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Nowy rok, nowe możliwości

 Analitycy, którzy próbują przewidzieć, jaki będzie dla Norwegii rok 
2016, mają niełatwe zadanie. Na razie nie widać końca kryzysu paliwo-
wego, jaki silnie wpływa na norweską gospodarkę. Prognozy dotyczące 
kursu korony norweskiej są umiarkowanie pozytywne, ale już przewidy-
wania dotyczące bezrobocia jednoznacznie pesymistyczne. Dodatkowo 
wiele czynników mogących mieć wpływ na dane makroekonomiczne 
jest trudnych do przewidzenia. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja w Unii 
Europejskiej, na niestabilnej giełdzie chińskiej, na ciągle niespokojnym 
Dalekim Wschodzie. W dzisiejszym świecie decyzja polityczna podjęta 
na jednym kontynencie może całkowicie zmienić reguły gry ekonomicz-
nej na drugim. 

 Zamiast wróżyć z fusów, lepiej skoncentrować się na tym, co zależy od nas samych. To my zdecy-
dujemy o tym, jaki będzie rok 2016. Na grudniowym spotkaniu przedświątecznym dla polskich i nor-
weskich przedsiębiorców Ambasador RP w Królestwie Norwegii Stefan Czmur mówił o tym, że trudne 
czasy to jednocześnie czasy dobre dla ludzi, którzy potrafią myśleć kreatywnie i dostrzegać szanse  
w zmieniającej się rzeczywistości. 

 Na 2016 rok my w Polish Connection życzymy Państwu wielu dobrych pomysłów i wykorzystanych 
szans. Pamiętajmy o tym, że każdy czas jest takim, jakim go czynimy. 
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 Nowy rok to nowy budżet, a tym samym nowe 
stawki i przepisy, z którymi warto się zapoznać. 

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku w czasie urlopu

 Wszystkie osoby otrzymujące dagpenger 
przez czas dłuższy niż 52 tygodnie mają od stycz-
nia 2016 roku prawo do urlopu bez konieczno-
ści zrzekania się na ten czas zasiłku (w wymiarze 
maksymalnie 4 tygodni). Urlop można wykorzy-
stać na raz lub jako pojedyncze dni. W tym czasie 
nie ma przeszkód, by wyjechać za granicę.

 Z drugiej strony osoby pobierające dagpenger 
nie mają od stycznia co liczyć na dodatek urlopo-
wy do zasiłku – od stycznia 2015 roku zlikwido-
wano 

Dłuższy czas oczekiwania w przypadku, jeśli nie 
mamy pracy z naszej winy

 Jeśli sami zrezygnowaliśmy z pracy, straciliśmy 
ją ze swojej winy lub odrzuciliśmy propozycję no-
wego zajęcia bez ważnego powodu, na pierwszą 
wypłatę dagpenger będziemy musieli czekać 12 
tygodni, nie 8 jak do tej pory. Jeśli sytuacja się 
powtórzy, czas oczekiwania wzrośnie jeszcze bar-
dziej – aż do 26 tygodni.

Zasiłki dla samotnych rodziców

 W wypadku tego świadczenia wprowadzono 
cały szereg zmian, m.in. drastycznie obniżono 
długość okresu pobierania świadczenia za grani-

cą (z 6 miesięcy do 6 tygodni) i zaostrzono kry-
teria przyznawania zasiłku, jeśli samotny rodzic 
zwiąże się z nowym partnerem. Szczegóły można 
znaleźć na stronie NAV w dziale Person i zakład-
ce Familie. Część z tych zmian dotyczy także osób 
pobierających rentę wdowią lub świadczenie dla 
osoby, która opiekowała się wcześniej członkiem 
rodziny.

Nowe przepisy dotyczące dodatków do zasiłków

 Od 1 stycznia 2016 roku wszystko, co warto 
wiedzieć o dodatkach do świadczeń NAV, zostało 
zebrane w jedno rozporządzenie. To zgodnie z nim 
można starać się o dodatki na pokrycie wydatków 
za podróże, mieszkanie i opiekę nad dziećmi i na-
ukę. Osoby, którym przyznano dodatki wcześniej, 
zachowują do nich prawo na starych zasadach, 
nowe obowiązują osoby składające podania po 1 
stycznia. UWAGA! Od początku roku podanie wy-
syłane pocztą zostało zastąpione przez podanie 
elektroniczne wysyłane za pośrednictwem strony 
www.nav.no.

Zasiłek programowy

 Od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się także 
zasady przyznawania świadczenia dla osób bio-
rących udział w programach aktywacyjnych. Aby 
otrzymać pieniądze, osoba szukająca pracy musi 
mieć ukończone 18 lat. Osoby, którym przyznano 
świadczenie przed 31 grudnia 2015 roku, podle-
gają regułom przejściowym i zachowują prawo 

Zmiany przepisów i stawek 
od 1 stycznia 2016
Od początku roku wejdzie w życie cały szereg zmian w kwestii zasiłków i 
zapomóc socjalnych z NAV. Poniżej znajdą Państwo krótki opis, na co na-
leży zwrócić uwagę. Nie wszystkie zmiany zostały już zatwierdzone i NAV 
zastrzega sobie, że informacje mogą się zmienić do 1 stycznia włącznie.

Magdalena Ułas
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do zasiłku według zasad obowiązujących do koń-
ca tego roku. 

 Zmiany dotyczące zasiłków programowych 
zawierają też plany zaostrzenia kontroli zarówno 
pracodawców, jak i pracobiorców. Osoby objęte 
zmianami zostaną powiadomione przez NAV.

Emerytura gwarantowana dla osób z niską eme-
ryturą wyliczoną na podstawie dochodu lub bez 
niej

 Nowy program emerytalny będzie wprowa-
dzany stopniowo dla osób urodzonych w latach 
1954-1962. Nowa emerytura będzie składać się 
z emerytury wyliczonej na podstawie dochodu  
i emerytury gwarantowanej, przyznawanej oso-
bom nieuprawnionym do pierwszego typu świad-
czenia lub uprawnionym do niskich kwot. Pod-
stawowa stawka emerytury gwarantowanej to 
obecnie 162 566 NOK rocznie, zaś w przypadku 
stawki podwyższonej osoby do niej uprawnione 
otrzymają 175 739 NOK rocznie.

Zaostrzenia w kwestii zasiłku pomocniczego dla 
osób starszych niemieszkających długo w Nor-
wegii

 Od 1 stycznia samotne osoby pobierające za-
siłek pomocniczy, dzielące mieszkanie z innymi 
dorosłymi, mają prawo do zasiłku w wysokości 

emerytury minimalnej. Osoby, które przybyły do 
Norwegii w ramach łączenia rodzin, i otrzymały 
pozwolenie na pobyt, bo osoba z rodziny (dziec-
ko, wnuk, siostrzeniec, bratanek) zagwaranto-
wała ich utrzymanie, straciły prawo do zasiłku. 
Zmiany dotyczą wszystkich osób przybyłych do 
Norwegii po 31 grudnia 2015 oraz wszystkich no-
wych podań złożonych po upływie tej daty.

Dodatek na dziecko do renty inwalidzkiej

 Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono górną 
granicę wysokości dodatku na dzieci dla osób po-
bierających rentę inwalidzką. Granica ta będzie 
stopniowo zmniejszana do 2019 roku, kiedy to 
renta wraz z dodatkiem nie będzie mogła prze-
kroczyć 95 % dochodu sprzed choroby. W roku 
2016 kwota ta nie może być wyższa niż 110 % 
dochodu sprzed choroby, w roku 2017  będzie to 
105 %, zaś w 2018 100 %. 

Nowe stawki

 Stawki dotyczące świadczeń NAV zostały 
zaktualizowane 1 stycznia 2016 roku. Wzrosła 
np. kwota tzw. „becikowego”, która wynosi te-
raz 46 000 NOK. Wszystkie obowiązujące stawki 
można znaleźć na stronie NAV w dziale NAV og 
Samfunn.
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 Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Polacy i Polki, 
którzy rozważają obecnie zamieszkanie w Norwe-
gii na emeryturze, pracują przeciętnie ok. 10-15 
lat w Norwegii i wypracowali sobie emeryturę 
proporcjonalną do ilości lat pracy, to łatwo zro-
zumieć, że wysokość norweskiego świadczenia 
emerytalnego będzie nieznaczna. Co mogą więc 
zrobić Ci, którzy będą mieli zbyt mało środków, 
aby utrzymać się w Norwegii po przejściu na 
emeryturę? W takiej sytuacji powinni oni wnio-
skować o norweską zapomogę uzupełniającą.  

Zapomoga uzupełniająca 

 Zadaniem tego zasiłku jest pomoc osobom, 
które po ukończeniu 67 r.ż. mają zbyt krótki 
okres pobytu w Norwegii i członkostwa w Folke-
trygden, w związku z czym wypracowana przez 
nich emerytura jest zbyt niska, aby zapewnić im 
normalne warunki życia w Norwegii. Zasiłek ma 
zagwarantować łączny dochód odpowiadający  
najmniejszemu poziomowi emerytury (minste 
pensjonsnivå), czyli ok. 139 000 NOK – 176 000 
NOK brutto rocznie (w zależności od konkretnej 
sytuacji życiowej i stanu cywilnego, a także zarob-

ków są ustalane różne stawki: niska, normalna, 
wysoka).  Kwestie związane z zapomogą uzupeł-
niającą (norw. supplerende stønad) reguluje Lov 
om supplerende stønad til personer med kort bo-
tid i Norge. 

Kto może otrzymać zasiłek? 

 Należy posiadać pozwolenie na pobyt w Nor-
wegii i zamieszkiwać ten kraj w trakcie pobiera-
nia zasiłku. Zasiłek otrzymuje się na 12 miesię-
cy z rzędu. Dwa razy podczas pobierania tego 
zasiłku należy udać się na specjalne spotkanie 
(oppfølgingssamtale) do NAV.  

 W celu ustalenia, czy dana osoba będzie miała 
prawo otrzymać ten zasiłek, urząd weźmie pod 
uwagę wszystkie dochody (norweskie i zagra-
niczne). Dochód ewentualnego/ej małżonka/i 
lub partnera/ki również będzie uwzględniony. Do 
ustalenia prawa do zasiłku będzie też brana pod 
uwagę wysokość majątku.  

 Prawo do zasiłku zostanie utracone, w chwili 
gdy wnioskujący będzie przebywał poza Norwe-
gią dłużej niż 90 dni .

Zapomoga uzupełniająca  
do norweskiej emerytury 
Duża część Polaków i Polek pracujących w Norwegii rozważa pozo-
stanie na stałe tam. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy 
wypracowana przez nich emerytura będzie wystarczająco duża, aby 
bez problemów utrzymać się po przejściu na emeryturę. Emerytu-
ra norweska dla osób, które mają pełny okres składkowy (czyli min.  
40 lat członkostwa w Folketrygden) będzie wynosić w przybliżeniu  
ok. 50 % - 60 % wysokości tego, co zarabiali przed przejściem na emerytu-
rę. Oczywiście emerytura zależy także od innych czynników, m. in. zarob-
ków, których wysokość najbardziej wpływa na wielkość świadczenia. 

Konrad Lotczyk
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W jaki sposób starać się o zasiłek? 

 Należy osobiście stawić się w lokalnym oddzia-
le NAV zabierając ze sobą na spotkanie paszport 
lub inny dokument poświadczający tożsamość 
oraz podróże. NAV będzie mógł skontrolować po-
byt danej osoby za granicą. Dobrze mieć również 
ze sobą wypełnione podanie o zapomogę uzupeł-
niającą.  

 Na spotkanie w NAV trzeba zabrać aktualne 
zaświadczenie o całkowitym uzyskanym docho-
dzie brutto zarówno w Norwegii, jak i za grani-
cą. Należy też przedstawić podobne zaświadcze-
nia dotyczące ewentualnego/ej małżonka/ki lub 
partnera/ki. Można otrzymać spłatę zapomogi za 
okres maksymalnie do 3 miesięcy wstecz. Każdy 
wyjazd za granicę należy niezwłocznie zgłosić do 
NAV. 

Niepokojące propozycje do nowego  
budżetu w Norwegii 

 Rząd planuje pozbawić emerytury minimal-
nej  (minstepensjon) osoby, które przybyły do 
Norwegii na podstawie łączenia rodzin (familie-
gjenforening). Rząd zamierza zmniejszyć o ok. 40 
mln NOK wsparcie dla osób powyżej 67 r. ż., któ-
re mieszkają w Norwegii przez krótki czas. Uderzy 
to w osoby, które mogły do tej pory starać się o 

zapomogę uzupełniającą. Miała ona do tej pory  
w zasadzie ten sam wymiar co emerytura mini-
malna. 

 Minister ds. socjalnych Robert Eriksson ko-
mentuje to tak: „Uważamy, że dzisiejsze zasady 
są niesprawiedliwe; nie powinny one obejmować 
tych, którzy przyjechali do Norwegii na podsta-
wie łączenia rodzin”. 

 Norweski minister uważa, że ci, którzy chcą 
przeprowadzić łączenie rodzin, muszą być w sta-
nie zapewnić utrzymanie osobie, którą chcą do 
Norwegii sprowadzić. Według obecnych zasad 
osoby, które ukończyły 67 lat i krótko mieszkają  
w Norwegii, mogą otrzymać pomoc państwa, 
która jest równoznaczna emeryturze minimalnej.  

 Szacuje się, że około 500 osób straci prawo do 
zapomogi uzupełniającej. Minister tłumaczy to 
tym, że rząd nie chce motywować osób do łącze-
nia rodzin, które miałoby się odbywać kosztem 
podatnika.   

 Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą  
w wypełnieniu podania o zapomogę uzupełnia-
jącą lub uzyskaniem innych informacji w sprawie 
emerytur norweskich, to prosimy o kontakt z pra-
cownikami firmy Polish Connection.   

Źródło: www.nav.no, www.aftenposten.no 
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Powszechna opinia o tym, że w Norwegii płaci się wysokie podatki, nie jest 
do końca prawdziwa. Dużo płacą ci, którzy zarabiają dużo, a niewiele ci, 
którzy jako rodzina mają niskie dochody.

Norwegia: wspólne 
rozliczenie podatkowe  
z małżonkiem

Sylwia Skorstad
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 Jednym z odliczeń podatkowych, z którego 
chętnie korzystają Polacy oraz inni obcokrajowcy 
przebywający w Norwegii, jest druga klasa podat-
kowa. W roku 2012 skorzystało z niej 145 000 par, 
z czego aż 70% składało się z przynajmniej jednej 
osoby pochodzącej spoza Norwegii. To ulga dla 
małżonków o dużej różnicy w dochodach, która  
w ostatnim roku maksymalnie dawała nieco po-
nad 6000 NOK oszczędności. Należy się ona mał-
żonkom, którzy przez cały rok podatkowy byli 
zameldowani pod tym samym adresem. O jej 
przyznanie można wnioskować do urzędu skar-
bowego również jeśli małżonek mieszka w Polsce. 

 Odliczenie nie jest z reguły przyznawane oso-
bom pozostającym w konkubinacie. Z racji różnic 
między polskim a norweskim prawem meldun-
kowym w rzadkich przypadkach urząd skarbowy 
respektuje dobrze udokumentowane wnioski od 
pary bez zalegalizowanego statusu prawnego, ale 
generalnie konkubenci nie mają gwarancji, że ich 
wniosek o ulgę zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Ile zarobił małżonek w Polsce?

 Druga klasa podatkowa należy się osobom, 
których współmałżonek zarabia niewiele lub  
w ogóle nie ma dochodów. Ważne, by małżeń-
stwo zostało zawarte nie później niż w paździer-
niku poprzedniego roku podatkowego niż ten, 
za który podatnik chce się rozliczyć. W każdym 
roku ustawodawca ustala odgórnie związany  
z tym odliczeniem próg dochodowy, w 2014 było 
to 43 664 NOK rocznie, czyli 21 832 PLN brutto. 
Małżonek osoby zarabiającej poniżej tej granicy 
sprawi, iż partner zapłaci mniejszy podatek od 
swoich dochodów. 

 Aby uzyskać druga klasę podatkową, trze-
ba wnioskować o to, składając zeznanie roczne. 
Wraz z zeznaniem podatkowym należy wysłać do 
urzędu skarbowego:

• zaświadczenie o dochodach małżonka z pol-
skiego urzędu skarbowego, przetłumaczone 
na język norweski lub język angielski. Nie 
może to być PIT od polskiego pracodawcy;

• przetłumaczone zaświadczenie z urzędu ewi-
dencji ludności o wspólnym zamieszkaniu  
z rodziną. 

Korzystanie z drugiej klasy podatkowej nie wyklu-
cza wnioskowania o inne ulgi. Odliczenie można 
łączyć ze statusem pendler.

Odwołanie od decyzji odmownej

 Nieprzyznanie drugiej klasy podatkowej jest 
jednym z najczęstszych powodów odwołań, wno-
szonych przez imigrantów do norweskiego urzę-
du skarbowego. O ulgę wnioskuje się, wpisując 
taką informację w dodatkowe pole na formularzu 
zeznania rocznego, co niestety często pada ofiarą 
przeoczenia urzędników. 

 Otrzymawszy wynik rozliczenia zawsze nale-
ży sprawdzić, jaka klasa podatkowa została nam 
przyznana. Jeśli urząd skarbowy nie przydzie-
lił klasy drugiej, mimo że wnioskowaliśmy o to, 
można złożyć odwołanie od decyzji. Najlepiej zro-
bić to w czasie wyznaczonym na składanie odwo-
łań, czyli nie później niż 6 tygodni od otrzymania 
wyniku rozliczenia, bo wtedy możemy liczyć na 
szybsze rozpatrzenie. Składając odwołanie trzeba 
ponownie przesłać urzędowi skarbowemu wszel-
kie dokumenty potwierdzające prawo do skorzy-
stania z ulgi. 

Zlikwidują czy nie?

 Od 2013 roku w Norwegii trwa dyskusja, czy 
powinno się zachować, zmienić, czy zlikwido-
wać to odliczenie. W roku 2014 ze strony jednaj 
z partii padła propozycja zrezygnowania z ulgi, 
co zdaniem polityków miało zachęcić żony pra-
cowników zagranicznych do aktywności w życiu 
zawodowym. Propozycję jednak odrzucono, nie 
znalazła ona przychylności większości członków 
Stortingu, czyli norweskiego parlamentu, i dlate-
go rozliczając się z podatku za rok 2015, z drugiej 
klasy podatkowej wciąż będzie można korzystać. 

 Polish Connection posiada ponad dziesięcio-
letnie doświadczenie w przygotowywaniu rozli-
czeń podatkowych oraz odwołań od decyzji urzę-
du skarbowego. Każdego roku z naszych usług 
korzysta kilka tysięcy Polaków, którzy pracowali w 
Norwegii. Zapraszamy serdecznie do korzystania 
z naszych usług.

Źródła:
www.skatteetaten.no
www.regjeringen.no
www.skatteetaten.no
www.podatek.no
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 NAV, czyli Urząd Pracy i Dobrobytu, to norwe-
ska instytucja pełniąca zadania urzędu pracy oraz 
urzędu ds. socjalnych. 

 Przez pierwsze 9 miesięcy 2015 roku aż 1057 
beneficjentów świadczeń socjalnych zostało 
przyłapanych na wyłudzeniach. W sumie NAV 
wypłacił im 222 mln nok na podstawie podanych 
przez nich fałszywych lub niepełnych informacji. 
Najczęściej wyłudzano zasiłek dla bezrobotnych, 
jednocześnie pobierając świadczenie i pracu-
jąc na czarno. Coraz częstsze są też wyłudzenia 
świadczeń chorobowych. Liczba odkrytych wy-
łudzeń świadczeń w Norwegii rośnie – w całym 
roku 2014 pobrano nieprawnie 217 mln nok, 
podczas gdy w roku 2012 było to 211 mln. Z tego 
powodu NAV zwiększa kontrole i zatrudnia coraz 
więcej pracowników weryfikujących informacje 
od petentów. Obecnie w dziale kontroli Urzędu 
Pracy i Dobrobytu zatrudnionych jest około 130 
osób. 

Odpowiadaj na listy

 Jeśli jesteś beneficjentem norweskich świad-
czeń socjalnych, takich jak na przykład zasiłek 
dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, macierzyński, 
chorobowy itp., musisz być przygotowanym na 
okresowe kontrole. Urząd ma prawo sprawdzić, 
czy nadal jesteś uprawniony do ich otrzymywa-
nia, np. prosząc o aktualne informacje o zatrud-
nieniu i zarobkach. Na tego rodzaju prośby trzeba 
reagować w wyznaczonym terminie, najczęściej 

jest to 14 dni od daty otrzymania listu. Jeśli nie 
odpowiesz w terminie na wezwanie NAV do uak-
tualnienia informacji, twoje świadczenie może 
zostać zawieszone. 

 Z tego powodu warto pamiętać, by po każdej 
przeprowadzce uaktualnić swój adres osobiście 
w Biurze Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) 
lub za pośrednictwem systemu elektronicznego  
Altinn.no

 Jeśli świadczenie zostało wstrzymane, chociaż 
posiadasz do niego prawo, w większości przypad-
ków trzeba ponownie złożyć wniosek, z zaznacze-
niem, iż chodzi o przywrócenie zasiłku. 

Składaj odwołania od decyzji

 Na działaniu nieuczciwych beneficjentów tra-
cą osoby, którym zasiłki się prawnie należą. Coraz 
częściej zdarza się, że NAV kwestionuje zasad-
ność niektórych świadczeń. Nagminnym staje się 
odmawianie polskim rodzicom prawa do pełnego 
zasiłku rodzinnego. Norweski urząd upiera się, że 
musi pomniejszyć kwotę świadczenia o wysokość 
zasiłku, jaki petent mógłby pobierać w Polsce.  
W takim wypadku należy złożyć odwołanie od de-
cyzji i wyjaśnić, iż polskie przepisy różnią się od 
norweskich istnieniem kryterium dochodowego, 
co wyklucza pobieranie zasiłku w kraju ojczy-
stym. Jeśli to nie przekona urzędu do zmiany sta-
nowiska, należy w polskim MOPS lub GOPS zło-
żyć podanie o zasiłek, uzyskać decyzję odmowną  
i przedstawić w NAV.

Norweski urząd odpowiedzialny za przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
socjalnych zaostrza procedury, by zapobiec nadużywaniu środków z bu-
dżetu. Czego można się w związku z tym spodziewać?

Kontrola zasiłków  
w Norwegii

Sylwia Skorstad, Magdalena Ułas
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 Kolejnym zasiłkiem, z którego wyegzekwowa-
niem Polacy w Norwegii mają często problemy, 
jest zasiłek chorobowy. Ryzyko wystąpienia kom-
plikacji urzędowych wzrasta, jeśli zwolnienie cho-
robowe zostało wystawione w Polsce lub w okre-
sie wypowiedzenia umowy. Sprawy tego typu 
charakteryzują się długim czasem rozpatrywania 
i mogą ciągnąć się miesiącami. 

 Systemy zdrowotne w obu krajach nie są toż-
same, dlatego zdarza się, iż norwescy pracodawcy 
(to oni są zobowiązani do płacenia przez pierwsze 
16 dni choroby) kwestionują polskie zwolnienia, 
np. dlatego, iż nie ma na nich podanej jasnej dia-

gnozy. W takim wypadku sprawę przejmuje NAV 
i wysyła prośbę do pacjenta o uzupełnienie do-
kumentacji. Wtedy trzeba uzyskać potwierdzenie 
od polskiego lekarza bądź wydruk z systemu ZUS, 
co zwykle załatwia sprawę.

 Polish Connection posiada ponad dziesięcio-
letnie doświadczenie w pomaganiu klientom, 
którzy wnioskują o różne typy zasiłków lub ich 
przywrócenie w Norwegii. Zapraszamy serdecz-
nie do korzystania z naszych usług.

Artykuł został wcześniej opublikowany w piśmie 
„Praca i Życie za granicą”.
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Sylwia Skorstad

 Dobiega końca największy jak do tej pory pro-
jekt badawczy dotyczący polskich rodzin w Nor-
wegii. Brały w nim udział polskie i norweskie 
jednostki badawcze (w tym: Uniwersytet Jagiel-
loński, Agder Research, NOVA Norwegian Social 
Research, Centrum Stosunków Międzynarodo-
wych), a w jego ramach przeprowadzono rozmo-
wy z setkami osób. Wyniki mają posłużyć między 
innymi do stworzenia rekomendacji dla rządzą-
cych i zacieśnienia międzynarodowej współpracy. 

TRANSFAM

 TRANSFAM to międzynarodowy projekt ba-
dawczy. Został sfinansowany ze środków funduszy 
norweskich w ramach programu Polsko-Norwe-
ska Współpraca Badawcza realizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Główny 
cel to analiza rodzin w kontekście migracji  
w społeczeństwach polskim i norweskim. Na-
ukowcy chcieli się dowiedzieć, jak polskie rodziny, 
które przeniosły się do Norwegii, tworzą relacje 
społeczne jak radzą sobie w nowym środowisku 
oraz w jakim stopniu pomagają im w tym osoby 
do tego powołane. Prace podzielono na kilka róż-
nych zadań, które realizowano stopniowo przez 
wiele miesięcy. 

 Głównymi rezultatami projektu mają być re-
komendacje i narzędzia dla polityk społecznych, 
dzielenie się i upowszechnianie zdobytej wiedzy 
oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy. 

Twórcy postawili sobie też ambitne cele polep-
szenia komunikacji pomiędzy rządzącymi a spo-
łeczeństwem obywatelskim oraz uwidocznienia 
polsko-norweskiej fali migracji. 

Zaproszenie na konferencję

 Jak na razie projekt zaowocował kilkoma inte-
resującymi publikacjami, które odbiły się echem 
w mediach po obu stronach Bałtyku. Dziennik 
„Aftenposten” poświęcił wiele miejsca proble-
mowi izolowania się polskich rodzin w Norwegii – 
wiele osób po przeprowadzce zamyka się w kręgu 
polskiej kultury, otacza głównie polskimi znajo-
mymi i ma duże problemy z integracją ze społecz-
nością lokalną. Norweska prasa pisała również  
o złej opinii, jaką cieszy się wśród polskiej diaspo-
ry norweski system edukacji. 

 Dla mediów nad Wisłą natomiast interesu-
jącym okazał się problem zmiany, jaka zachodzi  
w polskich rodzinach po przeprowadzce do Nor-
wegii. Nad fiordami Polacy chętniej niż w kraju 
rodzinnym dzielą się domowymi obowiązkami, 
jak wynika z zebranych przez naukowców infor-
macji.

 Od 3-go do 4-go czerwca 2016 roku na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie będzie trwała 
konferencja pod hasłem: „Troubling Times for Eu-
rope? Families, Migration and Politics.” Zostaną 
tam zaprezentowane niektóre wyniki badań nad 
polskimi rodzinami w Norwegii. 

W ramach projektu TRANSFAM naukowcy z Polski i Norwegii badali rodzi-
ny migrantów. Teraz nadchodzi czas podsumowań. Czego dowiemy się 
dzięki temu o sobie?

Polskie rodziny  
w Norwegii pod lupą
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Konto bankowe – polskie czy norweskie?

 W celu przelewu ewentualnego zwrotu po-
datku na konto polskie należy co roku (przy każ-
dym rozliczeniu podatkowym) skontaktować się 
z właściwym dla naszego miejsca zameldowa-
nia w Norwegii urzędem poborcy podatkowego 
(skatteoppkrever). Można wówczas zmienić kon-
to telefonicznie nawet do 1. tygodnia przed opu-
blikowaniem rozliczeń podatkowych. 

 Aby zmienić numer konta bankowego elek-
tronicznie (tylko odnośnie kont norweskich) 
należy zalogować się przez stronę skatteetaten.
no lub altinn.no i zmienić swój numer konta do 
15. maja. Można również pisemnie poprosić 
urząd o przelew zwrotu podatku na podane pol-
skie konto. Należy do pisma dołączyć kopię do-
kumentu tożsamości oraz potwierdzenie z banku 
o posiadaniu rachunku w danym banku. Wiele 
osób błędnie przypuszcza, że wystarczy podanie 
polskiego numeru konta bankowego podczas roz-

liczenia podatkowego, jednak praktyka pokazuje, 
że to nie wystarcza.

Zameldowanie – w Polsce czy w Norwegii?

 Zdarza się, że często zmieniając pracę w Nor-
wegii musimy również (z racji dużych odległości)  
zmieniać również miejsce naszego zamieszka-
nia (dotyczy to np. osób pracujących w sektorze 
budowlanym zatrudnianych na różne projekty). 
Zmiany miejsca zamieszkania powinny być po-
wiązane ze zmianą adresu w norweskim urzędzie 
ewidencji ludności (norw. Folkeregister, ang. Na-
tional Registry). W przeciwnym razie (kiedy nie 
zmienimy tego adresu) ważne dla nas dokumen-
ty będą przychodzić na nieaktualny stary adres. 
Może to mieć poważne konsekwencje, np. zale-
głości podatkowe, nieopłacone rachunki, niewy-
jaśnione sprawy urzędowe. 

 Najprostszym sposobem sprawdzenia, jaki 
jest nasz adres zameldowania w Norwegii, jest 
zadzwonienie na infolinię Urzędu Skarbowego 

O czym warto pamiętać 
przed złożeniem rozliczenia 
podatkowego – najczęstsze 
problemy i pytania
Czas naszego rozliczenia z norweskim urzędem skarbowym zbliża się nie-
ubłaganie, w związku z czym publikujemy (poniżej) listę tematów, które 
są według konsultantów i konsultantek naszej firmy szczególnie ważne  
i z którymi co roku boryka się wielu naszych klientów. Zapoznanie się  
z nimi wcześniej może nam zaoszczędzić wiele nerwów, czasu i pieniędzy. 

Konrad Lotczyk
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(Skatteetaten) pod numer +47 800 80000, wy-
branie tonowo 3 (Folkeregister – National Regi-
stry) i zapytanie konsultanta odnośnie naszego 
aktualnego adresu w Folkeregister. To właśnie na 
ten adres będą przychodzić najważniejsze dla nas 
dokumenty z norweskich urzędów i jeśli uważa-
my, że jest on nieaktualny, to możemy go zmienić 
składając wcześniej odpowiednie podanie. 

Zamówienie kodów MinID oraz kodów altinn

 Każdy, kto chce rozliczyć się z norweskim urzę-
dem skarbowym elektronicznie musi posiadać 
tzw. kody MinID lub altinn (istnieją też kody ban-
kowe i inne mniej popularne alternatywne formy 
logowania). Posiadanie tych kodów pozwoli nam 
także przedłużyć elektronicznie czas na złożenie 
rozliczenia podatkowego do końca maja, co jest 
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ważne w sytuacji, kiedy długo czekamy na doku-
menty. 

 Często nie podejrzewamy, że kody, które po-
siadamy, są zablokowane i nie potrafimy odzyskać 
do nich hasła, a po zamówieniu nowych kodów 
stare hasło nadal jest aktywne i znów nie może-
my się za ich pomocą logować. Dotyczy to kodów 
MinID. W tym celu konieczny jest tzw. reset konta 
i zamówienie „czystych” kodów. Warto skontak-
tować się z naszym biurem, aby sprawdzić, czy 
kody działają i uzyskać ewentualną pomoc.

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy w 2015 r. 

 Potwierdzenie to otrzymuje się od pracodawcy 
na początku kolejnego roku po zakończonym roku 
podatkowym (jest to odpowiednik polskiego PIT-
11). Zwykło się ono dotychczas nazywać po nor-
wesku Lønns- og trekkoppgave. Na dokumencie 
tym zawarte są bardzo ważne informacje jak np. 
ilość uzyskanego dochodu w Norwegii, zaliczka na 
podatek dochodowy. Często też pojawiają się na 
nim dodatkowe informacje dotyczące ilości dni 
pobytu w Norwegii, opłaconych przez pracodaw-
cę przejazdów, biletów, diet, wyżywienia, zakwa-
terowania i inne ważne informacje (np. czy nasz 
dochód jest częściowo lub całkowicie zwolniony ze 
składki zus w Norwegii, czy nie). Posiadanie tego 
dokumentu jest niezbędne, aby prawidłowo rozli-
czyć się z podatku za ubiegły rok. 

 W 2015 r. nastąpiła w Norwegii reforma tzw. 
A-ordning (chodzi m.in. o raportowanie do urzę-
dów przez pracodawcę wynagrodzeń zatrudnio-
nych w firmie pracowników), która spowodowała, 
że dokument, o którym mowa powyżej, przestał 
istnieć. Zastąpi go nowy dokument, nie wiadomo 
jednak na razie, jak będzie się on nazywał. Istnie-
je możliwość pobrania ze swojego konta na www.
altinn.no dokumentu o nazwie A08, który będzie 
zawierał informacje na temat konkretnego pra-
cownika, jakie firma zaraportowała do urzędów. 

 Należy jednak, mimo wszystko, domagać się 
od pracodawcy dokumentu, który będzie od-
powiednikiem starego Lønns- og trekkoppgave 
(może to być np. ostatni payslip/lønnslipp,  lub 
inne potwierdzenie zawierające odpowiednie 
szczegółowe informacje). 

 Dla osób rozliczających się w statusie pendler 
szczególnie ważne będzie dołączenie kopii doku-
mentów potwierdzających przejazdy/przeloty: 
bilety lotnicze / karty pokładowe / rezerwacje / 
lønnslippy / inne.

Akty małżeństwa i urodzenia 

 Warto już na kilka tygodni przed początkiem 
rozliczeń podatkowych (czyli najlepiej jeszcze 
w lutym) zatroszczyć się o aktualne odpisy aktów 
małżeństwa i urodzenia (ewentualnie innych do-
kumentów urzędowych potrzebnych do rozlicze-
nia). W tym roku czas oczekiwania na wydanie 
tych dokumentów jest wyjątkowo długi i w skraj-
nych przypadkach mogą to być nawet 3 tygodnie.

Podsumowanie

 Okres rozliczeń podatkowych (od połowy mar-
ca do końca kwietnia lub, po przedłużeniu, do 
końca maja), to czas szczególny, kiedy to urzędy, 
takie jak norweski urząd skarbowy (Skatteetaten) 
i urząd poborcy podatkowego (Skatteoppkrever) 
mają bardzo dużo pracy i trudno jest się z nimi 
skontaktować. Warto przemyśleć, czy są jakieś 
kwestie dotyczące naszych spraw z norweskimi 
urzędami, które możemy załatwić wcześniej (sty-
czeń, luty), czy też mogą one poczekać spokojnie 
do czerwca lub lipca.Okres od marca do końca 
maja, to najgorszy czas na załatwianie jakichkol-
wiek spraw (poza podatkami), warto więc mieć te 
wskazówki na uwadze. 

 Mamy nadzieję, że powyższe informacje po-
zwolą Państwu spokojnie i dokładnie przygo-
tować się do rozliczeń podatkowych za 2015 r.  
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
kontaktu z nami na nasz nowy numer telefonu:  
58-727-05-55 i tradycyjne na nasze adresy e-mail:

• office@polishconnection.no 

• gdynia@podatek.no . 

Źródła:  
www.nav.no,  
www.skatteetaten.no,  
www.altinn.no
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Trondheim w czasie wolnym
Część I – muzea
Po wizycie w Molde, po raz kolejny przenosimy się nieco na północ. Tym 
razem naszym celem jest Trondheim – trzecie co do wielkości miasto Nor-
wegii, położone nad również trzecim co do wielkości fiordem kraju, dzie-
lącym Norwegię niemal na pół – miejsce o bardzo bogatej historii i wielu 
ciekawych muzeach.
 Zacznijmy od początku. Trondheim – kiedyś 
Nidaros – słynęło jako bogate biskupstwo a z cza-
sem arcybiskupstwo, archikatedra Nidaros była 
zaś celem pielgrzymek. Od czasów reformacji 
dawna siedziba biskupów stała się własnością 
króla – przez wiele lat była miejscem zamieszka-
nia naczelnika tych ziem, by później stać się jed-
nym wielkim magazynem wojskowym. W latach 
80-tych XX wieku dwa zabytkowe budynki spło-
nęły i na ich miejscu wzniesiono obecne muzeum 
Erkebispegården. Można w nim oglądać wiele 
znalezisk archeologicznych i świadectw dawnej 
świetności tego miejsca – jedną z największych 
atrakcji jest dobrze zachowana kościelna menni-
ca.

 Nidaros jest także jednym z tradycyjnych 
miejsc koronacji władców Norwegii. W zachod-
nim skrzydle kompleksu można oglądać nor-
weskie klejnoty koronne – koronę, berło, jabł-
ko, miecz i sztandar, jak również dokumentację 
ostatnich ceremonii koronacyjnych – z 1906, 
1958 i 1991 roku. Wystawie towarzyszy sklepik, 
który zachwyci wszystkie małe i duże księżniczki 
(ich mężów i ojców może nieco mniej…).

Wyprawa po wiedzę

 Jedną z instytucji mających wielki wpływ 
na życie we współczesnym Trondheim jest bez 
wątpienia NTNU – Norweski Uniwersytet Na-
ukowo-Techniczny, jedna z największych uczelni  
w Norwegii. Ma on pod swoimi skrzydłami rów-

Magdalena Ułas
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nież jedno z największych muzeów – Muzeum 
Historii Naturalnej i Archeologii (Vitenskapsmu-
seet). Jeśli ktoś chciałby wszechstronnie poznać 
przyrodę i historię Trondheim i Trøndelag, to po-
winien się wybrać właśnie tu. Łatwiej napisać, 
czego tu nie ma, ale spróbujmy skupić się na tym, 
co jest. A więc: historia rozwoju Trondheim na 
przestrzeni lat, znaleziska archeologiczne od epo-
ki kamienia do czasów wikingów, wystawa po-
święcona kulturze Samów, sztuka sakralna i wy-
nalazki dokonane przez Kościół, rodzime gatunki 
roślin i zwierząt… Mało? Oj, wcale nie… Wystar-
czy na cały dzień albo i kilka dni.

Podróż tramwajem w przeszłość

 Pozostańmy jeszcze chwilę w świecie związa-
nym z techniką. Trondheim szczyci się posiada-
niem linii tramwajowej z St. Olavs gate do Lian. 
I właśnie tramwajem (jakżeby zresztą inaczej) 
można dojechać do Muzeum Tramwajów na 
Munkvoll. Tam można podziwiać stare tramwa-
je i obserwować, jak zmieniał się transport miej-
ski na przestrzeni lat. Z niewiadomych przyczyn 
szczególną popularnością cieszy się wagon z 1942 
roku, zwany „Den glade enke” – „Wesołą wdów-

ką”. Miłośnicy tramwajów mogą zakupić w mu-
zeum literaturę fachową oraz zamówić podróż 
przez miasto historycznym tramwajem, opcjonal-
nie z dodatkiem jedzenia, piwa i wina.

Sztuka wokół nas

 Trondheim, wzorem innych norweskich miast, 
ma swoje muzeum sztuk pięknych – żeby zresz-
tą jedno! Nie o nich jednak tym razem. Chciała-
bym polecić miejsce bliższe codziennemu życiu –  
Muzeum Sztuki Użytkowej. Na ulicy Munkegata 
5 zgromadzono olbrzymią ilość mebli, szkła, por-
celany i innych przedmiotów z przeszłości i teraź-
niejszości. Designerskie naczynia? Proszę bardzo. 
Tkaniny artystyczne? Jak najbardziej. Miejsce to 
powinni odwiedzić również miłośnicy Kraju Kwit-
nącej Wiśni – muzeum posiada bogatą kolekcję 
sztuki użytkowej i tkanin z Japonii – ostatnim na-
bytkiem są oryginalne samurajskie zbroje.

Prawo od podszewki

 Studiowanie prawa uchodzi za trudne (i za-
pewne takie jest, jeśli brać pod uwagę stan zna-
nych autorce studentów prawa w czasie egzami-
nów), ale jest w Trondheim muzeum, które po-
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zwala poznać pewne jego aspekty w nieco inny 
sposób. Na Kongens gt, nieopodal przystanku 
tramwajowego Skansen, można się przekonać, 
jak prawo wyglądało kiedyś, a jak teraz. Dowiemy 
się tam także co nieco o funkcjonowaniu m.in. są-
dów i policji. Warto wspomnieć, że Rettsmuseum 
jest muzeum z misją – jednym z celów jest uświa-

damianie młodzieży, jak ważne jest przestrzega-
nie prawa.

O tym muzeum zapewne nie słyszeliście

 Oprócz muzeum Temidy, która, jak wiemy, nie 
widzi, w Trondheim możemy także odwiedzić Mu-
zeum Ludzi Niesłyszących (Norsk Døvemuseum), 
będące częścią Trøndelag Folkemuseum. Można 
tam zapoznać się z historią ludzi niesłyszących w 
Norwegii, sposobami nauczania i traktowania ta-
kich osób w społeczeństwie oraz zobaczyć boga-
ty zbiór pomocy naukowych i medycznych. Mu-
zeum jest też miejscem spotkań ludzi słyszących 
i niesłyszących. Możliwe jest oczywiście oprowa-
dzanie w języku migowym.

W świecie muzyki

 Na wschód od centrum, otoczone pięknym 
ogrodem botanicznym, znajduje się Ringve Mu-
seum. W pochodzącym z XVIII wieku dworze 
znalazło swoje miejsce na ziemi muzeum muzyki 
i instrumentów muzycznych z całego świata. In-
strumenty można nie tylko oglądać, ale także po-
słuchać ich na żywo w czasie muzycznej wycieczki 
z przewodnikiem.



21

 Komu ta wizyta w świecie muzyki nie wy-
starczy, powinien wybrać się do położonego na  
nabrzeżu nieopodal dworca głównego Rockhe-
im. W futurystycznym budynku znajduje się mu-
zeum norweskiej muzyki rockowej i popu. Mul-
timedialna wystawa pozwala odwiedzającym 
poznać historię norweskiej muzyki popularnej 
od lat 50-tych do współczesności, przy czym widz 
sam uruchamia wybrane elementy wystawy –  
zdjęcia, muzykę, filmy. Dodatkowo w muzeum 
można spróbować swoich sił w grze na gitarze  
i miksowaniu. Komu wciąż mało, może zaszyć się 
w Mediatece, pełnej nagrań, książek i magazynów  
o muzyce.

 Trondheim to raj dla entuzjastów muzeów 
i galerii. Oprócz opisanych przeze mnie miejsc, 
miłośnicy historii mogą odwiedzić twierdzę  
z XVII wieku, skansen czy Muzeum Żydowskie, 
fani techniki zobaczyć Muzeum Telekomunikacji, 
zaś spragnieni sztuki wybrać się na rajd po na-
prawdę licznych muzeach i galeriach sztuk pięk-
nych. Ostrzegam – w przypadku ograniczonej ilo-
ści czasu, wybór może okazać się trudny…

Przydatne strony www:

• www.visit-trondheim.com

• www.trondheim.no
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13 listopada odwiedziliśmy targi budowlano- 
mieszkaniowe w Trondheim, czyli Boligmesse 2016. 
W imprezie uczestniczyli wystawcy związani z bran-
żą mieszkaniową z całej Skandynawii. Nasza ekipa  
z Trondheim rozdawała materiały reklamowe i na-
wiązywała kontakty z przedsiębiorcami mającymi 
pracowników zagranicznych. 

27 listopada wzięliśmy udział w konferencji „Drogi  
i sposoby dotarcia do Klientów w Norwegii” zorgani-
zowanej Przez Polsko – Norweską Izbę Gospodarczą. 
Spotkanie to było zorganizowane z myślą o przedsię-
biorcach chcących poszerzyć wiedzę z zakresu roz-
szerzania bazy klientów w Norwegii. 

29 listopada i 6 listopada stoisko Polish Connection 
było obecne podczas Targów Pracy zorganizowanych 
przez Polsko – Norweską Izbę Gospodarczą oraz Le-
chię Gdańsk na Stadionie Energi Gdańsk. Przed me-
czami kibice mieli możliwość uzyskania informacji 
dotyczących możliwości zatrudnienia na norweskim 
rynku pracy. Nasi konsultanci służyli konkretnymi 
ofertami oraz radą, jak i gdzie najskuteczniej szukać 
zatrudnienia w Norwegii. 

3 grudnia gościliśmy na seminarium poświęconemu 
kulturze skandynawskiej w centrum kultury Kultur-
kirke Jakob w Oslo. Na spotkaniu zorganizowanym 
przez dziennik „Aftenposten” dyskutowano o fe-
nomenie nordyckich seriali i miejscu kultury skan-
dynawskiej we współczesnym świecie. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się dziennikarze, aktorzy  
i scenarzyści, w tym gwiazdy popularnych nordyc-
kich seriali: Szwedka Sofia Helin („Most nad Sun-
dem”), Dunka Sofie Gråbøl („The Killing”) i Norweg 
Jakob Oftebro („Kon Tiki”).

Tu byliśmy:

7 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystości zorganizowanej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Oslo oraz NPCC (Norwegian Polish Chamber of Commerce). Było to spotkanie przed-
świąteczne dla przedstawicieli polskiego i norweskiego biznesu, na którym wręczono nagrodę dla 
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zwycięzcy pierwszej edycji konkursu dla przedsię-
biorców zorganizowanego przez Polish Connection. 
Pan Adam Jankowiak, założyciel firmy Professional 
Hoofcare AS, odebrał nagrodę w wysokości 15 000 
koron ufundowaną przez sponsorów: MyCall oraz 
Kancelarię Berngaard/Sandbek.

11 grudnia zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie przed-
świąteczne (julebord) zorganizowane przez studen-
tów skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
oraz Polsko – Norweską Izbę Gospodarczą. Była to 
szansa nie tylko na wspólne kolędowanie i degusta-
cję tradycyjnych, świątecznych norweskich przysma-
ków, ale też okazja do nawiązania nowych znajomo-
ści w środowisku przedsiębiorców i studentów, co 
mamy nadzieje zaowocuje późniejszą współpracą. 
Jeszcze wspominamy smak specjałów z tego wieczo-
ru: kransekake, medisterkaker, risgrøt i gloggu jabł-
kowego.

Od 14 do 16 grudnia gościliśmy na Świątecznych 
Targach Pracy w Krakowie zorganizowanych przez 
naszego partnera Clock Work. Targi adresowane 
były do specjalistów z branży budowlanej chcących 
rozpocząć pracę na rynku norweskim. Nasz zespół 
udzielał niezbędnych informacji dotyczących kwestii 
norweskich podatków i świadczeń socjalnych, a tak-
że formalności związanych z przeprowadzką. 

16 grudnia zorganizowaliśmy w biurze w Šiauliai 
(Litwa) dni otwarte. Bardzo miło było nam gościć 
stałych klientów, a także osoby, które były u nas 
pierwszy raz. Dziękujemy za wizytę, mając nadzieję, 
że wiedza, jaką przekazaliśmy, okaże się przydatna. 
Zapraszamy ponownie!

18 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty tematyczne 
z zakresu norweskich świadczeń emerytalnych i ren-
towych. Nasi specjaliści w tych dziedzinach udzie-
lali informacji o najnowszych przepisach, zasadach 
wyliczania i łączenia świadczeń socjalnych. Goście 
mogli się również dowiedzieć, na co zwrócić uwagę 
przygotowując się do sezonu podatkowego i jakie 
dokumenty należy zgromadzić, by jak najkorzystniej 
rozliczyć się z urzędem skarbowym.




