyki w duńskim gospodarstwie rolnym. 
Praktyki po ‘’Organic Farmer Basic course’’ trwają 13 miesięcy i są płatne. Przez 
pierwsze 6 miesięcy wynagrodzenie dla studenta będzie wynosić około 10.000 DKK 
brutto (od kwoty tej należy odliczyć podatek ok. 38%). Po tym okresie miesięczne 
wynagrodzenie wzrasta do 11.500 DKK brutto.   

 
‘’Organic farmer 1. Main course’’ (Rolnik ekologiczny 1. Kurs główny)  
− Kurs rozpoczyna się po odbyciu 13-miesięcznej praktyki i trwa 16 tygodni. Przez ten 

okres farmer, u którego student będzie odbywał praktykę, zobowiązany jest do 
wypłacania miesięcznej pensji w wysokości 11.500 DKK brutto (jest to kwota, od 
której należy odjąć podatek ok. 38%, wypłacana przez okres pobytu studenta  
w szkole).  

− Studenci kończący edukację na tym poziomie uzyskują tytuł: ‘’FARM-ASSISTANT’’. 
− Aby kontynuować naukę  należy odbyć 15-miesięczną płatną praktykę. Wynagrodzenie 

studenta przez pierwsze dwa miesiące to 11.500 DKK  brutto. Po tym okresie 
miesięczne wynagrodzenie wzrasta do 13.200 DKK brutto (należy odliczyć podatek ok. 
38%). 

 



  

    

‘’Organic Farmer 2. Main course’’ (Rolnik ekologiczny 2. Kurs główny) 
− Kurs trwa 20 tygodni, i tak jak poprzednio student będzie otrzymywał od 

farmera miesięczne wynagrodzenie w wysokości 13.200 DKK brutto 
(należy odliczyć podatek ok. 38%). 

− Po ukończeniu tego kursu studenci otrzymują tytuł  ‘’SKILLED FARMER’’. 
 
Koszty jakie ponosi student podczas pobytu Kaloe Organic Agricultural College to koszty 
związane z: zakwaterowaniem, wyżywieniem i materiałami szkolnymi.  Miesięczny pobyt 
w naszym Collegu to opłaty w wysokości 2.800 DKK tj. 1.500 zł.  

Przed przyjazdem każdy student zobowiązany jest wpłacić depozyt w wysokości  
730 EURO -  opłata „z góry” za połowę  kursu podstawowego. 

Kwota 2.800 DKK obejmuje następujące koszty: 
 wyżywienie i  zakwaterowanie - 550 DKK tygodniowo,   
 materiały szkolne -70 DKK tygodniowo,  
 wycieczki, etc. - 75 DKK tygodniowo. 
 
Przedstawione kwoty dotyczą  opłat za kurs w 2011 r. - mogą  ulec zmianie. 
 
Student tylko za ’’Organic Farmer Basic course’’ (Rolnik ekologiczny - kurs podstawowy) 
musi płacić z własnych pieniędzy. Część kosztów pokryta będzie z depozytu (730 EURO) 
resztę student odda jak rozpocznie płatną praktykę w gospodarstwie duńskim. Pozostałe 
koszty związane z nauką w  Kaloe Organic Agricultural College student będzie mógł pokryć 
bez problemu z pensji, którą będzie otrzymywał od farmera. Cały kurs z praktykami trwa 
ok. 3,5 roku. 

 Tabela poniżej przedstawia  wstępny kosztorys oraz przychód. 
 
1DKK=0.56 gr 

Kurs 
podstawowy 
20 tygodni 

Praktyki 
 
13 miesięcy 

Kurs główny 1 
 
16 tygodni 

Praktyki 
 
15 miesięcy 

Kurs główny 2. 
 
20 tygodni 

Koszty 
całkowite 

13.900 DKK  
(ceny w roku 
2011 - mogą ulec 
zmianie) 

 11.120 DKK  
(ceny w roku 
2011 - mogą ulec 
zmianie) 

 13.900 DKK 
(ceny w roku 
2011 - mogą ulec 
zmianie) 

Pensja 
miesięczna* 
 

 Pierwsze 6 
miesięcy: 
ok. 10.000 DKK 
- pensja będzie 
rosła w 
następnych 
miesiącach.  
Pozostałe 
miesiące: 
11.500 DKK  

11.500 DKK  
- jest to pensja 
minimalna może 
być większa. 

Pierwsze 2 
miesiące: 
11.500 DKK. 
Pozostałe 
miesiące: 
13.200 DKK 

13.200 DKK 
- jest to pensja 
minimalna może 
być większa 

Razem 
(przychody) 

 140.500 DKK  46.000 DKK 194.600 DKK 66.000 DKK 

Koszty 13.900 DKK  11.200 DKK  13.900 DKK 

* Podane wynagrodzenie brutto, od którego należy odjąć podatek ok. 38%  



  

    

Przychód minus koszty: 
447.100 DKK- 39.000DKK=408.100 DKK  

(przychód brutto od którego należy odjąć podatek ok. 38%) 

Każdy student po rozpoczęciu edukacji otrzymuje pozwolenie na pobyt 
w Danii oraz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej (nie obejmuje opieki 
dentystycznej). 

Wielu absolwentów Kaloe Organic Agricultural College zarządza farmami w Danii 
otrzymując wysokie wynagrodzenie. Duża część naszych studentów po powrocie do 
Polski rozwija własne gospodarstwa wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

Prosimy również o przekazaniu uczniom słów zachęty i wyjaśnień. Znajomość  języka 
angielskiego jest barierą, której uczniowie obawiają się najbardziej. Aby rozwiać 
wątpliwości i uniknąć problemów, z każdym kandydatem przeprowadzona będzie 
rozmowa kwalifikacyjna (w kwietniu) i każdy dowie się czy da sobie radę, czy też poziom 
znajomości języka jest niewystarczający. Angielska gramatyka, wymowa i poprawny akcent 
nie mają dla nas znaczenia. Chodzi o ustalenie, czy poziom komunikacji jest wystarczajacy.  

 
Wszystkich chętnych uczniów do podjęcia nauki Kaloe Organic Agricultural College  
z Państwa szkoły prosimy o bezzwłoczne nadsyłanie aplikacji (w języku angielskim 
bądź polskim) na adres:  

Kaloe - Organic Agricultural College - Skovridervej 1, 8410 Rønde Denmark 

Formularz zgloszeniowy można znaleźć na www.kalo.dk klikając polską flagę. 

Kandydaci zobowiązani są do przesłania następujących dokumentów: 
 wypełniony formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim lub polskim), 
 CV w języku angielskim, 

 kopię prawa jazdy, 

 dokumenty ukończenia szkoły (po ich otrzymaniu, przed ukończeniem edukacji 

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstemplowane przez dyrekcję szkoły) 

 

Informacje na temat rekrutacji i edukacji w Kaloe Organic Agricultural College dostępne są 
na stronie: www.kalo.dk  w języku polskim, angielskim oraz duńskim.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji w języku polskim należy kontaktować się  
z polskim przedstawicielem szkoły: 
Karolina Sikała: adres e-mail: ks@kalo.dk ; tel. +45 20195068 
 
Jesteśmy  w stanie zaprezentować nasz program w  Państwa szkole w grudniu bieżącego 
roku. Prezentacja będzie prowadzona w języku polskim przez naszą absolwentkę.  

 

Z poważaniem:  

Karolina Sikała 
 

http://www.kalo.dk/
http://www.kalo.dk/
mailto:ks@kalo.dk

