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Szanowni Czytelnicy! 
 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwe-

gian Accounting AS-dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii.

 W bieżącym numerze, w części ‘Polski przedsiębiorca w Norwegii’, podajemy informacje na temat 
Norwesko-Polskiej Izby Handlowej (NPCC). Przybliżamy także plany dotyczące Narodowego  
Planu Transportowego 2014 oraz opisujemy działania Norsk HMS Senter AS. W dziale ‘Polski pra-
cownik w Norwegii’, przybliżamy temat zasiłku przejściowego (AAP). Informacje dotyczące ubez-
pieczenia w Norwegii podajemy w części ‘Przewodnik po urzędach’. W dziale ‘Gość Polish Con-
nection’ o swoich doświadczeniach związanych m.in. z komunikacją międzykulturową opowie Pani 
Ewa Danela Burdon. W części ‘Norwegia po godzinach’ znajdują się informacje o targach i wyda-
rzeniach kulturalnych w Norwegii oraz przydatne linki i telefony, natomiast w artykule o Lofotach 
znajdą Państwo sporo ciekawostek i pięknych zdjęć z Norwegii.
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tów, które warto byłoby poruszyć, prosimy o kontakt z redakcją, mieszczącą się w naszym biurze w Gdyni. Adres e-mail: office@
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Norwesko-Polska 
Izba Handlowa (NPCC) 
– wsparcie dla Twojej firmy

Istnieje coraz więcej przed-
siębiorstw zarówno polskich, jak 
i norweskich, które dostrzegają 
korzyści i potencjał w między-
krajowej współpracy. Dzięki i 
dla takich podmiotów gospodar-
czych została utworzona Nor-
wesko-Polska Izba Handlowa. 
NPCC  jest pozarządową or-
ganizacją, która poprzez swoją 
działalność chce usprawniać, 
rozwijać i inspirować wymianę 
handlową pomiędzy obydwoma 
krajami.

Pomysł utworzenia nieza-
leżnej instytucji, która zajęła-
by się promocją i rozwojem 
polsko-norweskiej współpracy 
gospodarczej, przekazał pol-
sko-norweskiemu środowisku 
biznesowemu Wydział Promo-
cji Handlu i Inwestycji (WPHI) 
przy Ambasadzie Rzeczpospoli-
tej w Oslo, gdzie w grudniu 2011 
roku odbyło się spotkanie zało-
życielskie NPCC  i z którym Izba 
od początku ściśle współpracuje.

Firmy założycielskie Izby, 
które są jednocześnie firma-
mi członkowskimi to Veidekke 
ASA, PGNiG Norway AS, Polish 
Connection & Norwegian Acco-
unting AS, Berngaard/Sandbek 
AS, Torpol Norge,  Nova Bygg 
AS, Muehlhan Polska Sp. z o.o.,  
i Villa Bygg AS. Do grona pierw-
szych członków NPCC dołączyły 
również inne przedsiębiorstwa. 
Izba posiada obecnie 22 człon-
ków i są nimi:

1. Veidekke ASA
2. PGNiG Norway AS
3. Torpol Norge 
4. Muehlhan Polska  

Sp. z o.o.
5. Berngaard/Sandbek
6. Norwegian Accounting 

& Polish Connection
7. Nova Bygg AS 
8. Villabygg AS
9. Novum Consulting AS
10. Inventive Logic S.C.
11. Spiro System Sp. z o.o.
12. Aramex Elektro  

Sp. z o.o. 
13. AB Budpol 
14. Solaris Norge AS
15. BIC Electric Sp. z o.o. 
16. DEDECO Spółka z o.o.
17. Module Sp. z o.o.
18. 4Design
19. Dekpol Sp. z o.o.
20. Katarzyna Gełecka
21. Handel-Usługi  

H. Kaczor Sp. z o.o.
22. Sinkos Sp. z o.o.
Są to zarówno firmy pol-

skie, norweskie jak i polonijne 
w Norwegii. Wśród członków 
jest też jedna osoba prywatna. 
Obecni członkowie reprezentują 
następujące branże: budowlaną, 
morską, naftowo-gazowniczą, 
elektryczną, motoryzacyjną, IT, 
konsultingowo-księgową i praw-
niczną. 
Dotychczasowa aktywność

Spośród przedstawicieli 
pierwszych członków Izby został 
wybrany został Zarząd, którego 
zadaniem jest inicjowanie pomy-

słów i wdrażanie rozwiązań na 
rzecz rozwoju instytucji. 

Pierwszy rok istnienia Izby 
w większości został poświęcony 
sprawom organizacyjnym, ta-
kim jak budowanie i uruchomie-
nie strony internetowej, pracy 
na rzecz pozyskania sponsorów  
i nowych członków czy organi-
zacji biura. Ponadto przedsta-
wiciele Izby zajęli się również 
promocją NPCC podczas różno-
rodnych wydarzeń, uczestnicząc  
w oficjalnej wizycie Pary Królew-
skiej Norwegii  w Polsce w maju 
ubiegłego roku, a także podczas 
wydarzeń biznesowych organi-
zowanych przez Wydział Promo-
cji Handlu i Inwestycji Ambasa-
dy Polskiej w Norwegii czy też 
przez Norweską Izbę Handlową 
w Oslo. 
Spotkania – wiedza i kontakty

Istotnym zadaniem Izby, 
wpisującym się w działania na 
rzecz profesjonalizacji i rozwoju 
współpracy pomiędzy polskimi 
a norweskimi przedsiębiorcami, 
jest stwarzanie możliwości ne-
tworkingowych i edukacyjno-
-informacyjnych. Dlatego bar-
dzo ważną część dotychczasowej 
działalności NPCC, stanowiła 
organizacja wydarzeń o takim 
właśnie charakterze.

W 2012 roku zostały  zreali-
zowane dwa tego rodzaju spo-
tkania, z których pierwsze od-
było się we współpracy z WPHI 
w Oslo.  Było to seminarium dla 
podmiotów norweskich zaintere-
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sowanych możliwościami reali-
zacji inwestycji w Polsce i miało 
miejsce 14 czerwca w Stavanger. 
Kolejnym przedsięwzięciem był 
kurs pod hasłem ‘’Jak być do-
brym przedsiębiorcą i osiągnąć 
sukces w Norwegii?’’ zorganizo-
wany 7 listopada w Oslo, który 
dostarczał informacji o istotnych 
kwestiach formalnych i praw-
nych związanych z prowadze-
niem działalności, jak również  
o sposobie na reklamę i promo-
cję firmy.

Izba była rówież organiza-
torem seminarium nt. Przetar-
gów Publicznych w Norwegii, 
które odbyło się 17 kwietnia br. 
w Krajowej Izbie Gospodarczej 
w Warszawie. Spotkanie to było 

adresowane  do polskich firm, 
przede wszystkim z sektora bu-
dowlanego i branż powiązanych. 
Tematami prelekcji były zasady 
zamówień publicznych w Nor-
wegii, zasady selekcji/rekrutacji 
podwykonawców, jak i podsta-
wowe zasady porowadzenia dzia-
łalności w Norwegii. Uczestnicy 
mieli również okazję wysłychać 
ciekawego wykładu o polskiej 
i norweskiej kulturze biznesu. 
Istotnym punktem spotkania 
była także możliwość bezpośred-
niej rozmowy z menadżerami 

firm prowadzących działalność 
gospodarczą w Norwegii. Obec-
ni byli przedstawiciele norwe-
skich firm m.in. Veidekke ASA i 
Steen&Lund AS. W wydarzeniu 
wzięło udział 30 przedstawicieli 
23 przedsiębiorstw.

Obecnie NPCC jest w trakcie 
planowania seminarium i kursu, 
których realizacja przewidziana 
jest na jesień 2013 roku.

W pierwszej kolejności,  
w październiku, ma się odbyć 
seminarium dla branży IT, któ-
rego celem jest zapewnienie nor-
weskim i polskim uczestnikom 
aktualnych informacji o rynku 
IT w obu krajach i o istniejących 
możliwościach współpracy. Se-
minarium ma być również oka-

zją do nawiązania kontaktów, 
pomiędzy firmami z obu krajów. 
Oprócz prelekcji, przewidywane 
są prezentacje firm uczestniczą-
cych, jak również część, która bę-
dzie poświęcona indywidualnym 
rozmowom pomiędzy firmami.

Kolejnym wydarzeniem, 
przewidzianym na 25 listo-
pada, będzie kurs  nt. norwe-
skich kontraktów budowlanych 
i podstaw norweskiego prawa. 
Spotkanie będzie składało się  
z dwóch części, z których pierw-
sza będzie poświęcona umowom 

zawieranym pomiędzy przed-
siębiorcami, na tzw. rynku pro-
fesjonalnym, z kolei druga bę-
dzie dotyczyła umów, w których 
klientem jest konsument – osoba 
prywatna.
Cele  i aktualna oferta NPCC

Misją i celem NPCC jest pra-
ca na rzecz rozwoju i profesjo-
nalizacji dwustronnej współpra-
cy gospodarczej między Polską  
i Norwegią. Dlatego też Izba 
ma ambicje stanowić wiodące  
forum, sieć kontaktów, miejsce 
spotkań jak również być orga-
nem doradczym dla norweskich 
i polskich przedsiębiorstw i osób 
indywidualnych, zainteresowa-
nych rozwijaniem współpracy 
handlowej między obydwoma 
krajami.

Budowa bilateralnej, wiodą-
cej i prężnie działającej organiza-
cji to niewątpliwie złożony i am-
bitny projekt, wymagający czasu,  
zaangażowania i pracy. 

W związku z tym, że Izba 
istnieje od około półtora roku, 
jej działalność usługowa nie 
jest jeszcze w pełni rozwinięta. 
Budżet Izby stanowią głównie 
składki członkowskie, dlatego 
też prężność działań Izby i jej 
rozwój jest bezpośrednio zależ-
ny od liczby jej członków. Nie 
mniej jednak przynależność do 
Izby niesie ze sobą już teraz kon-
kretne korzyści. NPCC oferuje 
członkom następujące usługi:
•	 pomoc w wyszukiwaniu 

partnerów handlowych - 
Izba posiada dostęp do bazy 
danych firm w Norwegii, 
jak również wykorzystuje 
własną sieć kontaktów;

•	 możliwość uczestnictwa  
w różnego rodzaju spotka-
niach biznesowych, semina-
riach, konferencjach itp. or-
ganizowanych przez Izbę, za 
darmo lub za niższą cenę;

>>
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•	 promocja firm członkow-
skich podczas wydarzeń 
organizowanych przez Izbę, 
jak również na stronie in-
ternetowej Izby.

Innymi zaletami członko-
stwa są oferty firm partnerskich 
NPCC.

Jedna z największych nor-
weskich / skandynawskich firm 
zajmujących się strategiczną ko-
munikacją marketingową - Geel-
muyden.Kiese oferuje członkom 
NPCC dwie godziny darmowego 

doradztwa. Podobną ofertę do-
radczą daje również norweska 
kancelaria adwokacka - Bernga-
ard/Sandbek, która sama jest za-
łożycielem i członkiem NPCC. 
Izba zapewnia również niskie 
ceny usług tłumaczeniowych w 
Biurze Tłumaczeń i Doradztwa 
BTD.

Przynależność do Izby jest 
również potwierdzana certyfika-
tem członkostwa NPCC.

Istotą Norweskio-Polskiej 
Izby Handlowej jest praca nad 

rozwojem współpracy god-
podarczej obu krajów, przede 
wszystkim poprzez wspieranie  
i reprezentowanie interesów 
swoich członków. Dlatego Izba 
nieustannie pracuje nad ulepsza-
niem i rozbudowywaniem oferty 
usługowej dla zrzeszonych w niej 
podmiotów.

Serdcznie zapraszamy norwe-
skich i polskich przedsiębiorców 
do przystąpienia do NPCC.

>>

NPCC
www.npcc.no
E-mail post@npcc.no
Phone: +47 950 83 269
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Projekt Narodowego Planu 
Transportowego (Nasjonal trans-
portplan - NTP) na lata 2014-
2023 został przedłożony w Stor-
tingu 12. kwietnia, a poddany 
pod głosowanie 18. czerwca 2013 
roku. (Poprzedni Narodowy Plan 
Transportowy, na lata 2010-2019, 
był uchwalony w 2009 roku, ale 
jego pierwotny czas obowiązy-
wania uległ skróceniu: do koń-
ca 2013 roku). Plan przedstawia 
politykę transportową rządu  
i kładzie podwaliny pod przy-
szłe inwestycje, głównie drogowe  
i kolejowe, zapewniając ich od-
powiednie finansowanie. Duży 
nacisk kładziony jest w nim na 
jak najlepszą koordynację róż-
nych rodzajów transportu, pro-
mocję komunikacji publicznej  
w miastach i ekologię.
Założenia ogólne

Narodowy plan transportowy 
2014-2023 przedstawia długofa-
lową strategię rozwoju systemu 
transportowego, opartą o zało-
żenie, że należy jak najlepiej wy-
korzystać zalety poszczególnych 
środków transportu, tak by po-
wstał sprawny i jednolity system.

Poszczególne rodzaje trans-
portu charakteryzowane są  
w Planie następująco:
•	 Sieć dróg wiąże Norwegię w 

jedną całość i stanowi pod-
stawę dla większości rodzajów 
transportu.

•	 Transport kolejowy jest przy-
jazny środowisku i efektywny 
na obszarach, gdzie mamy do 
czynienia z dużymi strumie-
niami podróżnych i towarów.

•	 Transport lotniczy to bez-
pieczna i efektywna forma 
transportu, zarówno w przy-
padku podróży na długie, jak i 
na średnie dystanse, a zdecen-
tralizowana struktura lotnisk 
zapewnia dobry dostęp do 
transportu lotniczego w całej 
Norwegii.

•	 Transport morski najlepiej na-
daje się do przewozu dużych 
ilości towarów na duże odle-
głości.
Biorąc powyższe pod uwagę, 

rząd proponuje zróżnicowaną 
politykę transportową, uwzględ-
niającą różne cechy różnych 
środków transportu oraz indy-
widualne potrzeby transportowe 
poszczególnych części kraju.  

Głównym wyzwaniem  
w przypadku terenów o rozpro-
szonej zabudowie jest zapewnie-
nie dobrych połączeń, natomiast 
na terenach miejskich zadbanie  
o odpowiednią przepustowość 
systemu transportowego oraz  
o środowisko. W związku z tym 
priorytetami rządu są rozbudo-
wa sieci drogowej na prowincji 
oraz rozwój efektywnej komuni-
kacji publicznej oraz chodników 
i ścieżek rowerowych w mia-
stach.

Najważniejsze projekty drogo-
we - południe i centrum

Ambicją rządu jest zapew-
nienie Norwegii Zachodniej 
(Vestlandet) jednolitego (bez 
konieczności korzystania z pro-
mów) połączenia drogowego. Ma 
nim być nowa trasa E39. NTP na 
lata 2014-2023 zakłada rozpo-

częcie realizacji wielu projektów 
z tym związanych i planowanie 
pozostałych.

Łącznie inwestycje przy bu-
dowie nowej drogi E39 szaco-
wane są na 42 miliardy koron,  
z czego 20 miliardów ma pocho-
dzić z opłat za przejazdy (norw. 
bompenger), a 22 miliardy z bu-
dżetu państwa.

Całość projektu E39 ma zo-
stać ukończona w ciągu 20 lat.  

Jeśli chodzi o Norwegię po-
łudniową, oprócz inwestycji  
w znajdujący się tu fragment 
E39, NTP przewiduje solidną 
modernizację wielu odcinków 
głównych arterii komunikacyj-
nych regionu, czyli dróg E6, E16, 
E18 oraz E134.

W okresie trwania Planu dro-
ga E18 (prowadząca od granicy 
szwedzkiej do Kristiansand), ma 
na odcinku Oslo - Langangen 
(Telemark) stać się drogą czte-
ropasmową. Rozległe prace będą 
prowadzone też na odcinkach na 
południe od Langangen.  

Zmodernizowana zostanie 
szosa E6 w południowym i pół-
nocnym Trøndelagu.
Koleje Inter City

Wysoko na liście rządowych 
priorytetów ujętych w NTP znaj-
duje się rozbudowa kolejowych 
połączeń Inter City.

Do końca roku 2014 mają 
powstać dwutorowe linie z Oslo 
do Tønsberg, Seut/Fredrikstad 
oraz Hamar. Do końca 2026 roku 
dwutorowa linia ma sięgnąć do 
Sarpsborga. W wyniku prac mo-
dernizacyjnych na liniach Do-

Narodowy Plan Transportowy 
2014-2023

>>
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vre i Østfoldbanen ma również 
zwiększyć się ich przepustowość 
dla ruchu towarowego.

Dalsze plany będą robione po 
oddaniu ww. projektów do użytku.

W okresie obowiązywania 
Planu mają rozpocząć się pra-
ce przy budowie linii Oslo-Ski 
(Follobanen), która na większo-
ści trasy będzie przebiegać wy-
drążonymi przy użyciu TBM-ów 
tunelami. Po oddaniu tej linii 
do użytku znacznie poprawi się 
oferta komunikacyjna dla pasa-
żerów podróżujących pociągami 
podmiejskimi w okolicach Oslo 
oraz pociągami Inter City.
Modernizacja i elektryfikacja

Rząd planuje w okresie 
obowiązywania Planu moder-
nizację linii kolejowych wo-
kół Trondheim (tworzących 
tzw. Trønderbanen), w tym 
Meråkerbanen (linia z Hell do 
Storlien przy granicy ze Szwe-
cją).

Elektryfikacja, budowa dru-
giego toru na odcinku Hell-
Værnes oraz pozostałe zabiegi 
modernizacyjne zapewnią dużo 
lepszą ofertę w zakresie trans-
portu kolejowego w Norwegii 
środkowej, niż to ma miejsce 
dziś.
Północ

W ciągu dziesięciu lat (2014-
2023) łączne nakłady na rozbu-
dowę dróg i kolei w trzech naj-
bardziej na północ wysuniętych 
województwach (fylke) Norwegii 
mają wynieść 26,6 miliarda ko-
ron, z czego 4 miliardy mają po-
chodzić z opłat drogowych.

Remonty E6 w Helgelandzie 
mają przywrócić dobry stan tej 
drogi na południe od Saltfjellet,  
a modernizacja E10 poprawić 
połączenia drogowe z Vesterålen 
i Lofotami.

W Norlandzie i Troms zmo-
dernizowane mają zostać istotne 

odcinki dróg na terenach gór-
skich.

Kiedy zakończy się przebudo-
wa E6 na zachód od Alty, a dzię-
ki wybudowaniu nowego mostu 
w Tana bru zlikwidowane zosta-
nie drogowe “wąskie gardło” we 
wschodnim Finnmarku, E6 bę-
dzie miała odpowiedni standard 
na całym odcinku biegnącym 
przez Finnmark, natomiast roz-
budowa E105 ma poprawić połą-
czenie Kirkenes - Rosja.

Jeśli chodzi o koleje na pół-
nocy, w Narodowym Planie 
Transportowym zarezerwowane 
są środki na poprawę przepusto-
wości Ofotbanen (linia z Narwi-
ku do granicy szwedzkiej i dalej 
do Kiruny).

Priorytetem ma też być bu-
dowa dodatkowych rozjazdów 
oraz urządzeń do zdalnego stero-
wania ruchem pociągów na całej 
linii z Trondheim do Bodø (Nor-
dlandsbanen).
Koleje dużych prędkości jeszcze 
nie teraz

Ze względu na duże wy-
zwania transportowe w najbliż-
szych latach, zwłaszcza w rejo-
nach miejskich i podmiejskich, 
oraz na promowanie przez rząd 
rozwijania na nich lokalnych 
połączeń kolejowych, w Pla-
nie na okres 2014-2023 nie jest 
uwzględniona budowa kolei du-
żych prędkości.

Mimo to nowe linie Inter 
City będą budowane tak, by 
pociągi mogły jeździć po nich  
z prędkością 250 km na go-
dzinę - o ile nie spowoduje to 
znaczącego wzrostu kosztów  
w porównaniu z budową linii 
dostosowanej do prędkości 200 
km/h. W ten sposób linie te będą 
mogły zostać później włączone 
do ewentualnej siatki połączeń  
dużych prędkości.  

Same prace remontowe i mo-

dernizacyjne na kolei, które mają 
zostać przeprowadzone do roku 
2030 i tak pozwolą na skrócenie 
czasu podróży koleją, niekiedy 
dość znaczne. W pierwszym rzę-
dzie dotyczy to linii Dovrebanen, 
Østfoldbanen i Ringeriksbanen.  
Transport morski

Rząd norweski pragnie pro-
wadzić ofensywną politykę  
w zakresie transportu morskiego. 
W ramach strategii dla żeglu-
gi przybrzeżnej zarezerwowano  
w okresie trwania Planu 3 miliar-
dy koron na rozbudowę portów  
i wspieranie żeglugi przybrzeż-
nej, w tym monitorowanie ruchu 
jednostek na morzu.

Najważniejszym morskim 
projektem infrastrukturalnym 
będzie budowa tunelu dla stat-
ków pod półwyspem Stad. In-
westycja ta skróci czas żeglugi 
pomiędzy portami zachodniej 
Norwegii i pozwoli statkom 
uniknąć nawigacji po niebez-
piecznych wodach u wybrzeży 
gminy Selje. Realizacja projek-
tu będzie mogła rozpocząć się  
w okresie ostatnich sześciu lat 
obowiązywania Planu (być może 
już w roku 2018).
Transport lotniczy

Infrastruktura lotnicza była 
dotąd zasadniczo utrzymywana 
na zasadzie samofinansowania i 
NTP tego nie zmienia. Plan nie 
obejmuje żadnych ram finan-
sowania lotnisk itp. Mimo to 
rząd ponosi nadrzędną odpo-
wiedzialność za infrastrukturę 
dla lotnictwa cywilnego poprzez 
państwową spółkę Avinor AS. 
Raport parlamentarny na temat 
działalności Avinoru jest w fazie 
opracowywania i zostanie przed-
łożony niebawem. 

      Barbara Liwo  
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Dla przedsiębiorstw pragną-
cych zaistnieć na rynku norwe-
skim ważne jest przestrzeganie 
tamtejszych procedur, nie tylko 
ze względu na osiąganie docho-
dów, ale przede wszystkim ze 
względów bezpieczeństwa.

Norsk Helse Miljø og Sik-
kerhets Senter AS (Norsk HMS 

Senter AS) jest norweską firmą 
specjalizującą się w dostawie 
usług z zakresu zdrowia, środo-
wiska i bezpieczeństwa, a także 
organizacji różnorodnych kur-
sów kształcących. Jej głównym 
celem jest ułatwianie codzien-
nego życia przedsiębiorstwom 
poprzez zmniejszenie nieobec-
ności z powodu choroby, zwięk-
szenie rentowności, a także po-
przez reklamę. Do usług, które 
oferuje firma, zalicza się między 
innymi kontrolę wewnętrzną, 
pomoc w otrzymaniu certyfika-
tów, natomiast kontrola pozio-
mu azbestu i wilgoci, kontrola 
jakości powietrza w pomiesz-
czeniach, prace porządkowe,  
a także środki ochronne to 
główne obszary specjalistyczne 
firmy Norsk HMS Senter AS. 

Bardziej szczegółowy opis 
usług znajduje się poniżej:

•	 prace budowlane – firma za-
czerpnie niezbędnych infor-

macji w celu rozpoczęcia prac 
z odpowiedniej gminy w Nor-
wegii, jak również z innych 
kanałów informacyjnych, a 
także sporządzi swoistą mapę 
potencjalnych klientów;

•	 narzędzia – firma oferuje 
wiele przydatnych szablo-
nów i dokumentów z takich 

obszarów jak  np.: Arbe-
idstilsynet (Inspekcja Pra-
cy), Direktorat for samfun-
nssikkerhet og beredskap 
(Dyrektorat ds. Ochrony 
Ludności i Planowania Kry-
zysowego), oficjalne przepi-
sy w Norwegii, służba zdro-
wia, BHP i innych (adresy 
i łącza dostępne na stronie 
internetowej firmy);

•	 system kontroli wewnętrz-
nej – firma stworzy indy-
widualny system kontroli 
wewnętrznej dopasowany 
do potrzeb poszczególnych 
przedsiębiorstw, a tak-
że umożliwi konsultacje 
ze swoim pracownikiem  
w celu uzyskania dodatko-
wych objaśnień, jak rów-
nież zaoferuje możliwość 
elektronicznego dostępu do 
usługi;

•	 uwierzytelnienie – ogólne 
zatwierdzenie kwalifika-

cji firmy do wykonywania 
usług, czyli potwierdzenie 
zgodnie z istniejącymi wy-
mogami, co sprawi, że gmi-
na będzie mogła ograniczyć 
się jedynie do oszacowania 
korelacji między kompe-
tencjami danej firmy co do 
wykonywanych usług a dys-
ponowanymi środkami, po 

czym firma będzie mogła 
zostać zarejestrowana z kra-
jowym rejestrze (Foretak-
sregisteret);

•	 kursy – liczne kursy orga-
nizowane na stronie inter-
netowej firmy Norsk HMS 
Senter AS mają na celu ob-
jaśnienie podstawowych 
zagadnień z dziedziny zdro-
wia, środowiska i bezpie-
czeństwa, a dostępne są tak-
że w angielskiej i litewskiej 
wersji językowej.

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji można odwie-
dzić stronę internetową Norsk 
Helse Miljø og Sikkerhets Senter 
AS (http://www.norskhmssen-
ter.no/) bądź skontaktować się  
z nimi mailowo lub telefonicz-
nie. Wszelkie informacje kon-
taktowe dostępne są na wyżej 
wymienionej stronie.

Joanna Czyżewska

Norsk HMS Senter AS
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Zasiłek przejściowy (arbeid-
savklaringspenger – AAP) jest 
świadczeniem socjalnym, któ-
re zostało wprowadzone dnia 
1. marca 2010 jako zastąpienie 
trzech innych świadczeń: zasiłku 
readaptacji zawodowej (norw. 
attføringspenger), zasiłku rehabi-
litacyjnego (norw. rehabilitering-
spenger) oraz tymczasową rentę 
inwalidzką (norw. tidsbegrenset 
uførestønad).

Prawo do 
arbeidsavklaringspenger

Aby uzyskać prawo do zasił-
ku przejściowego (AAP), musi 
być spełniony warunek, że zdol-
ność do wykonywania pracy da-
nej osoby spadła przynajmniej 
o połowę wskutek choroby lub 
uszkodzenia ciała. Najważniej-
szym aspektem przy rozpatry-
waniu prawa do AAP jest to,  
w jakim stopniu choroba bądź 
uraz wpłynęły na możliwość pra-
cownika do wykonywania pracy, 
mniej istotny jest uszczerbek na 
zdrowiu sam w sobie.

Można uzyskać arbeidsavkla-
ringspenger, w przypadku gdy:
•	 otrzymuje się aktywne formy 

leczenia (np. rehabilitacja)
•	 uczestniczy się w progra-

mach powrotu do pracy
•	 podejmuje się próby powro-

tu do pracy zawodowej po 
przebytej chorobie

•	 jest się pod kontrolą i opie-
ką NAV po próbach leczenia  
i działaniach mających na 
celu znalezienie pracy
Można również uzyskać  

arbeidsavklaringspenger:
•	 podczas opracowywania pla-

nu powrotu do aktywności 
zawodowej (norw. aktivitet-
splan)

•	 podczas oczekiwania na  
leczenie bądź program po-
wrotu do pracy

•	 w czasie do trzech miesięcy 
podczas poszukiwania pracy 
lub przeprowadzanego lecze-
nia bądź działań mających 
na celu znalezienie pracy

•	 w czasie do ośmiu miesięcy 
podczas rozpatrywania po-
dania o rentę zdrowotną

•	 w czasie do sześciu miesięcy, 
jeżeli osoba ponownie stra-
ciła zdolność do pracy z po-

wodu choroby nie wypraco-
wawszy sobie na nowo prawa 
do chorobowego

•	 jeśli student wymaga lecze-
nia w celu wznowienia stu-
diów nie mając prawa do sty-
pendium w czasie choroby  
z norweskiego Fundu-
szu Kredytów Studenckich 
(norw. Lånekassen)
Wymagania:

•	 osoba musi być zamieszkała  
i przebywać w Norwegii

•	 osoba musi być w przedziale 
wiekowym między 18. a 67. 
rokiem życia
Ważnym warunkiem, jaki 

musi spełniać osoba starająca się 
o AAP jest ten, który stanowi, że 
należy być członkiem norweskie-
go systemu ubezpieczeń społecz-
nych (norw. folketrygden) przez 
okres co najmniej 3 lat przed mo-
mentem złożenia podania o zasi-
łek. Istnieją wyjątki od tej reguły.

Norweski zasiłek przejściowy, 
czyli arbeidsavklaringspenger

Zasiłek przejściowy (norw. arbeidsavklaringspenger – AAP) ma za zadanie zapewnić dochód 
osobom, które wykorzystały prawo do zasiłku chorobowego (norw. sykepenger) i które nadal  
z powodu choroby bądź urazu nie są zdolne do wykonywania pracy. Osoby te potrzebują pomocy 
NAV aby wrócić do czynności zawodowych.
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Jeżeli plan powrotu do ak-
tywności zawodowej przewiduje 
takie możliwości, można rów-
nież otrzymać świadczenie, gdy:
•	 otrzymuje się leczenie za gra-

nicą
•	 uczestniczy się w progra-

mach powrotu do pracy za 
granicą

•	 przebywa się tymczasowo za 
granicą, tak długo, jak pobyt 
ten nie koliduje z czynno-
ściami przewidzianymi przez 
plan
Jeżeli świadczeniobiorca za-

mierza pobierać AAP w czasie 
tymczasowego pobytu za granicą, 
musi się starać o taką możliwość  
z wyprzedzeniem. Zagraniczny 
pobyt musi się odbywać pod kon-
trolą i za przyzwoleniem NAV.

W jaki sposób ubiegać się 
o zasiłek

Najważniejszym działaniem, 
jakie musi podjąć osoba chcąca 
się starać o AAP, jest zarejestro-
wanie się jako użytkownik na 
stronie internetowej NAV www.
nav.no lub poprzez osobiste 
spotkanie z urzędnikiem w lo-
kalnym oddziale NAV. Osoba ta 
musi w czasie pobierania zasiłku 
wysyłać elektroniczne karty mel-
dunkowe (norw. meldekort) co 
2 tygodnie, podobnie jak osoby 
pobierające zasiłek dla bezrobot-
nych (norw. dagpenger). W sys-
temie powinno się znaleźć aktu-
alne CV użytkownika.

Oprócz rejestracji należy też 
wypełnić podanie o arbeidsa-
vklaringspenger i wysłać je wraz 
z aktualną dokumentacją me-
dyczną oraz innymi dokumenta-
mi do NAV.

Wypłaty AAP można otrzy-
mać najwcześniej od dnia, w 
którym się wysłało podanie wraz  
z dokumentacją.

Wysokość zasiłku
Wysokość arbeidsavklaring-

spenger stanowi 66% podstawy 
dochodowej. Kwota zasiłku jest 
zależna między innymi od takich 
czynników:
•	 wcześniejszych dochodów
•	 czy ma się na utrzymaniu 

dziecko / dzieci
•	 czy pobiera się inne świad-

czenia socjalne
•	 czy zdolność do wykonywa-

nia pracy spadła o minimum 
połowę zanim się ukończyło 
26 lat

•	 czy uległo się wypadkowi w 
miejscu pracy lub zapadło się 
na chorobę zawodową
AAP jest naliczane za dni po-

wszednie tygodnia i wypłacane 
za 5 dni każdego tygodnia. Jeśli 
osoba pobierająca zasiłek wycho-
wuje dziecko poniżej 18. roku 
życia, wówczas otrzymuje doda-
tek do zasiłku, który wynosi 27 
NOK na każde dziecko za dzień 
powszedni, za 5 dni w tygodniu.

Osoba uczestnicząca w pro-
gramach mających na celu po-
wrót do pracy ma prawo do do-
datkowych świadczeń mających 
na celu pokrycie wydatków zwią-
zanych z działaniami. Należą do 
nich:
•	 książki i inne materiały na-

ukowe
•	 codzienne wydatki na dojaz-

dy związane z programami
•	 wydatki na podróże do 

domu
•	 wydatki związane z przepro-

wadzką
•	 wydatki na opiekę nad dzieć-

mi związane z prowadzony-
mi działaniami

•	 dodatkowe koszty mieszka-
niowe związane z prowadzo-
nymi działaniami

Jeżeli dana osoba w ograni-
czonym okresie ma problemy  
z dotarciem do pracy lub na 
uczelnię z powodu choroby lub 
urazu, może ona otrzymać do-
datkowe pokrycie kosztów co-
dziennego transportu. Tego typu 
rozwiązanie jest alternatywą dla 
AAP.

Długość okresu pobierania AAP
Długość okresu pobierania 

zasiłku przejściowego jest uza-
leżniona od tego, jak długo dana 
osoba  ma potrzebę do prowa-
dzenia działań zmierzających 
do powrotu do pracy. Zwykle 
nie można pobierać zasiłku dłu-
żej niż przez 4 lata. Długość 
trwania zasiłku jest określana 
zgodnie z indywidualnymi przy-
padkami świadczeniobiorców.  
W szczególnych przypadkach 
okres trwania zasiłku jest dłuższy 
niż 4 lata.

Jeżeli osoba będzie w sta-
nie zdobyć pracę po leczeniu 
czy też działaniach mających na 
celu znalezienie pracy, będzie 
mogła otrzymać AAP na okres 
do trzech miesięcy podczas po-
szukiwania pracy. Musi być ona 
zarejestrowana w systemie NAV 
jako zwykła osoba poszukująca 
pracy (tak jak osoby przebywa-
jące na zasiłku dla bezrobotnych 
– dagpenger). Jeżeli ktoś się sta-
ra o uzyskanie renty zdrowotnej, 
może otrzymać arbeidsavkla-
ringspenger na okres do ośmiu 
miesięcy podczas gdy podanie  
o rentę jest w trakcie rozpatry-
wania.
  
 Borys Borowski

 Źródło: www.nav.no
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Aby uzyskać pomoc me-
dyczną w zakresie obowiązują-
cym w danym państwie ,trzeba 
zaopatrzyć się europejską kar-
tę ubezpieczenia zdrowotnego 
(nor.europeisk helsetrygdkort). 
Daje ona prawo do uzyskania 
świadczeń medycznych na tere-
nie wszystkich krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Szwajcarii. 

Pracownicy, którzy odpro-
wadzają składki na ubezpie-
czenie społeczne w Norwegii, 
muszą wystąpić o taką kartę do 
urzędu HELFO (czyli do admi-
nistracji służby zdrowia). 

Zaopatrzenie się w taką 
kartę jest niezwykle proste, 
zwłaszcza dla osób, posiada-
jących stały numer personal-
ny (fødselsnummer).Mogą oni 
zamówić kartę ubezpieczenia 

zdrowotnego poprzez stronę 
internetową HELFO : 

h t t p s : / / t j e n e s t e r. n a v. n o / 
helsetrygdkort/forside.do

Wystarczy wpisać swój nu-
mer personalny, ewentualnie 
zaznaczyć czy życzymy sobie 
również o kartę dla żony/męża 
i/lub dzieci.

P r a c o w n i c y  
z fødslesnummer, w celu zamó-
wienia europejskiej karty ubez-
pieczenia zdrowotnego, mogą 
również skorzystać z funkcji 
SMS,wysyłając sms-a o treści: 
kort (spacja) 11-cyfrowy numer 
personalny na numer 26626.

Z kolei osoby, mające nada-
ny tymczasowy numer perso-
nalny (d-nummer), mogą taką 
kartę zamówić telefonicznie, 

dzwoniąc na infolinię HELFO  
pod numer 00 47 815 70 030. 
W większości przypadków nie 
otrzymają oni jednak standar-
dowej karty, czyli takiej w for-
macie plastikowej karty płatni-
czej, tylko tymczasowy blankiet 
na kartce formatu A4. Wyda-
wany jest on z pół roczną datą 
ważności. Poza tymi niedogod-
nościami, papierowa wersja, 
uprawnia nas do tych samych 
świadczeń co wersja plastiko-
wa.

Karta przychodzi na adres 
zamawiającego w przeciągu  
10 dni od momentu złożenia 
zamówienia. 

O s o b y  o d d e l e g o w a n e 
do Norwegii z formularzem 
E-101/A1 z kraju rodzinnego, 
nie są członkami norweskiego 
systemu ubezpieczeń społecz-
nych i nie są one uprawnione 
do otrzymania europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowot-
nego z HELFO. Muszą o nią 
wystąpić do swojego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Polsce. 

Należy jednak pamiętać, że 
taka karta, daje jedynie swoje-
mu posiadaczowi jakiekolwiek 
uprawnienia w przypadku na-
głych wypadków czy chorób. 

Ubezpieczenie w Norwegii
Polacy pracujący w Norwegii często zadają sobie pytanie, czy ich norweskie ubezpieczenie działa 
poza granicami kraju, w którym pracują i w jakim zakresie. Wiadomo, że każdy ma obawy, co by 
było gdyby nagle zachorował podczas pobytu w Polsce czy też w innym kraju.
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Osoby odprowadzające 
składki na ubezpieczenie spo-
łeczne w Norwegii, mają prawo 
do ubezpieczenia norweskie-
go na terenie Polski dla siebie  
i/lub członków swojej rodziny 
i korzystać z pełnego zakre-
su świadczeń medycznych, tak 
jak każda osoba, ubezpieczona  
w  Narodowym Funduszu 
Zdrowia. 

Aby cieszyć się pełnym  
zakresem pomocy medycz-
nej i mieć możliwość leczenia  
w Polsce zarówno w przypadku 
nagłych wypadków jak i chorób 

przewlekłych, należy złożyć do 
HELFO podanie o druk E-106 
lub E-109.

Druk E-106 obejmuje głów-
nego ubezpieczonego oraz 
zgłoszonych członków rodzi-
ny, natomiast E-109 wydawane 
jest, jeżeli chcemy ubezpieczyć 
jedynie rodzinę.

Podanie takie trzeba wysłać 
do HELFO, dołączając do nie-
go  kopię umowy o pracę lub 
decyzji z NAV o przyznaniu 
zasiłku dla bezrobotnych, pasz-
portu, karty podatkowej oraz 

opcjonalnie rejestracji pobytu 
w Norwegii.

HELFO po weryfikacji da-
nych, wyśle druk E-106/E-109 
do petenta, lub do oddziału 
NFZ, właściwego miejscu za-
mieszkania w Polsce, który na-
stępnie  zarejestruje dokument 
i wyda poświadczenie ubezpie-
czenia występującemu.

Z przywileju tego mogą 
skorzystać osoby posiadające 
tymczasowy numer personal-
ny, natomiast osoby ze stałym 
numerem personalnym tylko 
pod warunkiem ,że mają swo-
je centrum życiowego interesu  
w Polsce (żona i/lub dzieci).

Oznacza to, że osoby ze sta-
łym numerem personalnym, 
nie mające rodzin w Polsce ,nie 
będą mieli przyznanego druku 
E-106.

Uwaga! Należy również pa-
miętać, że nie można posiadać 
podwójnego ubezpieczenia  
(z dwóch różnych krajów 
EOG), więc jeżeli rodzina ko-
rzysta już z ubezpieczenia  
w Polsce, nie może być ubez-
pieczona przy pomocy norwe-
skiego druku E-106.

Podania o druk E-106 są już 
dostępne w języku polskim na 
stronie HELFO: www.helfo.no

Barbara Krasowska

 Źródło : helfo.no, nav.no
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W 1998 roku założyła Pani w 
Oslo firmę doradczą Perfect 
Connection. Co tak «perfekcyj-
nie łączycie»?

Przedsiębiorstwa wielo-
kulturowe, w ostatnich latach 
głównie norwesko-polskie. 
Konkretnie zaś «łączymy per-
fekcyjnie».... kultury i ludzi! Bo 
czy nad Wisłą, czy nad fiorda-
mi przedsiębiorstwo to ludzie! 
Ich energia i zaangażowanie 
maja zasadniczy wpływ na zysk 
i rentowność organizacji. Nasza 
kluczowa kompetencja to tzw. 
due-dilligence: ludzi, relacji, 
struktur, procesów i komuni-
kacji. Zajmujemy się również 
zarządzaniem plotką, poprawą 
atmosfery, zadowolenia i lo-
jalności pracowników. Coraz 
częściej, rzekłabym niestety, 
proszeni jesteśmy o mediacje w 
zażegnywaniu konfliktów i roz-
wiązywaniu spornych kwestii 
między polskimi pracownika-
mi, a norweskimi zleceniodaw-
cami.  «Łączymy» zatem, jako 
mediatorzy, zwaśnione strony, 
pomagając im zażegnać kryzys 
bądź wyjść z impasu negocja-
cyjnego.
Co jest głównym źródłem wa-
śni miedzy stronami?

Oprócz naiwności (nierzad-
ko zaś głupoty!), którą Polacy 
demonstrują podczas negocjo-
wania warunków współpracy z 
Norwegami, częstym źródłem 
nieporozumień wiodących do 

poważnych konfliktów jest nie-
stety niewiedza kulturowa. A 
to przecież kultura definiuje 
logikę naszej komunikacji, jej 
zawartość i sposób przekazu. 
Kultura jest manifestacją nasze-
go umysłu, wyrażoną poprzez 
zachowanie, które niekoniecz-
nie musi być zrozumiane i za-
akceptowane przez partnera z 
innej szerokości geograficznej. 

Zapominamy często, że to, 
jak zachowujemy się w miejscu 
pracy, w jaki sposób podejmu-
jemy decyzje, działamy w gru-
pie, stereotypy, wśród których 
wyrośliśmy, prawo i przepisy, 
które regulują, co nam wolno, 
a czego nie, to, jak ubieramy się 
do pracy, a jak na przyjęcie in-
tegracyjne  rożni się w różnych 
kulturach. Tak więc, ma to zna-
czenie, by operując biznesowo 
w innej kulturze niż nasza wła-
sna, mieć świadomość kultu-
ry partnera, z którym przyszło 
nam współpracować. 

A to po to, żeby osiągnąć 
sukces, a tego chcemy, czyż nie? 
A zatem Pani recepta na suk-
ces?

Komunikować, komuniko-
wać i jeszcze raz komuniko-
wać... nasze obawy, spostrzeże-
nia, idee, wątpliwości, wiedzę, 
pomysły. Nie zakładajmy, że 
partner biznesowy... czyta w na-
szych myślach, że wie, o co nam 
chodzi.  

Nie ma co marzyć o sukcesie 
bez integracji kulturowej! Moim 
zdaniem, powinna ona - na 
równi z marketingiem, sprzeda-
żą czy IT - być uznana za odręb-
ną funkcję biznesową. Przed-
siębiorstwa, jeśli naprawdę są 
zainteresowane w 100% konso-
lidacją organizacji i jej pracow-
ników, nie powinny oszczędzać 
na funkcji  «przewodnika i na-
wigatora kulturowego», ktorego 
zadaniem jest doprowadzenie 
do fuzji kulturowej przedsie-
biorstwa, do znalezienia tych 
wszystkich elementów, które łą-
czą strony, a nie dzielą. Wszelkie 
kwestie kulturowe należy roz-
wiązywać w sposób  systema-
tyczny i starannie zaplanowany,  
a nie czekać na cud, wyznając 
zasadę: «jakoś to będzie».  Ni-
welowanie różnic kulturowych 
jest kluczem. Im szybciej ludzie 
z obu kultur dostaną możli-
wość współdziałania w ważnych 
sprawach biznesowych i odnio-
są sukces, który np. nie byłby 

,Nie ma co marzyć o sukcesie bez 
integracji kulturowej’  

- Pani Ewa Danela Burdon
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możliwy do osiągnięcia solo, 
tym szybciej nastąpi integracja, 
a wraz z nią uczucie spełnienia 
i sukcesu. 
Czy wielu Polaków, przyjeż-
dżających do Norwegii, do-
świadcza zjawiska szoku kultu-
rowego? 

Być może szokiem jest to, 
iż wielu Polaków odkrywa, że 
Norwegowie też potrafią, na-
zwijmy to, «kręcić» i nie są aż 
tak naiwni za jakich się poda-
ją, lub jak pragnęliby żeby ich 
postrzegano. Są znakomitymi 
negocjatorami i bez trudu, je-
śli chcą, mogą niejednego pol-
skiego biznesmena, podekscy-
towanego wizją niebywałych 
zarobków w kraju północne-
go dobrobytu,  wyprowadzić 
w pole.  Nie jest to jednak dla 
przyjeżdzających do Norwegii 
szok kulturowy, lecz...bizneso-
wy. Polacy przyzwyczajeni do 
krytykowania własnego kraju i 
idealizowania innych nacji tra-
cą czujność. To błąd! Często... 
szokująco kosztowny!  Wraca-
jąc zaś do szoku kulturowego.  
Myślę, że to raczej Norwegowie 
doznają takowego, odwiedzając 
po raz pierwszy Polskę. Wielu 
z nich żyje wciąż w przekona-
niu, że Polska jest «daleko od 
szosy»... Dziki Wschód i w ogó-
le.... To, czego doświadczają w 
Polsce, zapiera im dech ze zdzi-
wienia... i absolutnie nie pasuje 
do starannie pielęgnowanych 
stereotypów  na temat Europy 
Wschodniej i Polski. 
Co zatem może nas, jeśli nie 
zszokować, to zadziwić?

Wielkim zaskoczeniem dla 
Polaków może być wielokul-
turowość, a co za tym idzie 
«wielobarwność» norweskie-

go społeczeństwa. 223 kultury 
na 5 milionów mieszkańców to 
moim zdaniem niezły wynik. 
Przygotujmy się na to, że nasz 
najbliższy sąsiad będzie miał 
na imię Mahmud, a nie Lars, 
że meczety, których jest cał-
kiem sporo,  są bardziej oble-
gane niż kościoły i że w klasie, 
do której będzie chodzić nasze 
dziecko, najsłabiej reprezento-
waną grupą uczniów będą .... 
Norwegowie. Cóż jeszcze może 
zadziwić? Wysokość zasiłków 
rodzinnych i różnorodność 
świadczeń socjalnych oraz hor-
rendalnie wysokie ceny biletów 
za transport publiczny, miesz-
kań i żywności.
Czy jest coś, na co szczególnie 
powinniśmy się przygotować, 
być uczuleni?

Rodziny posiadające dzie-
ci na to, że na zawsze powinny 
się rozstać z pokusą dania swo-
jej pociesze tzw. niewinnego 
klapsa. Dzieci, zwłaszcza imi-
grantów, są pod lupą! Służby 
specjalne, odpowiedzialne za 
ochronę praw dziecka, czuwają. 
Są silne, mają władzę nieomal-
że absolutną. Wychowywanie 
musi odbywać się według jedy-
nie słusznych standardów nor-
weskich. 

 Zaś młodzi ludzie, single,  
decydujący się na wyjazd do 
Norwegii muszą... nauczyć się 
norweskiego, pokochać natu-
rę, samotność i spacery! Mowię 
to pół żartem, pół serio, choć 
sporo w tym prawdy. Należy 
być  przygotowanym na zma-
ganie się z uczuciem samotno-
ści i izolacji. Życie socjalne nie 
będzie z pewnością tak bujne i 
barwne jak w Polsce. Wynika 
to z różnicy priorytetów, war-

tości, mentalności, stosunku do 
rodziny, religii. Dla młodego 
pokolenie Norwegów, «wycho-
wanego na  ropie», wiele pro-
blemów, z którymi zmagają się 
ich rówieśnicy np. z Polski, po 
prostu nie istnieje. 

Przygotujmy się na to, by 
pokochać naturę i długie, sa-
motne spacery... Będziemy na 
to skazani. Na szczęście natura 
w Norwegii jest tak piękna, że 
«kara» obcowania z nią jest na-
prawdę miła. Wychodzi na do-
bre i ciału i duchowi!

 A inne sprawy, no cóż... Je-
śli nie cierpisz: dużych centrów 
handlowych, niedzielnych wy-
padów na zakupy połączonych 
z wizytą w kinie,  KFC,  pań 
sprzedających na ulicy kwiaty, 
smakowitych wyrobów cukier-
niczych, sklepów w których 
o dowolnej porze możesz ku-
pić piwo, gorącej czekolady...o 
smaku czekolady, konkurencji 
wśród sklepów spożywczych, 
galerii sztuk, teatrów tętniących 
zżyciem, polityków kłócących 
się w Parlamencie to Norwe-
gia jest krajem stworzonym dla 
Ciebie! 
Jak, według Pani doświadcze-
nia, postrzega się Polaków jako 
pracowników i przedsiębior-
ców? 

77 tysięcy Polaków jest ofi-
cjalnie zarejestrowanych w 
Norwegii. Jesteśmy największą 
grupa imigrantów. «Pobiliśmy» 
Szwedów i Pakistańczyków. 15 
tysięcy polskich rodzin zdecy-
dowało się na życie nad fior-
dami. Te cyfry mówią same 
za siebie. To właśnie ci ludzie 
każdego dnia swą postawą i za-
chowaniem wpływają na to, jak 
postrzega się polskiego pracow-

>>
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nika nad fiordami. I przyznać 
trzeba, ze czasy ironii, kiedy to 
opowiadano dowcipy na temat 
polskiego zbieracza truskawek, 
należą już do przeszłości. Te-
raz króluje polski stolarz, który 
jest synonimem jakości i polski 
budowlaniec, który stał się sy-
nonimem efektywności i praco-
witości. Postrzega się nas jako 
przedsiębiorczych, pracowitych 
i wydajnych pracowników, choć 
trochę nieprzewidywalnych i ze 
słabością do narzekania. 
Czy jest cos czego polscy i nor-
wescy pracownicy mogliby się 
od siebie nawzajem uczyć?

Zawsze jest tak, że mamy 
coś do dania innym i zawsze 
jest coś, czego możemy nauczyć 
się od innych. Norwegowie są 
znakomicie przygotowani do 
pracy zespołowej. Prace w gru-
pie mają w genach. Jest dla nich 
czymś naturalnym. Są dobrze 
zorganizowani i karni. Nigdy 
nie krytykują przełożonych, je-
śli już, to baaardzo po cichu... 
Polacy są indywidualistami, 
którzy lubią chodzić własny-
mi drogami i zbyt często «wie-
dzą lepiej». Polak zapytany, czy 
woli być szczęśliwy czy mieć ra-
cję, wybierze to ostatnie. Nor-
weg zaś ceni sobie szczęście i...
święty spokój. Norwegowie 
podziwiają nas za kreatyw-
ność, umiejętność myślenia 
poza schematem i wydajność. 
Jesteśmy szybcy, sprawni i efek-
tywni. Czas to pieniądz nie jest 
norweską dewizą, dlatego tez 
nasze tempo może czasami za-
pierać dech lub «obezwładniać» 
norweskiego pracodawcę. 
Co polska firma, chcąca rozwi-
nąć swoją działalność także za 
granicą, powinna zrobić, żeby 

jak najlepiej zaprezentować się 
na norweskim rynku?

Przede wszystkim «odrobić 
pracę domową» to znaczy za-
znajomić się z norweską kul-
turą, zwyczajami biznesowy-
mi, prawem, językiem.  Dobre 
przygotowanie pracowników na 
spotkanie z norweskimi part-
nerami to jeden z zasadniczych 
warunków sukcesu. Robiłam to 
w wielu firmach. Dzięki temu, 
jak sądzę, uniknęły one niepo-
rozumień i napięć, jak również  
nieprzyjemnych i kosztownych 
dla stron konfliktów, prowadzą-
cych czasem do zerwania  kon-
traktów i umów. 

Poza tym, cóż może być lep-
szą wizytówką firmy i ludzi niż  
solidność,  pracowitość i uczci-
wość? Wsparte referencjami z 
wcześniejszych projektów, uła-
twi zaistnienie na norweskim 
rynku.
Czy ma Pani rady dla osób 
pragnących wyjechać do Nor-
wegii? 

Standardowa odpowiedź po-
winna brzmieć: Bądź otwarty. 
Nie oceniaj. Chciej się uczyć 
nowych rzeczy. Zasięgnij języ-
ka na temat miejsca, do którego 
planujesz się przenieść. To za-
wsze pomaga.

Mieszkam w Norwegii 1986 
roku. Kraj ten, jak my wszyscy, 

zmienił się i cały czas zmienia. 
Są jednak pewne wartości nie-
podważalne, które zawsze obo-
wiązywały i będą obowiązywać 
w Norwegii. Warto o nich pa-
miętać, jeśli chce się możliwo-
ści, które daje Norwegia, prze-
kuć w sukces. Najważniejsze to:
•	 Nigdy	 nie	 krytykuj	 własne-

go kraju, czytaj: Polski! Nor-
wegowie nigdy nie krytykują 
swojej ojczyzny.  Mogą stra-
cić do ciebie zaufanie i szacu-
nek!

•	 Nigdy	 nie	 mów:	 «Oni Pola-
cy», bo w Norwegii mówi się 
tylko: «My Norwegowie»

•	 Pogódź	 się	 z	 tym,	 ze	 żadna	
nacja nie imponuje Norwe-
gom, bo jest biedniejsza.

•	 Przyswój	sobie	zwrot:	«norsk	
er best»: «to, co norweskie 
jest najlepsze».

•	 Masz	 prawo	 popełnić	 błąd,	
ale nie masz prawa byc nielo-
jalny. 

•	 Niechęć	 do	 samokrytyki	 
i wiara w autorytety (po-
lityków i instytucje!), czy-
ni z Norwegów zwartą silę  
i wspólnotę!

Powodzenia, czyli... Lykke til!

Rozmawiała:  
Martyna Mazurska

>>
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Lofoty (nor. Lofoten) ze 
swoimi głębokimi fiordami, 
pokrytymi śniegiem szczytami, 
czerwonymi domkami i dor-
szem suszącym się na słońcu 
są jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych „towarów ekspor-
towych” Norwegii. Wiele osób 
na słowo „Norwegia” wyobraża 
sobie właśnie pocztówkowe wi-
doki z tego archipelagu. Nazwa 
Lofoten oznacza łapę rysia, któ-
rej to kształt przypomina jedna 
z głównych wysp – Vestvågøya. 
Wyspy zasiedlone były już w 
epoce żelaza, a w czasach Wi-
kingów powstał tu pierwszy w 
północnej Norwegii ośrodek 

miejski – Vågan. Głównym źró-
dłem utrzymania mieszkańców 
od ponad tysiąca lat są poło-
wy dorsza, który przybywa na 
Lofoty na tarło. Od dłuższego 
czasu z przypływającymi na 
archipelag rybami konkurują 
napływający z kraju i zagranicy 
turyści. Lofoty to, wbrew pozo-
rom, rozległy obszar, najlepiej 
zwiedzać archipelag i przebie-
gającą przez niego Krajową 
Trasę Turystyczną (E10 Nasjo-
nal Turistveg) samochodem lub 
motorem – dla wytrwałych ist-
nieje opcja rowerowa. A jest co 
podziwiać i co robić…

Punkt wypadowy
Jedyną miejscowością na 

Lofotach o typowo miejskiej 
zabudowie jest Svolvær na 
Austvågøya. Miasteczko jest 
najbardziej popularnym punk-
tem wypadowym do zwiedza-
nia pozostałych atrakcji archi-
pelagu, tym bardziej, że miasto 
ma bezpośrednie połączenia 
z Bodø (prom) i lotniskiem 
Harstad/Narvik (autobus), to 
tu przybijają też statki Hurti-
gruten. Miłośnicy pieszych wę-
drówek powinni wspiąć się na 
Linken, skąd roztacza się pięk-
ny widok na całą okolicę. Ze 
Svolvær wyruszają wycieczki 

Lofoty – kwintesencja Norwegii
O Lofotach napisano już bardzo wiele. Gdyby ktoś chciał zebrać wszystkie książki, broszury  
i artykuły o tym północnym archipelagu, musiałby pewnie założyć odrębną bibliotekę. Ale z 
drugiej strony… O Lofotach można pisać w nieskończoność…

>>
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łodziami do Raftsundet i od-
nogi cieśniny – przepięknego 
Trollfjorden (jeden z najbar-
dziej obfotografowanych punk-
tów Lofotów), stąd można też 
wyruszyć statkiem na pełne 
morze, by obserwować orki, czy 
też wyprawić się na Svinøya, by 
zobaczyć suszone tradycyjną 
metodą dorsze.

Trochę historii i mnóstwo ryb
Jak już wspomniałam, na 

Lofotach od ponad tysiąca lat 
króluje dorsz. Nietrudno domy-
ślić się, że ryby i rybołówstwo 
muszą być też obecne w muze-
ach. Jednym z najciekawszych 
jest Lofotmuseet w Kabelvåg 
na wyspie Austvågøya. Wśród 
tradycyjnych czerwonych dom-
ków można podziwiać nie 
tylko kolekcję łodzi i kutrów 
rybackich oraz poznać histo-
rię połowów dorsza, ale także 
obejrzeć rodzime rękodzieło  
i tradycyjny ogród. Mu-
zeum jest polecane dla rodzin  
z dziećmi, podobnie jak poło-
żone nieopodal Lofotakvariet, 
gdzie można m.in. obejrzeć za-
pierający dech w piersiach film 
o Lofotach i wziąć udział w kar-
mieniu fok – dzieci na pewno 
będą zadowolone, a i dorosłym 
trudno będzie oprzeć się uro-
kowi wąsatych mieszkańców 
okolicznych wód.

Jeśli komuś jeszcze mało, 
powinien wybrać się do miej-
scowości o najkrótszej nazwie 
na świecie. W Å (zwanym także 
Å i Lofoten) na Moskenesøya 
kończy się droga E10, dalej 
można wyruszyć tylko przez 
morze. Na tym końcu świata 
również znajdziemy sympa-
tyczne „rybie” muzea: Norsk 

Fiskeværmuseum i Lofoten 
Tørrfiskmuseum. To pierwsze 
to w rzeczywistości skansen, 
obejmujący świetnie zachowa-
ne stupięćdziesięcioletnie za-
budowania tradycyjnej wioski 
rybackiej. Można zwiedzić wy-
stawy, wziąć udział w konkur-
sie rozróżniania zapachów, a w 
tutejszej piekarni kupić chleb  
i cynamonowe bułeczki (nie-
stety tylko latem). Drugie mu-
zeum to Muzeum Dorsza,  
w którym można obejrzeć na-
rzędzia służące do połowów  
i film o tym największym natu-
ralnym bogactwie Lofotów.

I jeszcze troszeczkę historii
Ryby rybami, ale nie tyl-

ko dorsze grasowały po wo-
dach północy. W Borg na 
Vestvågøya odkryto jedyne na 
terenie Norwegii pozostałości 
po domostwie lokalnego wodza 
wikingów – høvdinga. Dom  
o budzącej respekt długości 83 
m zrekonstruowano i dziś mie-
ści się tu Lofotr Viking Mu-
seum. W zagrodzie hoduje się 
zwierzęta, nad ogniem bulgo-
cze latem gulasz z jagnięciny, 
a w części muzealnej umiesz-
czono znaleziska rodem ze śre-
dniowiecza. Doskonałe miejsce 

dla małych i dużych miłośni-
ków brodatych wojowników 
sprzed wieków.

Galeria osobliwości
Muzea muzeami, ale naj-

większe wrażenie robi na Lo-
fotach przyroda. Oprócz pocz-
tówkowych fiordów i gór, 
archipelag może się pochwalić 
kilkoma nader oryginalnymi 
atrakcjami. Kto czytał „20 ty-
sięcy mil podmorskiej żeglu-
gi” Juliusza Verne’a, powinien 
kojarzyć piekielny wir Mo-
skenesstraumen (Maelstrom),  
w którym zniknął Nautilus. 
Mało kto wie, że to miejsce 
znajduje się u południowo za-
chodnich wybrzeży wyspy 
Moskenesøya i można się do 
niego dostać łodzią. Przewod-
nicy z pewnością nie pozwolą 
na to, by turyści podzielili los 
kapitana Nemo i jego załogi, 
niemniej jednak niesamowite 
przeżycia zapewnione.

Jeśli już jesteśmy przy oso-
bliwościach Lofotów, wypa-
dałoby wspomnieć o … pu-
styni. Dobrze czytacie, Polska 
ma swoją Pustynię Błędow-
ską, a Norwegia swoją pusty-
nię w Sommarhus na północy 
Austvågøya. Innym ciekawym 
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miejscem, o którym nie wszy-
scy wiedzą, jest Finnkjerka 
– oryginalna formacja skalna 
i dawne miejsce kultu, położo-
ne na południowym zachodzie 
Hinnøya, uznawane za swego 
rodzaju skałę ofiarną tutejszych 
Samów.

Cóż, powoli zbliżamy się do 
końca... W tym artykule wspo-
mniane zostały tylko niektóre 
atrakcje. Z pewnością pomi-
nięto wiele ważnych i pięknych 

miejsc, choćby Henningsvær  
z uroczymi sklepikami i kafej-
kami, Skomvær Fyr na ostat-
niej wyspie archipelagu, Eggum  
z niesamowitym widokiem na 
słońce o północy i zorzę po-
larną, wspaniałe plaże i gale-
rie sztuki… Ale zawiadamiam 
wszem i wobec: NIE DA SIĘ 
opisać wszystkich atrakcji Lo-
fotów w jednym artykule. To 
po prostu trzeba zobaczyć na 
własne oczy i poczuć na wła-
snej skórze (jeśli chodzi o ryby, 

to również we własnym nosie). 
Można to zrobić we własnym 
zakresie, a można podczas jed-
nej z licznych wycieczek zorga-
nizowanych – pieszo, rowerem, 
łodzią…
Przydatne strony www:

www.visitlofoten.com
www.visitlofoten.as
www.lofoten.info
www.lofoten-startside.no

Magdalena Ułas

Museum Nord – Lofotmuseet
Storvågan
8310 Kabelvåg
Vågan
www.lofotmuseet.no

Godziny otwarcia:
styczeń-kwiecień i październik-14 grudnia pn-pt 09.00-15.00
maj i 16 sierpnia-wrzesień pn-pt 09.00-15.00, sb-nd 11.00-15.00
czerwiec-15 sierpnia pn-nd 10.00-18.00
Ceny biletów:
Dorośli – 70 NOK
Studenci – 50 NOK
Dzieci – 25 NOK

Lofotakvariet
Storvågan
8310 Kabelvåg
Vågan
www.lofotakvariet.no

Godziny otwarcia:
luty-kwiecień i wrzesień-listopad pn-pt, nd 11.00-15.00
maj pn-nd 11.00-15.00
czerwiec-sierpień pn-nd 10.00-18.00
Ceny biletów:
Dorośli – 110 NOK
Emeryci/Studenci – 80 NOK
Dzieci (3-15 lat) – 55 NOK
Bilet rodzinny – 310 NOK
Grupy (min. 20 os.) – 80 NOK/os.

Norsk Fiskeværsmuseum
Å
8392 Sørvågen
Moskenes
www.lofoten-info.no/nfmuseum

Godziny otwarcia:
20.06-20.08 pn-nd 10.00-18.00
Reszta roku pn-pt 10.00-15.30
Ceny biletów:
Dorośli – 60 NOK
Studenci – 30 NOK
Dzieci 12-15 lat – 30 NOK
Cennik dla grup dostępny na stronie internetowej

Lofoten Tørrfiskmuseum
Å
8392 Sørvågen
Moskenes
www.lofotenferie.com

Ceny biletów:
Dorośli – 40 NOK

Lofotr Viking Museum
Prestegårdsveien 59
8360 Bøstad
Vestvågøy
www.lofotr.no

Godziny otwarcia:
styczeń-kwiecień i 16 wrzesnia-grudzień śr, sb 12.00-15.00
maj i 16 sierpnia-15 września pn-nd 10.00-17.00
czerwiec-15 sierpnia pn-nd 10.00-19.00
Ceny biletów:
Dorośli – 15.06-15.08 140 NOK, 16.08-14.06 120 NOK
Dzieci 6-15 lat – 15.06-15.08 70 NOK, 16.08-14.06 60 NOK
Emeryci/studenci – 100 NOK
Bilet rodzinny – 15.06-15.08 350 NOK, 16.08-14.06 300 NOK
Grupy (min. 12 os.) –100 NOK/os.
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1.  UDI / Utlendigsdirektoriatet – 
urząd ds. obcokrajowców 
www.udi.no 

2.  Skatteetaten – urząd skarbowy  
http://www.skatteetaten.no/

3. Trygdeetaten – ’ZUS’- rodzinne, 
chorobowe, renty  
A-etat – pośrednictwo pracy, 
szkolenie zawodowe  
Sosialkontor – urzad ds. 
socjalnych – zasilek socjalny, 
zapomogi innego rodzaju  
Trzy powyzsze urzędy zostały 
zastąpione przez NAV- Urząd Pracy 
i Spraw Socjalnych 
www.nav.no

4. Fastlege – lekarz domowy - znajdź 
swojego lekarza domowego 
https://tjenester.nav.no/
minfastlege/innbygger/ 
visloginside.do 

5.  Toll - urząd celny  
www.toll.no 

6. Bronnoysundregistrene – oficjalny 
rejestr firm w Norwegii  
www.brreg.no 

7. Altinn – elektroniczne 
skladanie zeznań podatkowych; 
bedriftsinformasjon – informacja 
dla firm oraz osób zakladających 
firmę  
https://www.altinn.no

8. Ambasada Rzeczpospolitej 
Polskiej w Oslo 
www.oslo.polemb.net

9. Pomoc prawna 
www.prawo.no  
(strona w języku polskim)

10. Informacja turystyczna oraz 
transport miejski 
www.trafikanten.no

11. Arbeidstilsynet (inspekcja pracy) 
www.arbeidstilsynet.no

12. Doffin – informacje na temat 
przetargów i zamówień 
publicznych w norwegii 
www.doffin.no

13. Regelhjelp.no – przewodnich po 
przepisach dotyczących zdrowia, 
środowiska oraz bezpieczeństwa.
www.regelhjelp.no

14. Frirettshjelp – darmowa pomoc 
prawna w Oslo:  
http://www.frirettshjelp.com/

15. Wszystko w jednym miejscu...  
http://www.norge.no/  
... i to samo po angielsku:  
http://www.norway.no/Default.asp  

TELEFON ALARMOWY  
(pogotowie, stra poarna, policja)
Telefon: 112
-----------------------------------------------------------------
INFORMACJA
Telefon: 1881
-----------------------------------------------------------------
INFORMACJA TURYSTYCZNA  
ORAZ TRANSPORT MIEJSKI
Telefon: 177
-----------------------------------------------------------------
ALTINN – Informacja na temat zakładania  
i prowadzenia przedsiębiorstwa w Norwegii.
Telefon: 800 33 840
-----------------------------------------------------------------
SKATTEETATEN (URZĄD SKARBOWY)
Telefon: 800 80 000
-----------------------------------------------------------------
NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
Telefon: 800 33 166
-----------------------------------------------------------------
NAV Servicesenter EURES (Urząd Pracy i Spraw 
Socjalnych ds. obcokrajowców)
Telefon:  75 42 64 04 (dla pracodawców) 
 800 33 166 (dla pracowników)
-----------------------------------------------------------------
ARBEIDSTILSYNET (INSPEKCJA PRACY) 
Telefon: 815 48 222
-----------------------------------------------------------------
NORWAY.NO - Informacja na temat wszelkich instytucji, 
urzędów i organizacji w Norwegii. Jeśli szukasz informacji 

na konkretny temat tutaj dowiesz się gdzie można ją 
znaleźć.
Telefon: 800 30 301
-----------------------------------------------------------------
DOFFIN – Informacje na temat przetargów i zamówień 
publicznych w Norwegii
Telefon: 22 11 11 05
-----------------------------------------------------------------
REGELHJELP.NO – przewodnich po przepisach 
dotyczących zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa.
Telefon: 815 48 222
-----------------------------------------------------------------
Utlendingsdirektoratet UDI (Urząd ds. obcokrajowców)
Adres korespondencyjny:  Postboks 8108
   0032 Oslo
Adres:   Hausmanns gt. 21
   0182 Oslo

Telefon:   23 35 16 00  
(w godzinach: 09.00 - 15.30)
-----------------------------------------------------------------
AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OSLO
Olav Kyrres Plass 1
0244 Oslo

Telefon: 24 110 850
e-mail: oslo.info@msz.gov.pl

PRZYDATNE LINKI:

WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047
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TARGI ORAZ WYSTAWY W NORWEGII 
Październik / listopad 2013

Bygg Reis Deg 2013

16-20 październik
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi Bygg Reis Deg to otwarte targi branżowe, podczas których prezentowane są najnowsze i naj-
ciekawsze rozwiązania związane z budownictwem. Podczas targów odbędzie się także cykl prelekcji 
. Poza otwartą konferencją, skupiającą się na zagadnieniach związanych z innowacjami oraz nowymi 

technikami, organizatorzy planują pięć różnych sesji tematycznych.

Więcej informacji: http://www.byggreisdeg.no

Oslo Motor Show

25-27 październik
Norges varemesse, Lillestrøm

Oslo Motor Show to miejsce spotkań motoentuzjastów.  Znajdą tu wszystko, o czym marzą- od moto-
cykli po unikatowe samochody ciężarowe. Oslo Motor Show gromadzi pojazdy z rozmaitych dziedzin 
motoryzacji i z całej Skandynawii. Dodatkowo, imprezie towarzyszyć będzie spektakularny show na 
wolnym powietrzu.

Więcej informacji: http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

Skiexpo & Boardexpo 2013

1-3 listopad
Norges Varemesse, Lillestrøm

Największe norweski targi dla osób zainteresowanych narciarstwem i snowboardem. Przez trzy dni 
zwiedzający zapoznają się z nowinkami w dziedzinie sportów zimowych, poznają i wymienią do-
świadczenia z innymi pasjonatami, a także wezmą udział w ciekawych wydarzeniach i prezentacjach.

 
Więcej informacji: http://skiexpo.no/
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TROCHĘ KULTURY,  
CZYLI WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE W NORWEGII

Październik / listopad 2013

Oslo Operafestival 2013

2-30 październik
Oslo

Oslo Operafestival to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich melomanów, którzy nade 
wszystko uwielbiają operę. Podczas jesiennej imprezy, każdy ma szansę obcować z muzyką- 
zarówno w pubie, tramwaju czy sali koncertowej. Operafestival to wydarzenie zarówno dla 
kochających operę, jak i osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o tej formie sztu-
ki. Wstęp na wiele wydarzeń jest bezpłatny.
 

 Den Store Norske Humorfestivalen 2013

2-6 październik
Stavanger

Coroczny festiwal kabaretowy, prezentujący zabawne występy z różnych dziedzin- od stand-
-up przez improwizację po zorganizowane rewie. Z festiwalem związana jest duża liczba wy-
stępów kabaretowych oraz możliwość zobaczenia na scenie największych gwiazd z branży.

Więcej informacji: http://www.humorfestivalen.no/

 Oslo World Music Festivel 2013

29 październik – 3 listopad
 Oslo

W tym roku odbędzie się już 20. edycja festiwalu. Celem imprezy jest prezentacja muzyki 
z całego świata, jednak organizatorzy koncentrują się na Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. 
Oslo jesienią odwiedzi wiele znanych nazwisk, ale też artyści, którzy po raz pierwszy zapre-
zentują się na festiwalu. Podczas imprezy na 18 scenach rozmieszczonych na terenie całego 
Oslo będzie można posłuchać ponad 300 artystów z całego świata.

Więcej informacji: http://www.osloworld.no/




