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Drodzy czytelnicy
W jesiennym numerze magazynu Polish Connec-

tion przedstawiamy wam zwycięzcę naszego konkur-
su dla polskich przedsiębiorców w Norwegii, pana 
Adama Janowiaka. Pragniemy, aby jego historia oraz 
historia firmy Professional Hoofcare AS, stały się inspi-
racją dla innych. Nas oczarowały prostotą i przewagą 
działania nad słowami. Doceniliśmy optymizm i wizję 
pana Adama, jak również jego umiejętność realnej 
oceny szans na rynku. 

To dopiero początek naszego konkursu. Mamy na-
dzieję, że z czasem poznamy więcej takich osób, jak 
pan Adam Janowiak i będziemy mogli zaprezentować 
ich historie. Czekamy na Państwa zgłoszenia do kolej-
nej edycji konkursu. 

W październiku w Polsce odbędą się wybory par-
lamentarne. Coraz więcej przedstawicieli norweskiej 
Polonii bierze udział w głosowaniu. W nadchodzących 
wyborach o raz pierwszy w historii Polacy będą mo-
gli zagłosować w Tromsø. Miasto to dołącza do Oslo,  
Stavanger, Bergen i Trondheim jako siedziba obwodo-
wej komisji wyborczej.

Możliwość głosowania to okazja do celebro-
wania polskości, która wzmacnia poczucie więzi 
z ojczyzną. My w Polish Connection wierzymy, że 
każde głosowanie to święto demokracji i dlatego  
z dumą udostępniamy jeden ze swoich lokali na po-
trzeby prac komisji wyborczej. 25 października po-
nownie będziemy życzyć Państwu dobrych wyborów.

Z kolei 11-tego 
listopada będziemy 
świętować Narodo-
we Święto Niepodle-
głości. Namawiam do 
tego, by celebrować 
je z jeszcze większym 
zapałem, niż to robili-
śmy w Polsce. Polska 
flaga widziana poza 
krajem urodzenia to 
symbol szczególnie 
wzruszający. Cieszmy 
się nim, tak samo jak 
Norwegowie cieszą 
się widokiem swojej flagi. Radosne świętowanie to 
jedna z tych cech, którą warto u naszych norweskich 
przyjaciół naśladować. 

Kolejną taką cechą do naśladowania jest ich opty-
mizm. Choć w ostatnich miesiącach norweska gospo-
darka zwolniła, nad fiordami nikt nie wpada w panikę. 
Norwegowie będą spokojnie szykować się do sezonu 
zimowego, wyjmując z szafy narty biegowe. Również 
w tej dziedzinie nie zaszkodzi brać z nich przykładu. 
Sport to zdrowie, tak potrzebne szczególnie w norwe-
skich, jesienno-zimowych okolicznościach przyrody. 

Życzę Państwu miłej lektury.
Założyciel, Prezes Zarządu Polish Connection 

& Omega Norwegian Solutions Group 
Aleksandra F. Eriksen 
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Polish Connection: Jak trafił pan do Norwegii?

A. J.: W Polsce zajmowałem się końmi, jestem z zawo-
du podkuwaczem. Biznes szedł tak sobie, postanowi-
łem spróbować szczęścia zagranicą. Założyłem profil 
na portalu dla koniarzy i już pakowałem walizki na wy-
jazd do Francji, gdy otrzymałem wiadomość z ośrodka 
jeździeckiego w Telemarku. Poleciałem do Oslo bez 
znajomości języka, planów, wiedzy o kosztach życia, 
ale za to oczarowany kwotą w kontrakcie. W Tele-
marku pracowałem przez rok i wiele się nauczyłem, 
później zdobywałem doświadczenia między innymi  
w Danii oraz Holandii. W Rauland uległem wypadko-
wi, musiałem poddać się poważnej operacji. Najlep-
sze warunki leczenia oferowano w Oslo, zatem znów 
trafiłem do Norwegii. 

Polish Connection: Proszę opowiedzieć czytelnikom, 
jakie były początki pańskiej firmy.

A. J.: Nie mogłem znaleźć pracy w stajni, więc po-
stanowiłem, że sam stworzę sobie stanowisko. Nie 
miałem wiedzy o procedurach, słabo znałem język, 
brakowało mi funduszy, ale napędzała mnie historia 
innego podkuwacza z zagranicy, który do Norwegii 
przyjeżdżał specjalnie na kilka tygodni i jakoś mu się 
to opłacało. Skoro jemu tak, to czemu nie mnie? Za-
pakowałem kowadło, narzędzia oraz kilka par podków 
do samochodu i postanowiłem przekonać do siebie 
choć jednego klienta. I zrobiłem to! Były wakacje, 
wszyscy podkuwacze cieszyli się urlopem, a ludzie 
zostali z końmi potrzebującymi podkucia. Najpierw 
podkułem jedno zwierzę, za parę dni miałem już kilka 
kolejnych. Po 4 miesiącach obsługiwałem całą stajnię 
z dwudziestoma pięcioma końmi. 

Polish Connection: Jak dzisiaj idą interesy?

A. J.: Coraz lepiej. Wiele czasu spędzam na trasie Hau-
gesund – Oslo, tam mam wielu klientów. Co tydzień 
jeżdżę do Tonsberg oraz Odda, gdzie mam szereg sta-
łych podopiecznych, w tym źrebięta. 

Polish Connection: Na czym, pana zdaniem, polega 
przedsiębiorczość? 

A. J.: Bycie przedsiębiorczym oznacza znajdywanie 
rozwiązań tam, gdzie inni ich nie widzą. To też stwa-
rzanie sobie możliwości i okazji do działania, jeśli 
same się nie pojawiają. Ludzie przedsiębiorczy są 
chętni do realizowania projektu nawet, jeśli nie znają 
jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania. Najwięcej 
doświadczeń zdobywamy wychodząc poza naszą stre-
fę komfortu, kiedy sytuacja wykracza poza wcześniej-
sze plany. Kolejna cecha ludzi przedsiębiorczych to 
ciekawość, ciągłe zastanawianie się, co by było gdyby. 

Polish Connection: Czy formalności związane z pro-
wadzeniem biznesu w Norwegii są bardziej, czy 
mniej skomplikowane niż w Polsce?

A. J.:  Bezdyskusyjnie Norwegia jest bardziej przyjazna 
dla przedsiębiorców od Polski. Tu wystarczy wysłać 
elektronicznie formularz do odpowiedniej instytucji  
i wkrótce otrzymujemy dokument z numerem organi-
zacyjnym, potem możemy zacząć wystawiać faktury. 

Dam radę!
Rozmowa z Adamem Jankowia-
kiem, założycielem firmy Professio-
nal Hoofcare AS, która zwyciężyła  
w pierwszej edycji konkursu dla pol-
skich przedsiębiorców w Norwegii 
zorganizowanego przez Polish Con-
nection. 

Sylwia Skorstad
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Po przekroczeniu 50 000 koron rejestrujemy się jako 
płatnik VAT-u i wszystko jest pod kontrolą. Kiedy za-
kładałem firmę w Polsce, to już w kolejce w GUS-ie 
przyszło mi do głowy, żeby zrezygnować. Samo czyta-
nie książki PKD w urzędzie gminy to potężny projekt, 
do tego te kolejki w ZUS! System urzędniczy niczego 
przedsiębiorcy nie ułatwia, a ten marnuje zbyt wiele 
czasu, który powinien zostać poświęcony na rozkrę-
cania firmy. 

Polish Connection: Jaki jest pański przepis na suk-
ces? 

A. J.: Zacznijmy od tego, co rozumiemy przez sukces. 
Miliony obrotu w firmie? Trzystu pracowników? Dla 
mnie miarą sukcesu jest to, ile trudności jestem w sta-
nie pokonać, jak doświadczenia w biznesie kształtują 
mój charakter i jeszcze rosnące przekonanie, że dam 
sobie radę w każdej sytuacji. Moim zdaniem, istotne 
jest otaczanie się ludźmi lepszymi od siebie, którzy 
stawiają przed nami wyzwania. Tak samo ważne jest 
posiadanie kogoś, kto w momencie, gdy mamy dy-
lemat, doda dobrej energii i powie: „mniej gadania, 
więcej działania, dasz radę!”. Uwielbiam przysłuchi-
wać się ludziom, którzy mają pasję. Gdy ktoś promie-
nieje zapałem i energią, to budujące, samemu mam 
ochotę działać.

Polish Connection: Co warto sobie powtarzać, by 
złapać wiatr w żagle?

 A. J.: Dobre pytanie, bo przecież język wpływa na to, 
jak myślimy i działamy. Warto powtarzać sobie: „dam 
radę”. „Dam radę” nie oznacza, że wszystko będzie 
dobrze i wszystko zrobię sam. Może oznaczać: „je-
stem silniejszy od przeciwności” i „znajdę ludzi, któ-
rzy mi pomogą, kiedy będę tego potrzebował”. Wiele 
osób mawia, że „dobrze będzie”. Nie chodzi o to, by 
było. Istotne jest, czy damy radę. Przeświadczenie, że 
poradzimy sobie w każdej sytuacji, jest moim zdaniem 

największym ludzkim kapitałem. Ludzie mawiają rów-
nież: „udało się!”, a przecież te słowa sugerują przy-
padkowość.

Polish Connection: Jakie określenie jest lepsze?

A. J.: Mówmy: „Zrealizowałeś to, dopiąłeś swego, do-
bra robota!” Za porażki nie obwiniajmy okoliczności, 
tylko nasze błędy. A za sukcesy doceniajmy ludzi, a nie 
łut szczęścia. 

Polish Connection: Proszę opowiedzieć o swoich pla-
nach na przyszłość.

A. J.: Chcę rozszerzyć działalność firmy między innymi 
o kowalstwo artystyczne. Moje marzenie to realizacja 
nietypowych zamówień od klientów, dyskusje nad 
szalonymi, kreatywnymi pomysłami, jak na przykład 
piękną, nietypowo zaprojektowaną stajnią z fanta-
stycznym ogrodem i kutym ogrodzeniem. 

Polish Connection: Na koniec poprosimy o radę dla 
osób, które dopiero zaczynają swój biznes w Norwe-
gii.

A. J.: Myślę, że najważniejsze są wytrwałość i zaan-
gażowanie. Początki zawsze są trudne, w nowym kra-
ju tym bardziej. Powiem coś, co brzmi banalnie, ale 
wierzę w sens tych rad – trzeba lubić to, co się robi 
i jednocześnie mieć do siebie duży dystans. Według 
mnie pierwszym kluczem do porażki jest przeliczanie 
wszystkiego na pieniądze. Oczywiście ekonomia to 
bardzo ważny aspekt prowadzenia firmy, biznes musi 
się opłacać, ale jeśli przedłożymy pieniądze ponad re-
lacje z klientami lub wysoki standard świadczonych 
usług, to jest początek naszej porażki. 

Wszystkim naszym rodakom, którzy chcą otworzyć 
działalność w Norwegii, mówię: DO DZIEŁA! Życzę 
wytrwałości i już gratuluję pierwszego sukcesu, czyli 
podjętej decyzji.

Adam Jankowiak zna blaski i cienie biznesu, tak 
jak zna blaski i cienie życia. Nieraz miał trudności  
i nieraz je pokonał. Jury konkursu dostrzegło w nim 
kreatywność, mądrość, odwagę do przezwycięża-
nia przeciwności i ten rodzaj polskiego uporu, który 
potrafi zaprowadzić na biznesowy Olimp. To przed-
siębiorca, który łączy pasję z pracą. Potrafi do-
strzec szansę tam, gdzie inni jej nie widzą, umie też  
dobrze zdefiniować zadania oraz cele. 

Polish Connection pragnie, by Adam Jankowiak  
zainspirował innych, a Professional Hoofcare AS  
życzy kolejnych sukcesów.
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Po przypadającym na rok 2013 okresie silnego roz-
woju inwestycji w branży naftowej, od 2014 roku na-
stępuje spadek ich opłacalności. Wrażliwość sektora 
na spadek cen ropy związana jest z wysokimi kosztami 
pracowniczymi. Firmy, dla ratowania swoich budże-
tów zmuszone są do cięcia kosztów, również osobo-
wych, a start niektórych inwestycji jest przekładany 
na „lepsze czasy”, gdy ceny za baryłkę wzrosną do po-
ziomu zapewniającego ich opłacalność (w niektórych 
przypadkach to 70/80 dol. za baryłkę).

W Norwegii przewiduje się, że zwolnienia w bran-
ży naftowej dotkną ok. 40 tys. osób (16% ogółu za-
trudnionych). Jest to szczególnie dotkliwe dla pracow-
ników tej branży, która dotychczas uważana była za 
jedną z najlepiej opłacanych, co nie dziwi, biorąc pod 
uwagę miesięczny wzrost wynagrodzenia w branży  
o 62 %,  w latach 2002-2013. Po latach stabiliza-
cji i spokoju trudno pogodzić się z recesją w branży, 
zwłaszcza że dotyka ona również branże powiązane 
takie jak hotelarstwo, transport i wiele innych działal-
ności usługowych.

Firmy, biorąc pod uwagę cykliczność w branży 
naftowej,  mają jednakże nadzieję, że spadek cen ma 
charakter tymczasowy i w niedługim czasie zaobser-
wujemy niedobór siły roboczej. O tej tymczasowości 
może świadczyć również utrzymujące się duże zain-

teresowanie przydziałem koncesji poszukiwawczo-
-wydobywczych  na norweskim szelfie kontynental-
nym. W ramach rundy licencyjnej TFO 2015 (Tildeling 
i forhåndsdefinerte områder) stara się kilkadziesiąt 
firm. Drugiego września 2015 upłynął termin składa-
nia podań o koncesje.

Od 2003 roku TFO zajmuje się corocznym przyzna-
waniem koncesji w obrębie obszarów wydobywczych. 
Celem TFO jest stymulowanie aktywności oraz konty-
nuacja prac badawczych na norweskim szelfie.

Obszar TFO obejmuje geologicznie najbardziej 
znane obszary na norweskim szelfie. W miejscach 
tych spodziewane jest dalsze zmniejszenie wielkości 
odkrywanych złóż,  które niekoniecznie będą opłacal-
ne, przy samodzielnym ich zagospodarowaniu. Mogą 
jednakże okazać się opłacalne, jeżeli zostanie wyko-
rzystana istniejąca infrastruktura  lub w połączeniu  
z innymi projektami. Ważne jest, aby na czas doko-
nać zagospodarowania tych obszarów. W rundzie 
TFO 2015 obszar TFO na Morzu Norweskim i Morzu 
Barentsa został powiększony o nowe tereny, zgodnie  
z istniejącymi ekspertyzami naftowymi. Rozszerzenie 
obszaru TFO umożliwi efektywne eksplorację terenów 
wokół kilku nowych odkryć, między innymi w okolicy 
Aasta Hansteen. Odkrycie nowych złóż oraz rozpoczę-
cie nowych projektów  daje nadzieję na zwiększenie 

Trudny czas  
dla branży naftowej
Od pewnego czasu pilnie śledzimy problemy norweskiej branży naftowej. 
Wynikają one zarówno ze spadku ceny za baryłkę ropy naftowej (cena za 
baryłkę spadła w ciągu roku o ponad 50%, obecnie ok. 50 dol. za baryłkę), 
ale również z wyczerpujących się zasobów naturalnych Morza Północne-
go. Spadek wydobycia obserwowany jest od kilkunastu lat. Dla Norwegii, 
gdzie ropa i gaz  stanowią ważny filar gospodarki (1/4 gospodarki), jest to 
nie lada wyzwanie. Spadek cen ropy zagraża projektom na całym świecie, 
ale to Norwegia stała się jednym z krajów, który spadek cen ropy odczuwa 
najdotkliwiej.

Katarzyna Redmer
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tempa tworzenia nowych miejsc pracy, ale przede 
wszystkim na wstrzymanie spadku produkcji, a nawet 
jej zwiększenie w perspektywie kolejnych lat. Kraj ma 
w zapasie największy projekt głębinowy na Morzu 
Północnym. Inwestycja ma się rozpocząć od 2019 r.,  
a złoża mają być dochodowe nawet przy cenie 40 dol. 
za baryłkę.

W tym roku swój akces do dalszej eksploracji szel-
fu norweskiego zgłosiły 43 firmy (w tym norweska fir-
ma Grupy PGNiG). Do rozdysponowania jest 127 608 
km2. Dla porównania w 2014 roku podania o konce-
sje złożyło 47 firm na 109 205 km2. Wśród firm, które 

otrzymały koncesje w rundzie TFO 2014, była zarów-
no grupa PGNiG, jak i Lotos.

Rozstrzygniecie rundy TFO 2015 zaplanowane jest 
na pierwszy kwartał 2016 roku.

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii, dla którego 
istotne jest zwiększenie ekspansji obszarów dojrza-
łych, cieszy utrzymujące się duże zainteresowanie 
eksploracją na norweskim szelfie, ponieważ potwier-
dza to, że koncerny naftowe wierzą w długotermino-
wo prowadzoną działalność na tym obszarze oraz jego 
dalszy rozwój.
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Barbara Liwo

Komisja do spraw układów zbiorowych (Tarif-
fnemnda) uchwaliła w maju bieżącego roku upo-
wszechnienie części postanowień układów zbioro-
wych dla kierowców ciężarówek oraz kierowców 
autobusów turystycznych. Rozporządzenie dotyczące 
kierowców ciężarówek weszło w życie 1 lipca 2015. 
Rozporządzenie dotyczące przewozów turystycznych 
1 października 2015.
KIEROWCY CIĘŻARÓWEK

Stawki minimalne i diety
Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje minimalna staw-

ka wynagrodzenia dla kierowców ciężarówek o masie 
powyżej 3,5 tony, wynosząca 158,32 korony na godzi-
nę. Do tego dochodzi nieopodatkowana dieta, wyno-
sząca 307 koron na dobę. W przypadku niepełnych 
dni należy wypłacić 1/3 stawki diety za każde rozpo-
częte 8 godzin pracy kierowcy.

Upowszechnione stawki minimalne nie dotyczą 
kierowców samochodów dostawczych o masie po-
niżej 3,5 tony ani kierowców wykonujących zlecenia 

transportowe na zlecenie osoby lub firmy z siedzibą 
za granicą, niezależnie od tonażu pojazdu.
Przepisy nie obowiązują też w przypadku transportu 
towarów na własne potrzeby, w przypadku uczniów 
oraz osób biorących udział w programach promocji 
zatrudnienia firmowanych przez urząd pracy i polityki 
socjalnej (NAV).
Przykłady

Wśród firm transportowych pojawiają się, rzecz 
jasna, wątpliwości odnośnie tego, czy dane zlecenie 
transportowe na terenie Norwegii podlega przepisom 
o upowszechnieniu, czy nie. Dla ułatwienia poniżej 
przedstawiamy garść przykładów.

W przykładach tych operujemy pojęciem „zama-
wiającego” jako strony umowy o usługę transporto-
wą. Z reguły zamawiający zarówno zamawia, jak i pła-
ci za usługę. Zatem zamawiający, będący podmiotem 
zagranicznym, zamawia usługę z zagranicy i z zagrani-
cy ją też opłaca.

Zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdy usługa 
transportowa jest zamawiana zagranicą, ale opłacana 
w Norwegii. Nie mamy na chwilę obecną pewności, 
w jaki sposób należy traktować przewozy tego typu. 
Norweska organizacja przedsiębiorców NHO wysto-
sowała w tej sprawie zapytanie do Komisji do spraw 
układów zbiorowych, która będzie musiała to dopre-
cyzować.
Uczyniwszy to zastrzeżenie, przejdźmy do przykładów:
Zlecenia, w przypadku których rozporządzenie nie 
obowiązuje:
1)  Ciężarówka (norweska lub zagraniczna) przyjeżdża 

z zagranicy do terminala spedycyjnego, magazy-
nu lub firmy-odbiorcy i dostarcza ładunek gratis,  

W poprzednim numerze naszego magazynu sygnalizowaliśmy, że upo-
wszechnienie stawek płacowych objęło kolejną branżę, a mianowicie 
transport. W tym numerze piszemy o tym, kogo nowe przepisy obejmują, 
a kogo nie, a także o wysokości upowszechnionych stawek minimalnych.

Stawki minimalne  
dla kierowców
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tj. zlecenie transportowe zostało zamówione (i za-
płacone) za granicą.

2)  Ciężarówka (norweska lub zagraniczna) zabiera ła-
dunek z Norwegii i wyjeżdża z niej. Ładunek jest 
rozładowywany za granicą i sama usługa jest za-
mówiona za granicą.

3) Zagraniczna ciężarówka przyjeżdża z zagranicy, 
rozładowuje ładunek w terminalu, magazynie lub 
u firmy-odbiorcy (zlecenie międzynarodowe), na-
stępnie ładuje towar w celu wykonania przewozu 
do innego miejsca na terenie Norwegii (przewóz 
kabotażowy), a obydwa zlecenia są zamówione za 
granicą.

4) Ciężarówka (norweska lub zagraniczna) przyjeż-
dża z zagranicy, rozładowuje przywieziony towar  
w terminalu, magazynie lub u firmy-odbiorcy  
w Norwegii, ładuje towary będące wieloma prze-
syłkami od wielu norweskich nadawców w celu ich 
wywozu z Norwegii (eksport), a zamawiający usłu-
gę transportową jest podmiotem zagranicznym.

Zlecenia, w przypadku których rozporządzenie obo-
wiązuje: 
5) Ciężarówka (norweska lub zagraniczna) wykonuje 

usługę transportową na terenie Norwegii (trans-
port krajowy lub kabotaż), a zamawiającym jest 
podmiot norweski.

6) Ciężarówka (norweska lub zagraniczna) wyjeżdża 
z ładunkiem z Norwegii, a zamawiającym usługę 
transportową jest podmiot norweski.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i odpowie-
dzialność solidarna

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozo-
stałych branż objętych przepisami o upowszechnie-
niu umów zbiorowych, przepisy nakładają zarówno 
na usługodawcę, jak i na zleceniodawcę obowiązek 
zadbania o to, by postanowienia płacowe były prze-
strzegane. Jako najskuteczniejszy sposób zaleca się, 
by zleceniodawcy informowali firmy transportowe, 
zwłaszcza firmy zagraniczne, o obowiązujących prze-
pisach i stawkach minimalnych i w razie potrzeby kon-
trolowali, czy usługodawca przepisów przestrzega.

Zleceniodawcy powinni traktować ten obowiązek 
poważnie, gdyż rozporządzenie o upowszechnieniu 
umowy zbiorowej dla branży transportowej wpro-
wadza odpowiedzialność solidarną zleceniodawcy za 
pensje i wynagrodzenie urlopowe (feriepenger) kie-
rowców zatrudnionych u usługodawcy.

Oczywiście zasadniczo podmiotem odpowiedzial-
nym za to, by wypłacać kierowcom ciężarówek wyna-
grodzenie i diety zgodne z upowszechnionymi stawka-
mi minimalnymi jest pracodawca, ale zleceniodawca 
ma obowiązek nadzoru i w razie czego może zostać 
solidarnie pociągnięty do odpowiedzialności za nieza-
stosowanie się do przepisów i, na przykład, zmuszony 
do wypłacenia kierowcy różnicy pomiędzy stawką, 

jaką faktycznie otrzymał, a upowszechnioną stawką 
minimalną.
PRZEWOZY TURYSTYCZNE

Zakres obowiązywania i przykłady
Rozporządzenie o upowszechnieniu umowy zbio-

rowej dla kierowców autobusów turystycznych miało 
wejść w życie już od 1 sierpnia 2015 roku, ale osta-
tecznie termin ten został przesunięty na 1 paździer-
nika 2015.

Rozporządzenie dotyczy osób zatrudnionych w fir-
mach świadczących usługi przewozu osób autobusa-
mi i busami turystycznymi, nieobjętymi obowiązkiem 
uzyskania licencji w trybie konkursu (por. ustawa  
o transporcie zawodowym § 8).
W przypadku pracowników firm spoza Norwegii roz-
porządzenie obowiązuje jedynie w takim zakresie,  
w jakim mamy do czynienia ze świadczeniem usług 
na terenie Norwegii przy pomocy pracowników de-
legowanych w rozumieniu paragrafu 1-7 (2) ustawy  
o środowisku pracy, który mówi co następuje:
„(2) Z delegowaniem pracownika mamy do czynienia, 
kiedy firma zagraniczna w związku ze świadczeniem 
usług:
a) na podstawie umowy z odbiorcą usług w Norwegii 
wysyła pracownika do Norwegii na własny rachunek  
i ryzyko i pod własnym kierownictwem, lub
b) wysyła pracownika do placówki lub przedsiębior-
stwa w Norwegii, wchodzącego w skład tego samego 
koncernu, lub
c) będąc agencją zatrudnienia lub innym rodzajem 
przedsiębiorstwa udostępniającego pracowników, 
wysyła pracowników jakiejś firmy w Norwegii.” 

Z powyższej definicji wynika, że decydujące (po-
dobnie zresztą jak w przypadku rozporządzenia doty-
czącego kierowców ciężarówek) będzie to, kto zama-
wia usługę transportową.

Na przykład kierowcy polskiego autokaru z wy-
cieczką objazdową po Skandynawii nie będą objęci 
przepisami o upowszechnieniu, mimo wykonywania 
pracy przez pewien czas na terytorium Norwegii,  
w przypadku gdy zleceniodawcą usługi transportowej 
jest polskie biuro podróży.
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Gdyby jednak ten sam autobus i ci sami kierow-
cy przebywali cały czas na terenie Norwegii, z reguły 
zabierając tylko polskie wycieczki z lotniska i obwo-
żąc je po Norwegii, ale w międzyczasie podejmując 
się innych zleceń przewozu osób bezpośrednio dla 
podmiotów norweskich, te zlecenia dla podmiotów 
norweskich byłyby objęte przepisami o upowszech-
nieniu.

Rozporządzenie nie obejmuje uczniów oraz osób 
biorących udział w programach promocji zatrudnie-
nia firmowanych przez urząd pracy i polityki socjalnej 
(NAV).

Należy zaznaczyć, że rozporządzenie nie doty-
czy jedynie kierowców autobusów turystycznych, 
ale ogólnie pracowników firm zajmujących się taki-
mi przewozami, tak więc teoretycznie obejmuje ono 
również np. mechaników, jeśli zostaną oni oddelego-
wani do Norwegii w związku ze świadczoną usługą 
przewozu turystycznego.

Obowiązek zadbania o to, by przepisy rozporządze-
nia były przestrzegane spoczywa na pracodawcy i/lub 
na osobie, która zamiast pracodawcy kieruje przed-
siębiorstwem wykonującym usługę transportową (do-
tyczy to chociażby sytuacji, kiedy biuro turystyczne, 
będące właścicielem autokaru, wynajmuje kierowcę. 
Biuro turystyczne kieruje przedsiębiorstwem wykonu-
jącym usługę transportową, podczas gdy formalnym 
pracodawcą kierowcy jest np. agencja zatrudnienia).
Postanowienia płacowe

Kierowcy autobusów turystycznych (i ew. inni pra-
cownicy firm zajmujących się przewozami turystycz-
nymi) powinni, zgodnie z rozporządzeniem, otrzymać 
wynagrodzenie nie mniejsze niż 150 koron na godzi-
nę.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pra-
cownikom zakwaterowania i wyżywienia podczas 
wykonywania usługi transportowej. Może to zostać 
zorganizowane w postaci darmowego wyżywienia  
i zakwaterowania, wypłaty diet lub zwrotu poniesio-
nych kosztów według rachunków.

Powyższych postanowień w zakresie stawek mi-
nimalnych i diet nie stosuje się, jeśli pracownik jest,  
w ogólnym rozrachunku, objęty lepszymi warunkami 
pracy i płacy na mocy indywidualnej umowy o pracę 
lub ustawodawstwa kraju regulującego stosunek pra-
cy.
ZGODNOŚĆ Z USTAWODAWSTWEM EOG I SWOBO-
DĄ ŚWIADCZENIA USŁUG

Jak zwykle w przypadku wprowadzania przez wła-
dze norweskie stawek minimalnych, obowiązujących 
także firmy i pracowników zagranicznych, pojawiają 
się pytania o zgodność takich regulacji z podstawowy-

mi swobodami w ramach wspólnego rynku: swobod-
nym przepływem usług i ludzi.

W odniesieniu do obydwu rozporządzeń o upo-
wszechnieniu umów zbiorowych w branży transpor-
towej Komisja do spraw układów zbiorowych odpo-
wiada:
„Praktyka upowszechniania postanowień umów zbio-
rowych oznacza, że określone warunki pracy i płacy 
stają się prawem zapisanym w stosownym rozporzą-
dzeniu. Rozporządzenia o upowszechnieniu dotyczą 
wszystkich podmiotów, wykonujących prace w Nor-
wegii, włączając w to przedsiębiorstwa zagranicz-
ne, wysyłające pracowników do Norwegii w związku  
z tymczasowym świadczeniem usług. Upowszechnie-
nie może zatem w pewnym sensie ograniczać moż-
liwość świadczenia przez zagraniczną firmę usług  
w Norwegii. Stanowi to powód do zastanowienia się, 
czy praktyka upowszechniania umów zbiorowych nie 
jest sprzeczna z artykułem 36 umowy EOG, który za-
sadniczo zabrania wprowadzania jakichkolwiek re-
strykcji w odniesieniu do swobody świadczenia usług 
ponad granicami.
Jednakże z praktyki prawnej i orzecznictwa wynika 
jasno, że ograniczenia dotyczące swobody świadcze-
nia usług są mimo wszystko dopuszczalne, jeśli uza-
sadnione są palącymi względami na dobro ogólne, są 
zdolne spełnić cele, dla których się je wprowadza, i nie 
wykraczają ponad to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.  
Trybunał UE w całym szeregu spraw orzekał, że potrze-
bę ochrony pracowników oraz potrzebę zapewnienia 
uczciwej konkurencji należy uznać za palące względy 
na dobro ogólne i że jako takie mogą one stanowić 
uzasadnienie dla wprowadzenia pewnych restrykcji 
wobec swobody świadczenia usług. Relacja pomiędzy 
swobodą świadczenia usług, a potrzebą chronienia 
pracowników jest bardziej szczegółowo omówiona 
w dyrektywie o pracownikach migrujących. Z artyku-
łu 3 (1) tejże dyrektywy wynika, że upowszechnianie 
umów zbiorowych stanowi  dopuszczalną metodę 
ustalania minimalnych warunków zatrudnienia.”

Ze swej strony możemy dodać, że Trybunał EFTA 
(ESA) rozpatrywał już zgodność norweskich przepi-
sów o upowszechnieniu z prawodawstwem EOG,  
a jego konkluzja była taka, że przepisy te nie narusza-
ją zobowiązań Norwegii wynikających z członkostwa 
w EOG. Tak samo orzekł norweski Sąd Najwyższy, gdy 
zarzuty niezgodności z prawem EOG podnoszone były 
w związku z przepisami o upowszechnieniu dla bran-
ży stoczniowej. Nie ma specjalnie wielu podstaw, by 
przypuszczać, że w przypadku branży transportowej 
będzie inaczej.
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Magdalena Ułas

Jeśli przydarzy nam się krótka niedyspozycja, co 
do której wiemy, że wystarczy dzień w łóżku, by ją 
pokonać, nie musimy od razu biec do lekarza. Osoby 
zatrudnione w Norwegii mają w takiej sytuacji prawo 
do tzw. egenmeldingu. 

Egenmelding
Dzięki tej możliwości po przepracowaniu u aktual-

nego pracodawcy minimum 2 miesięcy możemy cho-
rować bez zwolnienia maksymalnie 3 dni – jeśli okaże 
się, że jest z nami gorzej, niż myśleliśmy i choroba się 
przedłuży, niestety będziemy musieli dostarczyć ofi-
cjalne zwolnienie lekarskie. 

Egenmelding możemy wykorzystać do 4 razy  
w ciągu 12 miesięcy. Jeśli przekroczymy ten limit, 
pracodawca ma prawo odmówić nam kolejnej takiej 
możliwości i zażądać zwolnienia nawet w przypadku 
jednodniowej infekcji. Firma ma również prawo do 
niewyrażenia zgody na egenmelding, jeśli zachodzi 
podejrzenie, że wykorzystujemy tę możliwość w in-
nych celach niż leczenie. Po 6 miesiącach od utraty 
prawa do wykorzystania egenmelding, pracodawca 
może zdecydować o jego przywróceniu.

Sykemelding
Stało się – sprawa jest poważna i nie damy rady 

wyzdrowieć w 3 dni. W tej sytuacji musimy iść do le-
karza po zwolnienie. Jeśli jesteśmy w Norwegii, lekarz 
wystawi zwolnienie lekarskie w 4 częściach: dla nas, 
dla pracodawcy, dla NAV i dla samego wystawiające-
go. Każda z części musi trafić do właściwego odbior-

cy, przy czym część dla NAV zawiera Egenerklæring 
(oświadczenie własne), które należy wypełnić przed 
wysyłką. Jeśli mamy zwolnienie polskie, sprawa jest 
nieco bardziej skomplikowana. Zwolnienia wystawia-
ne w naszym kraju są na mocy umów międzynaro-
dowych akceptowane przez Norwegię, choć zdarza 
się, że pracodawca próbuje wmówić nam co innego. 
Zwolnienie obejmujące pierwsze 16 dni musi dotrzeć 
do pracodawcy w formie, w jakiej ten sobie tego zaży-
czy. Jeśli dokument wystawiony jest na dłuższy okres, 
pracodawca przekaże sprawę NAV. Z wystawionym 
drukiem ZUS ZLA oraz wypełnionym Oświadczeniem 
do zagranicznych zwolnień lekarskich NAV (odpo-
wiednik Egenerklæring z norweskiego zwolnienia) 
należy udać się do ZUS. ZUS prześle dokumenty wraz  
z formularzem E115 do NAV do dalszego rozpatrzenia. 
Może się zdarzyć, że NAV zażąda dodatkowych doku-
mentów, takich jak potwierdzenie diagnozy przez le-
karza lub ZUS – w takich sytuacjach trzeba je dosłać.

Sykepenger
Sam fakt, że z racji stanu zdrowia nie możemy praco-
wać, nie oznacza, że możemy automatycznie liczyć na 
zasiłek chorobowy. Aby otrzymać to świadczenie, mu-
simy spełnić szereg warunków:
•	 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne  

w Norwegii
•	 niezdolność do pracy wynikająca wyraźnie z cho-

roby lub odniesionego urazu
•	 praca u danego pracodawcy przez minimum  

4 tygodnie przed zachorowaniem (nie dotyczy 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” 
Słowa mistrza Jana z Czarnolasu pozostają aktualne do dziś. Nie wszyscy 
Polacy pracujący w Norwegii wiedzą, co robić, gdy zdrowie, czy to w wy-
niku choroby, czy wypadku, nie pozwala pracować. Mamy nadzieję, że po-
niższy tekst pomoże w nawigowaniu po meandrach norweskiego systemu 
ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie lekarskie  
w Norwegii – co, jak i dlaczego
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wypadków przy pracy – nawet jeśli spadniemy  
z rusztowania w pierwszym dniu pracy, będziemy 
mieć prawo do świadczenia)

•	 utrata dochodu spowodowana niezdolnością do 
pracy (z tego powodu NAV może w pewnych przy-
padkach nie przyznać zasiłku, jeśli mieliśmy 
umowę na czas określony 
i uległa ona zakończeniu)

•	 podstawa dochodowa  
w wysokości co najmniej 
½ kwoty bazowej NAV (ak-
tualnie ½ z 89 502 NOK).

Dodatkowo musimy przestrze-
gać opracowanego przez NAV 
planu działania. Niedawno 
urząd powiadomił, że będzie 
zwracał szczególną uwagę na spełnienie tych wymo-
gów:
•	 4 tygodnie: pracodawca musi opracować plan 

działania, który musi zostać przez nas zatwierdzo-
ny. Kopię planu należy przesłać lekarzowi.

•	 7 tygodni: pracodawca musi wezwać nas na spo-
tkanie, w którym, w razie potrzeby, mogą uczest-
niczyć także soby odpowiedzialne za służbę zdro-
wia w firmie, lekarz i przedstawiciel NAV.

•	 8 tygodni: NAV i lekarz muszą ocenić, czy mo-
żemy całkowicie lub częściowo wrócić do pracy,  
a jeśli tak, czy potrzebujemy dostosowania miej-
sca pracy.

•	 6 miesięcy: NAV wzywa nas na spotkanie, w któ-
rym będą uczestniczyć także pracodawca i, w ra-
zie potrzeby, lekarz.

NAV zapowiedział, że będzie kładł szczególny na-
cisk na to, by chorzy podejmowali przynajmniej pró-
by powrotu do aktywności zawodowej po upływie  
8 tygodni zwolnienia. Z obowiązku tego możemy 
być zwolnieni tylko w wypadku wyraźnych przeciw-
wskazań medycznych. Innymi słowy: jeśli leżymy po 
wypadku w szpitalu ze skomplikowanym złamaniem, 
nikt nie będzie nas zmuszał do powrotu do pracy, jeśli 
jednak boli nas kręgosłup, a lekarz stwierdzi, że może-
my wykonywać lżejszą pracę, będziemy zobowiązani 
spróbować.

Jeśli jesteśmy na pełnym zwolnieniu lekarskim, 
zasiłek chorobowy wyniesie 100 % naszego wynagro-
dzenia. Kwota wyliczana jest na podstawie dochodu 
z ostatnich 4 tygodni, przeliczonego na cały rok, przy 
czym pod uwagę brany jest tylko dochód podstawo-
wy, nie uwzględnia się nadgodzin, diet ani pieniędzy  
na paliwo. 

Przez pierwsze 16 dni znajdujemy się pod opieką 
pracodawcy i to on płaci zasiłek. 16 dni nie obejmu-
je okresu avspaseringu, jeśli choroba przydarzy nam 

się właśnie wtedy – w takiej sytuacji 16 dni liczymy 
od pierwszego dnia, kiedy powinniśmy byli wrócić do 
pracy po czasie wolnym. Jeśli jesteśmy chorzy dłużej 
niż 16 dni, obowiązek płacenia przejmuje NAV. Gdy 
pozostajemy w Norwegii pod opieką norweskiego 

lekarza, zajmie się nami 
lokalny oddział NAV, wła-
ściwy dla naszego miejsca 
zamieszkania. Jeśli przeby-
wamy za granicą, trafimy 
pod skrzydła NAV Interna-
sjonalt, co niestety wiąże 
się z dłuższym oczekiwa-
niem na rozpatrzenie spra-
wy i przyznanie pieniędzy.

Osoby prowadzące wła-
sną działalność gospodar-

czą nie mają prawa do sykepenger w ciągu pierwszych 
16 dni choroby, mogą uzyskać zasiłek dopiero po tym 
okresie, gdy trafią pod opiekę NAV.

Maksymalny okres, przez jaki można przebywać 
na zwolnieniu lekarskim w Norwegii, to 52 tygodnie. 
Jeśli po tym czasie nadal jesteśmy niezdolni do pracy, 
możemy starać się o rentę lub tzw. zasiłek przejściowy 
lub rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger), tracimy 
jednak prawo do zasiłku chorobowego. Aby to prawo 
odzyskać, musimy przepracować 26 tygodni. Ponow-
nie wyjątkiem są sytuacje, kiedy ulegniemy wypadko-
wi w pracy.

Wypadek w pracy
Jeśli zdarzy nam się wypadek w pracy, należy spo-

rządzić raport z tego zdarzenia oraz zgłosić je do NAV. 
Jeśli wiemy, że pracodawca nie dopełnił tego obo-
wiązku, możemy sami dokonać zgłoszenia. To samo 
dotyczy choroby zawodowej. Na zgłoszenie mamy rok 
od dnia wypadku (lub od dnia stwierdzenia, że cho-
roba ma podłoże w pracy). Jeśli NAV uzna za źródło 
naszych dolegliwości wypadek przy pracy lub choro-
bę zawodową, przysługuje nam dodatkowe wsparcie 
materialne przy leczeniu oraz, jeśli po zakończeniu le-
czenia nasza niepełnosprawność w wyniku wypadku 
lub choroby przekracza 15 %, odszkodowania z NAV. 
Uznanie wypadku/choroby otwiera nam także drogę 
do ubiegania się o odszkodowanie z firmy ubezpiecze-
niowej. 

Świadczenia chorobowe w Norwegii są niestety 
kłopotliwe, nie tylko ze względu na powód, czyli nasz 
stan zdrowia, ale także przewlekłe procedury. W wielu 
przypadkach trzeba uzbroić się w cierpliwość i, nieste-
ty, oszczędności, dlatego że rozpatrzenie sprawy po-
trafi trwać naprawdę długo. Warto jednak znać swoje 
prawa, by zwiększyć swoje szanse w bojach z NAV.
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Sylwia Skorstad

Przy okazji każdych wyborów słyszę wiele argu-
mentów przeciwko idei głosowania. Pragnę się do 
nich odnieść. Za wieloma kryje się lenistwo poznaw-
cze, które nakazuje nam sięgnąć po pierwszy z brzegu 
stereotyp, zamiast poszukiwać wiedzy. A przecież wy-
bory to szansa, by wybrać godnego siebie reprezen-
tanta. Kogoś, kto podejmie mniej więcej takie decyzje, 
jakie sami byśmy podjęli, gdyby nas o to poproszono. 

Na cykliczne nawoływania, by dopisać się do spisu 
wyborców w miejscu zamieszkania i skorzystać z szan-
sy współdecydowania, słyszę, że nie ma to sensu, bo:

1. Nie ma na kogo głosować
Nieprawda. W nadchodzących wyborach do parla-

mentu Polonia głosuje na kandydatów okręgu numer 
19. Komitety wyborcze wystawiły tam 129 kandyda-
tów. To ponad setka osób, które czują się gotowe, 
by podjąć pracę poselską! Jedni są do niej naprawdę 
gotowi, inni pewnie mają braki, jedni są warci głosu, 
inni zapomnienia. Ale to ludzie reprezentujący różne 
poglądy i partie, mający różne style uprawiania poli-
tyki. Z prawa i lewa. Jeśli spośród tej setki osób nie 
potrafisz wybrać jednego, bliskiego ci w poglądach 
reprezentanta, to znaczy, że ci się nie chce. 

Głosowanie zagranicą
Głosowanie to nie tylko obywatelski obowiązek. Udział w wyborach to 
branie odpowiedzialności za państwo i jego obywateli, a także lekcja sza-
cunku do samego siebie. Wybory są ważne i zawsze mają znaczenie.
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2. Ciągle startują ci sami kandydaci.
Nieprawda. Jeśli odnosisz takie wrażenie, to tylko 

dlatego, że ciągle na tych samych głosujesz. Nie głosuj 
na partie, znane twarze, ani chwytliwe hasła. Głosuj 
na człowieka. Zadaj sobie trud, żeby go poznać. Prze-
czytaj postulaty programowe, obejrzyj program z jego 
udziałem, upewnij się, że jest odpowiednią osobą do 
reprezentowania ciebie i twoich poglądów. Spróbuj 
się z nim skontaktować osobiście i choćby krótko po-
rozmawiać. Jeśli nie ma dla ciebie czasu, to może na 
twój głos nie zasługuje? Polityk, który nie ma dla wy-
borcy pięciu minut podczas kampanii, nie znajdzie ich 
w czasie trwania kadencji. 
3. Partie polityczne mnie zawiodły

To nie powód, by nie głosować. Mnie również za-
wiodły. Nie raz, nie dwa. Nie lubię, gdy ktoś składa de-
klarację polityczną, a potem wycofuje się z niej rakiem 
i udaje, że nie ma problemu. Wstyd mi za polityków, 
którzy traktują politykę jak grę, a swoją główną mi-
sją czynią deprecjonowanie oponentów politycznych  
w imię dobra „swoich”. Trzeba jednak pamiętać, że 
istnieje możliwość głosowania na kandydatów po-
zapartyjnych. Zwróćcie uwagę, iż na listach są osoby 
nienależące do ugrupowań politycznych. Są tam też 
ludzie bez doświadczenia politycznego, którzy dopie-
ro się uczą, ale jednocześnie nie mają brzydkich na-
wyków rodem z poprzedniej epoki. Czemu nie dać im 
szansy? 

Argument, że skoro raz i drugi się zawiodłem, to 
rezygnuję z współodpowiedzialności za kraj lub region 
bliski mojemu sercu, nie przekonuje mnie. To jak ska-
zać siebie samego na samotność, bo z kilku młodzień-
czych związków nie wyszło małżeństwo na całe życie. 
Sami sobie robimy tą logiką krzywdę, bo nie głosując, 
dajemy więcej mocy politycznej innym, również tym, 
którzy światopoglądowo znajdują się na przeciwnym 
biegunie. 
4. Politycy nie mówią prawdy

A czy my jako wyborcy premiujemy szczerość po-
lityków? Czy to aby na pewno prawdomówności oraz 
braku skłonności do koloryzowania u nich szukamy? 
Gdyby kandydat powiedział nam trudną prawdę, czyli 
coś w rodzaju: „nie jestem pewien, czy uda mi się zre-
alizować moje postulaty, bo zależy to od wielu czynni-
ków, między innymi mojej siły przebicia, pracowitości, 
zdolności do zawieranych sojuszy, ale też klimatu poli-
tycznego, jednak mogę obiecać, że będę się starał” to 
co? Zagłosowalibyśmy na niego? Obawiam się, że nie. 
Stawiamy raczej naiwnie na tych, którzy stali się bie-
gli we wciskaniu nam wyborczego kitu. Wciąż i wciąż 
nabieramy się na bajkę, że wszystko uda się cudownie 
zmienić na lepsze i to w krótkim czasie. Tymczasem 
do realizacji postulatów wyborczych partie potrzebu-
ją czasu i… większości. Jeśli chcesz, żeby politycy re-
alizowali obiecaną politykę, to powinieneś głosować, 

bo tylko w ten sposób dajesz tej polityce potrzebne 
poparcie.
5. Nie interesuję się polityką

Za każdym razem zastanawiam się, co ten argu-
ment właściwie znaczy. Że życiem się nie interesujesz? 
Wszystko ci jedno, jak wykorzystuje się wypracowane 
przez ciebie podatki? Nie dbasz, czy więcej pójdzie 
na szkołę twojego dziecka, czy utwardzenie drogi w 
twojej okolicy? Nie obchodzi cię, ile jutro zarobisz, czy  
w przychodni będziesz płacił, czy nie, jaką będziesz 
miał emeryturę? Jak będzie wyglądała przyszłość two-
jej rodziny, na ile będzie bezpieczna? A może to twój 
kraj cię nie interesuje? Nie dbasz o to, czy na przy-
kład zapewnia równość obywateli wobec prawa, czy 
prowadzi mądrą politykę zagraniczną, czy inwestuje  
w projekty ekologiczne? Nawet, jeśli sam już w nim 
nie mieszkasz, masz tam znajomych i rodzinę. 

Polityka to nie partie. To nie kilku panów wiecznie 
kłócących się w telewizji, którzy mają zdanie na każdy 
temat. Polityka to my, nasze życie, nasze sprawy. 
6. Mój głos nie ma znaczenia…

…pomyślało 10 milionów Polaków i na wybory nie 
poszło. Ma znaczenie! W każdych wyborach zdarza 
się, że ktoś wygrywa lub przegrywa kilkoma głosami. 
Jednak jeszcze bardziej niż dla konkretnych polityków, 
ten głos ma, a raczej powinien mieć, znaczenie dla 
ciebie. Nawet, jeśli twój reprezentant nie zdobył wy-
maganej liczby głosów, decyzja nie poszła na marne. 
Odważyłeś się wziąć odpowiedzialność za coś więcej 
niż siebie i swoje podwórko, to ważne. Prawdopodob-
nie też dałeś przykład aktywności innym – dziecku, 
rodzinie, znajomym. Jest z czego być dumnym. 

Stoję na stanowisku, że głosowanie w wyborach 
zawsze ma sens. Nawet, jeśli po czasie przekonamy 
się, iż wybraliśmy pochopnie lub niemądrze. To bę-
dzie lekcja, z której warto wyciągnąć wnioski. Z każdą 
kolejną wizytą przy urnie możemy decydować mą-
drzej, dojrzalej.

Głosowanie w wolnych wyborach powszechnych 
to dla mnie demokracja w czystej postaci. Trochę jak 
święto. Trochę jak emocjonujący wyścig. Trochę jak 
duże, biało-czerwone polskie spotkanie, co zyskało 
szczególne znaczenie w nowym kraju. Jako przewod-
nicząca komisji wyborczej mam zaszczyt spotykać ak-
tywnych Polaków, którzy wierzą, że ich głos ma zna-
czenie. Są w stanie pokonać wiele kilometrów albo 
przyjść na głosowanie wcześnie rano, bo zmusza ich 
do tego np. wczesny wyjazd, pojawić się przy urnie 
mimo choroby lub podeszłego wieku. Mam do nich 
wielki szacunek. A jako wyborca czuję się dumna, bo 
mam poczucie, że to ważna chwila, mój moment,  
w którym to ja mam władzę. 

Felieton został przeredagowany na potrzeby ma-
gazynu Polish Connection. Pierwotna wersja felietonu 
ukazała się w Nportal.no
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W miejscu dzisiejszego Molde funkcjonowała od 
czasów średniowiecza osada handlowa. Oficjalnie 
prawa handlowe przyznano jej w 1614 roku. W cza-
sie szwedzkiej okupacji w połowie XVII wieku Molde 
stanowiło silny punkt oporu przeciwko najeźdźcom. 
W XVIII–XIX wieku miejscowość wyrosła na ważny 
ośrodek przemysłu tekstylnego, a z czasem rozkwitła 
jako cel turystyczny – bywali tu m.in. niemiecki cesarz 
Wilhelm II czy następca brytyjskiego tronu. Wtedy 
właśnie miasto zyskało, dzięki swoim luksusowym ho-
telom, promenadom i parkom, miano „miasta róż”. 

Dwudziestowieczne dzieje miasta były o wiele 
bardziej burzliwe. 21 stycznia 1916 roku pożar strawił 
jedną trzecią zabudowy. Miasto podniosło się po tym 
stosunkowo szybko, o wiele mocniej naznaczyła je  
II wojna światowa. Tu właśnie schroniła się 23 kwiet-
nia 1940 roku ewakuowana z Oslo norweska rodzina 
królewska, co na tydzień uczyniło Molde faktyczną 
stolicą Norwegii. Również państwowe rezerwy złota 
zostały przetransportowane na półwysep Romsdal  
i ukryte w fabryce ubrań. 25 kwietnia Luftwaffe zaczę-
ło intensywnie bombardować miasto, najtragiczniej-
szym dniem okazał się 29 kwietnia, kiedy zniszczono 
zabytkowy drewniany kościół, a miasto zamieniono  
w morze płomieni. Obecnie Molde ma ok. 25 tys. 
mieszkańców i jest prężnym ośrodkiem administracyj-
nym, przemysłowym i akademickim, o turystyce nie 
wspominając.
Na górze róże…
Najłatwiej poznać Molde i jego historię odwiedzając 
Romsdalmuseet. Muzeum ma 9 oddziałów, nieraz 
odległych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Zaj-
miemy się tylko niektórymi z nich. Najbliżej mamy do 
założonego w 1912 roku Bygde- og bygata w Molde – 
skansenu, w którym zgromadzono prawie 40 przykła-
dów miejscowego budownictwa od XVII do XX wieku, 
w tym sześć ocalałych domów, służących za przykład, 
jak mogłaby dziś wyglądać miejska zabudowa, gdy-
by nie tragiczne pożary i bombardowania. Muzeum 
organizuje również spacery po mieście dla turystów, 
zaczynające się pod punktem informacji turystycznej 
na Torget. Ciekawym obiektem jest ponadto Chateuet 
– otoczony pięknym ogrodem pałacyk rodziny Hans-
senów – właścicieli fabryczki, którą również można na 
miejscu obejrzeć. Stroniący od typowo miejskich wi-
doków powinni za to udać się do Muzeum Rybołów-

Miasto róż – Molde i okolice
Na północny wschód od słynącego z architektury secesyjnej Ålesund leży 
Molde. Choć to miasto na półwyspie Romsdal nie dorównuje wielkością 
norweskiej perełce art nouveau, pełni rolę centrum administracyjnego 
Møre go Romsdal. Nie to jednak interesuje nas najbardziej – w „mieście 
róż”, jak często określane jest Molde, i nad brzegami okolicznych fiordów, 
znajduje się wiele wartych zobaczenia – i przeżycia – atrakcji.

Magdalena Ułas
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stwa na leżącej nieopodal miasta Hjertøya. Placówka 
wygląda jak dawna wioska rybacka. Oprócz możliwo-
ści zobaczenia budynków, łodzi i sprzętu rybackiego, 
wyspa oferuje również miejsca na piknik i odpoczynek 
na łonie natury. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla 
dzieci, będzie fakt, że dostać się do muzeum można 
jedynie drogą wodną.

Muzyka wśród kwiatów
Melomani zdecydowanie powinni wybrać się do 

Molde w czerwcu, kiedy odbywa się tam najstarszy 
(istniejący od 1961 roku) i największy festiwal jazzowy 
na naszym kontynencie – Moldejazz, który wywraca 
życie w mieście do góry nogami. Podczas trwającej 
tydzień imprezy odbywa się ponad 100 koncertów  
i innych wydarzeń artystycznych, które gromadzą wi-
downię sięgającą ogółem 100 000 osób. Więcej infor-
macji można uzyskać na: www.moldejazz.no.

U Króla Gór
Na północ od Molde, w kopalniach marmuru na 

obrzeżach Eide, urządzono niezwykły kompleks rodem 
z baśni o norweskich trollach lub opowieści o upiorze 
z opery. Wycieczka łodzią po rozciągającym się daleko 
w głąb góry oświetlonym podziemnym jeziorze to nie-
zapomniane przeżycie, podobnie jak obiad w jaskini 
pod zwisającym ze sklepienia kryształowym żyrando-
lem. W kompleksie znalazło się również miejsce dla 
Nilsen Musset z pokaźną kolekcją starych samocho-
dów oraz na salę koncertową i Wielką Salę z barem, 
mogącą pomieścić do 300 osób.

Jedzie pociąg z daleka…
Położone niecałe 70 km od Molde nad brzegiem 

Romsdalsfjorden Åndalsnes to wymarzone miej-
sce dla miłośników kolei. Można stąd wyruszyć na 
wycieczkę jedną z najpiękniejszych tras kolejowych  

w Norwegii a może nawet i w Europie – Raumaba-
nen. 144 km z Åndalsnes – Dombås z przystankiem  
w Bjorli pociąg pokonuje w godzinę 20 minut, mijając 
po drodze takie atrakcje, jak słynna Ściana Trolli (Trol-
lveggen) – najwyższa pionowa skalna ściana w Euro-
pie z licznymi trasami wspinaczkowymi – i Kylling bru 
– granitowy most z początków XX wieku, biegnący łu-
kiem 59 metrów nad wodami rzeki Rauma. Wycieczka 
obejmuje powrót tą samą trasą do Åndalsnes, gdzie 
na stacji znajduje się jedna z najciekawszych norwe-
skich kaplic. Kaplica Kolejowa Åndalsnes, wyświęcona 
10 czerwca 2003 roku, urządzona została w wagonie 
kolejowym i jest najprawdopodobniej jedynym ta-
kim obiektem na świecie. Jest otwarta codziennie dla 
wiernych i odwiedzających.

Molde i jego okolice oferują niezwykłe bogactwo 
atrakcji, o których można by napisać książkę, nie tylko 
artykuł. Muzea i galerie sztuki, fantastyczne trasy pie-
sze i rowerowe, zapierające dech w piersiach punkty 
widokowe, zapomniane wioski rybackie… Nie można 
zapomnieć o biegnącej po szkierach Atlanterhavsve-
ien… Ale zostawmy sobie może kilka kąsków na ko-
lejny raz.

Przydatne strony www:
www.visitmolde.com
www. visitandalsnes.com
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PC: W jaki sposób trafiłaś do Norwegii? 
JR: W Polsce uprawiałam wyczynowo lekkoatletykę. 
Na AWF-ie w Krakowie poznałam przyszłego męża. Był 
on czołowym zawodnikiem kadry polski w kolarstwie 
górskim i z czasem  dostał kontrakt w klubie sporto-
wym w Norwegii. Oczywiście byliśmy tą propozycją 
zainteresowani. Uwielbiamy podróże i uwielbiamy 
zawierać nowe znajomości. Było to dla nas świetne 
doświadczenie, dające możliwość spojrzenie na świat 
w inny sposób, pozwalające nam wzmocnić naszą 
psychikę pod kątem życia codziennego oraz biznesu. 
Stwierdziliśmy więc, że to dobry pomysł. Tak zaczęła 
się moja przygoda z Norwegią. Po przyjeździe zaczę-
łam pracę jako trener w klubie lekkoatletycznym. Pra-
codawcy pochwalili mnie i stwierdzili, że polski sys-
tem szkolenia w lekkoatletyce jest na bardzo wysokim 
poziomie w przeciwieństwie do norweskiego. 

PC: W Norwegii lekkoatletyka jest chyba mało po-
pularna?
JR: To prawda. Oprócz skoków i biegów narciarskich 
niewiele sportów jest popularnych. To są dwie głów-
ne norweskie dyscypliny, dwa „koniki”. Mnie to dziwi, 
ponieważ Norwegowie mają dobre warunki finanso-
we oraz dostęp do hal sportowych i stadionów. Tutaj 
co dzielnica, to pełnowymiarowy stadion lekkoatle-
tyczny. Można przyjść, biegać za darmo, nikt nikogo 
nie przegoni, co w Polsce niestety się zdarza.

PC: Czyli infrastruktura jest, tylko chęci nie ma?
JR: Norwegowie mają umiarkowane chęci, choć jed-
nocześnie dużo pieniędzy. Na tym polega jedna z róż-
nic między polskim i norweskim sportem. W Polsce 
trening często bywa dla zawodnika formą wybicia się 
z gorszej sytuacji finansowej. Na sporcie można zaro-
bić, ale trzeba być bardzo dobrym. Norwegowie mają 
inne przesłanki do uprawiania sportu. My chcemy się 
wybić, być najlepsi, a oni robią to dla frajdy. 

PC: Czy chcesz powiedzieć, że przy lepszej motywacji 
mogliby osiągnąć więcej?
JR: Zdecydowanie. Moim zdaniem norwescy zawod-
nicy, pomimo dostępu do środków finansowych, nie 
inwestują w siebie tak, jak powinni. Zawsze mówię do 
moich podopiecznych, że gdybym w ich wieku miała 
takie możliwości finansowe, to prawdopodobnie by-
łabym już teraz mistrzynią olimpijską. Nie potrafię do 
końca zrozumieć, czemu oni nie wykorzystują w stu 
procentach istniejącego potencjału. Może to kwestia 
innego podejścia do życia.

PC: A czy jednocześnie nie jest tak, że Norwegowie 
chętniej niż Polacy przykładają się do codziennej ak-
tywności fizycznej mającej na celu zachowanie zdro-
wia i kondycji?
JR: Zdecydowanie. Moim zdaniem to niesamowite 
zjawisko. W Norwegii ludzie potrafią przy deszczowej 

Justyna Rybak jest certyfikowanym trenerem personalnym Akademii  
Wychowania Fizycznego w Krakowie, trenerem i instruktorem norweskiej 
federacji lekkiej atletyki, a także wielokrotną medalistką mistrzostw Polski 
w biegach sprinterskich. Nam wyjaśnia, jak sport może pomóc w biznesie 
i jak budować motywację do uprawiania aktywności fizycznej.

Najpierw dążenie, 
później dyscyplina  
i determinacja
– rozmowa z Justyną Rybak

Katarzyna Redmer, Magdalena Bielecka
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pogodzie jechać 40 kilometrów na rowerze w jedną 
stronę do pracy i to zaczynając o szóstej rano. Po ca-
łym dniu w biurze robią rowerem trasę powrotną. 
Naprawdę znam takie osoby. Mnie nie chciałoby się 
jechać w słotną pogodę. W Norwegii amatorska ak-
tywność fizyczna jest na topie, co ciekawe, traktuje 
się ją jako skuteczną formę relaksu, a nie coś wyma-
gającego wysiłku.

PC: Warto brać z nich przykład?
JR: W Polsce tylko około 15% społeczeństwa lubi 
sport i chętnie go uprawia, zaś w Norwegii  nawet 
95% obywateli regularnie oddaje się wybranej aktyw-
ności fizycznej. W tej materii warto brać z Norwegów 
przykład. 

PC: Czy kontynuujesz tutaj karierę sportową?
JR: Na początku w  Norwegii trudno mi było pogodzić 
pracę z treningami. Trenowałam mniej i niestety przez 
to uaktywniła się moja dawna kontuzja kręgosłupa. 
Kiedy trenowało się  przez 12 lat i nagle się przery-
wa, to organizm traci  stabilność mięśniową. Sport 
pomógł mi pozbierać się  po kontuzji. Pamiętam, jak 
lekarz sportowy powiedział do mnie: „Słuchaj Justy-
na, jeśli chcesz wrócić do życia, musisz zacząć upra-
wiać sport, twój organizm jest tak skonstruowany, że 
nie może bez niego funkcjonować”. Ten rok jest moim 
pierwszym spędzonym z powrotem na bieżni. Zoba-
czymy, co będzie dalej. 

PC: Czy endorfiny, które wytwarzają się podczas 
uprawiania sportu, uzależniają, czy to tylko tak zwa-
na „miejska legenda”?
JR: Naprawdę uzależniają, to zostało udowodnione 
naukowo. Dodajmy, że człowiek może się uzależnić od 
wszystkiego. Czasem idzie to w złą stronę, bo ludzie 
zaczynają uprawiać tak ekstremalne sporty, że jest to 
w stanie zagrozić ich zdrowiu. Wszystko w życiu trzeba 
robić z głową – i mówię tu o ludziach przeciętnych, 
nie o sportowcach zawodowych. Bieganie jest zdrowe 
do chwili, w której zaczynamy nadwyrężać swój orga-
nizm. W sporcie profesjonalnym eksploatowanie or-
ganizmu to zawód. Jeżeli jednak wszystko odbywa się 
pod okiem dobrego trenera i jest on czujny np. robi 
wywiady, komunikuje się często ze swoim podopiecz-
nym, to nic złego nie ma prawa się stać.

PC:  Zatem w relacji trener – sportowiec najważniej-
sze jest wzajemne zaufanie?
JR: Oczywiście. Zdarzają się ludzie, którzy oczekują, że 
będę trenerem-cudotwórcą. Powtarzam swoim pod-
opiecznym: „Słuchaj, moja praca to jest 30%, a twoja 
70% składowej możliwego sukcesu. To ty musisz pod-
jąć decyzję, czy naprawdę chcesz go osiągnąć”. Za-
wsze przeprowadzam rozmowę wstępną, a jeśli ktoś 
traci motywację w trakcie treningów, to kolejną. Po-

dobno jestem dość szorstkim trenerem. Mam nadzie-
ję, że moja wyrozumiałość równoważy wysoki poziom 
oczekiwań.

PC: Czy jest jakaś reguła, która dobrze sprawdza się 
w sporcie i w życiu?
JR: Ja wyznaję zasadę 3D, którą przekazał mi mój oj-
ciec: „najpierw dążenie, później dyscyplina i deter-
minacja”. Ona sprawdza się zarówno w sporcie jak  
i w biznesie, gdyż w obu dziedzinach dążymy do osią-
gania sukcesu. Sportowcy świetnie sprawdzają się 
w biznesie, gdyż są przyzwyczajeni do ciężkiej pracy 
okupionej wieloma wyrzeczeniami.

PC: Przekazujesz tę zasadę swoim podopiecznym?
JR: Tak samo sportowcom, jak i osobom, które trenują 
dla przyjemności. 

PC: Czy twoim zdaniem możliwe jest wykorzysta-
nie w biznesie wielu umiejętności wykształconych 
poprzez sport? 
JR: Oczywiście, sport uczy nas determinacji i konse-
kwencji. 

PC: Wiele osób chciałoby uprawiać sporty, ale bra-
kuje im determinacji. Umiesz doradzić czytelnikom, 
skąd wziąć motywację i jak ją utrzymać?
JR: Dużo ludzi o to pyta. Najlepsza motywacja to chęć 
osiągnięcia wybranego celu. W sporcie zawodowym 
nie mamy z tym problemu, bo wszyscy motywujemy 
się wzajemnie. Najważniejsze jest to, żeby spotkać na 
swojej drodze odpowiednich ludzi, na przykład pra-
codawcę czy trenera. Niesamowicie ważne jest, jaką 
energię daje nam druga osoba, jak jej obecność i za-
chęta może zwiększyć determinację.
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PC: Czy można w jakiś sposób przyporządkować lu-
dzi do sportów, jakie powinni uprawiać?
JR: To, do jakiego sportu mamy predyspozycje, zale-
ży od zdrowia i budowy ciała. Nie można powiedzieć, 
że każda osoba siedząca za biurkiem jest taka sama. 
Nie ma ogólnych zasad w rodzaju: „dla osób upra-
wiających pracę siedzącą najlepsze są biegi”. Trze-
ba umieć znaleźć tę aktywność fizyczną, którą dana 
osoba lubi lub polubi. Pracowałam kiedyś z klientką, 
która miała kontuzję kolana i nienawidziła biegać. To 
była dziewczyna z nadwagą mająca ochotę schudnąć. 
Kiedy miała biegać, od razu była chora. Zaczęłyśmy 
chodzić, starałam się znaleźć na początek aktywność, 
która bardziej do jej potrzeb pasowała, jednocześnie 
wiedząc, że potem przyjdzie czas na kolejne etapy.  
W zamyśle miałam bieganie, ponieważ bieg poru-
sza 95% ciała. Powiedziałam podopiecznej, że musi 
być otwarta na zmiany. Niedawno napisała do mnie, 
że przebiegła 4 km na bieżni. Odczułam to jako nasz 
wspólny, duży sukces.

PC: Załóżmy, że siedzę za biurkiem. Mam determi-
nację, chcę schudnąć, więc biegam, ile dam radę,  
a potem przychodzę do domu i padam. Czy to pra-
widłowe? 
JR: Nie. Jeśli chodzi o trening, zwróćmy uwagę, że 
chodzi o nasze zdrowie. Bez konsultacji ze specjalistą 
nie ułożymy sami takiego planu, który zapewni bez-
pieczeństwo i skuteczność. Od tego są trenerzy per-
sonalni, którzy zaplanują trening w taki sposób, aby 
zapewnić podopiecznemu bezpieczeństwo. Jeśli na 
przykład ktoś nie uprawiał sportu, to nie może od razu 
wejść na Mount Everest. Trener musi znaleźć trening 
pasujący do osobowości i możliwości, a także ogra-
niczający do minimum ryzyko odniesienia kontuzji. 
Najpierw należy przygotować się do wysiłku, a potem 
można działać.

PC: Łatwo jest połączyć uprawianie sportu  
z intensywną pracą? 
JR: Uważam, że jest to wręcz wskazane. Człowiek, 
który się nie rusza i nie uprawia sportu – jak to mówi 
moja mama – gnuśnieje. Osoby w wieku około 30 lat, 

które nie uprawiają sportu, zazwyczaj narzekają na 
bóle kręgosłupa. To dlatego, że ich mięśnie głębokie 
nie są rozwinięte i nie mogą wykonywać swojej roli, 
czyli wspierać kręgosłup i przejmować na siebie ciężar 
odpowiednich partii ciała.

PC: Czy wierzysz w popularne przekonanie, że jedną 
z podstaw sukcesu jest robienie tego, co się kocha?
JR: Tak. Zawsze wyznawałam taką zasadę. Ja chcę, 
żeby moja praca była związana ze sportem. Ostat-
nio dużo się u mnie dzieje, zaczęłam się rozwijać na 
rynku norweskim. Norwegia jest zacofana pod kątem 
profesjonalnego podejścia w sporcie, dlatego moje 
usługi podparte wiedzą wykwalifikowanej kadry tre-
nerów, dietetyków oraz cateringu mogą gwarantować 
sukces. Coraz więcej Norwegów chce trenować pod 
profesjonalnym okiem. W każdą niedzielę o godzinie 
12:00 organizuję darmowe spotkania w Parku Vige-
landa w Oslo, gdzie przyszli klienci mogą mnie po-
znać. Jest niesamowicie! Ludzie z różnych środowisk 
spotykają się, aby razem spędzić czas i poćwiczyć. Pa-
nuje rodzinna atmosfera. Przychodzi wielu Polaków, 
ale zaczynają też przyłączać się osoby innych narodo-
wości. Darmowa aktywność tego rodzaju pozwala po 
pierwsze znaleźć kontakty, a po drugie, wszystko, co 
robimy dla naszego zdrowia, ma pozytywny wpływ na 
samopoczucie. Organizuję też sportowe wyjazdy inte-
gracyjne dla firm, młodzieży oraz klubów sportowych. 
W najbliższym czasie rusza moja strona internetowa, 
gdzie będziecie mogli sprawdzić wszystkie usługi, 
które proponuję, m.in będzie można prowadzić swój 
dzienniczek treningowy oraz żywieniowy. 
Naprawdę dużo się dzieje. Kocham swoją pracę!

PC: Bardzo się cieszymy, że zgodziłaś się z nami po-
rozmawiać. 
JR: Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzie-
ję, że zmotywuję wiele osób do zdrowego trybu życia 
oraz uprawiania sportu. Zapraszam na moją stronę 
internetową: www.rybakpt.no
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MUST KNOW
•	 UWAGA! Nowy numer alarmowy: 116117. Poleca się wykorzystywać go w sytuacjach, gdy lekarz rodzinny nie 

jest dostępny, a my potrzebujemy porady medycznej. Numer 113 pozostaje w użyciu i dotyczy sytuacji, gdy 
chcemy wezwać pomoc medyczną z najbliżej położnej placówki. Wykorzystujemy go w sytuacjach zagrożenia 
życia. Oba numery warto mieć zapisane w telefonie. Połączenie z nimi jest gratis;

•	 Osoby, które jeszcze nie odbyły w tym roku urlopu wypoczynkowego i nie otrzymały wynagrodzenia urlo-
powego (feriepenger), powinny jak najszybciej ustalić z pracodawcą termin urlopu, tak by mógł zostać on 
wykorzystany przed końcem roku.
Zgodnie z norweską ustawą urlopową, w ciągu roku pracownikowi przysługuje 25 dni roboczych urlopu (jako 
dni robocze liczą się też soboty). Wynagrodzenie urlopowe (feriepenger) może być wypłacone tylko wtedy, 
jeśli pracownik idzie na urlop. Nie ma możliwości wypłaty feriepenger jako ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop. (Wyjątek: rozwiązanie stosunku pracy);

•	 Otrzymałeś od pracodawcy dokumenty kierujące na permittering? Prześlij je do nas, pomożemy w załatwie-
niu niezbędnych formalności do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych;

•	 Z dniem 1 lipca 2015 weszły w życie zmiany dotyczące przyznawania permitteringu: 
- zmieniono długość okresu, za który płaci na permitteringu pracodawca, z 20 na 10 dni
- zmieniono długość okresu pobierania zasiłku z 26 tygodni na 30 tygodni;

•	 Wprowadzono nowe stawki dochodu minimalnego, jaki trzeba wypracować, by przysługiwało prawo do  
permitteringu: 
- za ostatni rok 2014 min. 135 102 NOK brutto lub
- za ostatnie trzy lata 2014, 2013, 2012 min. 270 204 NOK brutto (jeśli ktoś nie wypracował dochodu min.  

za ostatni rok),
•	 Nowa dokumentacja od pracodawcy do permitteringu, którą obowiązkowo trzeba załączyć, to: 

-  Bekreftelse på permitteringsårsak
-  potwierdzenie pracy w systemie rotacyjnym (np. dok. Egenerklæringsskjema for fastsettelse av grense-

arbeiderstatus). Polish Connection pomaga w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, sporządzeniu 
wniosku oraz rejestracji osoby bezrobotnej.

T W O J E  O K N O  N A  N O R W E G I Ę

Pomagamy polskim firmom pozyskać 
norweskich partnerów

Razem z nami:  
-  stworzysz reklamę w języku norweskim,
-  zaistniejesz w norweskim Internecie,
-  dostaniesz możliwość bezpośredniego dostępu do norweskich  
 przedsiębiorców (w ramach Bergen Næringsråd).

Napisz do nas: info@nordiclink.no

Kontakt z Polski:
Michał Gawiński / tel. 505 730 850 / m.gawinski@nordiclink.no 
www.nordiclink.no 

Kontakt z Norwegii:
Aleksandra Ligmann / tlf. 0047 46 22 36 78 / a.ligmann@polishlink.no 
www.polishlink.no 




