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Od redakcji

Szanowni Państwo, 

Wypoczęci po lecie zaczynamy nowy sezon, dla wielu z nas będzie 
to pracowity okres. Ostatnie statystyki norweskiego Urzędu Sta-
tystycznego SSB wskazują, że wielu imigrantów, szczególnie ko-
biet, wciąż pracuje poniżej swoich kwalifikacji.  Nam, imigrantom, 
średnio aż sześć lat pobytu w Norwegii  zajmuje zdobycie zajęcia 
umożliwiającego pełne wykorzystanie naszych kompetencji oraz 
dającego szansę na rozwój i awans poprzez system szkoleń. Sześć 
lat to dużo. Tym bardziej polecam uwadze Naszych Czytelników 
artykuł o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Warto 
zainteresować się tym tematem i sprawdzić, co nowego w przepi-
sach. Ten krok może realnie pomóc w karierze. 

W jesiennym wydaniu magazynu nasi eksperci dostarczają kolejnej porcji wiedzy o emery-
turach w Norwegii, wyjaśniają, kiedy pracodawca może dokonać potrącenia z pensji oraz in-
formują o przepisach dotyczących podwykonawców. Mamy też dla Państwa przegląd prasy 
ekonomicznej i analizę obecnej kondycji gospodarki.Mam nadzieję, że ten numer magazynu, 
który trzymacie właśnie w ręku lub czytacie w formie elektronicznej, będzie dla Was pomocny 
i inspirujący. 

Pozdrawiam serdecznie 
Aleksandra F. Eriksen 

Prezes zarządu Polish Connection
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Aby móc w pełni zaspokoić potrzeby w branży budow-
lano-konstrukcyjnej, w ciągu ostatnich 10 lat Norwe-
gia stała się zależna od zagranicznej siły roboczej oraz 
zagranicznych przedsiębiorców, wykonawców i pod-
wykonawców. Biorąc pod uwagę liczbę planowanych 
obecnie dużych projektów budowlanych, można prze-
widywać, że ich rola wcale się nie zmniejszy. 

Norwegia to interesujący rynek międzynarodowy, 
jednak żeby osiągnąć na nim zysk, trzeba poznać jego 
specyfikę. Zbyt wielu przedsiębiorców podejmuje się 
swoich zadań, bazując jedynie na ograniczonej wiedzy 
oraz przekonaniu, że „wszystko będzie dobrze”, bez 
wystarczającej dbałości o stronę formalną. W takim 
wypadku prawdopodobieństwo, że projekt zakończy 
się finansową porażką, znacząco wzrasta. O rady dla 
wchodzących na rynek skandynawski przedsiębior-
ców zagranicznych poprosiliśmy Helgego A. Trytiego, 
adwokata kancelarii Codex Adovokat. 

Polish Connection: Zacznijmy od kwestii podstawo-
wych. Czego obecnie potrzebuje Norwegia na swoim 
rynku budowlano-konstrukcyjnym? 

Helge A. Tryti: W dziedzinie kontraktów budowlanych 
oraz dostarczania materiałów dla branży Norwegia 

ma duże zapotrzebowanie na możliwości i kompeten-
cje. Wcześniej zdarzały się okresy, w których było za 
mało rąk do pracy, jednak teraz zapotrzebowanie na 
siłę roboczą wydaje się być zaspokojone. Dostawcy 
sprzętu budowlanego już od długiego czasu są obecni 
na norweskim rynku z konkurencyjną ofertą cenową, 
ale w tym segmencie rynku obserwuję stopniowy 
spadek zaufania do nich z powodu niewystarczającej 
jakości produktów, szczególnie u dostawców z krajów 
Europy Wschodniej. Firma pragnąca zostać dostawcą 
w Norwegii powinna być przygotowana, że rynek bę-
dzie wymagał od niej udokumentowanego potwier-
dzenia wysokiej jakości każdego produktu. 

P.C.: Jakie widzi Pan najważniejsze różnice pomię-
dzy prowadzeniem biznesu w państwach Europy 
Wschodniej, na przykład w Polsce, a w Norwegii?

H.A.T.: Z moich doświadczeń wynika, iż w niektórych 
dziedzinach zachodzą poważne różnice. Kiedy byłem 
wraz z zespołem w Polsce, to pomimo przestróg pró-
bowaliśmy działać po swojemu, myśleć biznesowo, 
„po norwesku” i… ponieśliśmy porażkę. Tak samo 
kończy się to zapewne w drugą stronę, gdy w Norwe-
gii starasz się robić biznes „po polsku”. 

O potencjale  
norweskiej  
specyfiki  
– wywiad z Helge A. Tryti

Adwokat Helge A. Tryti z kancelarii Codex Advokat posiada wieloletnie do-
świadczenie w asystowaniu zarówno norweskim, jak i zagranicznym fir-
mom w prowadzeniu działalności na rynku budowlanym. Stoi na stano-
wisku, że przedsiębiorcy, którzy nie chcą poznawać miejscowej specyfiki, 
skazani są na ponoszenie niepotrzebnych strat ekonomicznych. Kto ma do 
zrealizowania kontrakt w Norwegii, ten powinien być gotowy na zdobycie 
wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia, żeby skutecznie działać w lokalnej 
przestrzeni biznesowej.

Sylwia Skorstad
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P.C.: Czy może Pan podać konkretny przykład takiej 
różnicy?

H.A.T.: Jedną z istotnych różnic jest znaczenie osobi-
stej znajomości oraz przyjaźni. W Norwegii gra ona 
mniejszą rolę niż w innych kulturach. Nad fiordami 
posiadanie kontaktów i bycie widocznym ułatwia 
przystąpienie do przetargu w odpowiednim momen-
cie  i wygranie oferty. Jednak przy otrzymaniu pierw-
szego kontraktu ważniejsze jest sumienne podejście 
do formalności niż to, kogo znasz albo jak się ogólnie 
układa współpraca. Dla wykonawcy, przedsiębior-
cy działającego w branży budowlano-konstrukcyjnej  
w Norwegii, kluczowe jest skrupulatne sprawdzanie 
podpisywanych kontraktów. Trzeba wiedzieć, czym 
dana umowa różni się od standardowej, nauczyć się, 
jakie są formalne wymagania stawiane przez zlece-
niodawców. Nie wystarczy dostać dobre zlecenie, 
trzeba jeszcze  dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi 
stawianymi w nim formalnymi wymogami. 

P.C.: Co w norweskiej branży budowlano-konstruk-
cyjnej jest największym wyzwaniem dla miejsco-
wych i zagranicznych przedsiębiorców?

H.A.T.: W dziale Nieruchomości i Biznes mamy w Co-
dex Advokat zatrudnionych 11 prawników. Mają oni 
olbrzymią wiedzę wynikającą z doświadczenia i mogą 
dokładnie określić, jakie są najbardziej typowe proble-
my miejscowych oraz zagranicznych firm działających 
w tej branży. W ich ocenie najpoważniejsze wyzwa-
nie dla przedsiębiorców to wgląd w wymogi formal-
ne oraz procedury zawarte w umowach. W ciągu  
10 ostatnich lat norweska branża budowlana ewolu-
uje w stronę coraz bardziej rygorystycznych i sforma-
lizowanych przepisów oraz norm. Sprostanie im jest 
niełatwym zadaniem dla norweskich wykonawców 
i podwykonawców, a co dopiero dla firm zagranicz-
nych. 

P.C.: Jak zagraniczna firma może skutecznie konkuro-
wać w takich warunkach? 

H.A.T.: Od długiego czasu obserwuję, jak wielu nor-
weskich wykonawców i podwykonawców próbuje 
sprostać formalnym wymogom stawianym przez zle-
ceniodawców w branży budowlanej. Nawet gdy robią 
tak zwaną „dobrą robotę”, nie otrzymują odpowied-
niego wynagrodzenia, bo po drodze popełniają błędy 
proceduralne, na przykład nie informując o zmianach 

w sposób taki, jaki określono w umowie. Ponieważ dla 
niejednej firmy był to długotrwały problem, a literatu-
ra na temat zawierania kontraktów jest dość specjali-
styczna, w 2012 r.  napisałem książkę pod norweskim 
tytułem: „Prosjektlederens håndbok i NS-kontrak-
ter”. To prosty i obrazowy podręcznik dla każdego 
zainteresowanego tematem. Zawiera podstawowe 
kompendium wiedzy o najważniejszych norweskich 
przepisach obowiązujących w dziedzinie umów bran-
ży budowlanej. Z czasem książka ta stała się istotnym 
narzędziem dla norweskich przedsiębiorców, a także 
pomocą naukową dla szkół i uczelni. 

Teraz, dzięki współpracy z Polish Connection, pod-
ręcznik ten będzie dostępny w języku polskim. Może 
być krótkim, ale wystarczającym wprowadzeniem do 
tematu zawierania kontraktów w norweskiej branży 
budowlanej. Moim zdaniem książeczka ta zawiera mi-
nimum wiedzy, jaką powinien posiąść przedsiębior-
ca wchodzący na ten rynek. Zamówić ją będzie można po-
przez strony internetowe www.polishconnection.no  
i www.entrepriserettsadvokater.no. 

P.C.: Jak Pan myśli, jakich zadań na początek mogła-
by się podjąć polska firma budowlana w Norwegii?

H.A.T.: Prawdopodobnie bycie podwykonawcą dla 
dużego norweskiego przedsiębiorstwa jest najprost-
szą drogą na początek. W takim wypadku szczególnie 
istotny jest dogłębny wgląd w szczegóły kontraktu. 
Dla norweskiego głównego zleceniodawcy istotniej-
sza od norweskiego wykonawcy jest dobra jakość za 
niższą cenę. Poza tym rynek dla dostawców sprzętu 
dla branży budowlanej jest duży, ale tylko dla tych, 
którzy stawiają na udokumentowaną jakość produk-
tów. 

Jeśli chodzi o bycie głównym wykonawcą i stawanie 
do przetargów publicznych, doradzam najpierw zdo-
bycie doświadczenia na norweskim rynku jako pod-
wykonawca lub dostawca. Warto zyskać potrzebną 
wiedzę, a dopiero potem stawiać przed sobą bardziej 
wymagające cele. 

P.C.: I jeszcze ostatnia krótka rada dla zagranicznych 
przedsiębiorców w Norwegii. 

H.A.T.: Przed przyjęciem zlecenia na nieznanym ryn-
ku upewnić się, że ma się kompetentnych lokalnych 
doradców. 
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Doprecyzowanie

W artykule tym nie będziemy zajmować się bieżącym, 
comiesięcznym potrącaniem zaliczek na podatek  
i składki na ubezpieczenia społeczne. Potrącenie takie 
(norw. forskuddstrekk) jest nie tylko dozwolone, ale 
wręcz nakazane prawem. Pracodawca ma obowią-
zek odciągania pracownikowi i wpłacania do urzędu 
poborcy podatkowego zaliczek na podatek i skład-
kę zgodnie z kartą podatkową, a w razie jej braku  
w wysokości 50% wynagrodzenia brutto pracowni-
ka. Pracownik nie może domagać się, by pracodawca 
potrącał niższą kwotę niż wynikającą z karty podat-
kowej – jeśli uważa, że potrącenie jest za wysokie, 
powinien wystąpić do urzędu skarbowego o zmianę 
karty podatkowej. Ma natomiast prawo wystąpić do 
pracodawcy o potrącanie kwoty wyższej, jeśli uważa, 
że pobierane zaliczki będą zbyt małe, by pokryć jego 
zobowiązanie podatkowe.

Potrącenia legalne i nielegalne

Aby wszelkie inne potrącenia z wynagrodzenia były 
legalne, muszą spełniać któryś z warunków okre-
ślonych w § 14–15 (2) Ustawy o środowisku pracy 
(Arbeidsmiljøloven). Potrącenia niemieszczące się  
w tych ustawowych ramach są nielegalne i pracownik 
ma prawo zażądać, by pracodawca zwrócił mu potrą-
cone bezpodstawnie pieniądze.

Poniżej omawiamy pokrótce przypadki, kiedy praco-

dawca ma prawo (a czasem nawet obowiązek) doko-
nać potrącenia z wynagrodzenia lub wynagrodzenia 
urlopowego pracownika. Literki odpowiadają właści-
wym podpunktom § 14–15 (2) Ustawy o środowisku 
pracy.

a) Kiedy jest to umocowane w ustawie

W przypadku niektórych typów roszczeń przepisy 
ustaw nakładają na pracodawcę obowiązek potrąca-
nia z wynagrodzenia pracownika określonych kwot na 
rzecz wierzyciela.

Przykłady: zaległości podatkowe pracownika, alimen-
ty, dług alimentacyjny (pokrycie zaliczki alimentacyj-
nej wypłaconej przez NAV).

Przykład 1

W rozliczeniu podatkowym za rok 2014 Janowi wy-
szło 20 tys. koron niedopłaty podatku. Jan powi-
nien był zapłacić tę kwotę w dwóch ratach, w lipcu 
i sierpniu 2015 r., ale tego nie zrobił. Po tym, jak zi-
gnorował kilka wezwań do zapłaty ze strony urzędu 
skarbowego, w październiku 2015 r. urząd wystoso-
wał do pracodawcy Jana nakaz, by kwotę tę, wraz  
z odsetkami, potrącił w ratach z wynagrodzenia pra-
cownika. Począwszy od listopada 2015 r., pracodaw-
ca Jana przez pięć miesięcy potrącał mu co miesiąc  
z wypłaty nieco ponad 4 tys. koron i przekazywał do 
urzędu poborcy podatkowego.

LEGALNIE

Kiedy pracodawca może  
dokonać potrącenia z pensji  
lub wynagrodzenia urlopowego
Poniższy artykuł stanowi odpowiedź na zapytania ze strony klientów, czy 
pracodawca miał prawo potrącić im z wynagrodzenia lub wynagrodzenia 
urlopowego (norw. feriepenger) np. koszty zakwaterowania, koszty szko-
leń albo pieniądze na pokrycie ich zaległego podatku z poprzednich lat.

Barbara Liwo
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Przykład 2

Andrzej rozwiódł się z żoną i wyjechał do Norwegii. 
Nie płacił zasądzonych alimentów na rzecz swojego 
syna Krzysia. Żona Andrzeja zwróciła się do NAV In-
ternasjonalt o pomoc w wyegzekwowaniu alimen-
tów. NAV wypłacił jej zaliczkę alimentacyjną, a do 
pracodawcy Andrzeja wystąpił o odciąganie kwot 
alimentów z jego pensji. Pracodawca zaczął potrą-
cać alimenty z pensji Andrzeja i przekazywać do NAV.

LEGALNIE

b) Jeśli potrącenie, o którym mowa to składka na 
fundusz emerytalny (OTP lub AFP)

Pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pra-
cownika jego część składki na program emerytalny, 
jeśli zatrudnionyobjęty jest takim programem. Takie 
potrącenie pracownik może potem odliczyć od pod-
stawy opodatkowania w swoim rocznym zeznaniu po-
datkowym.

Przykład 3

Janusz objęty jest programem emerytalnym, w któ-
rym pracodawca opłaca za niego składkę ubezpie-
czeniową w wysokości 2% pensji brutto (ustawowe 
minimum), a pracownik dodatkowo ze swej strony 
dopłaca drugie 2%.

Te 2% pracodawca potrąca z jego wynagrodzenia.

LEGALNIE

Kwota potrącona z wynagrodzenia pracownika zo-
staje wyszczególniona na payslipach i w raportach 
A-melding jako „Premie til pensjonsordninger” i pra-
cownik odlicza ją w zeznaniu podatkowym od pod-
stawy opodatkowania. Przykładowo w maju Janusz 
zarobił 40 tys. koron brutto. Pracodawca potrącił mu 
z pensji 800 oron na poczet jego części składki na 
program emerytalny.

c) Jeśli potrącenie zostało wcześniej pisemnie usta-
lone

Z pensji pracownika można potrącić praktycznie każ-
dą kwotę (z zastrzeżeniem, o którym będzie mowa 
poniżej), jeśli pracownik i pracodawca zgodzili się co 
do tego i zawarli pisemną umowę w tej kwestii (może 
to być samodzielna umowa, aneks do umowy o pracę, 
klauzula w umowie o pracę albo zapis w regulaminie 
pracy, który pracownik zaakceptował i podpisał).

Najczęściej spotykane ustalenia w kwestii potrąceń 
to zgoda na dokonanie potrącenia przy kolejnej wy-
płacie, jeśli pensja w jakimś miesiącu została błędnie 
naliczona (zawyżona) – taki zapis znajduje się niemal-
że automatycznie w większości umów o pracę; zapi-

sy/umowy dotyczące potrąceń za zakwaterowanie  
i wyżywienie, jeśli zapewnia je odpłatnie pracodaw-
ca; regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodo-
wawczej pracownika; regulacje dotyczące ew. zwrotu 
kosztów za szkolenia, kursy itp.

Przykład 4

Pracodawca Marka błędnie naliczył mu za maj wy-
nagrodzenie według stawki godzinowej 200 ko-
ron, podczas gdy wg umowy stawka Marka wynosi  
195 koron. W umowie o pracę Marka znajduje się 
klauzula mówiąca o tym, że ew. pomyłki w wypła-
cie pracodawca ma prawo skorygować przy kolej-
nym naliczeniu pensji. W maju Marek przepracował  
160 godzin. Jego pensja brutto powinna była wy-
nieść 31 200 koron, natomiast pracodawca błędnie 
naliczył 32 tys. . Przy wypłacie za czerwiec praco-
dawca potrąca Markowi różnicę, 800 koron.

LEGALNIE

Przykład 5

Pracodawca Jakuba zapewnia pracownikom zakwa-
terowanie. Firma podpisuje z każdym zatrudnionym 
umowę wynajmu mieszkania. Koszt wynajmu to  
2 tys. koron miesięcznie. Zgodnie z umową kwota 
ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika.

Pracodawca przy comiesięcznej wypłacie potrąca  
Jakubowi 2 tys. koron.

LEGALNIE

Przykład 6

W umowie, którą Krzysztof zawarł ze swoim praco-
dawcą, jest zapis, że pracodawca będzie potrącał  
z wynagrodzenia 40 koron  za każdy dzień, w którym 
zapewnia Krzysztofowi zakwaterowanie oraz koszty 
zakupionych dla niego biletów lotniczych na podróże 
do Polski.

W czerwcu Krzysztof pracował w Norwegii, miesz-
kając w zapewnionym przez pracodawcę lokum,  
23 dni. Potem poleciał do Polski. Pracodawca zapła-
cił za jego bilet lotniczy 630 koron.

Przy wypłacie za czerwiec pracodawca potrą-
ci Krzysztofowi łącznie 1550 koron. (23 dni x 40 kr 
+ 630 kr).

LEGALNIE

Przykład 7

Pracodawca Agnieszki wynajmuje ją przedsiębior-
stwu zajmującemu się przetwarzaniem żywności. 
Przedsiębiorstwo to zapewnia Agnieszce zakwate-
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rowanie za okres, kiedy dla nich pracuje, ale koszt 
zakwaterowania pomniejsza stawkę, jaką jej praco-
dawca dostaje za godzinę jej pracy od przedsiębior-
stwa. Aby wyrównać sobie tę różnicę, pracodawca 
uznaniowo potrąca pewne kwoty z wynagrodzenia 
Agnieszki, mimo że nie zawarł z nią w tej kwestii żad-
nej pisemnej umowy.

NIELEGALNIE

Przykład 8

Pracodawca Zygmunta wysłał go na dwutygodnio-
wy kurs spawania aluminium. Cena kursu, którą po-
krył pracodawca, to 20 tys. koron. Przed wysłaniem 
pracownika na kurs pracodawca podpisał z nim 
umowę lojalnościową, według której Zygmunt musi 
po ukończeniu kursu przepracować w firmie praco-
dawcy co najmniej półtora roku. Jeśli natomiast Zyg-
munt złożyłby wypowiedzenie wcześniej, będzie mu-
siał zwrócić pracodawcy koszt kursu oraz zapłacić re-
kompensatę odpowiadającą liczbie roboczogodzin, 
które spędził na kursie (np. 100 godzin x 198 kr).

W trzy miesiące po ukończeniu kursu i uzyskaniu cer-
tyfikatu spawalniczego Zygmunt dostał dużo lepszą 
ofertę pracy i złożył wypowiedzenie. Ponieważ zła-
mał zawartą umowę lojalnościową, pracodawca 
potrącił mu z wypłaty i wynagrodzenia urlopowego  
39 800 koron.

LEGALNIE

Przykład 9

Pracodawca Marty wysłał ją na kurs BHP, by mogła 
pełnić w firmie funkcję rzecznika ds. BHP (verneom-
bud). Kurs kosztował pracodawcę 2300 NOK. Krót-
ko po jego odbyciu Marta złożyła wypowiedzenie  
i odeszła z firmy. Pracodawca potrącił jej z ostatniej 
wypłaty 2300 koron (cenę kursu), argumentując, że 
firma poniosła wydatek na pracownika, który zaraz 
po zdobyciu nowych kwalifikacji odszedł, tak że fir-
ma w ogóle nie skorzystała z jego nowej wiedzy.

NIELEGALNIE

Ponieważ nie zawarto żadnej umowy o ewentual-
nym zwrocie kosztów szkolenia, pracodawca nie 
miał prawa potrącić Marcie ceny kursu z wynagro-
dzenia.

d) Na mocy umowy zbiorowej – dotyczy potrąceń na 
poczet składek na związki zawodowe, ubezpiecze-
nia grupowe itp.

Jeśli pracownik jest zrzeszony w związku zawodowym, 
z reguły jego składki członkowskie będą potrącane  
i wpłacane przez pracodawcę. Pracownik będzie sam 
opłacał swoje składki, tylko jeśli straci pracę, a nadal 
będzie chciał pozostać zrzeszony.

Jeśli związek zawodowy proponuje swoim członkom 
umowę ubezpieczenia grupowego i dany pracownik 
chce skorzystać z oferty (w niektórych związkach za-
wodowych jest to opcja obowiązkowa), pracodawca 
będzie legalnie potrącał mu i przekazywał związkowi 
składkę ubezpieczeniową razem ze składką członkow-
ską.

Przykład 10

Robert jest członkiem związku zawodowego Fag-
forbundet. Jego miesięczna składka związkowa to  
430 koron. Do tego dochodzą obowiązkowe w przy-
padku członków Fagforbundet składki ubezpiecze-
niowe na ubezpieczenie mieszkania, fundusz zapo-
mogowy związku i fundusz edukacyjno-rozwojowy, 
łącznie 115 koron. Pracodawca Roberta co miesiąc 
potrąca mu z pensji 445 kr.

LEGALNIE

Ciąg dalszy nastąpi…

Źródła: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-
06-17-62
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Konrad Lotczyk

Emerytura tylko dla nielicznych
Warunków do tego, aby w przyszłości otrzymywać 
emeryturę z AFP, jest wiele, bardzo wiele… Gdyby nie 
fakt, że w Norwegii silną rolę odgrywają związki za-
wodowe, których celem jest ochrona praw pracow-
ników (również przyszłych praw), to prawdopodob-
nie AFP nie miałoby racji bytu z uwagi na ogromne 
obciążenie, jakie niesie ona ze sobą dla firmy. Można 
powiedzieć, że emerytura AFP jest programem eme-
rytalnym zakładanym z inicjatywy pracodawcy (oraz 
związków zawodowych), przypomina więc (jeśli cho-
dzi o swoją genezę) popularną emeryturę usługową, 
tzw. OTP. Emerytura OTP to program emerytalny 
również finansowany przez pracodawcę na rzecz pra-
cownika, gdzie składka emerytalna stanowi min. 2%  
z wysokości dochodu brutto pracownika. Podobnie 
jak OTP, emerytura AFP jest traktowana jako dodatek 
do emerytury z Folketrygden (czyli z I filaru).

AFP występuje rzadziej niż OTP, ponieważ istnieje 
najczęściej w dużych firmach zrzeszających pracowni-
ków z określonej branży, które dodatkowo mają ak-
tywne związki zawodowe. Warto dodać, że AFP dzieli 
się na dwa rodzaje: AFP w sektorze publicznym (AFP 
i offentlig sektor) i w sektorze prywatnym (AFP i pri-
vat sektor). W tym artykule omówimy tylko ten drugi 
rodzaj, który będzie dotyczył przeważającej części Po-
laków. 

Rygorystyczne wymagania, czyli kto nie dostanie AFP
Podstawowymi warunkami do tego, aby być objętym 
programem AFP, są członkostwo w Folketrygden oraz 
praca w firmie, która zawarła ze związkami zawodo-
wymi porozumienie o wprowadzeniu u siebie progra-
mu AFP. 

W zależności od rocznika urodzenia prawo do eme-
rytury AFP przysługuje, jeśli dana osoba przepracuje 
(do 62. roku życia) w firmie z zawartą umową o AFP 
określoną liczbę lat (praca na min. 20% etatu):

Rocznik
Liczba lat pracy w firmie z AFP  

w stosunku do ostatnich lat pracy  
w Norwegii

1944–1951: 3 lata z 5 ostatnich lat pracy

1952: 4 lata z 6 ostatnich lat pracy

1953: 5 lat z 7 ostatnich lat pracy

1954: 6 lat z 8 ostatnich lat pracy

1955–dziś: 7 lat z 9 ostatnich lat pracy

Jest to dopiero jeden z kilku warunków, które należy 
spełnić. Kolejnym jest to, że wynagrodzenie uzyskane 
w firmie z AFP musi przewyższać pozostałe uzyskane 
dochody za dany rok. 

Norweska emerytura AFP – 
kto może ją otrzymać?
Jednym z interesujących (lecz niezbyt rozpowszechnionych) i chyba naj-
bardziej skomplikowanych programów emerytalnych, którym mogą być 
objęci Polacy pracujący w norweskich firmach, jest program emerytalny 
oparty na umowach zbiorowych, czyli po norwesku tzw. Avtalefestet Pen-
sjon. Szerzej jest znany jako AFP (nie mylić z AAP, czyli norweskim zasiłkiem 
rehabilitacyjnym). Poniżej przybliżymy Państwu najważniejsze elementy 
tego programu emerytalnego.
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Następnym warunkiem jest konieczność zatrudnie-
nia w firmie z AFP w momencie składania wniosku  
o emeryturę. Zatrudnienie rozumie się tutaj nie tylko 
jako posiadanie umowy z firmą. Oznacza bycie real-
nym pracownikiem, czyli faktyczną pracę i fizyczną 
obecność w miejscu pracy. Wliczane do stażu pracy 
są tylko te miesiące, w których ilość czasu pracy prze-
kroczyła 20%.

Oznacza to, że po zwolnieniu się z firmy prawo do 
emerytury AFP przepada (chyba że rozpoczniemy pra-
cę w nowej firmie z AFP). Dodatkowo związek z firmą 
(jedną lub kilkoma) z AFP pracownik powinien mieć 
przez ostatnie trzy lata przed staraniem się o emery-
turę. W roku, w którym ma być wypłacone AFP, należy 
uzyskać miesięczny dochód brutto (będący podstawą 
do emerytury) na tyle wysoki, aby po przeliczeniu na 
dochód roczny wynosił on minimum równowartość 
stawki 1 G (w 2016 r. jest to ok. 90 068 koron). Po-
dobnie w roku poprzedzającym moment otrzymania 
emerytury AFP – dochód musi przewyższać równo-
wartość stawki 1 G. 

Teraz przedstawimy sytuacje, gdy prawo do emery-
tury może zostać utracone.
Kiedy prawo do AFP może przepaść?
Odpowiedź na pytanie jest prosta: kiedy nie spełnia-
my jednego z podanych wyżej warunków wstępnych. 
Można jednak rozszerzyć tę odpowiedź o dodatkowe 
punkty. Mówiąc prościej – są pewne sytuacje, które 
spowodować mogą utratę prawa do AFP:
•	 Prawo do AFP może przepaść, jeżeli pomiędzy 59.  

a 62 rokiem życia dana osoba otrzymuje emery-
turę, rentę lub inne świadczenie przekraczające  
1,5 G, a także w związku z pobieraniem tego świad-
czenia nie ma obowiązku pracy;

•	 Również pobieranie po 62. roku życia norweskiej 
renty inwalidzkiej (uføretrygd) prowadzi do utraty 
prawa do AFP;

•	 Gdy pobieramy sykepenger, AAP lub świadczenie 
z NAV o podobnym charakterze dłużej niż 52 tygo-
dnie (w ciągu ostatnich trzech lat przed przejściem 
na AFP);

•	 Gdy nie jesteśmy zatrudnieni (nie pracujemy fak-
tycznie) przez więcej niż 26 tygodni (w ciągu ostat-
nich trzech lat przed przejściem na AFP). Przykła-
dem mogą tu być np. urlop nieokreślony w umowie 
zbiorowej lub ustawie albo przerwa w zatrudnieniu 
wynikająca ze zmiany pracy1. Uwaga! 26 tygodni 
obowiązuje, jeżeli nie są to pierwsze lub ostatnie 
tygodnie w tym trzyletnim okresie.

Nie wszystko jest jednak tak straszne, jakim się wy-
1  http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp/ved-uttak/
sykepenger.

daje: w wielu wypadkach NAV daje możliwość „do-
pracowania” brakującego okresu po ukończeniu 62. 
roku życia. Oznacza to, że jeżeli z jakichś względów 
nie należy nam się AFP w wieku 62 lat, to zazwyczaj 
nie ma problemu, żeby nadal kontynuować pracę  
i sprawdzić, czy warunki do uzyskania AFP będą speł-
nione np. w wieku 63 lub 65 lat.
Jak starać się o emeryturę AFP?
Podanie o emeryturę AFP należy składać razem z po-
daniem o emeryturę z Folketrygden (tzw. I filar). Czę-
sto stanowi to problem. Dlaczego? Ponieważ osoba, 
która pracowała kilka lat w Norwegii, rzadko kiedy 
może przejść na emeryturę przed uzyskaniem wieku 
emerytalnego (czyli przed 67. rokiem życia). Wynika 
to z faktu, że wypracowała sobie za mało kapitału 
emerytalnego, który pozwoliłby jej na przejście na 
wcześniejszą emeryturę. 

AFP może być przyznane już od 62. roku życia, 
jednak nie zostanie przyznane, jeśli jednocześnie nie 
otrzymamy prawa do emerytury z I filaru. W tym wy-
padku należy wnioskować o emeryturę z I filaru (Fol-
ketrygden) w wymiarze 20%. Jeśli nawet nie uzyska-
my jej w wieku 62 lat, to można znacznie wcześniej 
przejść na nią w wymiarze 20%, niż gdybyśmy chcieli 
przejść na emeryturę 100%. Dzięki temu wcześniej 
uzyskamy prawo do emerytury AFP. 

Z AFP związanych jest  
wiele korzyści:

Są jednak też  
negatywne strony AFP:

•	 można kontynuować 
zatrudnienie (wyna-
grodzenie nie wpływa 
negatywnie na wysokość 
AFP)

•	 można łączyć ją z emery-
turą norweską z I filaru

•	 stanowi dużą część łącz-
nej emerytury

•	 jest dożywotnia

•	 o emeryturę z AFP moż-
na wnioskować tylko  
w momencie, kiedy jest 
się zatrudnionym w fir-
mie z zawartą umową 
o AFP

•	 dłuższe pobieranie 
uførepensjon, sykepen-
ger lub innego świad-
czenia rentowego może 
pozbawić prawa do AFP

•	 dłuższa nieobecność  
w pracy negatywnie 
wpływa na szanse przy-
znania AFP

•	 nie można wnioskować 
„wstecz” o jej przyzna-
nie 

•	 nie można pobierać  
łącznie z uførepensjon

•	 nie można pobierać 
częściowego AFP 

Od czego zależy wysokość emerytury AFP?
Zależy ona przede wszystkim od wysokości dochodu 
będącego podstawą do emerytury (tzw. pensjonsgi-
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vende inntekt lub pensionable income).  Zalicza się do 
tego:
a) wynagrodzenie z pracy (z firmy z AFP),
b) zasiłek chorobowy w związku z utratą dochodu  

z pracy (w firmie z AFP),
c) zasiłek dagpenger na permitteringu w związku  

z utratą dochodu z pracy (w firmie z AFP).
Wysokość emerytury z AFP zależy od wysokości za-
robków danej osoby z wszystkich lat w Norwegii 
(oczywiście lat, w których posiadało się dochód będą-
cy podstawą do emerytury), a nie tylko od lat przepra-
cowanych w firmie z AFP (jak mogłoby się wydawać). 
Wynika to z tego, że AFP jest dodatkiem do emerytu-
ry z I filaru i jest łącznie z nią rozpatrywana. AFP jest 
osobnym programem emerytalnym, lecz biorąc pod 
uwagę wyliczenie wielkości AFP, jest traktowane jako 
dodatek do emerytury z I filaru.

W celu obliczenia wysokości rocznej emerytury  
z AFP NAV mnoży wysokość całego dochodu będące-
go podstawą do emerytury (ze wszystkich lat) przez 
0,0314%. Chodzi o dochód (do wysokości 7,1 G), jaki 
uzyskaliśmy do ukończenia 61. roku życia2. W tym 
wypadku osoba pracująca i odprowadzająca skład-
ki w Norwegii przez 10 lat, której dochód wynosiłby 
średnio 400 tys. NOK rocznie, uzyskałaby następującą 
roczną emeryturę AFP:
(400 tys. NOK x 10 lat) x 0,314% = 12 560 NOK brutto/rok

Emerytura AFP podlega korekcie w związku z szaco-
waną długością życia danego rocznika (tzw. levealder-
sjustering).

Od momentu przyznania emerytury AFP (najwcze-
śniej w wieku 62 lat) aż do 67. roku życia przyzna-
wany jest tzw. dodatek w koronach (kronetillegg), 
co sprawia, że emerytura z AFP będzie nieco wyż-
sza do 67. roku życia (najczęściej będzie to dodatek  
1 600 NOK miesięcznie, czyli 19 200 NOK w skali roku). 
Po 67. roku życia będzie wypłacana już tylko tzw. do-
żywotnia część AFP (dodatek w koronach przepada). 
Dla osób urodzonych w latach 1944–1962 przyznawa-
ny jest do tego dodatek kompensacyjny (kompensa-
sjonstillegg). 

Wysokość dodatku kompensacyjnego dla poszcze-
gólnych roczników wyliczona jest zgodnie z wysoko-
ścią kwoty referencyjnej z 2010 r.:

1944 1945 1946 1947 1948 1949

840 1.760 3.680 5.760 10.000 10.400

1950 1951 1952 1953 1954 1955

10.800 11.200 11.600 12.000 10.800 9.600

2 https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Avtalefestet+pensjon+AFP/
Ny+avtalefestet+pensjon+i+privat+sektor+fra+2011.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

8.400 7.200 6.000 4.800 3.600 2.400 1.200

Kwota referencyjna jest regulowana co roku w związ-
ku ze wzrostem wynagrodzeń. Dodatek kompensacyj-
ny jest również regulowany poprzez tzw. współczyn-
nik specjalny (særskilt forholdstall). Dodatek ten nie 
może być jednak większy niż połowa dożywotniej czę-
ści emerytury AFP.
Co w sytuacji, gdy firma bankrutuje lub wprowadza 
zwolnienia grupowe?
Sytuacja danej osoby zależy od wieku w okresie wy-
powiedzenia lub w sytuacji bankructwa firmy. Poniżej 
opisane są dwa warianty:
A. UKOŃCZONE 62 LATA – należy wnioskować 

o AFP w okresie wypowiedzenia (ustalonym 
w umowie o pracę i zgodnym z norweskim ko-
deksem pracy (Arbeidsmiljøloven) lub (w pew-
nych sytuacjach) również do miesiąca po okresie 
wypowiedzenia.

B. NIEUKOŃCZONE 62 LATA – należy podjąć pracę 
w innej firmie z zawartym AFP, aby mieć prawo 
do emerytury AFP.

Należy wziąć pod uwagę, że przy zakończeniu pracy  
w firmie z podpisanym AFP może zostać przyznana 
nam odprawa lub inne świadczenie od pracodaw-
cy (np. sluttvederlag). Otrzymanie takiego dodatku 
może spowodować utratę prawa do AFP. Z kolei  pra-
wo do  emerytury AFP pozbawia prawa do sluttveder-
lag. Większość firm, które podpisało umowy o AFP, 
ma też podpisane umowy o wypłacie sluttvederlag 
w przypadku zwolnienia pracownika z długim stażem 
pracy po ukończeniu przez niego 50. roku życia. (Fir-
ma musi mieć podpisany osobny program, tzw. Slut-
tvederlagsordningen. Omówienie go to temat na ko-
lejny artykuł). 
Zakończenie
Tematyka emerytalna budzi coraz większe zaintereso-
wanie wśród Polaków pracujących w Norwegii. Eme-
rytura z AFP dotyczy wielu osób, niestety często nie 
zdają sobie one sprawy z przysługujących im praw 
ani warunków, które należy spełnić, by ją uzyskać. 
Firma Polish Connection Sp. z o.o. oferuje komplek-
sowe usługi konsultingowe w zakresie norweskich 
emerytur. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi 
konsultantami na adres e-mail: gdynia@podatek.no  
lub office@polishconnection.no. Nasi specja-
liści w przystępny sposób wyjaśnią Państwu skom-
plikowane sprawy nie tylko w zakresie norweskich 
emerytur, ale też innych ważnych spraw dotyczących 
norweskich urzędów, banków i innych instytucji pu-
blicznych i prywatnych.
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Wymogi formalne przy zawieraniu umowy 
W Norwegii nie obowiązują żadne wymogi formalne 
odnośnie do tego, w jaki sposób zawierać prawnie 
wiążące umowy. Umowy ustne są tak samo wiążące 
jak umowy pisemne. Ponadto oferta zaakceptowa-
na przez odbiorcę będzie tak samo wiążąca prawnie 
jak kontrakt podpisany przez obydwie strony. Możli-
we jest również zawarcie prawnie wiążącej umowy 
poprzez faktyczne działanie, przykładowo: strony 
nie porozumiały się formalnie co do umowy/zmiany 
umowy, jednak obydwie postępują tak, jakby nowa 
umowa została zawarta. 

Wielu osobom i podmiotom może się to wydawać 
osobliwe, tak więc spróbuję krótko podsumować, co 
jest konieczne, by można było uznać, że mamy do czy-
nienia z prawnie wiążącą umową.

Zawarcie umowy bez posiadania do tego upraw-
nień/pełnomocnictwa 
Jeśli dwie spółki mają zawrzeć prawnie wiążący kon-
trakt, każda z nich musi być reprezentowana przez 
osobę, która posiada po temu konieczne uprawnienia 
zgodnie z atestem firmy lub uprawnieniami dawany-
mi przez zajmowane stanowisko. W tym kontekście 
problem może stanowić określenie zakresu upraw-
nień wynikających z zajmowanego stanowiska.

Kierownik projektu lub sprzedawca będzie – z mocy 
swojego stanowiska – traktowany jako uprawniony do 
zawierania wszystkich umów i zaciągania wszystkich 
zobowiązań, będących częścią jego normalnej działal-
ności. W takich przypadkach jego podpis lub przyrze-
czenie będzie wiązać spółkę, nawet jeśli przekroczył 
swoje uprawnienia. Warunkiem [zaistnienia wiążącej 
umowy – przyp. tłum.] jest to, by osoba, która prze-

kroczyła swój mandat, posiadała w firmie pozycję, da-
jącą drugiej stronie podstawę, by uważać, że osoba ta 
miała prawo umowę zawrzeć. W takich przypadkach 
spółka jest odpowiedzialna za zaciągnięte zobowiąza-
nie. To, że pracownik przekroczył swoje uprawnienia, 
to już sprawa pomiędzy nim a pracodawcą – sytuacja 
ta nie jest/nie musi być wiadoma odbiorcy obietnicy. 
Jeśli pracodawca będzie chciał uniknąć wywiązania 
się z zaciągniętego w ten sposób zobowiązania, bę-
dzie musiał udowodnić, że druga strona została poin-
formowana o tym, jakie uprawnienia posiadał przed-
stawiciel firmy.

W niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego zasa-
da ta została zinterpretowana bardzo szeroko: pewien 
elektryk na dużym projekcie budowlanym przedstawił 
szacunki, ile będą kosztować pozostałe do wykonania 
prace. Jego firmę kosztowało to grube miliony. 

Zaakceptowana oferta jest prawnie wiążąca 
Nierzadko – zwłaszcza w branży budowlanej – wyko-
nawca przedstawia ofertę na wykonanie danej pracy, 
a odbiorca akceptuje otrzymaną ofertę. W takim przy-
padku dochodzi do zawarcia wiążącej umowy i nie ma 
konieczności dodatkowego podpisywania kontraktu 
przez strony. 

Jednakże w przypadku większości nieco większych 
zleceń zawarcie pisemnego kontraktu i tak jest zwycza-
jowo przyjęte – ale nie jest to wymóg. Zleceniodawca 
ma wtedy zresztą pełne prawo odmówić podpisania 
kontraktu przedłożonego przez zleceniobiorcę, jeśli 
uregulowane są w nim dodatkowe szczegóły zlecenia, 
przykładowo: postanowienia co do fakturowania, od-
bioru, gwarancji bankowych na zabezpieczenie kon-
traktu i tym podobne. Jeśli warunki te nie znalazły się 

Zawieranie umów  
i kontraktów w Norwegii
Kiedy firma ma rozpocząć działalność w innym kraju, istotną sprawą jest 
zapoznanie się z obowiązującymi w nim przepisami i miejscową kulturą.  
W tym artykule przybliżymy pokrótce, co każda zagraniczna firma, która 
chce prowadzić działalność w Norwegii, powinna wiedzieć o norweskim 
prawie dotyczącym umów i kontraktów. 

Helge A. Tryti
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już w [przyjętej] ofercie, wykonawca nie może potem 
żądać ich zaakceptowania na późniejszym etapie.

Dlatego też jest bardzo ważne, by wykonawca bądź 
sprzedawca już na etapie składania oferty jasno okre-
ślali, jakie dokładnie proponują warunki kontraktu. 

W przypadku wykonawców sprowadza się to czę-
sto do tego, że korzystają oni ze zestandaryzowanych 
formularzy ofertowych, które zawierają warunki kon-
traktu i zastrzeżenia, jakie chce poczynić wykonawca 
itp. Przykładowo znajduje się tam zapis „Oferta opiera 
się na standardzie NS 8406 i naszych ogólnych warun-
kach świadczenia usług”. Tego typu doprecyzowania 
mogłyby zostać odrzucone, gdyby pojawiły się już po 
zaakceptowaniu oferty przez klienta. 

Jeśli odbiorca zaakceptował ofertę, ale włączył do 
niej własne warunki (np. że wykonawca ma wyświad-
czyć jakąś usługę dodatkową lub udzielić rabatu), jest 
to traktowane jako odrzucenie oferty. Oferent jest  
w takim wypadku zwolniony z obowiązku wywiązania 
się ze swojej pierwotnej oferty. 

Umowy zawierane ustnie 
W Norwegii mawia się, że „Umowy ustne są tak samo 
wiążące jak umowy pisemne”.

Zgadza się, ale należy tu poczynić pewne zastrzeże-
nia. Treść umów ustnych często trudno jest udowodnić 
w przypadku wystąpienia między stronami niezgodno-
ści co do tego, co tak naprawdę ustalono. Jeśli są dwie 
opinie na temat tego, co zawierała umowa – np. czy 
zapłata ma nastąpić z góry czy z dołu – będzie trzeba ja-
koś udowodnić, co (wg nas) zostało ustalone. Podobnie 
kiedy wykonawca twierdzi, że odradzał zastosowanie 
rozwiązania, którego życzył sobie zleceniodawca. Jeśli 
po pewnym czasie okaże się, że rozwiązanie to faktycz-
nie nie funkcjonuje jak należy, wcale nie jest pewne, że 
zleceniodawca będzie „pamiętał”, że wykonawca mu je 
odradzał. W skrajnych przypadkach może dojść do po-
woływania świadków itp. 

Jeśli obydwie wersje będą tak samo prawdopodob-
ne, przegra ta strona, która będzie uważać, że ma 
jakieś prawo/wierzytelność itp., gdyż to strona utrzy-
mująca, że ma jakieś prawo, ma również obowiązek 
jego udowodnienia. Jeśli nie zdoła uprawdopodobnić, 
że faktycznie zawarto umowę o takiej treści, na jaką 
się powołuje, nic nie osiągnie. 

O takich sytuacjach mawia się często tak: „Nie wy-
starczy mieć racji – trzeba jeszcze móc udowodnić, że 
się ją ma”.

Umowy zawierane poprzez faktyczne działanie
Nic nie stoi na przeszkodzie, by uważano, że strony 
zawarły umowę poprzez swoje postępowanie, bez 
żadnej umowy pisemnej czy ustnej. Z typowym przy-
kładem będziemy mieli do czynienia w branży budow-
lanej w sytuacjach, gdzie strony mają w kontrakcie 
zawarte ustalenie, że wykonanie prac dodatkowych 

daje prawo do dodatkowej zapłaty tylko wtedy, jeśli 
prace te zostały „zamówione pisemnie”. W praktyce 
często jest tak, że prace dodatkowe na placu budowy 
zamawiane są ustnie. Przyjmijmy zatem, że zamówie-
nie odbyło się ustnie, dodatkowa praca została wyko-
nana, zafakturowana i zapłacona. Jeśli taka sytuacja 
powtórzy się pięć-sześć razy, uznaje się, że obydwie 
strony – sądząc po ich działaniach – postępują tak, 
jakby zawarto nową umowę. 

W takiej sytuacji, jeśli zleceniodawca przy siód-
mym zamówieniu prac dodatkowych nie będzie się  
w czymś zgadzał z wykonawcą i z tej okazji powoływał 
się na zapis w umowie, mówiący, że wszystkie prace 
dodatkowe powinny być zamawiane pisemnie, naj-
prawdopodobniej nie wygra. Sąd zapewne stwierdzi, 
że obydwie strony w sposób powtarzający się i syste-
matyczny praktykowały zamówienia ustne, uznając je 
za wystarczające, mimo iż co innego ustalono w pod-
pisanym kontrakcie pisemnym. Zatem należy uznać 
zamówienia ustne za wystarczające również w przy-
padku dalszej realizacji kontraktu. 

Umowy zawierane zgodnie z norweskimi zestanda-
ryzowanymi wzorami umów (NORSK STANDARD) 
Jeśli strony zawarły umowę lub też doszło do zaak-
ceptowania oferty odwołującej się do któregoś wzoru 
norweskiej umowy standardowej (Norsk Standard/
NS-kontrakter), obowiązywać będą inne zasady niż te 
wynikające z ogólnego norweskiego prawa kontrakto-
wego. Według ogólnego norweskiego prawa kontrak-
towego brak odpowiedzi/milczenie nigdy nie wystar-
cza, by uznać umowę za zawartą. 

Jeśli natomiast strony ustalą, że kontrakt ma zostać 
oparty na wzorze umowy zestandaryzowanej (np. NS 
8405, NS 8406 czy NS 8407), będzie dokładnie na od-
wrót. Bardzo wiele umów zawieranych jest w ten spo-
sób, że druga strona zachowuje się pasywnie. Przy-
kładowo, jeśli wykonawca zażądał wypłaty dodatku  
i wyznaczył rozsądny termin na ustosunkowanie się 
do żądania (najczęściej tydzień), a zleceniodawca nie 
odpowiedział przed upływem tego terminu, oznacza 
to, iż strony zawarły umowę, że wykonawca ma prawo 
do dodatku.

Umowy z konsumentami 
Kiedy umowę zawiera się z osobą fizyczną (konsumen-
tem), obowiązują inne przepisy niż omówione powy-
żej. W przypadku umów z konsumentami najczęst-
szym przedmiotem sporów jest wycena. Tutaj może 
dochodzić do takich sytuacji, że konsument poprosi 
jednego z pracowników wykonawcy, by ten oszaco-
wał, ile prace będą kosztować. Ta wycena będzie dla 
pracodawcy wiążąca, nawet jeśli dany pracownik nie 
miał pełnomocnictwa, by ją przedstawić i nawet jeśli 
nie przyszło mu do głowy, że taka jego wycena mogła-
by być prawnie wiążąca. 
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Co prawda w Norwegii poziom dochodów mieszkań-
ców jest wysoki, jednak towarzyszy mu równie wyso-
ki poziom wydatków. Obywatele dobrze zarabiają, ale 
wydają więcej, niż akurat mają w portfelach. 

Najnowsze dane norweskiego Urzędu Statystycz-
nego SSB zaalarmowały ekonomistów. Dług gospo-
darstw domowych w ciągu ostatniego roku zwiększył 
się o 176 mld koron. Około 80% zadłużenia stanowi 
tak zwane „zadłużenie hipoteczne”. 
Zbyt łatwo o kredyt?
Wprawdzie otrzymanie kredytu w banku jest dziś 
nieco trudniejsze niż przed kryzysem ekonomicznym 
z 2008 r., ale dla przeciętnej rodziny w Norwegii nie 
stanowi problemu. Poziom dochodów jest na tyle 
wysoki, by niemal każdemu posiadającemu pracę za-
pewnić zdolność kredytową. Banki chętnie udzielają 
kredytów i walczą o klientów, prześcigając się w ko-
rzystnych ofertach, bo mimo niskiego oprocentowa-
nia to się im bardzo opłaca. Obsługa wieloletniego 
kredytu ma swoją niemałą cenę. 

Wywindowane do niezwykle wysokiego pozio-
mu ceny mieszkań i domów sprawiają, iż bez kre-
dytu mieszkaniowego ani rusz. W ciągu ostatnich  
20 lat ceny domów i mieszkań wzrosły o 200%. Zasada 
„dobry zwyczaj – nie pożyczaj” nie sprawdzi się nad 
fiordami. Norwegowie zatem zadłużają się jak nigdy 
wcześniej w historii.
Długi rosną
Norwescy doradcy finansowi polecają, by w portfelu 
mieć nie mniej niż trzy i nie więcej niż sześć kart kre-
dytowych. Na blogach i forach można przeczytać, iż 
daje to wiele korzyści, ponieważ różne podmioty wy-
dające karty oferują unikalne bonusy. Szacuje się, że 
jedna czwarta płatności elektronicznych w Norwegii 
jest wykonywana przy użyciu kart kredytowych, zaś 
60% transakcji odbywa się za pomocą kart płatni-
czych. Wiele osób nie kontroluje dokładnie przepły-
wu pieniędzy przez karty i nie zna prawdziwej ceny 
korzystania z nich. 

Źródłem najbardziej dotkliwego zadłużenia są kre-
dyty mieszkaniowe. Komu zamarzy się na przykład 
małe mieszkanko w centrum Oslo, ten musi wyłożyć 

nie mniej niż równowartość półtora miliona złotych. 
Nawet dla przeciętnego Norwega, którego poziom 
zamożności w porównaniu do przedstawicieli innych 
europejskich nacji jest wysoki, to dużo. Rynek miesz-
kaniowy w Norwegii wymusza branie kredytów, któ-
rych wysokość przyprawiłaby o palpitacje serca nie-
jednego przedstawiciela hiszpańskiej, włoskiej czy 
francuskiej klasy średniej. 
600 tys. koron długu
Według szacunków Knuta A. Magnussena z DNB Mar-
ket przeciętny Norweg ma na dziś 600 tys. koron długu. 

– Wysoki poziom zadłużenia to zawsze powód do 
niepokoju – skomentował najnowsze dane dla dzien-
nika „Aftenposten” główny ekonomista Swedbanku 
Harald Magnus Andreassen. – Tak samo dla kredyto-
biorcy, jak i całej gospodarki. 

Andreassen podkreśla, że przez wiele ostatnich 
miesięcy zadłużenie Norwegów rosło szybciej niż ich 
zarobki. W jego opinii oprocentowanie kredytów jest 
na zbyt niskim poziomie. 

– Im dłużej taka tendencja się utrzyma, tym bardziej 
wzrośnie ryzyko, iż skończy się to załamaniem – mó-
wił kilka miesięcy temu Morten Baltzersen z Norwe-
skiego Urzędu Nadzoru Finansowego Finanstilsynet. 
Podsumowując rok 2015, urząd ostrzegał w wydanym 
raporcie, iż stosunek długu do zarobków gospodarstw 
domowych jest niepokojący.
Nie tylko Norwegia
Największa troska norweskich ekonomistów to możli-
wy czarny scenariusz dla gospodarki, czyli wzrost bez-
robocia i kłopoty kredytobiorców ze spłatą długów.  
W 2015 r. norweski nadzór finansowy wprowadził 
bardziej restrykcyjne kryteria udzielania kredytów 
mieszkaniowych, ale jak na razie nie zmieniło to nie-
pokojącego trendu. 

Wysokie zadłużenie hipoteczne jest problemem nie 
tylko w Norwegii. Podobny kłopot mają też na przy-
kład gospodarki Szwecji, Danii i Holandii, gdzie relacja 
między długiem hipotecznym rodzin oraz ich rocznym 
dochodem dyspozycyjnym przekroczyła 150%. Dla 
porównania w Polsce relacja ta wynosi mniej niż 50%. 

Zadłużona Norwegia
Rośnie zadłużenie gospodarstw domowych w Norwegii. W ciągu ostatnie-
go roku dług przeciętnego mieszkańca tego kraju zwiększył się o blisko 
6%. Oznacza to, że Norwegowie są wśród najbardziej zadłużonych nacji  
na świecie. 

Sylwia Skorstad
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Kto podróżuje po Norwegii samochodem i słucha przy 
tym radia, ten wie, że są miejsca, w których jakość 
odbioru pozostawia wiele do życzenia. Już wkrótce 
ma się to zmienić, ale również i my, radiosłuchacze, 
powinniśmy się do tego przygotować i zainwestować 
w odpowiedni odbiornik.

Norwegia buduje ogólnokrajową sieć DAB ofe-
rującą więcej kanałów od tradycyjnej sieci FM.  
W 2017 r. przechodzenie na radio cyfrowe DAB roz-
pocznie się na północy kraju i będzie postępowało 
region po regionie. Proces wyłączania radia analo-
gowego rozpocznie się 11 stycznia 2017 r. w okrę-
gu Nordland, a zakończy 13 grudnia 2017 r. w Troms 
i Finnmark.

Zalety radia cyfrowego
W 2016 r. NRK uruchomiło nowe nadajniki cyfrowe 
poprawiające zasięg radia DAB. Lepszy zasięg to ar-
gument koronny za zmianą systemu analogowego 
radia FM na radio cyfrowe. W kraju pełnym gór, 
dolin, fiordów, wysp i skał trudno jest zapewnić 
100% zasięg radia FM. Cyfryzacja ma raz na zawsze 
rozwiązać ten problem.

Radio cyfrowe, w przeciwieństwie do analogowe-
go, gwarantuje odbiór krystalicznie czystego dźwię-
ku, bez zakłóceń i pozwala na odbiór większej liczby 
kanałów mniejszym kosztem. Odbiorniki są jednak 
bardziej skomplikowane, a tym samym droższe od 
tradycyjnych. Do tej pory w systemy DAB wyposaży-
ła się tylko jedna piąta kierowców w Norwegii. Resz-
ta czeka, aż nowe przepisy staną się faktem. 

Niedawno NCA (National Communications Autho-
rity) stwierdziło, że pokrycie ludnościowe siecią NRK 
DAB już jest lepsze niż pokrycie siecią FM (P1). Od 
2017 r. 14 kanałów cyfrowych NRK będzie miało tak 
samo dobry zasięg.

Pionierska Norwegia
Jeszcze nikt na świecie nie zdecydował się na tak 
radykalne rozwiązanie w kwestii radia cyfrowego 
jak Norwegia. Sąsiednie Dania i Szwecja rozważają 

wprowadzenie takich samych zmian, ale dopiero 
za kilka lat. Podobne kroki deklarują też w Europie: 
Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Bel-
gia, Holandia, Polska i Irlandia. Na przykład Dania 
zapowiada, że zakończenie emisji FM nastąpi, gdy 
co najmniej połowa radiosłuchaczy będzie korzystać  
z odbioru cyfrowego. Działania Norwegii na polu 
cyfryzacji radia – porażki i sukcesy – będą służyć za 
materiał do nauki dla innych. 

W krajach UE działa wiele cyfrowych kanałów 
radiowych (w Polsce 23), nie ma jednak regulacji 
mówiących o konieczności zmiany systemu z FM 
na DAB. Nadawanie cyfrowe jest o 40% tańsze niż 
analogowe, jednak budowanie odpowiedniej infra-
struktury zwykle zajmuje lata. Norwegia deklaruje, 
że wszystko idzie zgodnie z planem i ustalony już  
w 2015 r. termin zostanie dotrzymany. 

Norwegia za  
całkowitą cyfryzacją radia
11 stycznia 2017 r. w Norwegii rozpocznie się proces wyłączania nadaj-
ników radia analogowego FM. Taką datę podało norweskie ministerstwo 
kultury. Norwegia jest pierwszym krajem na świecie, który ustalił datę wy-
łączenia radia FM i przełączenia się całkowicie na nadawanie cyfrowe.

Sylwia Skorstad
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Konsorcjum – z czym to się je?

Zacznijmy od tego, że o ile samo słowo „konsor-
cjum” (norw. konsortium) funkcjonuje w języku nor-
weskim, o tyle dużo popularniejsze jest określenie 
leverandørgruppe, czyli „grupa dostawców” bądź 
„grupa wykonawców„ albo arbeidsfelleskap, czyli do-
słownie „wspólnota pracy”. Konsorcjum to zatem gru-
pa dwu lub więcej firm, które współpracują ze sobą, 
ale cały czas pozostają samodzielnymi podmiotami – 
nie tworzą spółki celowej dla realizacji projektu.

 W Norwegii konsorcja stosunkowo najczęściej wy-
stępują przy projektach budowlanych bądź infrastruk-
turalnych. Znajdują się wśród nich zarówno grupy 
projektowe, tworzone przez firmy architektów i firmy 
inżynieryjne, jak i konsorcja wykonawców lub konsor-
cja dostawców materiałów. 

„Czyż jestem gwarantem partnera mego?”, czyli 
odpowiedzialność wzajemna członków konsorcjum

 Najważniejszym zagadnieniem związanym z dzia-
łaniem jako konsorcjum jest kwestia odpowiedzialno-
ści poszczególnych partnerów, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy któryś z nich nie wywiązuje się ze swojej części 
zobowiązań.

 Kontrakt z konsorcjum powinien jasno opisywać, 
co poszczególne firmy mają dostarczyć lub wykonać i 
za co odpowiadają. Dla zleceniodawcy jest to niezwy-
kle istotne, gdyż pozwala mu należycie nadzorować 
projekt i w razie potrzeby daje możliwość domagania 
się poprawienia usterek lub też wypłaty odszkodowa-
nia za niedotrzymanie terminu itp. Należy przy tym 
podkreślić, że zakres prac, które dana firma wcho-
dząca w skład konsorcjum ma wykonać, nie musi 
pokrywać się z zakresem odpowiedzialności tej firmy.

 Dla firm tworzących konsorcjum oczywiście naj-
wygodniej byłoby, gdyby każda z nich odpowiadała 
tylko za swój odcinek robót, tak by nikt nie musiał 
świecić oczami za innych. Niestety tak dobrze na ogół 
nie ma.

 Z punktu widzenia zleceniodawcy najkorzystniej-
szą opcją jest, by w razie usterek, opóźnień bądź in-
nych przypadków naruszenia kontraktu zleceniodawca 
mógł żądać ich usunięcia lub wypłaty odszkodowania 
nie tylko od firmy odpowiedzialnej za dane narusze-
nie umowy, ale od konsorcjum jako całości, czyli w ra-
zie potrzeby albo od dowolnego jego członka, albo od 
firmy będącej liderem konsorcjum. W takim wypadku 
mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną 
członków konsorcjum. Taki rodzaj odpowiedzialności 

Konsorcjum jako  
wykonawca  
lub podwykonawca
Dość popularną w Polsce formą realizacji kontraktów jest działanie jako 
konsorcjum, czyli jako grupa firm, które wspólnie stają do przetargu, a po-
tem wspólnie realizują projekt, dzieląc się pracami, odpowiedzialnością  
i zyskiem. W Norwegii forma ta jest mniej popularna, ale działanie w taki 
sposób jest jak najbardziej możliwe. Niniejszy artykuł ma na celu krótkie 
omówienie działalności konsorcjum z perspektywy norweskiej.

Barbara Liwo
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jest w tej chwili domyślnie ujęty we wzorze standar-
dowym umowy z grupami projektowymi (Standard 
umowy, o którym mowa, to NS 8401 z roku 2010)  
i w coraz większym stopniu wykorzystywany jest też  
w przypadku innych grup dostawców.

 Ostateczna decyzja co do zakresu odpowiedzial-
ności należy jednak finalnie do stron negocjujących 
umowę i nawet jeśli korzysta się ze wzoru umowy 
standardowej, w którym znajduje się zapis o odpo-
wiedzialności solidarnej, umowę można zmodyfiko-
wać, wprowadzając do tej odpowiedzialności stosow-
ne ograniczenia.

 Należy również pamiętać o tym, że sankcje nie 
muszą dotyczyć jedynie kar za niewywiązanie się  
z umowy, ale również za chociażby nieprzestrzeganie 
przepisów prawa pracy czy obowiązujących postano-
wień płacowych. Również w tych przypadkach musi 
być jasne, czy ewentualne sankcje za przewinienia 
któregoś z członków konsorcjum dotkną tylko jego czy 
całą grupę wykonawców.

 Przykładowo w umowach, jakie norweski Krajowy 
Zarząd Dróg (Statens Vegvesen) zawiera z wykonaw-
cami robót drogowych, często znajduje się następują-
cy zapis: „W przypadku powtarzających się naruszeń 



18

przepisów o warunkach pracy i płacy wykonawca 
może zostać wykluczony z przyszłych kontraktów  
z Krajowym Zarządem Dróg. W przypadkach kiedy 
wykonawcą jest konsorcjum (grupa wykonawców), 
wykluczenie będzie dotyczyć obydwu członków kon-
sorcjum lub wszystkich członków – jeśli jest ich więcej 
niż dwóch”.

 Zapisy tego typu wymuszają na członkach konsor-
cjum wzajemne pilnowanie się, by nikt przepisów nie 
łamał. 

Konsorcjum i gwarancje bankowe

W przypadku wielu kontraktów, zwłaszcza tych więk-
szych, zleceniodawca żąda, by wykonawca przedstawił 
gwarancję bankową jako zabezpieczenie swoich zo-
bowiązań kontraktowych. Zapisy o gwarancji znajdują 
się zawsze w kontraktach zawieranych wg standardów 
norweskich (NS-kontrakter), jak również w większości 
innych zestandaryzowanych wzorach umów.

 W przypadku konsorcjum sprawa gwarancji jest 
dość skomplikowana. Dla zleceniodawcy najbardziej 
praktycznym rozwiązaniem byłoby, gdyby konsorcjum 

mogło przedstawić wspólną gwarancję na zobowią-
zania wszystkich partnerów grupy, jednak niektórzy z 
nich mogą mieć problem, by przekonać do takiej opcji 
swój bank. Na ogół kończy się na tym, że strony usta-
lają, jakich gwarancji będzie wymagać zleceniodawca, 
i wprowadzają do umowy zapis, że będzie mógł po-
woływać się na nie po kolei, do momentu gdy jego 
ew. roszczenia wobec konsorcjum zostaną zaspokojo-
ne w całości.

Zawieranie kontraktu z konsorcjum

W kontrakcie zawieranym ze zleceniodawcą wszystkie 
firmy tworzące konsorcjum będą figurowały wspól-
nie pod nazwą „wykonawca” lub „wykonawcy”. Pod 
względem prawnym lider i partnerzy konsorcjum są 
zatem czymś innym niż główny wykonawca i podwy-
konawcy.

 W przypadku zamówień publicznych firmy two-
rzące konsorcjum są nazywane „grupami dostaw-
ców” (grupper av leverandører) – por. rozporządzenie 
o zamówieniach publicznych (anskaffelsesforskrift)  
§§ 17–7 (1) oraz 17–8 (3).
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 Zgodnie z norweskim prawem zamówień publicz-
nych nie ma przeszkód, by takie grupy dostawców, 
czyli konsorcja, mogły wspólnie składać oferty w prze-
targach i wspólnie zawierać kontrakty. Jedyny waru-
nek jest taki, by było to od początku robione jawnie 
i otwarcie, a nie w formie ukrytej współpracy przy 
przetargu.

Umowa pomiędzy członkami konsorcjum

Oprócz kontraktu ze zleceniodawcą, w którym kon-
sorcjum jako całość figuruje jako strona, członkowie 
konsorcjum powinni zawrzeć także wewnętrzną umo-
wę pomiędzy sobą (umowę konsorcyjną), która bę-
dzie regulować takie kwestie jak podział i organizację 
pracy, podział odpowiedzialności, podział zysków itp.

 Przywoływany już wcześniej wzór umowy stan-
dardowej NS 8401, wykorzystywany przy zawiera-
niu umów z grupami (konsorcjami) projektowymi, 
uwzględnia od razu te kwestie (w punkcie 5.5). Na-
kazuje też, by kopię umowy konsorcyjnej przekazać 
zleceniodawcy, a także by partnerzy konsorcjum wy-
znaczyli spośród siebie lidera, który będzie reprezen-
tował całą grupę wobec zleceniodawcy. Dla zlecenio-
dawców korzystne jest, by wymogi te stawiać także 
konsorcjom innego rodzaju, nie tylko grupom projek-
towym, i tak też coraz częściej się dzieje.

Raportowanie na formularzu RF-1199 kontrak-
tów, w których członkiem konsorcjum jest firma 
zagraniczna

Zgodnie z norweskimi przepisami wszystkie zlecenia  
i podzlecenia powierzone firmom zagranicznym mu-
szą zostać zaraportowane do Centralnego Urzędu 
Podatkowego ds. Zagranicznych (Sentralskattekonto-
ret for Utenlandssaker, w skrócie SFU) na formularzu  
RF-1199.

 Jeśli jeden lub wszyscy członkowie konsorcjum to 
firmy zagraniczne, ten obowiązek jak najbardziej ich 
dotyczy.

 Z drugiej strony należy od razu powiedzieć, że 
formularze RF-1199 nie są dostosowane do zgłasza-
nia kontraktów, na których wykonawcą lub podwyko-
nawcą jest konsorcjum, gdyż przewidują podawanie 
norweskiego numeru organizacyjnego zleceniodaw-
cy, wykonawcy i podwykonawcy, a konsorcjum, nie 
będąc odrębnym podmiotem prawnym, siłą rzeczy 
osobnego numeru organizacyjnego nie posiada.  

W takiej sytuacji postępujemy na jeden z dwóch spo-
sobów:

a)  Albo w zgłoszeniach podajemy lidera konsorcjum 
jako głównego wykonawcę, a pozostałych partne-
rów jako podwykonawców (co oczywiście nie jest 
zgodne z rzeczywistością, gdyż, jak wspominali-
śmy wcześniej, partnerzy konsorcjum zbiorczo sta-
nowią wykonawcę, ewentualnie podwykonawcę 
– ale przynajmniej mają numery organizacyjne), 
a do zgłoszenia załączamy wyjaśnienia oraz oby-
dwa kontrakty: tj. pomiędzy konsorcjum a zlece-
niodawcą (numer tego kontraktu podajemy jako 
numer kontraktu głównego) oraz umowę konsor-
cyjną (jej numer podajemy w miejscu, gdzie nor-
malnie wpisuje się numer umowy pomiędzy głów-
nym wykonawcą a podwykonawcą).

Jeśli firmy tworzące konsorcjum również mają pod-
wykonawców, umowę pomiędzy partnerem konsor-
cjum a jego podwykonawcą zgłasza się już w normal-
ny sposób.

b)  Albo – zgłaszając kontrakt między konsorcjum 
a zleceniodawcą – wpisujemy w formularzu  
RF-1199 konsorcjum jako zleceniobiorcę i załącza-
my wyjaśnienia oraz umowy.

Jeśli partnerzy konsorcjum mają swoich podwyko-
nawców – zgłaszamy ich w normalny sposób i… czeka-
my na mail lub telefon z urzędu z prośbą o dodatkowe 
wyjaśnienia.

(O dodatkowe wyjaśnienia możemy zostać poprosze-
ni również w przypadku wyboru opcji a, natomiast 
w przypadku b jest to prawie pewne, gdyż wyślemy 
zgłoszenie, w którym jedna ze stron (konsorcjum) nie 
ma i nie będzie mieć norweskiego numeru organiza-
cyjnego).

 Takie wyjaśnienia to nie problem, choć oczywiście 
jest to dodatkowa czynność, którą trzeba będzie wy-
konać.

 O tym, że każda z firm wchodzących w skład 
konsorcjum musi posiadać norweski numer organi-
zacyjny (w przypadku firm zagranicznych oznacza to 
konieczność zarejestrowania się jako tak zwany NUF 
– zarejestrowana w Norwegii firma zagraniczna), 
oczywiście wspominać nie trzeba.

Źródła: jusstorget.no, lovdata.no
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System zatwierdzania uprawnień obejmie wykształ-
cenie zawodowe na poziomie szkoły średniej. Pierwsi 
zainteresowani będą mogli złożyć podania już jesienią 
2016.

O nowym systemie
System ma na celu weryfikację wykształcenia zawo-
dowego. Ocenie podlegać będzie zarówno dokumen-
tacja, jak i poziom oraz zakres wyszkolenia. Świadec-
twa czeladnicze lub zawodowe będą uznawane tylko 
wtedy, kiedy zdobyte wykształcenie będzie na po-
ziomie tego, co wymagane jest do uzyskania danych 
kwalifikacji w Norwegii. Jeśli między norweskim a za-
granicznym programem nauczania zawodowego będą 
znaczące różnice, świadectwa z zagranicy nie zostaną 
uznane. Każda decyzja będzie indywidualna i prawnie 
wiążąca. 

Pierwszymi szczęśliwcami, którzy będą mogli ubie-
gać się o uznanie kwalifikacji, będą pracownicy z Pol-
ski i Niemiec, wykonujący następujące zawody: 

•	 hydraulik
•	 cieśla
•	 betoniarz
•	 fryzjer
•	 wykrawacz

System będzie stopniowo rozszerzany o kolejne kra-
je i zawody. Kolejnego poszerzenia oferty można spo-
dziewać się już w przyszłym roku. 

O osobach nieobjętych systemem
Jeśli pracujemy w zawodzie lub pochodzimy z kra-
ju, którego nowy system nie obejmuje, może-
my spróbować innej drogi. Niestety jest to droga 
okrężna i pełna wertepów. Możemy skontaktować 
się z biurem do spraw kształcenia zawodowego 
(fagopplæringskontoret) w fylke, gdzie mieszkamy.  
I tu natrafiamy na pierwszą przeszkodę: nie wszystkie 
biura oferują taką możliwość. Jeśli okaże się jednak, 
że możemy złożyć podanie, nie powinniśmy cieszyć 
się zbyt wcześnie. Niestety nie istnieje żadna ustawa 
czy rozporządzenie, które nakazywałyby biurom roz-
patrzenie naszego podania, zależy to od dobrej woli  
i obciążenia pracą urzędników. Załóżmy jednak, że po-
danie przyjęto i możemy się cieszyć. Otóż nie do koń-
ca. Nawet jeśli nasze kwalifikacje zostaną ocenione, 
biura nie mają mocy prawnej, by je formalnie zatwier-
dzić, mogą tylko wydać orzeczenie, że z takim wyszko-
leniem i/lub doświadczeniem moglibyśmy przystąpić 
do norweskiego egzaminu zawodowego.

Zawody regulowane prawnie
Część zawodów jest w Norwegii objęta dodatkowy-
mi regulacjami i należą do tej grupy również zawody,  
w których potwierdzeniem umiejętności są świadec-
twa zawodowe i czeladnicze, m.in. pracownik służby 
zdrowia, elektryk, instalator urządzeń komunikacyj-
nych czy operator dźwigu. Aby uzyskać potwierdze-

Zatwierdzanie  
zagranicznych kwalifikacji  
zawodowych w Norwegii  
– ważne zmiany
Polacy w Norwegii często spotykają się z żądaniem potwierdzenia zagra-
nicznych uprawnień. NOKUT – organizacja odpowiedzialna za zatwierdza-
nie zagranicznego wykształcenia i uprawnień – wprowadza nowy system 
uznawania wykształcenia z innych krajów.

Magdalena Ułas



21

nie kwalifikacji, przedstawiciele tych zawodów muszą 
udać się do biur, zajmujących się tymi konkretnymi 
uprawnieniami. 

Świadectwa mistrzowskie
W ramach nowego programu nie będzie można starać 
się o uznanie świadectw mistrzowskich. W tym celu 
należy skontaktować się z odrębną instytucją, która 
sprawuje pieczę właśnie nad tymi, którzy zasłużyli na 
tytuł mistrza w swoim zawodzie, i która ustala wymo-
gi dla uzyskania takiego świadectwa na terenie Nor-
wegii – Mesterbrevnemnda.

Wielu zagranicznych pracowników z niecierpliwo-
ścią wyczekiwało na wdrożenie systemu uznawania 
uprawnień zagranicznych w Norwegii. Nowy program 
jeszcze się nie zaczął, ale miejmy nadzieję, że spełni 
pokładane w nim oczekiwania i że zostanie szybko po-
szerzony na inne kraje i zawody. Program ułatwiają-
cy i ujednolicający procedury weryfikacji uprawnień 
zawodowych powinien także ułatwić życie pracodaw-
com i księgowym, zwłaszcza w branżach, gdzie obo-
wiązują stawki upowszechnione.
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Torpolpodpisał w Norwegii  
kontrakt wart 40 mln koron

Spółka Torpol Norge należąca do Torpol SA, firmy mo-

dernizującej linie kolejowe, podpisała kontrakt z Nor-

weskimi Kolejami Państwowymi NSB. Chodzi o wy-

budowanie na terenie północnej Norwegii urządzeń 

zabezpieczających tereny i linie kolejowe. Wartość 

umowy to 40 mln koron.

– Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne panują-

ce w tamtejszym regionie zabezpieczenia linii kolejo-

wych mają duże znaczenie dla utrzymania prawidło-

wego ruchu pociągów – powiedział Piotr Sarnowski, 

prezes TORPOL NORGE AS. – Jest to już drugi kontrakt 

kolejowy, który udało nam się pozyskać w Norwegii. 

Podobnie jak pierwszy, dotyczący przebudowy ukła-

du torowego stacji Hamar, potwierdza on zwiększenie 

naszych kompetencji na tamtejszym rynku budownic-

twa szynowego.

Źródło: www.torpol.pl

Hurtigruten zbuduje  
nowe wycieczkowce

Norweski przewoźnik promowy Hurtigruten zamó-

wił w stoczni Kleven dwa nowoczesne wycieczkow-

ce. Na kontrakcie skorzysta także polska stocznia.

Zamówienie jest największą w historii inwestycją Hur-
tigruten. Zatrudniająca blisko 800 pracowników gru-
pa stoczniowa Kleven nie kryje radości z wygranego 
przetargu. 

– Ten kontrakt to promyk nadziei w trudnym czasie, 
jaki obecnie przeżywa branża stoczniowa – skomen-
towała premier Norwegii Erna Solberg. – Może być in-
spirującym przykładem dla całego przemysłu zachod-
niego wybrzeża. 

Kleven nie wykona wszystkich prac samodzielnie. 
Wiadomo, że prowadzi rozmowy w sprawie budowy 
całych lub części kadłubów ze stocznią w Gdyni. 

Nowe statki mają wypłynąć na szerokie, międzyna-
rodowe wody, ponieważ Hurtigruten chce rozwijać 
sektor wypraw turystycznych w rejony arktyczne i an-
tarktyczne. Okręty będą miały po 300 kabin i miejsce 
dla 600 pasażerów. 

Źródło: „Aftenposten”

Pokemony zarabiają na emerytury

W związku ze spadkiem ceny ropy na światowych ryn-
kach Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny no-
tował przez ostatnie miesiące wpływy dużo niższe od 
zakładanych. Niespodziewany zastrzyk pieniędzy za-
pewniają mu jednak… pokemony. Podbijająca świat gra 
Pokemon Go dała Norwegom już około 1,35 mld koron. 

Ekonomiczny przegląd prasy
Co nowego w świecie biznesu, gdy chodzi o polsko-norweskie inwestycje? 
Przygotowaliśmy dla Was przegląd prasy ekonomicznej z uwzględnieniem 
tego, co najbardziej interesujące dla nas, Polaków w Norwegii. 

Sylwia Skorstad
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Norweski fundusz inwestuje środki pochodzące  

z nadwyżek przychodów ze sprzedaży ropy naftowej. 

Obecnie jego wartość rynkowa to około 874 mldUSD, 

a środki lokowane są w akcje (60%), obligacje (35%)  

i nieruchomości (5%). W pakiecie akcji ma między 

innymi japońskiego giganta Nintendo, czyli produ-

centa przebojowej gry. Niespełna jeden procent akcji 

spółki przekłada się codziennie na duże pieniądze, bo  

w ostatnich dniach wartość giełdowa spółki zwiększy-

ła się o ponad 70%. 

Źródło: „Dagens Næringsliv”

LOTOS i partnerzy na Morzu Północnym 

LOTOS Norge, Statoil i Total Norge przedstawili orga-

nom regulującym plan zagospodarowania otrzymanej 

niedawno koncesji Utgard. Uruchomienie wydobycia 

przewidziano na koniec 2019 r. Koncesja Utgard zloka-

lizowana jest na Morzu Północnym na granicy wód te-

rytorialnych Norwegii i Wielkiej Brytanii, ok. 20 km na 

zachód od pola gazowego Sleipner. Złoże znajduje się 

na głębokości 3700 m, przy głębokości wody 110 m.

Zasoby LOTOSU to w 45% gaz ziemny a w 55% kon-

densat, czyli tak zwana „lekka ropa naftowa”, używa-

na m.in. do produkcji benzyn i gazu LPG.

– Koncesja Utgard jest bardzo istotna z punktu widze-

nia rozwoju LOTOSU na Morzu Północnym – podkre-

śla Marcin Jastrzębski, wiceprezes ds. operacyjnych 

Grupy LOTOS SA i prezes LOTOS Petrobaltic. – Wydo-

bycie zostanie uruchomione m.in. dzięki wykorzysta-

niu infrastruktury na polu gazowym Sleipner, w któ-

rym LOTOS ma udziały, i potrwa do 2032 r.

Źródło: www.lotos.pl

Szybciej ze Ski do Oslo

Do 2021 r. ma powstać dwudziestodwukilometrowa 

linia kolejowa łącząca centrum Oslo z szybko rozwi-

jającym się miastem Ski. Mieszka tam wielu obcokra-

jowców, w tym Polaków, którzy codziennie dojeżdżają 

do pracy w stolicy. Nowa linia kolejowa ma skrócić 

czas dojazdu do 11 minut. 

Projekt zakłada wydrążenie tuneli o długości 20 km  

i tym samym budzi duże zainteresowanie nie tylko  

w Norwegii. Będą to najdłuższe w kraju tunele kole-

jowe. Do tej pory Norwegia miała tylko dwa tunele 

(z ogółem 113 liczących więcej niż 2 km) zaliczane do 

dużych inwestycji tego typu, podczas gdy w Japonii 

jest ich już 15, w Hiszpanii 12, a w Szwajcarii 8. 

Na potrzeby budowy zamówiono w Niemczech czte-

ry gigantyczne kombajny tunelowe, czyli maszyny do 

drążenia tuneli. Mierzące po 150 m kombajny zaczną 

prace w Oslo już we wrześniu tego roku. 

Źródło: http://www.jernbaneverket.no/
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