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Aleksandra Fajfer Eriksen

Jak to się zaczęło? 
Firmowa podróż, która trwa już 10 lat

Trudno sobie wyobrazić, że upłynęło już dziesięć 
lat! Ta dekada minęła mi i mojemu zespołowi, jak 
wczorajszy dzień: szybko, intensywnie i owocnie. Była 
to dekada ciężkiej pracy, która szczególnie teraz, gdy 
wracam do początków, usłana jest bezcennymi wspo-
mnieniami. Ale, jak to się zaczęło? 

6 lipca 2004 roku, po wielu latach pobytu w Nor-
wegii, „narodziła się” firma o bardzo filozoficznej na-
zwie „AD ASTRA”. 

Podwalinami do założenia firmy stały się zgroma-
dzone na przestrzeni czasu doświadczenia, wsłuchiwa-
nie się w rozmowy rodaków, reagowanie na ich potrze-
by w kraju migracji, refleksje, szukanie nowych wyzwań 
w życiu zawodowym i ... pewne znużenie wieloletnią 
posadą w norweskiej budżetówce. I w oparciu o odro-
binę łaciny: „AD ASTRA” =  
„Do Gwiazd”, nieco naiwnie 
i górnolotnie, ale idei przy-
świecały i ambicje, i nadzieje, 
stąd ta nazwa. 

Jak czas pokazał, nazwa nie do końca znalazła zro-
zumienie wśród naszych Klientów, wobec czego nie 
była zbyt dobrze postrzegana przez osoby postronne, 
urzędy i partnerów biznesowych. Dlatego, po niedłu-
gim czasie nastąpiła zmiana nazwy na więcej mówiącą 
„Polish Connection” ... 
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Wywiad 
z Aleksandrą 
Fajfer Eriksen
– Prezesem Zarządu Polish Connection

M: Jakie były początki firmy Polish Connection?
A: Och, to długa historia! Do Norwegii przyjechałam  
w 1994 roku. Z potrzeby tzw. chwili bardzo szybko pod-
jęłam naukę języka, bo bez tego nie miałabym szans na 
codzienne funkcjonowanie, a tym bardziej na prowa-
dzenie własnego biznesu. Wkrótce potem otrzymałam 
pierwszą pracę w Norwegii. W Polsce studiowałam 
psychologię, co pomogło mi w tamtym czasie bardzo 
szybko znaleźć zatrudnienie zgodne z moim wykształ-
ceniem. Zaczęłam pracę z trudną młodzieżą, w instytu-
cji państwowej. 
M: A jak radziłaś sobie z tym całym skomplikowanym 
światem formalności w Norwegii? 
A: Muszę nieskromnie powiedzieć, że całkiem dobrze. 
W tym czasie Polska nie była członkiem Unii Europej-
skiej, więc samodzielnie załatwiałam skomplikowane  
i czasochłonne kwestie formalne – począwszy od drob-
nych spraw, po te urzędowe, związane z życiem w Nor-
wegii. Nigdy nie miałam z tym problemu, choć było 
to wyzwanie, ponieważ i język, i system były dla mnie 
całkiem nowe. Moją ostatnią pracą przed założeniem 
firmy była praca z młodzieżą mieszkającą w instytucji 
opiekuńczej. Personel był za nią odpowiedzialny tak-
że od strony formalnej, przygotowywaliśmy niezbęd-
ną dokumentację, raporty, byliśmy odpowiedzialni za 
kontakty ze szkołą i instytucjami nadzorującymi. 
W tej pracy najbardziej frustrowało mnie to, że wszyst-
kie procesy decyzyjne trwały bardzo długo, co przy mo-
jej niezliczonej ilości pomysłów oznaczało, że po czasie 
mój zapał wygasał bezpowrotnie. 
M: Na przykład?
A: Na przykład, na moją propozycję odnośnie wydłu-
żenia czasu pracy w weekend, abyśmy mogli spędzać  
z podopiecznymi więcej czasu, poprzez zabieranie 
ich na przykład na całodniowe wycieczki, czekali-
śmy na odpowiedź z norweskiej Inspekcji Pracy po-
nad pół roku. To zupełnie nie motywowało do pracy  
i dalszej proaktywności... 
M: Hm, ciekawe …
A: Tak, to właśnie, głównie z tego powodu zaczęłam 
myśleć o zmianie pracy - choć nie od razu o własnej 
firmie. Szukałam czegoś innego, kreatywnego, spraw-

dzałam różne szanse i możliwości. Gdy nastał 2004 
rok, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej, moje 
nowe „drzwi biznesowe” nagle się otworzyły …. i tak 
się wszystko zaczęło. 
M: Co się wydarzyło?
A: Najpierw moi znajomi z Polski zaczęli prosić mnie  
o pomoc przy załatwianiu formalności urzędowych, za-
łożeniu firmy, czy wykonanie telefonu w jakiejś sprawie 
formalnej. Wyobraź sobie, że pierwsza zarejestrowana 
przeze mnie firma istnieje do tej pory mimo tego, że 
początkowo błędnie wypełniłam dokumenty i zostały 
mi one odesłane do poprawki… I w zasadzie, tak to się 
wszystko lawinowo dalej potoczyło – wieść o tym, że je-
stem Polką, biegle mówiącą po norwesku, znającą nor-
weskie, formalne realia spowodowała, że odbierałam 
coraz więcej próśb o pomoc, nie tylko jak dotychczas 
od znajomych, ale od znajomych znajomych, od ich ko-
legów i sąsiadów. To właśnie wtedy zrodziła się myśl  
o zarejestrowaniu własnej firmy. Był na tym rynku po-
tencjał, była potrzeba, więc pojawiła się moja odpo-
wiedź.
M: Czyli Twój pomysł na firmę wziął się tak naprawdę 
z zapotrzebowania na konkretne usługi?
A: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że powstał z po-
trzeby chwili, z życia, ponieważ ludzie coraz częściej 
przybywali z różnymi pytaniami. W lipcu 2004 roku za-
rejestrowałam swoją pierwszą działalność gospodarczą 
w Norwegii. I co ciekawe, wcale nie nazywała się Polish 
Connection… W liceum uczyłam się łaciny, zawsze by-
łam fascynatką językową i stąd firmę nazwałam Ad Astra 
– górnolotna nazwa, nieprawdaż? Do gwiazd – działała 
trochę ponad rok. Okazało się jednak, że Norwegowie 
nie znają ani łaciny, ani tego typu maksym, stąd zdarza-
ły się pytania, czy to anglojęzyczna nazwa (sic). Dlate-
go po roku zaczęłam zastanawiać się nad nową marką,  
samodzielnie zaprojektowałam logo i wizytówki. 
M: I powstało Polish Connection?
A: Nie tak od razu! Prawdę mówiąc nie miałam pomy-
słu na nazwę. Z pomocą przyszedł mi mój mąż. Podczas 
jednej z towarzyskich rozmów, wspomniał tytuł filmu  
Romana Polańskiego – French Connection, co wywo-
łało moje bardzo szybkie skojarzenie, to może Polish  
Connection? I tak w 2005 roku powstała nowa nazwa 

Martyna Mazurska
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mojej firmy. W międzyczasie wynajęłam pierwsze biuro 
razem z Martą - pierwszym, długoletnim pracownikiem 
naszej firmy. Miałyśmy jeden pokój, w którym siedzia-
łyśmy razem. Marta znała zarówno język norweski, jak  
i angielski, miała też ekonomiczne wykształcenie, więc 
wszystko idealnie się poukładało. Tuż obok nas znaj-
dowało się biuro księgowe Regnskap og Data AS. To 
właśnie z powodu sąsiedztwa wybrałam ten adres dla 
naszej siedziby. Biuro to prowadził Leif wraz z córką Be-
ate. Z czasem zaprzyjaźniliśmy się ze sobą i rekomen-
dowaliśmy sobie wzajemnie klientów. Po jakimś czasie 
rozwinęłyśmy z Martą nasze biuro i wynajęłyśmy dwa 
pokoje, stopniowo też przyjmowałam do pracy nowe 
osoby. 
M: Czyli wszystko rozkręcało się i szło do przodu?
A: Tak, rzeczywiście, firma się rozwijała. Czasami bar-
dzo dużym kosztem i nakładem pracy. Wyobraź sobie, 
że podczas naszego pierwszego sezonu rozliczeń po-
datkowych niemalże nocowałyśmy z Martą w biurze. 
Jola, która mieszkała po drugiej stronie Oslo, zostawała  
w tym czasie w pobliskim hotelu, aby zaoszczędzić czas 
na dojazdy... 
M: Jak porównałabyś sezon pierwszych rozliczeń po-
datkowych z ostatnim pod względem ilości przygoto-
wanych zeznań?
A: W 2005 roku było to około 100 rozliczeń podatko-
wych, w 2014 prawie 4000. I powiem Ci ciekawostkę 
- w tym czasie nigdzie się nie reklamowaliśmy…
M: Jak w takim razie firma docierała do klientów?
A: Na zasadzie przekazywania ustnych rekomendacji... 
Nasi klienci byli zadowoleni z naszych usług i tak nieja-
ko wynagradzali nam nasze zaangażowanie. Nasza re-
noma wzrastała, a wiadomości o wykonywanych przez 
biuro usługach docierały do coraz szerszej rzeszy pol-
skich imigrantów. 
M: Czyli Polacy mieszkający w Norwegii zaczęli na-
wzajem polecać sobie Polish Connection?
A: Tak. Do biura, nawet w sobotę czy niedzielę, przyjeż-
dżało 20-30 osób spod Oslo, aby się rozliczyć. W tym 
czasie system Altinn miał dopiero swoje początki, więc 
większość dokumentów wysyłana była w formie papie-
rowej. 
M: Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba biura?
A: Momentem przełomowym dla firmy była przepro-
wadzka do Oslo. Firma księgowa, z którą współpracowa-
liśmy, została sprzedana i przenosiła się na Skøyen, a my 
otrzymaliśmy propozycję przeprowadzki razem z nimi.  
Pierwszą siedzibą firmy było Gjettum koło Sandviki. 
Martwiłam się wówczas o klientów, którzy byli przy-
zwyczajeni do naszej starej lokalizacji, jednak po prze-
myśleniach, a wiele argumentów przemawiało za prze-
prowadzką (lepsze położenie, centrum, komunikacja), 
zdecydowaliśmy się na Oslo. Tak więc w 2006 roku 
przeprowadziliśmy się na Skøyen. Byłam przerażo-
na, kiedy zobaczyłam nowe biuro - około 80 metrów 
kwadratowych. Myślałam, że nie wykorzystamy tej 
przestrzeni, gdyż wówczas w firmie pracowało 5 osób. 
Pamiętam, że oglądając to biuro, pytałam o możliwość 
wynajęcia tylko połowy lokalu. Po przeprowadzce 

szybko się okazało, że większe biuro jest niezbędne – 
zorganizowaliśmy przestrzeń recepcyjną, zatrudniliśmy 
nowych pracowników, słowem: rozwijaliśmy się szybko 
i prężnie. W 2008 roku przeprowadziliśmy się na dru-
gie piętro do większego lokalu. Cały poziom to około 
250 metrów kwadratowych, które stopniowo zaczęli-
śmy zajmować, natomiast w kwietniu tego roku prze-
jęliśmy całą powierzchnię.
M: Można powiedzieć – biuro rosło z dnia na dzień… 
A: Miło jest zrobić takie obrazowe porównanie: pierw-
sze biuro jesienią 2004 roku miało około 18 metrów 
kwadratowych, dwa biurka i dwa krzesła dla klientów. 
Dzisiaj w Oslo dysponujemy dużym lokalem 250 me-
trów kwadratowych i zatrudniamy 21 osób. Do tego 
dodam nasze biuro w Gdyni, o powierzchni 170 me-
trów kwadratowych, w którym pracuje 14 osób. Nie 
wspominając o planach rozwojowych: otwarcie biura 
w Warszawie i Molde z dniem 1 września, następnie 
w Trondheim, na Litwie i w Rumunii... i wszystko do 
końca roku bieżącego.
M: A Norwegian Accounting AS - jakie były korzenie 
firmy zajmującej się księgowością norweską? 
A: Po przeprowadzce w 2008 roku zarejestrowali-
śmy Norwegian Accounting AS. Pomyślałam, że sami 
możemy obsłużyć klienta, którego do tej pory reko-
mendowaliśmy innej firmie. Żeby było zabawniej, 
nasz „stary” partner i przyjaciel Leif został naszym 
dyrektorem zarządzającym i szybko pomógł nam roz-
kręcić i postawić na nogi biuro. Obecnego dyrektora 
zarządzającego Larsa Eirika także znam jeszcze ze „sta-
rych” czasów na Gjettum. Skontaktowałam się z nim 
w momencie, kiedy właśnie złożył wypowiedzenie  
w swojej ówczesnej pracy i szukał nowych wyzwań. Nie 
było chyba lepszej osoby dla naszej firmy na tym etapie 
działalności... Lars Eirik to osoba z wiedzą i ogromnym 
doświadczeniem w branży, a jednocześnie pozytywna 
i bardzo otwarta. Trafiliśmy na siebie w idealnym dla 
nas obojga czasie. 
M: Jak rozwijała się promocja firmy w mediach?
A: To, co było pomocne od samego początku, to od-
krycie nas przez dziennikarzy – często kontaktowali 
się z nami przedstawiciele różnych mediów, pytając  
o sprawy dotyczące Polaków. Jestem wygadana, więc 
nie było problemu z rozmową, czy wizytą w mediach, 
natomiast moim jedynym warunkiem podczas tych 
spotkań zawsze było promowanie nazwy, idei i oferty 
naszej firmy. Pytania ze strony dziennikarzy były różne 
– w tym także o pracę na czarno, czy wykorzystywanie 
naszych rodaków do najmniej przyjemnych i najcięż-
szych prac w Norwegii. Od zawsze kreuję pozytywny 
wizerunek moich rodaków w norweskich mediach, 
więc i wtedy, gdy padały niewygodne pytania, zawsze 
starałam się tego trzymać. W 2007 roku miałam kon-
takt z dziennikarzem NRK, który chciał przedstawić 
problem pracy na czarno wśród polskich kobiet. Skon-
taktowałam go z kobietą, która chciała opowiedzieć  
o tym, dlaczego pracuje na czarno i dlaczego nie może 
założyć firmy i o tym, że Norwegowie nie chcą jej płacić 
należnego wynagrodzenia. Jednocześnie poprosiłam 
go o przygotowanie pozytywnej audycji o Polakach  



6

w Norwegii. Ustaliliśmy wszelkie szczegóły, a ja zorga-
nizowałam spotkanie, w którym udział wzięła Klaudia 
- założycielka szkoły języka norweskiego dla Polaków, 
Anna Róża - artystka, Andrzej - konserwator dzieł sztu-
ki, Julita - lekarz kardiolog i ja. Z tego spotkania wyszła 
świetna audycja - dziennikarz zaprezentował Polaków 
ze słabo dotychczas znanej, bardzo dobrej strony.
M: Jakie jeszcze działania były podejmowane przez 
Polish Connection w kierunku zmian mających uła-
twić życie Polaków w Norwegii?
A: Pamiętam moje pierwsze wystąpienie na Forum 
Fafo – prezentacja w roku 2004 lub 2005, podczas któ-
rej powiedziałam, że moim marzeniem jest stworzenie 
instytucji, do której nasi rodacy mogliby się udać by 
rozwiać wszelkie swoje wątpliwości. W tamtym okre-
sie nie było takiego miejsca, panował chaos i dezinfor-
macja. Kilka miesięcy po tym wystąpieniu zadzwonił 
do mnie przedstawiciel Skattedirektoratet, Morten S. 
Hagedal. Opowiedział mi o projekcie centrum infor-
macyjnego dla cudzoziemców. Spotkaliśmy się, chciał 
dowiedzieć się, o co pytają Polacy przychodzący do na-
szego biura. Opowiedziałam mu o setkach problemów,  
z jakimi borykają się rodacy w Norwegii, o kłopotach  
z urzędami, policją, z otrzymaniem pozwolenia na pra-
cę. Słuchał bardzo uważnie wszystkich refleksji. 
Uczestniczyłam także w spotkaniach organizowanych 
przez UDI, podczas których można było „ponarzekać” 
na norweską administrację... Mam poczucie, że moje 
„zawracanie głowy” urzędom miało jakiś mały wpływ 
na udoskonalenie ich działania w stosunku do cudzo-
ziemców, w tym Polaków w Norwegii. 
M: Czyli zmiana w ciągu tych 10 lat jest zauważalna?
A: Tak, bez porównania. Skatteetaten ma swoją stro-
nę internetową po polsku, tak samo jak NAV i Arbeid-
stilsynet, Strona UDI jest po angielsku. Dla ułatwienia 
życia w Norwegii jest podejmowanych wiele działań. 
W rozmowach z urzędami zawsze używałam jednego 
logicznego argumentu: mówiłam, że im gorzej działa 
system, a czas oczekiwania na formalności się wydłuża, 
tym bardziej wzrasta ryzyko, że ktoś będzie to prawo 
łamał – z pobudek czysto pragmatycznych, takich jak 
brak motywacji, czy wynikających z ciężkiej sytuacji ży-
ciowej. Był to bardzo trafny argument, dzięki któremu 
adresaci z czasem zrozumieli sens moich działań. 
M: Jak według Twoich obserwacji zmienia się nasta-
wienie społeczne wobec imigrantów z Polski? 
A: Trzeba wiedzieć, że Norwegowie to naród, który 
potrzebuje sporo czasu, żeby przyzwyczaić się do no-
wej nacji. Przed laty, kiedy do Norwegii zaczęli przy-
jeżdżać Pakistańczycy, żaden Norweg nie poszedłby do 
restauracji z tamtejszym jedzeniem. Wraz z upływem 
lat Norwegowie polubili pakistańską kuchnię i często 
bywają w restauracjach pakistańskich, hinduskich czy 
tureckich. To jest aktualnie całkowicie naturalne i zaak-
ceptowane społecznie. Kiedy ja przyjechałam do Nor-
wegii, Polacy byli przedmiotem wielu norweskich, nie-
wybrednych dowcipów…, i pracownikami do zbierania 
truskawek... Dziś to już przeszłość. Obecnie nasi roda-
cy są postrzegani jako osoby bardzo pracowite - otwar-
cie mówi się, że gdyby Polacy któregoś dnia nie poszli 

do pracy, połowa norweskiej branży budowlanej sta-
nęłaby w miejscu. Inną sprawą jest to, jak sami Polacy  
w Norwegii siebie postrzegają, tutaj potrzebny jest 
czas, abyśmy zaczęli mieć właściwe poczucie własnej 
wartości. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę.
M: Skąd wziął się pomysł na otwarcie biura w Polsce, 
w Gdyni? Kiedy pomyślałaś, że warto byłoby otwo-
rzyć firmę również w Polsce?
A: To wyszło bardzo naturalnie. Na początku współ-
pracowałam z Cecylią, która była moją prawą ręką  
w Polsce, wykonywała drobne usługi, tłumaczyła do-
kumenty, itp. I pomyślałam wówczas, że dobrze byłoby 
założyć firmę w Polsce i zatrudnić Cecylię u siebie na 
pełen etat. Okazało się, że był to bardzo dobry bizne-
sowo pomysł. Z dnia na dzień, zaczęliśmy przyjmować 
coraz więcej klientów w Gdyni, co implikowało potrze-
bę zatrudniania nowych osób do zespołu, a to z kolei 
przekładało się na zwiększone potrzeby lokalowe. Na 
przestrzeni lat (biuro w Gdyni istnieje od 2007 roku) 
zmienialiśmy biuro kilkakrotnie. Najzabawniejsze jest 
to, że co roku powtarzałam: nie musimy już rosnąć, 
to, co mamy, w zupełności wystarczy..., po czym oka-
zywało się, że do zespołu dołącza kolejna osoba.  
W dziesiątym roku działalności przestałam tak myśleć, 
a niedawno zaczęłam mówić dokładnie odwrotnie: 
stawiamy na rozwój i będziemy się rozwijać, będziemy 
mieli oddziały w innych miastach i innych krajach.  
I wiesz co? Wszystko jest na dobrej drodze do realizacji 
tych planów. 
M: No więc, jakie są dalsze są plany rozwojowe firmy?
A: Warszawa i Molde, jak wspomniałam już od 1 wrze-
śnia. W tym roku otwieramy także filie w Trondheim, 
na Litwie i w Rumunii. To już nie tylko plany, ale ich in-
tensywna realizacja, za którą stoi Krystyna, nasz nowy 
dyrektor zarządzający w Gdyni. Kiedy do nas trafiła, po-
wiedziałam o niej „to chyba jedyna osoba, która mnie 
samą przerasta energią i zapałem do pracy”, co, jak do 
tej pory całkowicie się sprawdza. Dlatego nie wątpię, 
że z dniem 1 stycznia 2015 roku z dumą będziemy mo-
gli obwieścić powstanie tych kilku nowych oddziałów. 
M: Jakie masz refleksje na dziesięciolecie firmy?
A: To był i odpowiedni czas, i miejsce, i pomysł. Wszyst-
ko się świetnie złożyło w jedną całość. Najważniejsi 
jednak byli i są ludzie, którzy w którymś momencie 
swojego życia postanowili się związać z naszą firmą, 
bez nich nie bylibyśmy tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy. 
Marta, Cecylia, Małgorzata, Barbara, Majeczka... - nie 
jestem w stanie wymienić wszystkich, ale wszystkich 
doceniam w równym stopniu i wszystkim z całego ser-
ca serdecznie dziękuję! Nic nie przyszło nam łatwo, nic 
nie przyszło samo z siebie. To, co dzisiaj mamy, to jest 
efekt bardzo ciężkiej pracy przez wiele lat, ale efekty 
tej ciężkiej pracy dzisiaj dają nam ogromną satysfakcję. 
Jestem niezwykle i super mocno dumna z tego wszyst-
kiego, co nam się udało razem osiągnąć i mam nadzie-
ję, że następne 10 lat będzie również wypełnione tak 
pozytywną energią.
M: Czyli jesteś optymistycznie nastawiona co do przy-
szłości?
A: Yesssss (uśmiech).
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Współpraca  
Norwegii z Polską

A: Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie ze strony 
Innovasjon Norge w Warszawie? Jakie branże otrzy-
mują wsparcie najczęściej?

Kjel Arne: Zadaniem Innovasjon Norge jest promo-
wanie rozwoju opłacalnych rodzajów biznesu w ca-
łym kraju [tj. w Norwegii - przyp. red.]. Rdzeń naszej 
działalności stanowi zatem rozwój przedsiębiorstw  
i tworzenie miejsc pracy w Norwegii. Kilka haseł opi-
sujących naszą aktywność to innowacje, globalizacja  
i specjalizacja.

Innovasjon Norge w Polsce współpracuje ściśle  
z biurami regionalnymi organizacji we wszystkich nor-
weskich województwach (fylker) i to właśnie tam pro-
jekty otrzymują wsparcie. Nasze biuro w Polsce, które 
pełni zarazem rolę wydziału handlu Ambasady Króle-
stwa Norwegii, może wspierać zarówno poszczególne 
przedsiębiorstwa, jak i sieci firm na takich polach jak: 
doradztwo ogólne, nadzór rynkowy czy analizy ryn-
ku, a także podjąć się profilowania różnych rodzajów 
działalności i pomóc w działaniach marketingowych. 
Oprócz tego współtworzymy, wraz z Ambasadą, grupę 
„Team Norway”, która zajmuje się oceną projektów.

Pomoc z Innovasjon Norge mogą otrzymać wszyst-
kie norweskie firmy. Staramy się jednak trzymać w 
granicach naszego mandatu, tj. tworzenia wartości 
w Norwegii, a to oznacza, że priorytet mają firmy 
posiadające jasne strategie w zakresie globalizacji  
i ekspansji na rynku polskim.

A: Kto zwraca się najczęściej do Innovasjon Norge  
w Warszawie? Czy są to głównie Norwegowie, czy 
również Polacy, prowadzący firmy w Norwegii?

Kjel Arne: Większość podmiotów, które się z nami 
kontaktują, stanowią norweskie firmy z Norwegii. 
Od czasu do czasu zwracają się do nas również firmy 
polskie, poszukujące norweskich partnerów bizneso-
wych. Ostatnio ich liczba się zwiększyła, co wiąże się 

O współpracy Norwegii z Polską opowiada Kjell Arne Nielsen  
– szef polskiego oddziału Innovation Norway.

Aleksandra Fajfer Eriksen

© alphaspirit - Fotolia.com
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z ogłoszeniem programu o nazwie „Green Industry 
Innovation”, finansowanego ze środków Funduszu 
Norweskiego „Norway Grants”. Polskie średnie i małe 
przedsiębiorstwa mają prawo ubiegać się o środki  
w ramach tego programu. 

A: Jakie firmy podejmują działalność w Polsce najczę-
ściej? Czy są strefy bądź regiony ekonomiczne, gdzie 
założenie działalności jest szczególnie polecane?

Kjel Arne: Firmy działające w Polsce, będące wła-
snością norweską, są szczególnie związane z produk-
cją przemysłową oraz z dostawą usług teleinforma- 
tycznych i inżynieryjnych, skierowanych do sektora mor-
skiego i sektora offshore. Wiele z nich dostarcza towary  
i usługi w ramach transakcji wewnętrznych na rzecz  
norweskich spółek-matek. 

Widzimy jednak również sporo dużych inwestycji  
w przemysł przetwórczy, hotelarski oraz w nierucho-
mości. Nie wolno nam także zapominać, że Polska jest 
jedynym państwem, które notowało wzrost gospo-
darczy podczas całego okresu trwania kryzysu finan-
sowego oraz, że stanowi rynek zbytu liczący sobie 38 
milionów mieszkańców. Rosnąca liczebnie klasa śred-
nia, dysponująca względną siłą nabywczą na poziomie 
zbliżonym lub nawet wyższym od norweskiego, jest 
skłonna płacić za jakość. Na koniec kwietnia br. Polska 
stanowiła dla Norwegii największy rynek zbytu łososia 
oraz ryb i owoców morza jako całości. 

Polska jest wreszcie atrakcyjna dla firm norweskich 
oferujących rozwiązania dla sektora energetyczne-
go, firm tworzących projekty drogowe, czy oferują-
cych technologie przyjazne dla środowiska, takie jak 
oczyszczanie wody czy gospodarka odpadami, a tak-
że dla dostawców projektów związanych z morzem, 
obronnością czy rolnictwem. 

A: Czy Polska potrzebuje norweskiej wiedzy i kompe-
tencji? 

Kjel Arne: Polska zajmuje stosunkowo odległe miejsce  
w rankingu OECD dotyczącym badań i innowacyjności. 
Polskie firmy mogłyby zatem wiele skorzystać na ści-
ślejszej współpracy z wieloma naszymi innowacyjnymi 
firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Nasze firmy mogłyby z kolei dzięki współpracy zyskać 
dostęp do dużego i wciąż rosnącego rynku polskiego. 
Następnie moglibyśmy rozwijać się wspólnie i produ-
kować towary i usługi na szerszy, międzynarodowy 
rynek.

A: Jaki rodzaj wsparcia oferuje Innovasjon Norge?

Kjel Arne: Rodzaj oferowanego wsparcia zależy od 
tego, jakie działania są planowane i jaki podmiot się  
o wsparcie ubiega. Większość programów skiero-
wanych jest do małych i średnich przedsiębiorstw. 
Istnieją rozmaite programy wspierające projekty 
współpracy kilku firm norweskich w celu podnoszenia 
kompetencji lub prowadzenia skutecznego marketin-
gu. Są programy wspierające badania i rozwijanie pro-
duktu we współpracy z wymagającym klientem. Jest 
też wsparcie dla poszczególnych firm poprzez zakup 
usług przez biura Innovasjon Norge za granicą.  

A: I na koniec kilka słów o różnicach kulturowych po-
między Polakami a Norwegami... 

Kjel Arne: Najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie 
faktu, że różnice kulturowe istnieją. Zwłaszcza typowe 
dla Norwegii: płaska struktura zarządzania i niefor-
malna kultura biznesowa mogą stanowić wyzwanie  
w zderzeniu ze stosunkami polskimi, które można ode-
brać jako bardziej hierarchiczne, formalne i zbiurokra-
tyzowane. Wynika z tego, jak ważną rzeczą jest dobrze 
się przygotować i w razie potrzeby nawiązać kontakt  
z osobami, które mogą pomóc.

© Coloures-pic - Fotolia.com
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Jak to jest być Norwegiem, 
szefem w „polskiej” firmie?
Wywiad z Larsem Eirikiem Normanem, dyrektorem zarządzającym  
w Norwegian Accounting AS & Polish Connection w Oslo.

B: Lars, współpracowałeś zarówno z Polakami, jak  
i z Norwegami, a dzięki temu miałeś okazję zapo-
znać się z funkcjonowaniem wielu firm zatrudnia-
jących Polaków w Norwegii. Jakie podobieństwa, 
a jakie różnice występują pomiędzy pracownikami 
polskimi a norweskimi? 

Lars Eirik: Główna różnica tkwi w języku i kulturze. 
Na życie zawodowe będzie to miało taki wpływ, że 
łatwiej porozumieć się z Norwegiem, niż z Polakiem, 
nawet tym mówiącym po norwesku. Natomiast fak-
tycznie wykonana praca jest takiej samej jakości, tj. 
brak znajomości języka nie wpływa na fachowość 
pracy.  Jeśli chodzi o różnice kulturowe, mogę po-
wiedzieć, że moi polscy koledzy są być może mniej 
skłonni do tego, by przyznać „tego nie wiem” lub 
„z tym potrzebuję pomocy”. Nie jestem pewien  
z czego to wynika, ale mówiono mi, że wielu Polaków 
obawia się, że mogliby utracić pracę, gdyby przyzna-
li, że brak im wiedzy w swojej dziedzinie. 

B: Czy wśród norweskich pracodawców funkcjonu-
ją jakieś stereotypy na temat Polaków? 

Lars Eirik: Stereotypy istnieją, ale w ciagu ostatnich 
dziesięciu lat uległy one zmianie. Zanim Polska przy-
stąpiła do UE, Polacy przyjeżdżali do Norwegii głów-
nie latem, by wykonywać prace sezonowe. Od maja 
2004 roku do Norwegii zaczęli napływać pracownicy 
innych branż: budowlańcy, drogowcy, stoczniowcy. 
Wielu norweskich pracodawców okazywało na po-
czatku sceptycyzm i zadawało sobie wiele pytań: jak 
Polacy będą funkcjonować w pracy obok norweskich 
kolegów? Co ze szkoleniami BHP? Co z bezpieczeń-

Barbara Liwo

© Coloures-pic - Fotolia.com
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stwem? Co, jeśli dojdzie do wypadku?... Z czasem 
wielu z nich przekonało się, że Polacy to solidni pra-
cownicy, którzy wkładają w pracę całe serce, rzadko 
korzystają ze zwolnień, są mili i można na nich po-
legać. Jeśli spojrzeć na dziesięć ostatnich lat, trzeba 
przyznać, że Polacy znaleźli swoje miejsce w Norwe-
gii i są tutaj doceniani. 

B: Jakie są największe wyzwania związane z za-
trudnianiem Polaków w norweskich przedsiębior-
stwach?

Lars Eirik: W mojej branży słyszałem to i owo o pro-
wadzeniu księgowości dla polskich klientów. Mówio-
no mi mianowicie, że lepiej nie mieć polskich klien-
tów. Główną przyczyną takiego podejścia była praca 
i sprzedaż na czarno. Powiedziałem wtedy moim 
ówczesnym przełożonym, że nie jest przecież tak, 
że wszyscy Polacy działają w szarej strefie, że wielu  
z pewnością potrzebuje pomocy, by robić wszystko  
w zgodzie z norweskimi przepisami. Jeśli chodzi  
o inne branże, wiadomo powszechnie, że najwięk-
szym problemem z jakim borykają się norwescy 
pracodawcy jest język. Wiem, że się powtarzam, ale 
to naprawdę duże wyzwanie, gdyż oznacza potrze-
bę posługiwania się prostszym językiem, niż by się 
to robiło w norweskim gronie. Nie jest łatwo kiero-
wać grupą ludzi i brać na siebie odpowiedzialność za 
nich, jeśli komunikacja szwankuje. 

Niektórzy pracodawcy doświadczają również tego, 
że Polacy mają bardziej swobodne podejście do  
alkoholu i np. na imprezach firmowych „rozluźnia-
ją się” w nieco inny sposób niż ich koledzy. Nie le-
piej ani gorzej, tylko inaczej - te różnice po prostu  
trzeba poznać.

Odmienną kwestią jest inne podejście Polaków do 
zadań w pracy, mianowicie często jest tak, że nie 
pracują w grupie. Polscy pracownicy koncentrują się 
bardziej na zadaniach, które mają wykonać poszcze-
gólne osoby, zapominając, że liczy się całość. 

B: Jakich rad mógłbyś udzielić norweskim praco-
dawcom pracującym z Polakami?

Lars Eirik: By umożliwić wszystkim kompleksowe 
zrozumienie projektu i swojej roli w nim, warto na 
początku współpracy odbyć spotkanie z pracowni-
kami i omówić to, co jest do zrobienia. Dobrze jest 
też podkreślić, że projekt nie zostanie zakończony, 
dopóki wszyscy nie skończą swoich zadań.  

Trzeba mieć też świadomość istnienia pewnych róż-
nic w podejściu Norwegów i Polaków do spraw zwią-
zanych z pracą. Przykładowo, biurokracja w Polsce 
jest dużo bardziej rozbudowana niż w Norwegii, co 
sprawia, że pewne przepisy i zasady muszą być wy-

rażane jaśniej i ściślej niż tutaj. W efekcie podejście 
do pracy jest w Polsce bardziej zdyscyplinowane. 
Być może zatem również w Norwegii trzeba określać 
pewne zasady ściślej. Norwegowie są z pewnością 
przyzwyczajeni do bardziej swobodnego podejścia 
do pracy. 

B: Polacy przyjeżdżają do Norwegii nie tylko po to, 
by szukać pracy w norweskich firmach. Wielu z nich 
przyjeżdża tu i zakłada własne firmy, zatrudniając 
swoich rodaków. Jakie rady miałbyś dla nich? Na co 
powinni zwracać szczególną uwagę?  

Lars Eirik: Tutaj mógłbym dać wiele rad. Jest bar-
dzo ważne, by przedsiębiorcy z Polski przestrzegali 
norweskich praw i przepisów, by nie mieć kłopotów  
z tutejszymi władzami.  Pisma z urzędów nie mogą 
lądować w szufladzie dlatego, że przedsiębiorca ich 
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nie rozumie. Mieliśmy do czynienia z wieloma taki-
mi sytuacjami u naszych polskich klientów, którzy 
wrócili do Polski i „zapomnieli” o wysłaniu rozliczeń 
okresowych VAT lub zeznań podatkowych. Popra-
wianie takich rzeczy w późniejszym terminie kosztu-
je dużo więcej niż zrobienie wszystkiego jak należy 
od razu.  

B: Czy z Twoich doświadczeń wynika, że polscy 
przedsiębiorcy odnoszą sukcesy w Norwegii? 

Lars Eirik: Wielu polskich przedsiębiorców radzi so-
bie w Norwegii bardzo dobrze. Mają solidne firmy  
i dobrze zarabiają. Odnoszę jednak wrażenie, że fir-
my Polaków upadają częściej niż firmy Norwegów. 
Sądzę, że najważniejszą przyczyną jest to, że Polacy 
nie potrafią żądać od swoich klientów wystarczająco 
wysokich cen. Druga kwestia jest taka, że zdobywa-

nie zleceń może okazać się trudniejsze, niż przedsię-
biorca na początku zakładał.  

Poza tym w Norwegii płaci się VAT z dołu. Dla nie-
których firm odłożenie pieniędzy, by móc potem za-
płacić VAT i podatek, może stanowić problem. Moja 
najważniejsza rada dla nich jest taka, by zakładały 
konta bankowe do podatku. Firmy jednoosobowe 
powinny co miesiąc odkładać 36% zysku na takie 
konto i nie ruszać tych pieniędzy. Na osobnym sub-
koncie powinny natomiast być trzymane pieniądze 
przeznaczone na zapłatę VAT.

Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu przedsiębior-
ców przestrzeganie takiego reżimu jest niełatwe, 
ponieważ woleliby wykorzystać te pieniądze np. na 
zakup towarów. Ale kiedy wydaje się więcej pienię-
dzy niż się ma, nie trudno jest doprowadzić firmę do 
upadłości. To błędne koło. Jeśli udawałoby się odkła-
dać wspomnianą kwotę miesięcznie, sądzę, że wiele 
firm mogłoby uniknąć kłopotów z opłacaniem zobo-
wiązań wobec urzędu skarbowego.    

Inną rzeczą, którą polskim przedsiębiorcom cięż-
ko zrozumieć, jest zasadnicza różnica jesli cho-
dzi o polskie i norweskie przepisy księgowe.  
W Norwegii księguje się koszty, kiedy towar zo-
stał dostarczony. W Polsce księguje się koszt do-
piero wtedy, kiedy zapłacony został rachunek 
za ten towar. To bardzo poważna różnica i wiele 
firm ma kłopoty ze zrozumieniem tej zasady. Do-
tyczy to zresztą także księgowania przychodów.  
W Norwegii księguje się przychód w momencie jego 
wypracowania, a nie wtedy, kiedy wpłynęła płat-
ność, jak ma to miejsce w Polsce. 

Jest też w Norwegii wiele innych przepisów, któ-
rych nie ma w Polsce, ani w innych krajach UE,  
a które mogą sprawiać trudności. Na szczęście jest 
firma Polish Connection, która może pomóc w wyja-
śnianiu norweskich zawiłości. 

B: Wspomniałeś kilkukrotnie, jak ważna na norwe-
skim rynku pracy jest znajomość języka norweskie-
go. Jak oceniasz, czy jest ona równie ważna w przy-
padku inżynierów, itp.?

Lars Eirik: W dużych międzynarodowych firmach ję-
zykiem komunikacji jest często język angielski, dla-
tego też inżynierowie z innych krajów, mimo braku 
znajomości norweskiego, otrzymują zatrudnienie. 
Myślę jednak, że znajomość języka norweskiego jest 
zaletą, szczególnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie  
w Norwegii poza pracą. Jeśli ktoś planuje tu zamiesz-
kać, oczywiście będzie mu łatwiej, jeśli np. na firmo-
wej imprezie będzie mógł śmiać się z tych samych 
dowcipów, co Norwegowie. 
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B: Czy sądzisz, że norwescy pracodawcy mają jakieś 
preferencje, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowni-
ków z zagranicy? 

Lars Eirik: Najbardziej poszukiwani są pracownicy 
ze Szwecji, ponieważ Szwedzi i Norwegowie są bar-
dzo do siebie podobni pod względem językowym  
i kulturowym, dzięki czemu łatwo im się porozumieć.  
W następnej kolejności będą osoby z Europy Za-
chodniej, również ze względu na bliskość języka  
i kultury. Polacy także są wysoko cenieni, zwłasz-
cza Polacy posługujący się językiem norweskim lub 
angielskim. Oczywiście wszystko to różnie wygląda  
w zależności od rodzaju pracy i branży. 

B: Pracowałeś wcześniej jako dyrektor zarządzają-
cy w firmach norweskich, teraz jesteś nim w spółce 
„polskiej”. Jak porównałbyś te dwie sytuacje?  

Lars Eirik: Powiedziałbym, że moje zadania są nie-
co bardziej wymagające jeśli chodzi o komunikację 
oraz ze względu na dwa różne sposoby prowadze-
nia księgowości w Polsce i w Norwegii, o czym już 
wspominałem. To sprawia, że praca bywa nieco 
trudniejsza. Zdarza się, że polscy klienci mówią „tak, 
rozumiem”, podczas, gdy tak naprawdę nie są pewni  
o co chodziło w pytaniu. W związku z tym nauczyłem 
się zadawać pytania kontrolne, by mieć pewność, że 
naprawdę rozumieją.  

Co jeszcze..? Trzeba nauczyć się cierpliwości i akcep-
tować to, że innym nie jest łatwo wyrażać się po nor-
wesku. Musiałem przywyknąć do sytuacji, w których 
współpracownik mówił (dość stanowczym tonem), 
że „mam przyjść i coś zrobić”, co w rzeczywistości 
oznaczało „czy mógłbyś przyjść, bo potrzebuję Twojej 
pomocy”. Użyte sformułowanie wynikało wyłącznie  
z bariery językowej, a osoba prosząca nie miała 
złych intencji. 

Z drugiej strony widzę, że Polacy są często bardziej 
bezpośredni w kontaktach niż Norwegowie. W nor-
weskich firmach bywa tak, że ludzie wolą czegoś nie 
powiedzieć, a potem chodzą skwaszeni nie sygnali-
zując problemu. 

Oczywiście łatwiej jest konwersować z osobami, 
które mówią dobrze po norwesku. Kiedy jednak 
mam do czynienia z osobą, która zna dobrze norwe-
ski, nie widzę żadnych szczególnych różnic pomiędzy 
taką osobą, a pracującym w tej samej firmie Norwe-
giem. Może oprócz tego, że wydaje mi się, że polscy 
pracownicy mają więcej szacunku dla swojego prze-
łożonego, niż mają Norwegowie. 

B: Czy pamiętasz jakieś zabawne sytuacje związane 
z obecną pracą? 

Lars Eirik: Poczucie humoru Polaków i Norwegów 
trochę się różni, jednak zdarzają się zabawne sytu-
acje, np. podczas wspólnego lunchu, gdy próbujemy 
wyjaśniać sobie nawzajem dowcipy, których często 
nie da się dosłownie przetłumaczyć. 

B: Czy znasz wiele innych firm założonych w Norwe-
gii przez Polaków, w których pracują zarówno Po-
lacy, jak i Norwegowie, czy też jest to stosunkowo 
rzadkie zjawisko? 

Lars Eirik: Jest tylko kilka takich firm. Znam więcej 
firm zatrudniających pracowników należących do 
wielu narodowości, nie tylko Polaków i Norwegów. 

B: Jak myślisz, z czego to wynika? Czy Polacy wolą 
zatrudniać swoich rodaków? Czy też Norwegowie 
zazwyczaj nie chcą pracować u zagranicznego sze-
fa?

Lars Eirik: Myślę, że wiele firm woli zatrudniać swo-
ich rodaków, przynajmniej w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe. Mamy wtedy wzajemne zrozumie-
nie na poziomie kultury i języka. Jednak osoby, które 
miały pozytywne doświadczenia z innymi narodo-
wościami stosunkowo często zatrudniają cudzoziem-
ców. 

Polscy przedsiębiorcy w Norwegii... tak, z reguły za-
trudniają swoich rodaków, co nie dziwi. Jednak część 
z tych firm, kiedy zaczyna się rozrastać, przyjmuje do 
pracy np. norweskiego kierownika robót, hydraulika 
czy elektryka. 

B: Czy jest coś specjalnego, co chciałbyś powiedzieć 
Norwegom, którzy obawiają się pracy „u Polaka”?  

Lars Eirik: Nie bądź Olą Nordmannem [stereotypo-
wym Norwegiem - przyp.red.] z uprzedzeniami, tyl-
ko spróbuj! Kontakt z różnymi kulturami i sposobami 
myślenia w firmie daje wszystkim ogromne możli-
wości rozwoju.  

B: To jak to jest być norweskim szefem dla Pola-
ków?

Lars Eirik: Bycie norweskim szefem pracującym  
z Polakami sprawia, że człowiek poznaje inną kul-
turę, zaczyna myśleć w sposób bardziej globalny,  
a także ma okazje przybliżenia kultury norweskiej 
Polakom.  

B: Serdecznie dziękuję za rozmowę!
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Co warto wiedzieć  
przed rozpoczęciem  
pracy w Norwegii?
Norwegia słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i zórz polarnych, ale tak-
że z wysokiej płacy. Właśnie to przede wszystkim sprawia, że coraz wię-
cej Polaków decyduje się opuścić rodzimy kraj i związać swoją przyszłość  
z krainą fiordów. Jednak przed wyjazdem warto zapoznać się z wymogami 
formalnymi dotyczącymi legalnego pobytu i pracy, jak również z ogólny-
mi warunkami życia. Przedstawiamy 10 rzeczy, o których warto wiedzieć 
przed wyjazdem.

Pisemna umowa o pracę 
Każda osoba, która rozpoczyna pracę na terenie Norwegii ma prawo do otrzymania umowy  
o pracę. Należy dopilnować, aby pracodawca sporządził umowę tak szybko, jak to tylko możliwe, 
nie później niż w ciągu miesiąca po zaistnieniu stosunku pracy. Określa ona prawa i obowiąz-
ki służbowe zarówno pracownika, jak i pracodawcy, między innymi wysokość wynagrodzenia, 
świadczeń urlopowych czy wymiaru pracy. Uwaga! Nie należy podpisywać umowy, której się nie 
rozumie. Jeżeli umowa nie jest sporządzona w języku zrozumiałym dla obu stron, przed akcepta-
cją należy ją przetłumaczyć.

Norweski numer personalny (fødselsnummer lub d-nummer)
Jest to odpowiednik polskiego numeru pesel. Używa się go do identyfikacji personalnej w urzę-
dach publicznych oraz instytucjach finansowych, dlatego wystąpienie o uzyskanie norweskiego 
numeru personalnego jest bezwzględnie konieczne i powinno się to zrobić jak najszybciej, tuż 
po otrzymaniu pisemnej umowy o pracę. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu 
skarbowego z wypełnionym wnioskiem o wydanie karty podatkowej, umową o pracę oraz dowo-
dem tożsamości i ewentualnym zgłoszeniem przeprowadzki do Norwegii. Na tej podstawie urząd 
przyzna numer personalny (fødselsnummer), składający się z jedenastu cyfr, z których pierwsze 
sześć będzie odpowiadało dacie urodzenia. Osoby, które nie zgłaszają przeprowadzki do Nor-
wegii i przyjeżdżają do pracy na okres krótszy niż sześć miesięcy, otrzymają tymczasowy numer 
personalny (d-nummer).

1

2

Barbara Krasowska
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Karta podatkowa (skattekort)
Jest to dokument wskazujący, jak wysoką zaliczkę na podatek dochodowy musi odprowadzić 
pracodawca przed wypłaceniem pensji. W 2014 roku została wprowadzona elektroniczna karta 
podatkowa, co oznacza, że po jej zamówieniu podatnik otrzymuje list z informacją o wysokości 
odpisów. Pracodawca natomiast otrzyma kartę podatkową danego pracownika w wersji elektro-
nicznej. 
Formularz podania o kartę podatkową (RF-1209) dostępny jest również w polskiej wersji języko-
wej i można go pobrać ze strony Skattetaten.no: http://www.skatteetaten.no

Rejestracja pobytu (registreringsbevis) 
Uzyskanie tego dokumentu jest obowiązkowe, jeżeli ciągły pobyt przekracza 3 miesiące. Pobyt 
należy zgłosić na stronie Norweskiego Urzędu Imigracyjnego (UDI): https://selfservice.udi.no/, 
następnie umówić się na wizytę w najbliższej placówce, zawierającej wydział do spraw imigra-
cji (zazwyczaj będzie to komisariat policji lub centrum obsługi pracowników zagranicznych). 
Na taką wizytę należy zabrać umowę o pracę oraz ważny dokument tożsamości (paszport lub 
dowód osobisty). Warto wiedzieć, że rejestracja pobytu jest dokumentem bezterminowym. 

Konto w banku
Każda osoba pracująca w Norwegii ma prawo i powinna posiadać konto w norweskim banku. 
Aby podpisać umowę o prowadzenie konta należy zgłosić się do wybranej placówki bankowej, 
podać numer personalny i okazać ważny dowód tożsamości (najlepiej paszport). Uwagi dotyczą-
ce norweskich kont: 
•	 pracodawca może wyrazić zgodę, aby przelewać wynagrodzenie na konto polskie, wówczas 

założenie konta nie będzie konieczne;
•	 w niektórych bankach założenie konta na tymczasowy numer personalny może stanowić pro-

blem (należy znaleźć odpowiednią placówkę).

Mieszkanie
Koszt wynajmu mieszkania w Norwegii jest bardzo zróżnicowany. Ogłoszeń należy szukać w lokal-
nej prasie lub na portalach internetowych. Jednym z popularniejszych portali tego typu jest finn.
no. Najczęściej osoba wynajmująca będzie wymagała od najemcy 3-miesięcznego depozytu, aby 
zabezpieczyć się przed ewentualnymi zniszczeniami lub zaległym czynszem. Jeżeli mamy stałą pra-
cę i wiążemy swoją przyszłość z Norwegią, warto skontaktować się z wybranymi placówkami ban-
kowymi i zapoznać się z ofertami kredytów hipotecznych. W Norwegii są one w znacznym stopniu 
korzystniejsze niż w Polsce ze względu na dużo niższe oprocentowanie. Warto wspomnieć, że w tym 
kraju funkcjonuje zasiłek mieszkaniowy (bostøtte), czyli pomoc państwa dla osób w trudnej sytuacji 
finansowej. Przyznawany jest on osobom o niskich zarobkach i wysokich kosztach utrzymania. Aby 
uzyskać taką pomoc należy złożyć podanie do biura zasiłków mieszkaniowych w urzędzie swojej gminy.  

Rodzina w Norwegii
Sprowadzenie rodziny do Norwegii należy starannie zaplanować. Przede wszystkim należy zacząć 
od sprawdzenia, czy stać nas na jej utrzymanie i zapewnienie przyzwoitych warunków mieszka-
niowych. Od strony formalnej konieczna będzie rejestracja pobytu członków rodziny (rejestracja 
na stronie Norweskiego Urzędu Imigracyjnego oraz wizyta z odpowiednimi dokumentami na ko-
misariacie policji lub innej placówce, w której mieści się wydział do spraw imigracji). Należy pa-
miętać, że w Norwegii kultura wychowywania dzieci różni się od tej, która jest w Polsce. Tu zasa-
dy wychowywania pociech ściśle określone są przez państwo. Na dziecko nie wolno krzyczeć, dać 
klapsa, czy kłócić się przy nim, ponieważ grozi to interwencją urzędu ochrony dzieci (barnever-
net), a w najgorszym wypadku może skończyć się umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. 
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Nauka języka
Osoby planujące trwale związać swoją przyszłość z Norwegią powinny jak najszybciej pomyśleć  
o kursie języka norweskiego. Co prawda dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
nie są one obowiązkowe, ale coraz więcej pracodawców wymaga znajomości języka w stopniu 
przynajmniej komunikatywnym. Warto więc zapoznać się z lokalnymi, bądź internetowymi ofer-
tami szkoleń w tym zakresie.

Podatki
Podatek w Norwegii (od osób fizycznych) jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że im wyż-
sze dochody, tym wyższa stawka podatku dochodowego.
Wyróżniamy trzy progi podatkowe. W pierwszym stawka podatku dochodowego wynosi 27%,  
w drugim 27 + 9, czyli 36%, a w trzecim 27 + 9 + 12, czyli 48% (w 2014 roku podstawowa stawka 
została obniżona z 28% do 27%, jednak przy rozliczeniu za 2013 rok należy pamiętać, że obowią-
zywała wtedy jeszcze stawka 28%). W 2014 roku  progi podatkowe i kwoty dochodu kształtują 
się w sposób następujący:
•	 pierwszy próg (podatek 27%) - dochody nieprzekraczające 527 400 NOK;
•	 drugi próg (podatek 36%) - dochody mieszczące się pomiędzy 527 400 a 857 300 NOK;
•	 trzeci próg (podatek 48%) - dochody powyżej 857 300 NOK.
 

Służba zdrowia
Norweskie ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zarówno osoby pracujące w Norwegii, jak i człon-
ków ich rodzin (dzieci i współmałżonków). Po wprowadzeniu się do wybranej gminy należy do-
konać wyboru lekarza rodzinnego (fastlege). Można to zrobić elektronicznie - poprzez stronę 
www.nav.no, telefonicznie lub osobiście.  Pomoc medyczna wiąże się z zapłaceniem tzw. wkładu 
własnego (egenandel), nie podlegającego refundacji. Jego wysokość zależy od typu, miejsca oraz 
pory dnia wizyty. Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące kwoty wkładu własnego: 
Typ:                                                                               Dzień:        Wieczór:                                  

Konsultacja u lekarza ogólnego / lekarza na pogotowiu 140 NOK 235 NOK

Konsultacja u lekarza ogólnego / lekarza na pogotowiu 
będącego specjalistą medycyny ogólnej 186  NOK 277 NOK

Wizyta domowa lekarza ogólnego / lekarza z pogotowia 185 NOK 301 NOK

Wizyta domowa lekarza ogólnego / lekarza z pogotowia będącego  
specjalistą medycyny ogólnej    217 NOK 333 NOK

Konsultacja / wizyta domowa specjalisty / konsultacja w klinice  
specjalistycznej 315 NOK -

Badania laboratoryjne 48 NOK -

Rentgen 224 NOK -

Informacji, z którymi należy się zapoznać jest znacznie wię-
cej, dlatego każda osoba przygotowująca się do wyjazdu, 
powinna pamiętać, że Norwegia to nie tylko wysokie zarob-
ki, piękne widoki czy fiordy, ale również często skompliko-
wane procedury formalne oraz inna kultura. Zetknięcie się 
z rzeczywistością nie musi być jednak takie straszne, jeżeli 
przed wyjazdem poświęcimy czas na zapoznanie się z for-
malnościami, które będą nas obowiązywały oraz z norwe-
skim stylem życia.

Na wielu stronach internetowych można znaleźć dużo przy-
datnych informacji w języku polskim. Podajemy niektóre  
z nich:
www.polishconnection.no
www.taxnorway.no
www.nyinorge.no
www.arbeidstilsynet.no
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Przeprowadzka całej rodziny do nowego kraju jest 
zawsze bardzo poważną decyzją i należy ją rozważyć  
z każdej strony. Przede wszystkim musimy się zastano-
wić, czy będziemy w stanie zapewnić wszystkim człon-
kom rodziny utrzymanie – płace norweskie są wyższe 
niż polskie, ale musimy pamiętać o kosztach życia, 
wszak chcemy zamieszkać na stałe w kraju, w którym 
śmietana, w przeliczeniu na polską walutę, kosztuje 
10, a chleb prawie 15 złotych. Należy się także zasta-
nowić nad naszą przestrzenią życiową, jeśli dzielimy 
mieszkanie z szóstką kolegów, trzeba zacząć rozglądać 
się za większym lokum.

Najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie 
przez małżonkę/partnerkę pracy w Norwegii (doty-
czy to oczywiście także małżonków/partnerów, ale 
jako, że to panie częściej dołączają do panów, w celu 
uproszczenia przyjmijmy tę wersję). W takiej sytuacji 
należy przejść normalną procedurę: zarejestrować się 
na stronie norweskiego Urzędu Imigracyjnego – UDI 
(service.udi.no), następnie umówić się na rozmowę na 
komisariacie policji lub w jednym z trzech ośrodków 
obsługi pracowników zagranicznych (w Oslo, Stavan-
ger lub Kirkenes), a podczas rozmowy okazać dowód 
tożsamości i umowę o pracę. Po tym pozostaje już tyl-
ko czekać na wydanie potwierdzenia rejestracji.

Z łączeniem rodzin sensu stricte mamy do czy-
nienia, kiedy żona lub partnerka nie ma na początku 
pracy i będzie pozostawała na naszym utrzymaniu. 
Jeśli jesteśmy małżeństwem, sprawa jest stosunkowo 
prosta. Wówczas nasza żona musi zarejestrować się 
na stronie norweskiego UDI i umówić się na spotka-
nie. Na komisariat należy zabrać ze sobą następujące 
dokumenty:

• swój dowód tożsamości ze zdjęciem,

• umowę o pracę współmałżonka zatrudnionego  
w Norwegii,

• potwierdzenie rejestracji (registreringsbevis) mał-
żonka,

• akt ślubu (warto postarać się o wersję na formula-
rzu unijnym, ominie nas tłumaczenie).

Jeśli chcemy, by przyjechała do nas partnerka,  
z którą nie mamy ślubu, procedura jest nieco odmien-
na. Początek jest taki sam, jak we wcześniej wymienio-
nych przypadkach, ale lista niezbędnych dokumentów 
jest znacznie dłuższa. Oprócz wymienionych wyżej do-
kumentów, trzeba okazać policji:

• dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, po-
twierdzający stan cywilny obu zainteresowanych 
osób 

• dokument z Urzędu Miasta lub Gminy, potwierdza-
jący, że para mieszkała wspólnie przez co najmniej 
dwa lata (ten dokument nie jest wymagany, jeśli 
nasza partnerka jest w ciąży lub mamy wspólne 
dziecko).

Przystępując do procedury rejestracji dzieci  
w Norwegii, należy dostarczyć na komisariat policji na-
stępujące dokumenty:

• dowód tożsamości dziecka (w przypadku młod-
szych dzieci będzie to paszport, w przypadku star-
szych może to być dowód osobisty),

• umowę o pracę jednego lub obojga rodziców,

• dokument rejestracji (jak wyżej),

• akt urodzenia (tak, jak w przypadku aktu ślubu – 
najlepiej na formularzu unijnym),

• zgodę od drugiego z rodziców (jeśli nasza żona lub 
partnerka nie przeprowadzi się do Norwegii lub zro-
bi to w późniejszym terminie).

We wszystkich wymienionych przypadkach (poza 
pierwszym, gdy nasza żona lub partnerka rejestru-
je się w oparciu o własną umowę o pracę), musimy 
brać pod uwagę, że urząd może zażądać dodatkowych 
dokumentów. Najbardziej prawdopodobne jest, że 
zostaniemy poproszeni o dostarczenie umowy najmu 
mieszkania w celu udowodnienia, że cała rodzina bę-
dzie w nim miała właściwe warunki do życia. Możemy 
też usłyszeć o konieczności załączenia potwierdzeń 
wynagrodzenia (tzw. payslip) – urzędnik może chcieć 
się upewnić, czy będziemy w stanie utrzymać rodzinę.

Rodzina w Norwegii
Coraz częściej zdarza się, że postanawiamy związać z Norwegią nie tylko 
nasze życie zawodowe, ale także prywatne. Od czego zacząć przygotowa-
nia do sprowadzenia rodziny w nowe miejsce? 

Barbara Liwo
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Kiedy już dopełnimy wszystkich formalności, 
możemy przejść do następnych punktów związanych  
z osiedleniem rodziny w Norwegii. Jeśli cała rodzina 
zamierza zamieszkać w Norwegii, przestanie przysłu-
giwać nam status pendlera oraz związane z nim bene-
fity i udogodnienia.

Mieszkanie w Norwegii ma niezaprzeczalne zale-
ty. Rozliczenie podatkowe będzie łatwiejsze, jeśli bę-
dzie nam przysługiwać druga klasa podatkowa (bardzo 
prawdopodobne, że urząd przyzna nam ją automa-

tycznie, tak jak odpis za przedszkole). Łatwiej będzie 
także starać się o zasiłki na dzieci oraz o urlop macie-
rzyński i becikowe. 

Zmiana kraju zamieszkania to niewątpliwie bar-
dzo poważna decyzja, wymagająca głębokiego roz-
ważenia. I to właśnie podjęcie tej decyzji jest najtrud-
niejszym elementem całego procesu. Dalej będzie już 
łatwiej. Jeśli chodzi o procedury rejestracyjne, nie 
trzeba zmagać się z tym samemu, można zwrócić się 
o pomoc i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Rejestracja w UDI za pośrednictwem Polish Connection

Przykładowe usługi, które oferujemy

Podanie o zasiłek rodzinny

Podanie o zasiłek opiekuńczy

Podanie o urlop macierzyński
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Zwolnienie z płacenia skład-
ki ubezpieczeniowej ma na celu 
zachęcić ludzi do osiedlenia się  
i prowadzenia działalności na sła-
bo zaludnionych, lecz ważnych  
z perspektywy gospodarczej, ob-
szarach. Tereny te charakteryzu-
ją się szerokimi możliwościami 
rozwoju, głównie ze względu na 
swoje położenie geograficzne. 
Znajdują się w pobliżu ważnych 
zasobów naturalnych, co sprzy-
ja rozwojowi przede wszystkim 
sektora naftowego oraz gazowe-
go. Działają tu giganci energe-
tyczni, tacy jak Statoil czy DNO. 
Dynamicznie rozwijają się elek-
trownie wiatrowe oraz hydroelektrownie. Ze względu 
na duże złoża żelaza, złota i miedzi, kwitnie również 
przemysł wydobywczy. Do rozwojowych gałęzi tego 
regionu należy też rybołówstwo, ponieważ Morze Ba-
rentsa pełne jest owoców morza. Co roku przetwarzane  
i eksportowane są stąd ryby warte miliony koron. 

Rejony te oferują różnego rodzaju ulgi i dofinan-
sowania zarówno na rozpoczęcie, jak i na rozwój biz-
nesu. Organizacja Innovasjon Norge przeznaczyła 150 
milionów koron na wsparcie ekonomiczne projektów 
biznesowych w północnej Norwegii. Z ramienia Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych bę-
dzie ona brała udział we wdrażaniu 
rządowego programu wspierania 
obszarów północnych w okresie 
2014-2019. Działalność będzie 
polegała na wspieraniu współ-
pracy biznesowej pomiędzy Rosją  
a innymi państwami arktycznymi.  
O dofinansowanie można starać 
się niezależnie od wielkości przed-
siębiorstwa, gminy czy branży. 

Finnmark oraz Północny Troms 
charakteryzują się również ogrom-
nym potencjałem turystycznym. 
Turyści mają możliwość obcowania 
z dziką przyrodą oraz podziwiania 

spektakularnego zjawiska zorzy polarnej. Gminy ofe-
rują przyjezdnym liczne atrakcje turystyczne, takie 
jak wyprawy safari, rafting czy wycieczki psim zaprzę-
giem. 

Widzimy więc, że północ Norwegii kusi zarów-
no ulgami podatkowymi, zapleczem socjalnym oraz 
ogromnymi możliwościami, stwarzanymi przez dyna-
miczny rozwój ekonomiczny tych rejonów. Dlatego 
właśnie jest wymarzonym miejscem dla ludzi odważ-
nych, nie bojących się wyzwań, którzy swoją obecno-
ścią są gotowi wzmocnić populację na tych terenach.

Dlaczego warto rozpocząć 
biznes w Norwegii 
na obszarach, gdzie 
stawka ZUS jest zerowa?
Składka na ubezpieczenie społeczne pracowników (arbeidsgiveravgift), 
która musi być uiszczana przez pracodawcę, w większości norweskich  
rejonów wynosi  14,1%. Istnieją jednak gminy na północy Norwegii, w któ-
rych przedsiębiorca jest z tej opłaty zwolniony, co ma na celu zachęcenie 
do rozpoczęcia swojego biznesu właśnie na tym obszarze. Takie udogod-
nienie oferują wszystkie gminy w rejonie Finnmark, a także Północnym 
Troms. 

Barbara Krasowska
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W dniu 17 czerwca br. w War-
szawie, Polski Instytut Spraw  
Międzynarodowych zorganizował 
debatę na temat „Polish-Norwegian 
Expert Roundtable on Migration  
Governance”. Barbara Liwo, konsul-
tant Polish Connection była jednym 
z panelistów tej dyskusji, nakreślając  
obraz imigracji polskiej w Norwegii.

3 czerwca br. Polish Connection jako członek, sponsor i współzałożyciel Norwegian-Polish Chamber of  
Commerce był współorganizatorem seminarium NPCC, które odbyło się w Hotelu Scandic w Gdańsku. W Semi-
narium wzięło udział wiele firm już będących członkami NPCC, ale także firmy, które są zainteresowane wstą-
pieniem do naszej Izby. 

Seminarium Norwegian-Polish Chamber of Commerce

Spotkanie w szkole języka norweskiego Zoozanko
W sobotę, 24 maja br.  
w Szkole Języka Norweskie-
go Zoozanko w Warszawie, 
odbyło się spotkanie dla 
wszystkich zainteresowa-
nych wyjazdem do pracy  
w Norwegii. Spotkanie mia-
ło na celu  przybliżenie pod-
stawowych zagadnień zwią-
zanych z warunkami pracy  
i zatrudnieniem w Norwegii.

A k t u a l n o ś c i




