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Pozdrawiam serdecznie 
Aleksandra F. Eriksen 

Prezes Zarządu Polish Connection

Szanowni Czytelnicy
Zmiany, zmiany…

Witamy Państwa serdecznie w nowym 2019 roku. Początek tego roku 
oraz końcówka poprzedniego przyniosły nie tylko zimę i opady śnie-

gu, ale także sporo istotnych zmian w podatkach i prawie pracy oraz nowe 
stawki minimalne w branżach, objętych umowami upowszechnionymi. 
Zmiany podsumowujemy dla Państwa w artykułach na stronie 12 i 16. 
Podążając także za innymi zmianami na rynkach w Norwegii i Polsce pro-
ponujemy Państwu z jednej strony artykuł o możliwościach delegowania 
do pracy w Norwegii obywateli Ukrainy (s. 14), z drugiej zaś prezentujemy 
norweską platformę do wyszukiwania zamówień publicznych doffin.no – 
narzędzie przydatne dla każdej firmy, chcącej zaistnieć w tym sektorze na 
terenie Norwegii (s. 8). Osoby prywatne z pewnością zainteresuje artykuł o 
założeniu konta bankowego w Norwegii, zwłaszcza, że wielokrotnie otrzy-
mywaliśmy informacje o problemach, związanych z tą procedurą. W tym 
numerze wychodzimy także naprzeciw osobom, które zainteresowane są 
zamieszkaniem w Norwegii z rodziną – z artykułu pani Marty Hinz ze Szkoły 
Języka Norweskiego Trolltunga dowiedzą się Państwo, jak wygląda norwe-
ska szkoła oraz studia. Serdecznie polecamy także wywiad z główną bohaterką tego numeru, Ambasador Rzeczpospoli-
tej Polskiej w Królestwie Norwegii panią Iwoną Woicką-Żuławską oraz informację o obecności Polski na organizowanych 
w Norwegii w 2019 roku targach branżowych, będącą jednocześnie ofertą dla polskich firm, które mogą skorzystać z 
możliwości wypromowania się na takich targach. 
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PC: Od 15 marca 2018 pełni Pani 
funkcję Ambasadora Nadzwyczaj-
nego i Pełnomocnego w Królestwie 
Norwegii. Jaką drogę należy poko-
nać, aby ubiegać się o stanowisko 
Ambasadora?

Iwona Woicka-Żuławska: Są dwie 
drogi, aby zostać wybranym lub aby 
otrzymać propozycję takiego sta-
nowiska. Pierwsza, która dotyczy 
również mnie – od wielu lat pracuję  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
i jest to po prostu kolejny etap w mo-
jej ścieżce kariery. Druga droga, która 
jest bardzo powszechna w większości 
państw, to ścieżka polityczna. Osoby, 
które współpracują z partią rządzącą, 
otrzymują często propozycję objęcia 
funkcji Ambasadora danego kraju. 
Natomiast w naszym przypadku są 
to bardzo często osoby związane 
tematycznie z państwem, co do któ-
rego propozycja pada. Są to profe-
sorowie akademiccy czy też politycy  
w jakiś sposób zaangażowani w rela-
cję z danym konkretnym państwem. 
W Polsce na placówki dyplomatyczne 
najczęściej wyjeżdżają osoby, które są 
w mniejszym lub większym stopniu 
związane z MSZ.

PC: Jak wygląda procedura objęcia 
stanowiska Ambasadora?

I.W.: W odniesieniu do innych stano-
wisk, każdy chętny do wyjazdu wska-
zuje trzy placówki, które w danym roku 
są w tzw. rotacji. Spośród tych trzech 
propozycji, zgodnie z potrzebami 
służby zagranicznej, zostają oddele-
gowani poszczególni kandydaci. Cza-
sami bywa, że kandydatowi zostanie 
wskazana placówka spoza tej listy.  
W przypadku ambasadorów nato-
miast propozycja wychodzi od Mini-
stra SZ i dyrektora Generalnego SZ. 
Następnie nasza kandydatura musi 
pozyskać wstępną akceptację oby-
dwu kancelarii – Premiera oraz Prezy-
denta. Po jej otrzymaniu oczekujemy 
na kolejną zgodę (tzw. agrément), tym 
razem od państwa, w którym mamy 
reprezentować nasz kraj.

Następnie rozpoczyna się proces, 
obejmujący pozyskanie opinii Sejmu, 
w tym spotkanie z komisją spraw za-
granicznych. Jest to spotkanie, pod-
czas którego kandydata mają szan-
sę lepiej poznać parlamentarzyści. 
Istnieje możliwość zadawania pytań, 
dotyczących programu kandydata na 
ambasadora. I to jest o tyle ciekawe, 
że to spotkanie jest zawsze spotka-

niem otwartym, nadawanym przez 
telewizję sejmową i nagrywanym,  
a więc można również w późniejszym 
terminie sprawdzić, co dany kandydat 
zadeklarował. Następnie organizowa-
na jest zamknięta komisja senacka, 
która pozwala na większą szczerość 
w kontekście nieraz bardzo trudnej 
relacji z państwem, do którego poten-
cjalnie ambasador miałby się udać. 
Ostatecznie, jeśli wszystko zostanie 
pozytywnie przyjęte, kandydatura jest 
wysyłana do podpisu przez Prezyden-
ta RP.

Następnie rozpoczyna się faza przy-
gotowań do pełnienia danego stano-
wiska – intensywne szkolenia, które 
teoretycznie powinny trwać około 
roku. W moim przypadku przygo-
towanie do pełnienia funkcji Amba-
sadora Rzeczpospolitej w Norwegii 
trwało bardzo krótko, z racji tego, że  
w Norwegii przez pewien czas nie było 
ambasadora. Dla dobra relacji z tak 
ważnym partnerem, jakim jest Norwe-
gia, MSZ starało się, aby stanowisko 
zostało objęte jak najszybciej. Brak 
Ambasadora nigdy nie jest dobrze 
postrzegany z perspektywy Państwa,  
w którym znajduje się dana amba-
sada.

Rozmowa z Ambasador Polski  
w Norwegii

Sylwia Smółkowska

Od marca 2018 roku stanowisko Ambasador Polski w Norwegii zajmuje Pani Iwona 
Woicka-Żuławska. Podczas naszej rozmowy Pani Ambasador opowiedziała o tym, jak 
zostać Ambasadorem, jakie procedury należy przejść i jak wygląda proces obejmowa-
nia stanowiska Ambasadora. Pani Iwona Woicka-Żuławska opowiedziała również o jej 
wrażeniach z dotychczasowego pobytu w Norwegii i planach na przyszłość. Zaprasza-
my do lektury, poznajmy lepiej Panią Ambasador.
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PC: Jak wyglądają codzienne obo-
wiązki Pani Ambasador Polski  
w Norwegii?

I.W.: Jest bardzo dużo obszarów,  
w których Ambasador jest aktywny. 
Przede wszystkim rola Ambasadora 
to kontakt z miejscowymi władzami 
najwyższego szczebla. Z parlamen-
tem danego państwa, ale też z przed-
stawicielami biznesu, świata nauki, 
mediów. Informowanie się wzajemne 
o tym, co można wspólnie zrobić, aby 
polepszyć, pogłębić relacje z innymi 
państwami. Są to konkretne projekty 
współpracy, np. dotyczące finansowa-
nia i wspólnej realizacji różnych inicja-
tyw. W kontekście norweskim jest to 
m.in. wykorzystanie Funduszy Nor- 
weskich i EOG w naszym państwie.

Jest to również wsparcie na polu 
międzynarodowych inicjatyw, czy to 
polskich, czy norweskich. Przykłado-
wo: mamy, jako Polska, kandydata, 
Norwegia również ma kandydata do 
pełnienia pewnego stanowiska w or-
ganizacjach międzynarodowych. Na-
stępuje wymiana poparć – będziemy 
wspierać kandydata norweskiego,  
a w zamian oczekujemy wsparcia na-
szego kandydata. Ważny jest również 
rozwój obszarów stricte politycznych, 
zwłaszcza kwestie związane z bezpie-
czeństwem. Patrząc na sytuacje mię-
dzynarodową, nawet w samej Europie 
Wschodniej, tych kwestii zapalnych 
jest coraz więcej. Dyskusja jest więc 
dosyć żywa, częste są kontakty po-
między ministerstwami obrony oby-
dwu państw.

Ambasada jest po to, żeby, po pierw-
sze, pokazywać stanowisko Polski  
w różnych sprawach. Po drugie ba-
dać, jakie jest stanowisko danego 
państwa, także w kwestiach, które dla 
nas są istotne i wrażliwe. Próbować 
znajdować punkty styczne i ewen-
tualnie sugerować wymianę poparć, 
przekonywać do naszego punktu wi-
dzenia. W Norwegii jest specyficzna 
sytuacja, ponieważ nie jest ona pań-
stwem członkowskim UE, natomiast 
jest członkiem EOG. Tematem numer 

jeden obecnie jest Brexit, więc istotne 
jest też spojrzenie na to, jak Norwego-
wie wyobrażają sobie relacje po wyj-
ściu Zjednoczonego Królestwa z Unii. 
Zarówno z państwami członkowskimi 
UE, jak i z Wielką Brytanią.

Ważne są także tematy stricte gospo-
darcze, często związane z organizacją 
programu dla przyjeżdżających z kraju 
delegacji o takim charakterze. Amba-
sador bierze ponadto udział w semi-
nariach, dyskusjach. Zamkniętych  
i otwartych. Są też różnego rodzaju 
przyjęcia, uroczystości rocznicowe,  
z czym zresztą zazwyczaj kojarzyła 
się dotychczas dyplomacja. Muszę 
jednak przyznać, że wydarzenia te 
wieńczą zwykle pełen spotkań dzień 
i wiążą się z koniecznością pokony-
wania własnych słabości, zmęczenia. 
Z drugiej strony są one potrzebne, 
zwłaszcza do nawiązywania i pod-
trzymywania kontaktów, które mogą 
zaowocować możliwością znalezienia 
różnych form współpracy z Polską.

W ambasadach bardzo ważne jest 
utrzymywanie kontaktu nie tylko z ad-
ministracją państwa przyjmującego, 
ale również z korpusem dyplomatycz-
nym, czyli z innymi dyplomatami, pla-
cówkami. Jest to szansa na rozmo-
wy o wspólnych inicjatywach, czy to 
politycznych, czy też gospodarczych 
lub kulturalnych. Nieraz też jest to naj-
lepszy sposób na namówienie strony 
norweskiej na spotkanie czy też jakąś 
inicjatywę – jeśli biorą w nim udział 
przedstawiciele różnych państw.

PC: Jakie priorytety we współpracy 
z Norwegią ma obecnie Polska?

I.W.: Po pierwsze są to sprawy zwią-
zane z bezpieczeństwem. Druga spra-
wa to priorytety energetyczne, a z tym 
wiąże się m.in. budowa gazociągu 
przez Bałtyk, czyli Baltic Pipe. Aktual-
nie czekamy na decyzję inwestycyjną, 
która ma zapaść w grudniu tego roku. 
To jest sposób na dywersyfikację źró-
deł energii. Jest to korzystne dla part-
nera norweskiego, który będzie mógł 
sprzedawać gaz ze swoich złóż do 
Polski, ale część tego gazu wydobywa-

ją polskie firmy, co jest z kolei także dla 
nas korzystne. Oprócz tego ważne są 
dla nas kwestie współpracy naukowej, 
uniwersytecko–technologicznej. Są to 
przede wszystkim kwestie przekona-
nia niektórych ośrodków do tego, że 
warto współpracować z polskimi na-
ukowcami i że w obszarze najbardziej 
nowoczesnych technologii mamy też 
wiele do zaoferowania. W tej kwestii 
jeszcze sporo pracy przed nami.

Muszę powiedzieć, że Norwegowie 
byli bardzo pozytywnie zaskoczeni 
np. spotkaniami z polskimi firmami  
z sektora kosmicznego czy też z sek-
tora zielonych technologii. Polska czę-
sto ma jeszcze zbyt słaby PR i dopiero 
przebijamy się jako marka, jako pań-
stwo, które już bardzo wiele osiągnęło 
i ma jeszcze więcej do zaoferowania, 
nie tylko w podstawowych obszarach. 
Do tego dochodzą kwestie na pograni-
czu spraw konsularnych i polonijnych. 
Wspieranie zalążków organizacji na 
miejscu, kontakt z Polonią, z polski-
mi szkołami, wspieranie nauki języka 
polskiego, znajdowanie wspólnych ini-
cjatyw czy takich obszarów, w których 
możemy wesprzeć naszych rodaków 
w Norwegii dzięki kontaktom z miej-
scowymi władzami oraz wsparciem 
ze strony MSZ w kraju.

Bardzo duży obszar to próba poka-
zania i przybliżenia polskiej kultury 
i historii. Widzimy, że Norwegowie, 
jeszcze nie do końca rozpoznają różne 
ciekawe, naszym zdaniem, elementy 
kultury polskiej, jak i nie zawsze zdają 
sobie sprawę z naszej skomplikowa-
nej historii.

PC: Na czym polegają Pani kontak-
ty z Polonią w Norwegii? Czy to jest 
zadanie ambasadora, czy przede 
wszystkim konsulatu?

I.W.: Często odbywają się spotkania 
z Polakami w Norwegii z udziałem 
placówki, której częścią jest wydział 
konsularny. Przykładowo obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, Polskie Dni Filmowe we 
Fredrikstad, kontakty z Polskimi Har-
cerzami w Norwegii, którzy organizu-
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ją różne, bardzo ciekawe wydarzenia. 
Staramy się także odbudować tzw. 
Radę Konsultacyjną. Są to spotkania, 
podczas których przedstawiciele Po-
lonii mogą wymieniać się pomysłami, 
inicjatywami, bez względu na poglądy 
polityczne znaleźć płaszczyzny, w ra-
mach których możliwe jest rozpoczę-
cie współpracy.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcie-
liby w takich spotkaniach uczestni-
czyć. Często spotykam się również 
z przedstawicielami polskich firm  
w Norwegii, z ludźmi kultury i sztuki, 
naukowcami. Tych spotkań z Polonią 
jest naprawdę dużo i są to bardzo miłe 
spotkania. Odwiedzając poszczegól-
ne regiony Norwegii, także staram się 
spotykać z Polonią. Natomiast oczy-
wiście przede wszystkim to wydział 
konsularny Ambasady utrzymuje sta-
ły kontakt z Polakami, mieszkającymi 
w danym państwie.

PC: W jaki sposób Ambasada 
wspiera Polaków mieszkających  
w Norwegii?

I.W.: Ambasada jest przede wszyst-
kim od tego, aby wspierać w momen-
cie, kiedy podejrzewamy, że mogłaby 
zachodzić dyskryminacja w stosunku 
do obywateli własnych, sprawdzając 
przy okazji, czy np. dotyczy ona tylko 
Polaków, czy także innych obywateli 
UE. Niezależnie od tego, czy są to pod-
mioty fizyczne, czy podmioty prawne, 
nasze firmy, które chciałyby prowa-
dzić działalność w Norwegii, tutaj 
inwestować, mogą liczyć na wspar-
cie placówki. Zarówno wydziału poli-
tyczno-ekonomicznego placówki, jak 
i wydziału konsularnego. Ten ostatni 
zajmuje się przede wszystkim proble-
mami bieżącymi Polaków w Norwegii. 
Są to kwestie związane z wyjazdami 
do kraju (paszporty, wydawanie wiz 
etc.), wsparcie w przypadkach loso-
wych, opieka nad Polakami areszto-
wanymi, także wsparcie dla rodzin  
w odniesieniu do procedur związa-
nych ze zgonem bliskiej osoby za 
granicą. Konsul ds. polonijnych jest tą 
osobą w wydziale konsularnym, której 

głównym zadaniem jest utrzymywa-
nie bieżącego kontaktu.

Warto wiedzieć, że w zależności od 
placówki (w tym jej wielkości) mamy 
do czynienia albo z wydziałem konsu-
larnym, czyli wydziałem działającym 
w ramach ambasady, albo z Konsu-
latem Generalnym. Konsulaty Gene-
ralne są tworzone w miejscach poza 
stolicami danego państwa, w których 
jest duża społeczność polska albo 
szczególne interesy polonijne, jak rów-
nież polityczne, gospodarcze. W takich 
przypadkach kompetencje kierownika 
Konsulatu Generalnego są większe.

Natomiast oprócz tego mamy konsuli 
honorowych, w przeważającej więk-
szości obywateli państwa akredytacji, 
czyli np. Norwegii, którzy mieli zna-
czące i pozytywne związki z Polską. 
Są to osoby, które w jakiś szczególny 
sposób podkreślały znaczenie kultu-
ry polskiej, naszej historii, sprzyjały 
współpracy gospodarczej etc. Są to 
również osoby związane w sposób 
szczególny i widoczny z Polską, które 
chcą wspomagać społeczność pol-
ską na miejscu. Konsulat jest więc co 
do zasady ukierunkowany na współ-
pracę z Polakami w danym kraju  
i zajmuje się zarówno np. wydawa-
niem paszportów, wiz i innych doku-
mentów, jak i bardziej miękkimi forma-
mi współpracy – organizacją różnego 
rodzaju wydarzeń, wspieraniem two-
rzących się organizacji polonijnych, 
szkół polskich. Zresztą rozwijanie 
polskiego szkolnictwa, polonistyk, 
gwarancja dostępu do szkół dla dzieci  
z polskich rodzin to jeden z prioryte-
tów pracy całej placówki.

PC: Czy przed objęciem stanowiska 
Ambasadora była Pani wcześniej  
w Norwegii?

I.W.: Właśnie nie! Byłam w różnych 
państwach skandynawskich, ale  
w Norwegii wcześniej nigdy nie byłam. 
Ciekawym zbiegiem okoliczności jest 
to, że w mojej pracy magisterskiej po-
ruszałam tematykę po części związa-
ną ze Skandynawią. Badałam kwestię, 
dlaczego poszczególne kraje regionu 

opowiedziały się za przystąpieniem do 
Unii Europejskiej, a dlaczego właśnie 
Norwegia pozostała poza UE. Kiedy 
dowiedziałam się, że jestem kandy-
datką na Ambasadora RP w Norwegii, 
przygotowując się do objęcia stano-
wiska zastanawiałam się, czym mnie 
ten kraj zaskoczy.

PC: I czym zaskoczył?

I.W.: Przed przyjazdem oczywiście 
dużo czytałam o Norwegii, jej historii, 
polityce, kulturze. Niemniej jednak na 
pewno zaskoczył mnie ograniczony 
dostęp do wielu produktów. W Polsce 
„rozpieścił nas” rynek wewnętrzny, 
zupełna otwartość między rynkami 
państw członkowskich UE. Jesteśmy 
przyzwyczajeni, jako Polacy, do do-
stępności ogromnej liczby towarów, 
dużego wyboru. Uwzględniając fakt, 
że Norwegia jest członkiem EOG nie 
zakładałam, że wybór towarów do 
których przywykliśmy, zwłaszcza 
polskich, będzie aż tak ograniczony. 
Czyni to o wiele trudniejszym wyko-
rzystywanie w naszej pracy jednego  
z ważnych instrumentów, ułatwiają-
cych nawiązywanie relacji, a mianowi-
cie rewelacyjnej polskiej kuchni!

PC: Podoba się Pani w Oslo?

I.W.: Jest to bardzo ładne miasto, 
naprawdę miło się tu mieszka. Po-
mimo tego, że nie jest ono zbyt duże  
w porównaniu z innymi stolicami eu-
ropejskimi, to jest przez to chyba jesz-
cze bardziej przyjazne. Jest tu dużo 
miejsc, w których można odpocząć na 
świeżym powietrzu, jest bezpiecznie  
i spokojnie. Podoba mi się również 
norweska architektura i to, że latem 
jest tu mnóstwo zieleni. Oslo jest też 
bardzo ładnie położone. W łatwy spo-
sób można dotrzeć do takich miejsc, 
w których zapominamy o mieście – 
nie trzeba jechać kilku godzin, aby zna-
leźć się w pięknym lesie, nad wodą.

PC: Czy udało się już Pani zobaczyć 
inne części Norwegii?

I.W.: Miałam okazję odwiedzić okolice 
Stavanger, Haugesund. To są rzeczy-
wiście bardzo piękne okolice, cudow-
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ne fiordy. Nie dziwię się, że wywołują 
takie, a nie inne wrażenia i emocje. 
Bardzo liczę na to, że będę miała szan-
sę poznawać Norwegię także od tej 
bardziej turystycznej strony. Nieliczne 
wolne momenty staram się wykorzy-
stywać na zwiedzanie, poznawanie 
tego kraju. Krótki sierpniowy urlop  
w tym roku przeznaczyłam na odwie-
dzenie południa Norwegii. Po trzech 
miesiącach upałów w czasie urlopu 
‘zaskoczył’ nas deszcz – ale za to mia-
łam okazję poznać tę prawdziwą, cza-
sami deszczową Norwegię. Bez lukru, 
ale też przepiękną.

PC: Mieszka Pani w Norwegii już 
kilka miesięcy. Jakie są Pani odczu-
cia, jeżeli chodzi o Norwegów?

I.W.: Mówi się, że Skandynawowie 
są wycofani i zamknięci, ale z drugiej 
strony są takie obszary, o których bar-
dzo, bardzo chętnie się wypowiadają. 
I jest to przede wszystkim sport, spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu. 
W moich odczuciach są to ludzie za-
zwyczaj pomocni, uśmiechnięci i bar-
dzo aktywni.

PC: A jak są według Pani postrze-
gani Polacy w Norwegii? Z jakimi 
opiniami na temat Polaków się Pani 
spotyka?

I.W.: Muszę powiedzieć, że jeżeli cho-
dzi o opinie Norwegów – to z bardzo 
dobrymi. Polaków chwalą za to, że są 
to osoby z inicjatywą, przyjeżdżające 
tu rzeczywiście w poszukiwaniu pracy. 
Są postrzegani naprawdę pozytywnie. 
Polacy w Norwegii pracują przede 
wszystkim w sektorze budowlanym, 
ale też na uczelniach, w sektorze me-
dycznym, energetycznym. Często 
słyszę, że Polacy ciężko pracują, są 
ambitni i po nauczeniu się norweskie-
go zmieniają charakter pracy, podej-
mując pracę zgodną z ich wykształ-
ceniem.

Według mnie Polacy powinni próbo-
wać bardziej się organizować, tworzyć 
pewne struktury, stowarzyszenia, któ-
re mogłyby im pomóc na poziomie 
lokalnym. W codziennych kwestiach. 
Mają szansę stać się siłą lobbingową 

w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Angażować się lokalnie, również 
w miejscową politykę. W Norwegii 
żyje obecnie około 100–120 tysięcy 
Polaków. Na 5,3 mln osób żyjących  
w Norwegii jest to naprawdę znaczą-
ca grupa. Gdyby była trochę bardziej 
aktywna z punktu widzenia polityczne-
go, być może wielu osobom żyłoby się 
jeszcze łatwiej.

PC: Często odwiedza Pani Polskę?

I.W.: Najczęściej są to bardzo krótkie 
wyjazdy do kraju, związane z kon-
taktem z rodziną, jak i czysto prak-
tycznymi kwestiami. Nadal naszym 
głównym miejscem zamieszkania 
jest Polska, a praca na placówce jest 
jedynie czasowym oddelegowaniem 
do innego państwa. No i pojawia się 
tęsknota – przede wszystkim za ludź-
mi, przyjaciółmi, w moim przypadku 
również tęsknota za końmi.

PC: Mówi Pani w języku angielskim, 
hiszpańskim, włoskim i francuskim. 
Czy zamierza Pani dodać do tej listy 
jeszcze język norweski?

I.W.: Nie mówię po norwesku, co wy-
nika z bardzo krótkiego czasu, jaki 
miałam na przygotowanie się, zanim 
objęłam aktualne stanowisko. Prze-
słuchania w komisjach sejmowych 
odbyły się w połowie grudnia 2017 r., 
a 12 lutego już byłam w Oslo. Uczęsz-
czałam na kurs norweskiego dla po-
czątkujących w Polsce. Chciałabym 
nauczyć się lepiej norweskiego, bo 
zawsze, znając język państwa, w któ-
rym się przebywa, łatwiej wczuć się 
w mentalność jego obywateli. Język 
świadczy o tym, w jaki sposób czło-
wiek formułuje myśli, komunikuje się. 
Z drugiej strony rozpieszczają nas tu-
taj tym, że większość Norwegów zna 
bardzo dobrze język angielski, przez 
co nie ma tak dużej presji, aby na-
uczyć się tego języka. Obiecuję sobie, 
że zacznę naukę, ale niestety, doba 
trwa tylko 24 godziny…

PC: Jako osoba mówiąca w pięciu 
różnych językach, jakie ma Pani 
rady dla osób, które są w trakcie na-
uki języków obcych?

I.W.: Ważne jest, aby znaleźć odpo-
wiednią motywację, bo jeżeli robi się to 
tylko i wyłącznie dlatego, że wymaga 
tego np. pracodawca, to jest to często 
za mało. Traktujemy wtedy naukę tro-
chę jak lekcje języka w szkole: muszę 
się nauczyć, bo zaraz będzie klasów-
ka. Trzeba znaleźć własną motywację, 
czy to będzie kwestia tego, że chcę 
się porozumieć w innym języku, żeby 
poznawać nowych ludzi, czy też tego, 
że interesuje mnie kultura danego kra-
ju itd. Każdy powinien wybrać coś, co 
go „wewnętrznie nakręci” na poznanie 
danego języka. Gdy „musimy”, to naj-
częściej jest nam ciężko.

Wiele osób mówi, że my, Polacy, 
mamy blokadę, wynikającą z syste-
mu nauczania języków. W szkołach 
doświadczamy niejednokrotnie nauki  
o języku, czyli gramatyki, struktur 
itd. Polacy często pamiętają, że jak  
w szkole coś źle, niepoprawnie powie-
dzieli to słyszeli często od razu „sia-
daj – dwója”. Następuje więc blokada 
przed tym, że powiemy coś z błędem. 
Sądzę, że tak naprawdę to my jeste-
śmy najbardziej krytycznie nastawieni 
do siebie, swoich umiejętności. Osoba, 
z którą próbujemy porozumieć się w jej 
języku, najczęściej przecież pomyśli: 
„ok, on/ona jest zainteresowana moim 
krajem, mną i chce się nauczyć moje-
go języka; może nie mówi poprawnie, 
ale próbuje i to się liczy”. To jest pro-
blem mentalny, że chcielibyśmy od 
razu mówić poprawnie, perfekcyjnie.  
A trzeba zacząć po prostu od mó-
wienia, tak jak się potrafi – z czasem 
będzie przecież coraz lepiej. Warto 
pamiętać, że inne nacje podkreślają, 
że Polacy mają bardzo duże zdolności 
językowe.

PC: Co z Pani perspektywy jest naj-
trudniejsze w pracy Ambasadora?

I.W.: To, że bardzo często zderzamy 
się z bardzo krótkimi terminami, ale to 
nie jest tylko kwestia pracy Ambasa-
dora, to po prostu współczesność. Je-
żeli dostaję prośbę o badanie stanowi-
ska, wsparcie itd., to muszę z kimś się 
umówić, spotkać, porozmawiać. Roz-

6



mowy telefoniczne bywają skuteczne, 
ale nie w każdej sprawie. I to jest rze-
czywiście trudność, że są bardzo wy-
śrubowane oczekiwania, zwłaszcza 
terminowe, a zasoby placówki, także 
ludzkie, są mocno ograniczone. To jest 
też kwestia odpowiednich priorytetów, 
ale chyba najlepiej – wydłużenia doby. 

PC: Podsumowując: jakim jest Pani 
Ambasadorem, jakim Ambasado-
rem chciałaby Pani być?

I.W.: Trudniejsze pytanie niż te zada-
wane przez komisję sejmową. Przede 
wszystkim cieszę się bardzo, że coraz 
więcej kobiet obejmuje te stanowi-
ska i w pewnym sensie jestem jedną  

z tych, które w ostatnim czasie prze-
cierają te szlaki. Mam nadzieję, że bę-
dzie coraz więcej kobiet w dyplomacji 
na tych najwyższych szczeblach. To 
nie o to chodzi, że diametralnie i dra-
stycznie zmienimy dyplomację, nie w 
tym rzecz. Natomiast sądzę, że ko-
biety i mężczyźni faktycznie często 
inaczej patrzą na pewne zagadnienia  
i warto po prostu mieć szanse na po-
zyskanie takich dwóch różnych spoj-
rzeń na daną sprawę.

Chciałabym pełnić funkcję amba-
sadora aktywnie, ale też słuchając 
różnych stron, proponując różnego 
rodzaju rozwiązania. Jestem ekono-
mistą, więc nie ukrywam, że mam 

pewne „skrzywienie zawodowe”.  
Interesują mnie tematy gospodarcze 
i jest bardzo wiele możliwości współ-
pracy z Norwegią w tym obszarze 
– chciałabym na pewno poszerzyć 
naszą współpracę z tym państwem. 
To może przynieść konkretne korzyści 
Polsce, której osiągnięcia nadal nieste-
ty nie są rozpoznawane. Dobrze, gdy-
by Polskę zaczęto jeszcze bardziej do-
ceniać jako markę oznaczającą jakość 
i kreatywność. Mam nadzieję, że będę 
przyczyną takich wielu pozytywnych 
zaskoczeń naszą ojczyzną.

PC: Mam nadzieję, że właśnie tak 
będzie. Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wielu sukcesów i wytrwałości.

AMBASADA Polski w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo, PO Box 4030 AMB 
Tel. 0047 24 110 850, E-mail:oslo.info@msz.gov.pl 

Dojazd z centrum Oslo: Tramwaj –linia 13 Jar (przystanek: Nobels gate, lub Halvdar Svartes gate) 
Autobus – linia 30 Bygdøy, 31 Snarøya, linia 20 (przystanek: Olav Kyrres plass)

WYDZIAŁ KONSULARNY: Drammensveien 171, 0277 Oslo 
Tel.: (0047) 24 110 877, E-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl 

Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 09.00 – 14.00, Środa: 12.00 – 17.00

Pani Iwona Woicka-Żuławska ukończyła studia na 
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Doktorat obroniła w 2008 r. w Kolegium Gospo-
darki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Prowadziła liczne wykłady nt. pro-
cesu decyzyjnego, swobody świadczenia usług, 
społeczeństwa informacyjnego na polskich uczel-
niach wyższych, była autorką licznych publikacji 
dot. procesu negocjacyjnego i acquis communau-
taire UE (1997-2010) oraz np. współautorką prze-
wodnika „Proces decyzyjny w UE. Przewodnik dla 
urzędnika administracji publicznej” (2005 r.).

W 1997 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Komitetu 
Integracji Europejskiej w Departamencie Koordy-
nacji, przemianowanym na Departament Polity-
ki Integracyjnej, gdzie przeszła przez wszystkie 
stanowiska w ramach służby cywilnej do radcy 
ministra włącznie. W 2010 r. rozpoczęła pracę  

w Departamencie Strategii i Planowania MSZ na 
stanowisku radcy ds. globalnych procesów spo-
łeczno-gospodarczych. W latach 2010-2014 r. pra-
cowała jako kierownik wydziału ekonomicznego 
Ambasady RP w Londynie. Następnie po powrocie 
do kraju objęła najpierw stanowisko zastępcy, a 
następnie dyrektora Departamentu Współpracy 
Ekonomicznej MSZ, które piastowała aż do objęcia 
stanowiska Ambasadora RP w Królestwie Norwe-
gii w marcu 2018 r.

Od 2014 r. była wicedyrektorem w Departamencie 
Współpracy Ekonomicznej MSZ, nadzorującym 
kwestie energetyczne, związane ze współpracą 
Polski z międzynarodowymi organizacjami gospo-
darczymi oraz nadzorującym stanowiska wspar-
cia na rynkach afrykańskich i Ameryki Łacińskiej. W 
2016 r. objęła obowiązki dyrektora Departamentu 
Współpracy Ekonomicznej MSZ.

Autorka wywiadu: Sylwia Smółkowska prowadzi poświęcony Norwegii blog – Kierunek Nor-

wegia. Na stronie możemy przeczytać o wielu pięknych miejscach w Krainie Fiordów, po-

dróżowaniu oraz życiu w Skandynawii. Sylwia w Norwegii, a dokładniej w Oslo mieszka od 

ponad dwóch lat, a każdą wolną chwilę spędza na podróżach z aparatem w dłoniach. Efekty 

tych wędrówek możecie obejrzeć na stronie kieruneknorwegia.pl.

Iwona Woicka-Żuławska

7



Poznaj norweską platformę do zamówień publicznych – poradnik dla absolutnie 
początkujących ;)

Doffin – norweska platforma 
do zamówień publicznych

Barbara Liwo

Do wyszukiwania zamówień publicznych  
w Norwegii służy portal Doffin.no

Zgodnie z norweską ustawą o zamówie-
niach publicznych, na platformie krajowej 
do zamówień publicznych, czyli właśnie na 
portalu Doffin.no, muszą zostać opubliko-
wane ogłoszenia o zamówieniach, których 
wartość przekracza 100 000 NOK (z wyłą-
czeniem tych rodzajów zamówień, wska-
zanych w rozporządzeniu o zamówieniach 
publicznych, dla których obowiązują wyż-
sze progi lub zamówień, które w ogóle są 
wyłączone z procedur przetargowych (np. 
niektóre zamówienia z dziedziny bezpie-
czeństwa itp.)).

Zamówienia, których wartość przekracza 
progi (kwoty), określone w odpowiednich 
dyrektywach UE, dodatkowo muszą zostać 
opublikowane na europejskiej platformie za-
mówień publicznych, czyli w serwisie TED: 
www.ted.europa.eu

Przykładowe progi, kwalifikujące do publika-
cji w serwisie TED:

•  dla zamówień publicznych na roboty 
budowlane: 5 548 000 EUR (44 000 000 
NOK)

•  dla zamówień publicznych na usługi:  
221 000 EUR (1 100 000 NOK)

•  dla zamówień publicznych na dostawy: 
221 000 EUR (1 100 000 NOK)

Oczywiście wszystkie ogłoszenia opubliko-
wane na platformie TED, znajdują się rów-
nież na Doffin.no. Będą one oznaczone flagą 
UE, podczas gdy ogłoszenia opublikowane 
jedynie na platformie krajowej będą ozna-
czone flagą Norwegii.

Na Doffin.no znajduje się również sporo 
ogłoszeń o zamówieniach, które zgodnie 
z prawem (ze względu na swoją wartość) 
nie muszą być udzielane w trybie przetargu, 

jednak zleceniodawca uznał, że tak właśnie 
chce wyłonić wykonawcę/dostawcę.

Duże firmy z reguły znają platformę TED. 
Warto, by zapoznały się również z plat-
formą Doffin.no, by móc dowiadywać się  
o lokalnych zamówieniach, gdzie konkuren-
cja może być mniejsza, a warunki kontraktu 
bardziej korzystne.

Jeszcze istotniejsze będzie to dla mniej-
szych firm, które samodzielnie niekoniecz-
nie są w stanie stanąć do przetargu o wielo-
milionowe zamówienie ogłoszone między-
narodowo, natomiast zawalczyć o mniejszy 
kontrakt, np. dla którejś norweskiej gminy 
– już tak.

Poniżej pokazujemy w kilku krokach, jak wy-
szukiwać zamówienia na platformie Doffin.
no

-1-

Pierwszym krokiem (ewentualnie drugim, 
jeśli najpierw zmienimy wersję językową 
serwisu z norweskiego na angielski :)), 
jest wybranie zakładki „Søk kunngjøring 
med filter” (ang. Advanced notice search), 
czyli zaawansowane wyszukiwanie ogło-
szeń. [graf. 1] Otworzy się nam strona ze 
wszystkimi ogłoszeniami o zamówieniach, 
począwszy od najnowszych (wg. daty pu-
blikacji). Informacje te są skrótowe: nazwa 
zamówienia, udzielający zamówienia, okre-
ślenie czy mamy do czynienia z informacją 
o ogłoszeniu zamówienia, czy z informacją  
o jego przydzieleniu, nazwa gminy, gdzie 
ma być realizowane zlecenie, a także ikon-
ka informująca, czy mamy do czynienia  
z publikacją jedynie w serwisie Doffin, czy 
również na platformie TED, numer referen-
cyjny ogłoszenia, termin, do którego należy 
składać oferty (norw. tilbudsfrisdt) oraz data 
opublikowania ogłoszenia [graf. 2].

W celu zapoznania się ze szczegółami 
ogłoszenia, należy kliknąć w jego nazwę. 
Niestety, o ile do tego momentu korzystanie  
z platformy w angielskiej wersji językowej 
coś nam dawało, o tyle szczegółowe infor-
macje o zamówieniach będą już dostępne 
tylko i wyłącznie w języku norweskim.

-2- 

Krok drugi – filtrowanie ogłoszeń. Ogło-
szenia wyświetlające się po kolei wg. dat 
publikacji w sposób oczywisty nie na wiele 
przydadzą się firmie, która działa w kon-
kretnej branży i interesują ją zamówienia  
z tej właśnie branży. Np. gdy jesteśmy firmą 
informatyczną, a pierwsze kilka stron zaj-
mują ogłoszenia typu „przetarg na budowę 
sali gimnastycznej”, „przetarg na usługę do-
stawy zwłok w celu dokonywania obdukcji”, 
czy „przetarg na remont nabrzeża w porcie 
rybackim”, będziemy raczej sfrustrowani.

Podobnie, jeśli przedsiębiorcę interesu-
ją zamówienia z konkretnego regionu,  
a wyjściowo wyświetla mu się wszystko 
– jak Norwegia długa i szeroka (długa na 
pewno, z szerokością nie przesadzajmy) 
– nie będzie tym zachwycony. Ogłosze-
nia trzeba zatem przefiltrować pod kątem 
interesującego nas rodzaju zamówień 
i/lub regionu.

Można także filtrować ogłoszenia wg. dat 
publikacji, terminu składania ofert, czy typu 
samego ogłoszenia. W tym celu posługuje-
my się wyszukiwarką po prawej stronie:

•  wyszukiwanie wg. terminu na składania 
ofert [graf. 3],

•  wyszukiwanie ogłoszeń z konkretnych 
województw i gmin [graf. 4],

•  wyszukiwanie wg. rodzaju ogłoszenia 
[graf. 5].
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Najistotniejsza opcja to wyszukiwanie ogłoszeń o przetargach 
(Kunngjøring av konkurranse).

Pozostałe opcje to:

•  ogłoszenia wstępne (Veiledende) – tutaj zleceniodawcy sygnalizu-
ją, że będą wkrótce ogłaszać przetarg na dany towar/usługę. Sko-
rzystaniez ogłoszenia wstępnego pozwala później zastosować 
skrócony termin na składanie ofert,

•  informacje o przydzielonych zamówieniach (Tildeling),

•  ogłoszenia o zamiarze zakupu z wolnej ręki lub w trybie negocjacji 

z wybranymi oferentami (Intensjonskunngjøring) – podmiot, który 
jest zdania, że dane zamówienie w świetle prawa nie wymaga orga-
nizacji przetargu, może opublikować ogłoszenie o tym, że zamó-
wienie zostanie przydzielone w trybie np. negocjacji lub zakupu 
z wolnej ręki. Jeśli jakiś inny podmiot jest zdania, że zamawiający 
łamie prawo, może taki tryb postępowania zaskarżyć,

•  profile zamawiających (Kjøperprofil) – korzystając z tej opcji moż-
na wyszukać informacje o podmiotach (zamawiających), które 
publikują swoje ogłoszenia na platformie Doffin.no.

Wyszukiwanie ogłoszeń publikowanych tylko na platformie krajowej 
(Doffin.no) lub tych publikowanych również na europejskiej platfor-
mie TED [graf. 6].

Filtrowanie ogłoszeń według branż – prawdopodobnie najważniej-
sza funkcja wyszukiwarki na stronie Doffin.no [graf. 7]. :)

Należy kliknąć w ikonkę przy okienku wyszukiwarki, a potem z rozwi-
jalnego menu wybrać interesującą nas branżę/branże i zatwierdzić 
przyciskiem „Velg”/”Select” (Wybierz).

Jeśli znamy numer ogłoszenia i chcemy wyszukać go na platfor-
mie, by zapoznać się ze szczegółami, możemy skorzystać z okien-
ka wyszukiwarki „Doffin referanse” („Numer referencyjny ogłoszenia 
w serwisie Doffin).

Jeśli interesują nas przetargi, dla których oferty należy składać  
w jakimś konkretnym czasie, zaznaczamy to w polach „Termin skła-
dania ofert od” („Tilbudsfirst fra”) oraz „Termin składania ofert do” („Til-
budsfirst til”) [graf. 8].

Jeśli wiemy, że przetarg, który mógłby nas zainteresować został 
ogłoszony, wiemy mniej więcej kiedy, ale nie znamy numeru ogło-

graf. 1

graf. 2

graf. 3

graf. 4

graf. 5
graf. 7

graf. 6

graf. 8
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szenia, możemy skorzystać z opcji wyszukiwania po dacie publikacji 
[graf. 9].

Kiedy już mamy ustawione wszystkie parametry wyszukiwania, 
zatwierdzamy całość przyciskiem „Szukaj” („Søk”/”Search”).

PRZYKŁADY:

Przykład 1 [graf. 10].

Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony

Termin na przesyłanie pytań nt. udziału w przetargu, zgłaszanie 
zainteresowania uczestnictwem w przetargu i składanie ofert: 
12.11.2018, godzina 12:00 czasu lokalnego.

Język: norweski.

Aby zobaczyć szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu, 
przedmiar robót itp, należy być zarejestrowanym na platformie Dof-
fin.no. Dokumenty można wtedy pobrać, korzystając z przycisku 
„Pokaż dokumenty” („Vis dokumenter” / „Show external documents”).

Przykład 2 [graf. 11]:

W pierwszym przykładzie postanowiliśmy wyszukać przetargi na 
prace budowlane lub remontowe w Trondheim i gminach sąsiednich,  
o wartości niewymagającej publikacji na platformie TED, gdzie 
terminy składania ofert będą mieścić się w okresie 31.10.2018 – 
31.01.2019.

Spośród znalezionych ogłoszeń zainteresowaliśmy się przetargiem 
na dostawe i montaż trybun w hali sportowej Nye Nidarøhallen w Tron-
dheim (www.trondheimspektrum.no) (zupełnie przy okazji dowiadu-
jąc się, że właśnie tam w 2020 roku odbędą się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej ;) ).

Numer ogłoszenia na Doffin.no: 2018-384875

Zamawiający: ÅF ADVANSIA AS

Profil zamawiającego: kgv.doffin.no

Krótki opis zlecenia: zlecenie obejmuje zaprojektowanie, dostawę  
i montaż trybun teleskopowych oraz trybun stałych w hali Nye Nida-
rohallen. Roboty mają być wykonane jako wykonawstwo całkowite, 
zgodnie ze standardem norweskim NS 8407.

Zlecenie jest jednym z elementów zamówienia na stworzenie nowej 
hali sportowo-widowiskowej w Trondheim, mogącej gościć duże im-
prezy m.in.

- Mistrzostwa (np. Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej w 2020),

- Targi,

- Koncerty. (...)

Hala ma pozwolić na organizację imprez sportowych, gdzie na try-
bunach zasiądzie 8 000 widzów oraz koncertów dla widowni do  
12 000 widzów. (...)

Miejsce realizacji: Województwo Sør-Trøndelag, Gmina Trondheim.

Główne miejsce robót: Trondheim Spektrum.

W drugim przykładzie postanowiliśmy wyszukać przetargi krajowe 
z terenu całej Norwegii na dostawę oprogramowania i/lub syste-
mów informatycznych, z terminami składania ofert od 31.10.2018 do 
31.03.2019, zaznaczając, by najpierw wyświetlały się ogłoszenia  
z późniejszym terminem składania ofert, tak by firma miała czas 
przygotować się do przetargu. Jak widać na załączonej grafice, zna-
leźliśmy tylko dwa ogłoszenia, spełniające zadane kryteria. Wybrali-
śmy pierwsze – przetarg na dostawę systemu zarządzania przed-
siębiorstwem.

Numer ogłoszenia na Doffin.no: 2018-341223.

Zamawiający: OFA – Konkurranseportal.

Profil zamawiającego: eu.eu-supply.com

Krótki opis zlecenia: zarządzanie przedsiębiorstwem, system plano-
wania finansów i budżetu dla gminy Nye Lindesnes z opcją poszerze-
nia o inne gminy uczestniczące w programie DDV (Det Digitale Vestre 
Agder – Cyfrowe Województwo West Agder).

Oprogramowanie do analizy finansowej i księgowości, oprogramo-
wanie do systemów finansowych.

Szacunkowa wartość bez VAT: 
1 900 000 NOK

Długość trwania kontraktu: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia 
o 12 miesięcy.

Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.

Termin na przesyłanie pytań nt. udziału w przetargu, zgłaszanie 
zainteresowania uczestnictwem w przetargu i składanie ofert: 
12.11.2018, godzina 12:00 czasu lokalnego.

Język: norweski.

Aby zobaczyć szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu itp., 
należy być zarejestrowanym na platformie Doffin.no. Dokumenty 
można wtedy pobrać, korzystając z przycisku „Pokaż dokumenty” 
(„Vis dokumenter” / „Show external documents”).

graf. 9

graf. 10

graf. 11
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Poniżej znajdą Państwo listę największych imprez targowo-wystawienniczych w Norwegii. 

Impreza targowa Termin Branża Strona internetowa

Oslo Design Fair 23-26.01.2019 Meble, tekstylia, wystrój wnętrz http://www.oslodesignfair.no/en/

Gres 17.01.2019 Hotelarstwo i gastronomia http://www.gress.no/en/

Health and Beauty Scandinavia 08-10.02.2019 Kosmetyki i uroda https://www.health-beauty.no/

Sjøen for alle 20-24.03.2019 Łodzie i jachty http://www.sjoenforalle.no/

Miljø & Teknikk 05-07.03.2019 Inżynieria lądowa i urbanistyka http://miljoogteknikk.no/

Hagemessen 05-07.04.2019 Ogrodnictwo http://www.hagemessen.no/

Nor-Shipping 04-07.06.2019 Maritime http://www.nor-shipping.com/

Nordic Living 28-30.08.2019 Meble, tekstylia, wystrój wnętrz http://www.oslodesignfair.no/en/

Transport & Logistikk 26-28.09.2019 Transport i logistyka http://www.transportoglogistikk2019.no/

Bygg Reis Deg 16-19.10.2019 Budowa i wykańczanie budowli http://www.byggreisdeg.no/

SMAK 2020 03-06.03.2020 Produkty spożywcze i napoje http://www.smakmessen.no/

Stoiska Polski na targach 
w Norwegii – Zapraszamy 
zainteresowane firmy!

Mam przyjemność poinformować Pań-
stwa, że Polska Agencja Inwestycji i Han-
dlu S.A. z Biurem w Oslo weźmie udział  
w dwóch imprezach targowych w Nor-
wegii w 2019 r. i zorganizuje stoiska na-
rodowe na targach łodzi i jachtów Sjøen 
for alle w marcu oraz na największej im-
prezie branży budowlanej Bygg Reis Deg 
w październiku. Przedsiębiorcom, którzy 
są obecni na tych targach jako wystawcy 
albo odwiedzają targi nie posiadając wła-
snego stoiska, oferujemy wsparcie w po-
staci możliwości wykorzystania infrastruk-
tury stoiska jako  strefy spotkań B2B. Ze 
względu na ograniczenia formalne progra-
mu (brak pomocy publicznej) na stoiskach 
przedsiębiorcy nie mogą występować  
w charakterze wystawców ale mogą do-
starczyć swoje materiały promocyjne 
(filmy, katalogi) oraz uczestniczyć w brie-
fingach prasowych, skierowanych do me-
diów lokalnych i dystrybutorów. Aranżuje-

my spotkania polskich firm z zagranicz-
nymi kontrahentami i przedstawicielami 
organizacji branżowych. Stoiska obsługi-
wane są zawsze przez eksperta branżo-
wego, który ma dostęp do materiałów 
filmowych o sektorze, raportu nt. branży, 
interaktywnej recepcji prezentującej treści 
dotyczące branży w formie portalu. Tę for-
mę wsparcia polecamy szczególnie tym 
przedsiębiorcom, którzy odwiedzają targi, 
a nie mają na nich własnych stoisk. 

Stoiska zrealizowane są ramach projektu 
„Promocja gospodarki w oparciu o polskie 
marki produktowe – Marka Polskiej Go-
spodarki – Brand”, skierowanego do firm 
zainteresowanych ekspansją na rynkach 
pozaunijnych. Korzystanie przez przedsię-
biorców ze stoiska organizowanego w ra-
mach Programu jest bezpłatne. Serdecz-
nie zapraszamy!

Martalena Madej

Dodatkowe informacje o Programach bran-
żowych i możliwościach udziału firm: 
www.paih.gov.pl/20171206/startuja_bran-
zowe_programy_promocji
Martalena Madej, Kierownik Biura Zagranicz-
nego PAIH w Oslo:
Martalena.madej@paih.gov.pl
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Podatek źródłowy od wynagrodze-
nia dla pracowników zagranicznych

W 2019 roku wprowadzono nowy 
system opodatkowania pracowni-
ków zagranicznych w Norwegii – 
podatek źródłowy od wynagrodze-
nia (kildeskatt). Ma on objąć głównie 
pracowników spoza Norwegii, którzy 
nie mają nad fiordami rezydencji 
podatkowej, oraz przebywających 
za granicą członków zarządu nor-
weskich firm, którzy otrzymują 
wynagrodzenie z tytułu swego sta-
nowiska. Oto podstawowe zasady 
nowego systemu:

•	 Stała stawka podatku, wynoszą-
ca 25 % (w tym 8,2 % stawek na 
ubezpieczenia społeczne, chyba 
że pracownik udokumentuje, np. 
przy pomocy formularza A1, że 
jest zwolniony z płacenia tych 
składek w Norwegii); 

•	 Brak konieczności składania ze-
znania podatkowego i czekania 
na jego wynik;

•	 Brak możliwości starania się  
o jakiekolwiek odpisy i ulgi podat-
kowe.

Jeśli pracownik spełnia warunki 
do przystąpienia do nowego sys-
temu, przy przyznawaniu karty po-
datkowej za rok 2019 otrzyma on 
automatycznie podatek źródłowy, 
chyba że zastrzeże sobie, że chce 
być rozliczany według standardo-
wej karty podatkowej. Jeśli podatek 
źródłowy został już przyznany (tak 
dzieje się np. gdy o kartę podatkową 
wnioskuje pracodawca), można to  
w dowolnym momencie roku zmie-
nić przy pomocy formularza do 
zmiany karty podatkowej, ale należy 
mieć na uwadze, że, w przypadku 
zmiany z 25 % na zwykłą kartę po-
datkową, do końca roku nie będzie 
już powrotu do nowego systemu – 
zmiana w tę stronę jest nieodwołal-
na.

Osoby, które nie mogą płacić podat-
ku źródłowego:

•	 osoby, zarabiające w skali roku 
więcej niż 617 500 NOK

•	 osoby, otrzymujące wynagrodze-
nie od państwa norweskiego

•	 osoby, posiadające w Norwegii 
opodatkowany dochód z nieru-
chomości i majątku ruchomego

•	 osoby, posiadające opodatkowa-
ny w Norwegii dochód z działal-
ności gospodarczej

•	 osoby, pracujące na norweskich 
statkach za granicą

•	 osoby pracujące na szelfie nor-
weskim

•	 osoby, posiadające dochód, 
od którego w Norwegii odprowa-
dzane są jedynie składki na ubez-
pieczenia społeczne

•	 osoby, posiadające dochód, któ-
ry nie podlega opodatkowaniu w 
Norwegii na mocy umowy podat-
kowej

Pracodawca musi odciągać podatek 
źródłowy od następujących elemen-
tów wynagrodzenia:

•	 Pensja i inne świadczenia z nor-
weskich źródeł, otrzymane za 
pracę wykonaną w Norwegii,  
w tym wynagrodzenie urlopowe

•	 Wynagrodzenie dla dyrektorów 
lub członków zarządu norwe-
skich spółek

•	 Dodatki, tantiemy i podobne 
świadczenia z norweskich spółek

•	 Wynagrodzenie dla wynajętego 

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…  
CO NOWEGO W PRAWIE PRACY  
I PODATKACH?

Magdalena Ułas

Od stycznia 2019 roku w kwestiach prawno-podatkowych w Norwegii wprowadzono 
wiele zmian. O większości głośno było już w zeszłym roku, ale o części wie niewiele 
osób. Przed Państwem wszystko, co chcielibyście Państwo wiedzieć o zmianach  
w prawie pracy i podatkach, ale boicie się zapytać.
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pracownika zagranicznego,  
w tym wynagrodzenie urlopowe

•	 Świadczenia pieniężne, zwrot 
kosztów i świadczenia w naturze, 
będące korzyściami opodatko-
wanymi, w tym pokrycie kosztów 
związanych z byciem pendlerem

Zapłacono zbyt wysoki podatek?

Pracownik może żądać zwrotu, wy-
syłając formularz kontaktowy kon-
taktskjemaet z informacją o kwocie, 
numerze konta i ewentualnej do-
kumentacji. Zwrotu można żądać  
w ciągu 3 lat od końca roku, za który 
naliczono podatek źródłowy.

Prawo pracy

Niższy odpis za wyżywienie

Już od 2018 roku rząd ograniczył 
możliwość odpisywania kosztów 
wyżywienia. Prawo do tej ulgi mają 
tylko osoby, mieszkające w miej-
scach bez możliwości gotowania 
(baraki, hotele, pensjonaty). Osoby 
wynajmujące mieszkania lub domy, 
mające dostęp do kuchni, będą  
w większości musiały obejść się 
smakiem, chyba że zostaną czaso-
wo (na okres nieprzekraczający pół 
roku) oddelegowane ze swojego 
zwykłego miejsca pracy (np. w Pol-
sce) do innego miejsca w Norwegii 
na podstawie aneksu do umowy. 
Nieopodatkowane stawki w roku 
2019 wynoszą odpowiednio:

Pensjonat/pokój/barak bez możli-
wości gotowania: 161 NOK/doba

Hotel: 578 NOK/doba

Kierowcy nocujący w kabinie cięża-
rówki: 300 NOK/doba

Osoby oddelegowane: 89 NOK/doba.

Terminy

31.01 – termin przesłania przez fir-
my pracownikom rocznych podsu-

mowań dochodów i odciągnięć

31.05 – Termin złożenia zeznania 
podatkowego osób prowadzących 
działalność gospodarczą oraz osta-
teczny termin dla osób prywatnych, 
które składały w kwietniu wniosek o 
przedłużenie

Nowe zasady dotyczące permitte-

ringu 

Okres pracodawcy (lønnsplikt) zo-
staje wydłużony z 10 do 15 dni ro-
boczych. Kolejny okres pracodawcy 
wynoszący 5 dni roboczych po 30 
tygodniach przebywania pracownika 
na zasiłku zostaje wycofany.

Okres zwolnienia pracodawcy z wy-
płacania wynagrodzenia i odpowia-
dający mu czas permitteringu dla 
pracownika zmniejszy się z 49 do 
26 tygodni. Zmiana dotyczy nowych 
spraw, czyli permitteringów po 1 
stycznia 2019.

Nowe zasady opodatkowania 
świadczeń rzeczowych (dodatków 

pozapłacowych)

Pracodawca jest odpowiedzialny za 
raportowanie do urzędu skarbowe-
go, potrącanie zaliczki na podatek 
i potrącanie podatku pracodawcy 
(AGA) od: 

•	 punktów premiowych (bonu-
sów) osiągniętych w pracy i wy-
korzystanych prywatnie

•	 zniżek dla pracowników od part-
nerów biznesowych

•	 zniżek/rabatów osobistych dla 
pracowników

•	 prezentów przekazywanych pra-
cownikom przez osoby trzecie 

Nowe zasady dotyczące prezen-
tów związanych z jakością pracy  

i jej stażem

•	 Prezenty za długi staż pracy 

można wręczać po 20 latach,  

a następnie co dziesięć lat. Znie-

siony zostaje specjalny limit  

12 000 NOK na złoty zegarek 

(częsty prezent za staż pracy)

•	 Maksymalna wartość prezentów 

jubileuszowych i okolicznościo-

wych wzrasta do 4.000 NOK.

•	 Pracodawca ma prawo do odli-

czeń za prezenty świąteczne itp.

•	 Nie będzie już możliwe wyna-

gradzanie pracownika rzeczowo 

nieopodatkowanymi prezenta-

mi za wprowadzanie ulepszeń  

w miejscu pracy 

Prasa

Pracodawca może w sposób nie-

opodatkowany zaopatrywać pra-

cownika w prasę branżową, jeśli sta-

nowisko pracownika tego wymaga. 

Posiłek zapewniany przez praco-

dawcę podczas nadgodzin pracow-

nika

Pracodawca może zapewnić posi-

łek pracownikowi po 10 godzinach 

ciągłej pracy (wcześniej było to 12 

godzin pobytu poza domem) a limit 

kwotowy wynosi 200 NOK, zarów-

no w przypadku zwrotu kosztów, jak  

i świadczenia rzeczowego. Dodatek 

z tytułu nadgodzin jest opodatkowa-

ny.

Pracodawca będzie musiał rapor-

tować napiwki pracowników

Pracodawca jest zobowiązany do 

zgłoszenia, odliczenia podatku  

i zapłacenia podatku AGA od napiw-

ków, które pracownicy otrzymują od 

klientów. Dotyczy to zarówno gotów-

ki, jak i napiwków wypłaconych kar-

tami płatniczymi.
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Barbara Liwo

Poniższy artykuł omawia sytuację, 
w której pracownik z Ukrainy jest 
zatrudniony w polskiej firmie, ma 
prawo do pobytu w Polsce, a jego 
pracodawca realizuje zlecenie na te-
renie Norwegii, do którego to zlece-
nia chce pracownika oddelegować. 
W przypadkach, gdy Ukraińcy chcą 
znaleźć pracę bezpośrednio w Nor-
wegii (w norweskiej firmie), założyć 
w Norwegii działalność itp., obowią-
zują inne zasady, których nie będzie-
my tu omawiać.

Wyjazd i rozpoczęcie pracy

Pracownik ukraiński, zatrudniony na 
stałe w firmie z Polski (lub z innego 
kraju UE/EOG), który ma jechać do 
Norwegii, by pracować przy zlece-
niu, które ta firma realizuje w Norwe-
gii, może wjechać do kraju fiordów  
i zacząć tam pracę pod warunkiem, 
że posiada paszport biometrycz-
ny oraz prawo do pobytu w kraju,  
w którym ma siedzibę pracodawca 
(w naszym przypadku krajem tym 
będzie Polska).

Pozwolenie na pobyt, D-nummer  
i karta podatkowa

Jeśli planowany pobyt pracownika w 
Norwegii nie przekracza 3 miesięcy, 
teoretycznie nie powinien on mieć 
obowiązku rejestracji pobytu, jednak 
w przypadku pracowników spoza 
UE/EOG jest to w praktyce wyma-
gane.

Pracownik musi też oczywiście 
uzyskać norweski numer identyfika-
cyjny dla nierezydenta (D-nummer) 
oraz kartę podatkową (w przypadku 
braku pozwolenia na pobyt są pro-
blemy z uzyskaniem D-nummeru  
i karty podatkowej i to właśnie deter-
minuje nam konieczność załatwie-
nia wszystkich formalności, łącz-
nie z pozwoleniem na pobyt).

W celu uzyskania D-nummeru  
i karty podatkowej pracownik musi 
złożyć podanie o kartę podatkową  
i przejść kontrolę tożsamości w jed-
nym z 42 wyznaczonych do tego 
urzędów skarbowych lub w jednym 
z 5 Centrów Obsługi Pracowników 
Zagranicznych (w Oslo, Bergen, Sta-
vanger, Trondheim lub Kirkenes). Na 
wizytę w urzędzie lub Centrum nale-
ży umówić się drogą elektroniczną.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt 
(oppholdstillatelse), należy wypeł-
nić elektroniczny wniosek na stro-
nie urzędu imigracyjnego – UDI  
(selfservice.udi.no/Templates/Pu-
blic/Pages/Portal/Login.aspx?irfl=1), 
umówić się na spotkanie na policji 
lub w Centrum Obsługi Pracowników 
Zagranicznych (Servicesenteret for 
Utenlandske Arbeidstakere) i stawić 
się tam z odpowiednimi dokumen-
tami (patrz niżej). Pozwolenie na po-
byt dla obywatela Ukrainy może zo-
stać wydane na okres maksymalnie  
jednego roku. Potem można ewen-
tualnie wnioskować o przedłużenie 
pozwolenia.

Biorąc pod uwagę to, że w praktyce 
pracownik z Ukrainy musi uzyskać 
i pozwolenie na pobyt, i D-nummer,  
i kartę podatkową, najpraktyczniej-
sze jest umówienie się na spotkanie 
w jednym z Centrów Obsługi Pra-
cowników Zagranicznych, tak żeby 
można było za jednym zamachem 
załatwić wszystkie sprawy.

Elektroniczny wniosek o pozwole-
nie na pobyt należy złożyć najdalej 
w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu do 

Delegowanie do Norwegii 
Ukraińców zatrudnionych  
w polskiej firmie
Liczba pracowników z Ukrainy zatrudnionych w polskich firmach wzrasta. Część  
z tych firm realizuje również zlecenia na terenie Norwegii. Coraz częściej spotykamy 
się zatem z pytaniami o to, czy można wysłać ukraińskiego pracownika na zlecenie do 
Norwegii. Odpowiedź brzmi: można, ale trzeba pamiętać o kilku sprawach.
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Norwegii, ale że D-nummer i kartę 
podatkową najlepiej mieć już przed 
pierwszą wypłatą wynagrodzenia za 
pracę w Norwegii (żeby pracodawca 
nie był zmuszony do potrącania 50% 
wynagrodzenia tytułem zaliczki na 
podatek), najlepiej po prostu pozała-
twiać wszystko możliwie szybko po 
przyjeździe do Norwegii.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie pracownik z Ukra-
iny musi zabrać ze sobą na umó-
wione elektronicznie spotkanie  
w Centrum Obsługi Pracowników 
Zagranicznych:

(p – potrzebne w związku z po-
zwoleniem na pobyt, k – potrzebne  
w związku z kartą podatkową)

• ważny paszport (p/k)

•  kserokopia paszportu (p)

•  umowa o pracę z pracodawcą  
z Polski (p/k)

•  kopia kontraktu pomiędzy praco-
dawcą z Polski, a jego zlecenio-
dawcą w Norwegii, zawierająca 
informacje o czasie trwania zle-
cenia (p). Jako że pracodawca 
i zleceniodawca niekoniecznie 
zawsze będą chcieli udostęp-
nić kopię kontraktu (który może 
być objęty tajemnica handlową),  
w niektórych przypadkach może 
wystarczyć pismo/zaświadcze-
nie od zleceniodawcy, że pra-
codawca realizuje w Norwegii 
ograniczony czasowo kontrakt, 
na którym zatrudniony jest dany 
pracownik. Można również dołą-
czyć kopię zgłoszenia kontrak-
tu wraz z pracownikiem na tym 
kontrakcie do Rejestru Zleceń 
(RF-1199)

•  dokument lub dokumenty po-
twierdzające prawo do pobytu  
w kraju UE/EOG, w którym zare-
jestrowany jest pracodawca (po-
zwolenie na pobyt/karta pobytu 

itp.). Dokument musi również po-
twierdzać, że pracownik ma prawo 
powrotu do tego kraju po zakoń-
czeniu zlecenia w Norwegii (p/k).

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki polskiego pracodawcy, 
delegującego do Norwegii pracowni-
ka z Ukrainy, nie odbiegają od obo-
wiązków, jakie ma on w przypadku 
delegowania Polaków.

Pracodawca ma zatem obowiązek 
zgłosić kontrakt realizowany w Nor-
wegii oraz pracowników pracują-
cych na tym kontrakcie do Rejestru 
Zleceń (norw. Oppdragsregister; 
ewentualnie – przy braku dostępu 
elektronicznego do Rejestru Zle-
ceń – na papierowym formularzu  
RF-1199), a także raportować co 
miesiąc wynagrodzenia pracowni-
ków w zgłoszeniach A-melding. Jeśli 
pracodawca nie uzyskał pisemnej 
zgody norweskiego urzędu skarbo-
wego na wstrzymanie się w Nor-
wegii od poboru zaliczek na poda-
tek od wynagrodzenia pracownika, 
musi także potrącać i wpłacać do 
urzędu zaliczki na podatek – nawet 
jeśli osobiście jest przekonany, że 
pracownik nie nabędzie obowiązku 
podatkowego.

Oskładkowanie pracownika 
z Ukrainy

Pracownik z Ukrainy delegowany 
do pracy w Norwegii przez firmę  
z Polski lub innego kraju UE/EOG 
zawsze będzie objęty obowiązkiem 
składkowym w Norwegii. Nie ma 
możliwości opłacania za pracowni-

ka składek w Polsce, delegowania 
go do Norwegii na podstawie do-
kumentu A1 i uzyskania zwolnienia  
z oskładkowania w Norwegii.

Wynika to z tego, że rozporządzenie, 
pozwalające delegować na podsta-
wie A1 pracowników państw trze-
cich (np. Ukraińców) zatrudnionych 
w którymś z krajów EU do innych 
krajów EU, nie zostało inkorporowa-
ne do umowy EOG, a zatem nie obo-
wiązuje dla państw EFTA (Norwegia, 
Islandia, Liechtenstein).

W związku z tym o ile do innych kra-
jów UE można oddelegować zatrud-
nionych w Polsce Ukraińców z pol-
ską A1, o tyle do Norwegii na razie 
nie.

Być może rozporządzenie dotyczą-
ce obywateli państw trzecich zo-
stanie inkorporowane do umowy 
EOG, ale na dzień dzisiejszy nie wie-
my czy i kiedy. Póki co pracownicy  
z Ukrainy muszą zostać oskładko-
wani w Norwegii.

Należy tu podkreślić, że absolutnie 
nie jest to koniec świata: po stro-
nie pracownika składki będą niższe 
niż w Polsce (8,2%), po stronie pra-
codawcy kwotowo wyjdzie dość 
podobnie (procentowo składka pra-
codawcy jest w Norwegii niższa niż  
w Polsce – 14,1% – za to nie po-
mniejsza się podstawy do jej nalicze-
nia o żadne diety itp.).

Źródła: UDI, NAV, Skatteetaten
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Branża budowlana

Minimalna stawka godzinowa

•	 Pracownicy wykwalifikowani: 203,80 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia  
w branży: 183,10 NOK

•	 Pracownicy wykwalifikowani z minimum rocznym do-
świadczeniem w branży: 191 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku życia: 122,90 NOK

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Dodatek za nadgodziny

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, 
nie zostały upowszechnione, w takim przypadku obowią-
zuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % staw-
ki godzinowej.

Branża sprzątająca

Minimalna stawka godzinowa

•	 Pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywat-
nych firm, oferujących usługi tego typu, muszą mieć 
stawkę godzinową w minimalnej wysokości 180,43 NOK.

•	 Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący prace 
porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi 

tego typu, muszą mieć stawkę godzinową w minimal-
nej wysokości  133,39 NOK.

Dodatek za nadgodziny 

Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 dodatek ustalany jest 
indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK za 
godzinę.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Hotelarstwo, gastronomia, catering

Minimalna stawka godzinowa

•	 Stawka dla pracowników powyżej 20 roku życia  
oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających  
4 miesiące praktyki: 161,87 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku 16 lat: 105,83 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku 17 lat: 115,33 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku 18 lat: 129,59 NOK

Odciągnięcie od wynagrodzenia brutto w przypadku za-
kwaterowania w firmie

•	 Pojedynczy pokój: 541,12 NOK mies.

•	 Podwójny pokój: 351,95 NOK mies.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

W norweskim prawie nie znajdziemy żadnej ogólnie obowiązującej pensji minimalnej. 
Niemniej jednak w niektórych branżach wprowadzono minimalne stawki, by uniknąć 
sytuacji, w której pracownicy z zagranicy byliby gorzej opłacani niż Norwegowie. Po-
niżej przedstawiamy listę branż, w których wynagrodzenie nie może spaść poniżej od-
górnie ustalonej granicy. 

Stawki 
minimalne  
w Norwegii

Magdalena Ułas
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Branża stoczniowa

Minimalna stawka godzinowa (prace produkcyjne, monta-
żowe i instalacyjne)

•	 Pracownicy wykwalifikowani: 176,05 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym 
doświadczeniem: 168,03 NOK

•	 Pracownicy pomocniczy: 160,10 NOK

W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza 
domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy  
w wysokości:

•	 Pracownicy wykwalifikowani: 35,21 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym 
doświadczeniem: 33,61 NOK

•	 Pracownicy pomocniczy: 32,02 NOK

Powyższe dodatki nie dotyczą pracowników, przyjętych  
w miejscu pracy.

Praca zmianowa / Prace dodatkowe 

W miejscach pracy z pracą zmianową należy płacić doda-
tek godzinowy w wysokości:

Dla pracy zmianowej (36,5 godz./tydz.): 

•	 1 zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana:  
18,91 NOK

•	 Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed 
niedzielami i dniami świątecznymi: 40,41 NOK

•	 Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę  
i przeddzień Zielonych Świątków: 57,93 NOK

•	 Za każdą godzinę po 24.00 należy płacić dodatek jak 
za 3 zmianę.

Dla pracy trzyzmianowej (35,5 godz./tydz.):

•	 1. zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana:  
19,49 NOK 3 zmiana: 29,01 NOK

•	 Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed 
niedzielami i dniami świątecznymi: 41,58 NOK

•	 Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę  
i przeddzień Zielonych Świątków: 59,57 NOK

Dla całodobowej pracy trzyzmianowej (33,6 godz./tydz.):

•	 1. zmiana: do soboty godz. 14.00: nic, 2 zmiana:  
20,66 NOK, 3 zmiana: 30,64 NOK

•	 Dla pracy zmianowej po godz. 14.00 w dniach przed 
niedzielami i dniami świątecznymi: 43,90 NOK

•	 Od godz. 14.00 w wigilię, sylwestra, Wielką Sobotę  
i przeddzień Zielonych Świątków: 62,94 NOK

Przeliczenie ze zwykłego czasu pracy

Przy przeliczaniu ze zwykłego czasu pracy (37,5 godz.  
tygodniowo) na odbiegające od tej normy systemy, należy 
stosować następującą tabelę:

•	 Z 37,5 godz. na 36,5 godz: 2,74 %

•	 Z 37,5 godz. na 35,5 godz: 5,63 %

•	 Z 37,5 godz. na 33,6 godz: 11,61 %

Dodatek za nadgodziny

Za pracę ponad standardową liczbę godzin wypłaca się 
dodatek w wysokości 50 % stawki godzinowej. Za pracę 
ponad standardową liczbę godzin w godzinach między 
21.00 i 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne wypłaca się 
dodatek w wysokości 100 % stawki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Minimalna stawka godzinowa

Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

•	 Pracownicy poniżej 18 roku życia: 98,65 NOK

•	 Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez 
okres do 12 tygodni: 118,65 NOK

•	 Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez 
okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 124,15 NOK

Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 
powyżej 6 miesięcy, powinni otrzymywać wynagrodzenie 
na poziomie niewykwalifikowanych pracowników stałych.

Pracownicy stali

•	 Pracownicy niewykwalifikowani: 138,55 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku życia: 108,15 NOK

•	 Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych:  
11,75 NOK

Dodatek weekendowy/świąteczny dla opiekunów zwie-
rząt/pracowników zastępczych pracujących w stałych 
rotacjach

Należy płacić dodatek w wysokości 25 % stawki godzino-
wej za każdą godzinę:

1. Między godz. 13 w soboty i 24 w niedziele

2. Między godziną 13 i 24 w Wigilię i Sylwestra

3. Między godziną 00 i 24 w święta ruchome oraz  
1 i 17 maja
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Praktykanci

Wynagrodzenie praktykantów powinno wynosić minimum 
70 % wynagrodzenia zatrudnionych na stałe pracowników 
niewykwalifikowanych.

Zwrot kosztów

Świadczenia wypłacane z tytułu zwrotu faktycznie ponie-
sionych kosztów związanych z oddelegowaniem pracow-
nika, np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, 
nie uznaje się za dochód.

Dodatek za nadgodziny 

Postanowienia umowy zbiorowej, dotyczące nadgodzin, 
nie zostały upowszechnione,  w takim przypadku obowią-
zuje więc dodatek za nadgodziny w wysokości 40 % staw-
ki godzinowej.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Przetwórstwo rybne

Minimalna stawka godzinowa (pracownicy wykwalifiko-
wani, pracownicy produkcji, magazynierzy, pracownicy 
transportu, ochroniarze, pracownicy sprzątający, pracow-
nicy stołówki, mechanicy, kierownicy prac, kontrolerzy, in-
struktorzy, pracownicy chłodni i mroźni)

•	 Pracownicy wykwalifikowani:  192,20 NOK

•	 Pracownicy produkcji: 180,70 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku życia powinni otrzymywać 
stawkę godzinową wynoszącą minimum 80 % normal-
nej stawki godzinowej.

•	 Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepraco-
wali w firmie minimum 12 tygodni, powinni otrzymać 
wynagrodzenie zgodnie ze swoim stanowiskiem.

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy 
wypłacać dodatek w wysokości:

•	 Praca dwuzmianowa: 20 % stawki minimalnej

•	 Praca trzyzmianowa: 25 % stawki minimalnej

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Branża elektryczna

Minimalna stawka godzinowa (instalacja, montaż i konser-
wacja instalacji elektrycznych służących automatyzacji, 
komputeryzacji i telekomunikacji)

•	 Pracownicy wykwalifikowani, wykonujący prace facho-
we: 211,70 NOK

•	 Inni pracownicy: 184,36 NOK

Praca zmianowa

W miejscach, gdzie obowiązuje praca zmianowa, należy 
wypłacać dodatek w wysokości:

•	 Praca dwuzmianowa: 17 % stawki minimalnej

•	 Praca trzyzmianowa: 27,3 % stawki minimalnej

Nie dotyczy przemysłu wydobywczego na morzu.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Drogowy transport towarów

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy, realizujący drogowy transport towarów po-
jazdami o wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 
powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę w mini-
malnej wysokości 171,45 NOK.

Stawka dotyczy także pracowników firm spoza Norwegii, 
jeśli transport realizowany jest przez pracownika delego-
wanego. Nie dotyczy transportu własnych towarów firmy.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Transport osób pojazdami turystycznymi

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy firm, realizujących transport osób autobu-
sami lub pojazdami turystycznymi powinni otrzymywać 
wynagrodzenie za godzinę w minimalnej wysokości  
155,87 NOK.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy organizacja transportu wyma-
ga pozwolenia uzyskanego na drodze konkursu.

Stawka obowiązuje również pracowników firm zagranicz-
nych, jeśli zlecenie transportowe jest organizowane w spo-
sób, który wymaga oddelegowania pracownika w ramach 
usługi tymczasowej.

Nie dotyczy uczniów i uczestników programów aktywizu-
jących na rynku pracy.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2018.

Informacje dodatkowe

Mimo sprzeciwów związków zawodowych na mocy wyro-
ku Trybunału EFTA Tariffnemnda ograniczyła upowszech-
nienie kwestii dotyczących kosztów podróży, noclegu i 
wyżywienia w czasie pracy poza miejscem zamieszkania, 
zawartych w rozporządzeniach dotyczących branży stocz-
niowej, budowlanej, elektrycznej i sprzątającej. Według 
nowych aktów prawnych upowszechnieniu ulegają tylko 
postanowienia dotyczące podróży w obrębie Norwegii. 

Źródło: Tariffnemnda
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JAK ZAŁOŻYĆ KONTO W NORWEGII
Wielu naszych rodaków pracujących w Norwegii otrzymuje wypłatę na polskie konta, 
ale w coraz większej liczbie przypadków trzeba liczyć się z koniecznością założenia 
konta w Norwegii. Nie jest to trudne, ale o kilku sprawach trzeba wiedzieć. 

Zacznijmy od tego, że żadna osoba 
mieszkająca w Norwegii, bez wzglę-
du na obywatelstwo, nie powinna 
mieć problemu ze skorzystaniem  
z podstawowych usług bankowych, 
takich jak konto w norweskim banku, 
bankowość internetowa i karta debe-
towa. 

Zanim udamy się do banku, musimy 
wiedzieć, że przedstawiciel instytucji 
finansowej zażąda od nas dokumen-
tu tożsamości, ale także zada kilka 
pytań, np. o adres, o to, w jakim celu 
chcemy założyć konto, skąd będą 
na nie wpływać pieniądze i na co te 
pieniądze będziemy przeznaczać. 
Pytania te mogą się nam wydać zbyt 
osobiste, ale banki mają obowiązek 
dowiedzieć się o kliencie jak najwięcej 
na mocy ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy. Dlatego, 
jeśli nasza znajomość norweskiego 
i angielskiego nie wydaje nam się 

wystarczająco dobra, by udzielić nie-
zbędnych informacji, warto udać się 
do banku z osobą, która będzie na-
szym tłumaczem.

Jako ważny dokument tożsamości 
traktuje się m.in:

- ważny paszport norweski

- ważny paszport zagraniczny

- dowód osobisty (nie we wszystkich 
przypadkach)

Bankowość internetowa

Dostęp do bankowości internetowej 
jest w naszych czasach standardem, 
ale istnieją różne formy dostępu. 
Warto założyć i aktywować BankID 
(działające z tokenem lub telefonem 
komórkowym), jako że ta metoda lo-
gowania może być także używana do 
uzyskania dostępu do państwowych 
portali Altinn i NAV – dzięki temu, 
że ma ona wysoki poziom bezpie-

czeństwa, zapewnia pełen dostęp do 
wszystkich funkcji tych środków ko-
munikacji z urzędami.

Vipps

W Norwegii popularna jest aplikacja 
Vipps, dzięki której można powiązać 
konto z numerem telefonu. Dzięki 
temu nie musimy pamiętać nume-
rów kont, bo przelew możemy wysłać 
na numer telefonu innego użytkowni-
ka aplikacji (www.vipps.no).

Hei Banking

Nowością jest stworzona przez Syl-
wię Harewską aplikacja Hei Banking. 
Jej założeniem jest pomoc zagra-
nicznym pracownikom w elektronicz-
nym założeniu i prowadzeniu konta 
w Norwegii (www.heibanking.com) 
oraz wyrównanie ich szans w nor-
weskich bankach. Startup naszej 
rodaczki zdobył główną nagrodę na 
Startup Weekend Oslo Fintech 2018.

Magdalena Ułas
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Zacznijmy jednak od początku – 
dzieci mieszkające w Norwegii 
rozpoczynają naukę w wieku 6 lat  
w dziesięcioletniej szkole podstawo-
wej (grunnskole). Mimo tego, że jest 
to jedna instytucja, dzieli się ona na 
dwa zasadnicze poziomy: barneskole 
(klasy 1-7) oraz ungdomsskole (klasy 
8-10). Uczniowie, których pierwszym 

językiem nie jest norweski lub saami, 
mają prawo nie tylko do zajęć wyrów-
nawczych, ale też nauczania własne-
go języka ojczystego. Reguła ta obo-
wiązuje także w szkole średniej. Po-
nadto uczniom klas 1-4 przysługuje 
prawo do korzystania po zajęciach ze 
świetlicy – skolefritidsordning (SFO). 
Oferta ta jest co prawda płatna, ale 

przy norweskich zarobkach na pew-
no nie zabójcza.

Czym jednak różni się norweska 
i polska szkoła podstawowa, jeśli 
chodzi o same metody nauczania? 
Wśród najczęściej wymienianych 
przez emigrantów cech pojawia się 
norweski luz (do  nauczycieli mówi-

System edukacji w Norwegii
Debata o reformie szkolnictwa w Polsce mocno już przycichła, nadarza się więc oka-
zja, aby omówić niuanse systemu edukacji naszego północnego sąsiada. Dzisiejszy 
artykuł polecamy zwłaszcza tym, którzy rozważają przeprowadzkę do Norwegii z całą 
rodziną oraz obecnym i przyszłym studentom – możliwości wyjazdu na wymianę czy 
pełne studia za granicą jest przecież coraz więcej.

Marta Hinz

Kampus Uniwersytetu w Tromsø, źródło: uit.no
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my po imieniu), nie tak znowu ścisła 
dyscyplina i dużo mniejszy nacisk 
na  teorię. Oceny pojawiają się do-
piero w 8. klasie – wcześniej stoso-
wany jest jedynie system opisowy. 
Z norweskiego punktu widzenia  
w szkole podstawowej wypracowy-
wanie umiejętności pracy w grupie  
i rozwijanie postaw społecznych jest 
równie ważne, jeśli nie ważniejsze, od 
zdobywania wiedzy. Jeśli więc chce-
cie, by Wasza pociecha przyzwycza-
iła się możliwie szybko do „kucia na 
blaszkę”, musicie nad tym popraco-
wać sami.

Kolejny etap edukacji, videregående 
skole, tak samo jak polska szko-
ła średnia, jest nieobowiązkowy.  
W zależności od wybranego profi-
lu kształcenia nauka może trwać 3 
lub 4 lata. Dziewięć z dostępnych  

w szkole średniej programów ofe-
ruje nauczanie zawodowe (yrkesfa-
glige utdanningsprogrammer), na 
które składają się 2 lata teorii oraz  
2 lata praktyki w  przedsiębiorstwie. 
Te ostatnie można jednak zamienić 
na dalsze przygotowania do  odpo-
wiednika norweskiej matury. Trzy po-
zostałe ścieżki (studieforberedende 
utdanningsprogrammer) przygoto-
wują do nauki w szkole wyższej. Aby 
dostać się na uniwersytet, potrzebne 
nam będzie tzw. studiekompetanse, 
które uzyskuje się po prostu poprzez 
zdanie egzaminów po szkole śred-
niej. Niekiedy prawo do studiowania 
może dać nam jednak realkompe-
tanse – doświadczenie zdobyte  
w miejscu pracy, ściśle wiążące się  
z wybranym kierunkiem studiów. 
Każdy przypadek jest tu rozpatrywa-
ny indywidualnie.

Studia z kolei możemy podjąć albo 
na jednym z ośmiu państwowych 
uniwersytetów, albo w szkole wyż-
szej (høyskole). Różnice między 
nimi z biegiem czasu coraz bardziej 
się zacierają – edukacja w szkołach 
wyższych nadal ukierunkowana jest 
bardziej zawodowo (szkoły peda-
gogiczne, policyjne, muzyczne, itd.)  
i nieco ostrzejsze są wymogi obec-
ności, mogą one już jednak nadawać 
tytuł doktora i coraz częściej prowa-
dzą badania naukowe. Jeśli chodzi o 
renomę, niektóre z nich w niczym nie 
ustępują już ośrodkom uniwersytec-
kim (jeśli macie ochotę na studia eko-
nomiczne w Skandynawii, nie wahaj-
cie się ani sekundy i rekrutujcie się do 
BI w Oslo!). Te ostatnie znajdują się w 
Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, 
Agder, Tromsø, Ås oraz Bodø – ze 
swojej strony nieodmiennie polecam 



ten najbardziej wysunięty na północ;).

Na szczególną uwagę zasługuje 
oferta dla studentów zagranicznych 
– bodaj na wszystkich uniwersyte-
tach wybierać można spośród całej 
gamy przedmiotów prowadzonych 
po angielsku, nie  tylko teoretycznie 
(odwieczny problem studentów pro-
gramu Erasmus we Włoszech czy  
w Hiszpanii). Kursy języka norweskie-
go z kolei prowadzone są na każdym 
poziomie zaawansowania.

Jak wygląda studiowanie w Nor-
wegii od podszewki? Podobnie jak  
w innych krajach europejskich, li-
cencjat trwa tam 3 lata, studia ma-
gisterskie 2, a każdy rok odpowiada 
60 punktom ECTS. Niektóre kierun-
ki, takie jak medycyna czy – uwa-
ga – psychologia, odbywają się  
w trybie jednolitym, a ich ukończenie 
zajmuje 6 lat. W  polskim systemie 
jeden przedmiot gwarantuje nam jed-
nak często zdobycie zaledwie 3 czy  
4 punktów – a to oznacza przeby-
wanie na uczelni od rana do  póź-
nego popołudnia praktycznie dzień  
w dzień. W kraju trolli jeden przed-

miot to zazwyczaj 10 a czasem 
nawet 15 ECTS-ów – w  rezultacie 
każdy norweski student ma jeszcze 
czas na pracę zarobkową, ale też 
jest odpowiedzialny za swój proces 
kształcenia w dużo większym stop-
niu. Obecność na uczelni nie  jest  
z reguły weryfikowana – jeśli wierzysz 
w to, że będziesz w stanie podejść do 
egzaminu bez  uczestnictwa w zaję-
ciach, nikt nie będzie się do tego mie-
szał. Materiałów do czytania jest jed-
nak naprawdę sporo i przedyskutowa-
nie ich wspólnie z wykładowcą może 
się nam mimo wszystko opłacać. Eg-
zaminy końcowe potrafią zaś trwać 
nawet do 6 godzin – głównie po to, by 
każdy student na pewno zdążył wyko-
nać wszystkie zadania testowe (bywa, 
że przy takiej formule wychodzi się już 
po dwóch godzinach zegarowych), 
jeśli jednak nie jesteście przyzwycza-
jeni do podobnych maratonów, warto 
ćwiczyć wytrzymałość już na kilka 
tygodni wcześniej. Studiowanie nie 
wiąże się naturalnie z żadnymi opła-
tami poza symboliczną kwotą seme-
stralną. W zamian otrzymujecie kartę 
magnetyczną, którą w razie ochoty 

Biblioteka Humanistyczna Uniwersytetu w Oslo, źródło: titan.uio.no

Marta Hinz – lektorka języka nor-
weskiego w Trolltunga, redaktor blo-
ga i osoba odpowiedzialna za dzia-
łalność na Facebooku

możecie otworzyć budynek uczelni  
o czwartej nad ranem, a dodatkowo 
drukujecie i kserujecie bez ograni-
czeń oraz macie dostęp do  fanta-
stycznie zaopatrzonych bibliotek.

Zachęceni? Biegnijcie więc prędko 
do koordynatora programu Era-
smus na Waszej uczelni – rekruta-
cja już niebawem!
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