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Prezes Zarządu Polish Connection

Szanowni Czytelnicy

Zarówno za oknem, jak i w kalendarzu mamy już lato, a to oznacza urlo-
py i wakacje. Nie wszyscy mogą jednak odpocząć: wielu dyrektorów  
i rekruterów poszukuje wykwalifikowanych pracowników, bo zapo-

trzebowanie na nich, po wcześniejszym kryzysie, znacznie wzrosło. O tym,  
w jakim zawodzie najłatwiej znaleźć w Norwegii pracę, przeczytają Pań-
stwo na stronie 9. Osoby już pracujące powinny sprawdzić swoje konto na 
Altinn – opublikowano już pierwszą część wyników rozliczeń za rok 2017. 
Jeśli wynik nie zgadza się z Państwa oczekiwaniami, warto rozważyć zło-
żenie odwołania – więcej informacji w tej sprawie znajdą Państwo na stro- 
nie 7. Z kolei na stronie 12 mogą Państwo poczytać o zmianach w przepi-
sach podatkowych. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przy-
gotowaliśmy informacje o sentral godkjenning – przydatnym, jeśli chcemy 
zwiększyć zaufanie do Państwa firmy w Norwegii – oraz systemie monito-
rowania GPS dla maszyn budowlanych. Zachęcamy także do zapoznania 
się z instrukcją, jak postępować w sytuacji wypadku w pracy oraz informacją  
o wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich – są to sprawy istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracow-
ników. Serdecznie polecamy także wywiad z Martaleną Madej, kierującą Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH S.A. 
w Oslo – mogą tam Państwo znaleźć wiele pożytecznych informacji. „Po godzinach” warto z kolei poczytać o języku 
norweskim i jego miejscu wśród innych języków skandynawskich.

Życzymy Państwu miłej lektury i udanego letniego wypoczynku.

Wywiad z Martaleną Madej – kierownikiem  
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PC: Pani działa na rynku norweskim, 
jaka jest jego specyfika w odniesieniu 
do Norwegii i czy jakieś szczególne 
jego cechy Polscy inwestorzy powin-
ni mieć na uwadze zaczynając współ-
pracę z Norwegami?

MM: Norwegia uczy cierpliwości, ba-
lansu pomiędzy życiem zawodowym 
i prywatnym, zaufania w biznesie i we 
współpracy. Cechą charakterystyczną 
jest płaska struktura w firmach, niefor-
malna komunikacja wewnątrz organi-
zacji i transparentność. Referencje są na 
wagę złota – zrealizowanie nawet małe-
go projektu w Norwegii może otworzyć 
drzwi do kolejnych, większych zleceń. 
Norwegowie szanują swój czas, więc 
spotkania biznesowe dobrze jest pla-
nować wyłączając piątki oraz dni około-
świąteczne i to z dużym wyprzedzeniem. 
Przykładowo w czerwcu umawiane są 
spotkania na wrzesień lub październik. 
Wynika to z faktu, że wakacje (głównie 
lipiec) to czas wolny, który należy spę-
dzić z rodziną i przyjaciółmi. Kluczowe 
jest, aby na spotkania podczas których 
mamy okazję zaprezentować swoją 
działalność i produkty być dobrze przy-
gotowanym i być gotowym na to, że na 
odpowiedź lub kolejne spotkanie może-
my czekać kilka tygodni lub nawet mie-
sięcy. Norwegowie cenią rzetelność, ter-
minowość i otwartość w komunikacji. W 
dobrym tonie oczywiście jest posiadanie 
podstawowej wiedzy na temat Norwegii 
(w tym oczywiście wyników ostatnich 
zimowych Igrzysk Olimpijskich) oraz po-

wstrzymanie się od krytycznych uwag 
czy narzekania, nawet jeśli odwiedzamy 
Norwegię zimą. Jak mawia norweskie 
przysłowie: nie ma złej pogody, jest tyl-
ko złe ubranie (Det finnes ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær).

PC: Jakie są główne obszary działań, 
którymi zajmuje się Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu w Oslo? Jakiego 
rodzaju wsparcia z Państwa strony 
mogą się spodziewać polscy przed-
siębiorcy?

MM: Polska Agencja Inwestycji i Han-
dlu S.A. wspiera polskich przedsiębior-
ców w ekspansji zagranicznej poprzez 
szereg działań i programów sektoro-
wych, promujących branże z najwięk-
szym potencjałem eksportowym. Osią 
wsparcia jest rozwijająca się między-
narodowa sieć Zagranicznych Biur 
Handlowych. Dziś jest ich już ponad 
40, a do końca roku będzie 70. Jednym  
z nich jest właśnie biuro w Oslo. Do 
zadań Biura Handlowego PAIH w Oslo, 
które reprezentuję, należy komplekso-
wa obsługa polskich przedsiębiorstw, 
zainteresowanych ekspansją na rynku 
norweskim. Dzielimy się wiedzą o rynku 
lokalnym, wyszukujemy i weryfikujemy 
wiarygodność potencjalnych partne-
rów biznesowych, organizujemy mi-
sje gospodarcze, wizyty studyjne firm  
i spotkania B2B czy zabieramy firmy 
na kluczowe targi. Proponujemy po-
moc w kompleksowym przygotowaniu 
firm do debiutu na norweskim rynku 
poprzez informacje gospodarcze czy 

konsultacje przy opracowaniu materia-
łów marketingowych, dopasowanych 
do lokalnej kultury biznesowej. Planu-
jemy organizację szkoleń dla polskich 
przedsiębiorstw jak i norweskich firm, 
zainteresowanych współpracą z pol-
skimi partnerami. Odpowiadamy na 
wszystkie potrzeby firm, które się do 
nas zgłaszają. Nikogo nie zostawiamy 
bez odpowiedzi – nawet jeśli zapytanie 
skierowane do nas nie leży w zakresie 
naszych kompetencji, przekierowujemy 
do odpowiednich partnerów. 

PC: Jakie polskie firmy najczęściej 
zwracają się do Państwa i z jakich re-
gionów Polski pochodzą? 
MM: W okresie ponad sześciomie-
sięcznej działalności ZBH Oslo, czyli 
od początku lutego 2018, otrzymałam 
zapytania od ponad 220 firm, reprezen-
tujących bardzo różne branże i pocho-
dzących ze wszystkich regionów Polski. 
Duży odsetek firm to IT/ICT, firmy dzia-
łające w obszarze zielonych i innowa-
cyjnych technologii, są też firmy z bran-
ży tekstylno-odzieżowej, meblarskiej, 
spożywczej/monopolowej, kosmetycz-
nej, jak i obróbki metalu. Co ciekawe, 
większość firm chce sprzedawać pod 
własną marką, mają bardzo ciekawe 
produkty, nowoczesny design i ambi-
cje wejścia na trudny ale jednocześnie 
atrakcyjny norweski rynek. Są też firmy, 
które już z dużymi sukcesami realizu-
ją projekty w Norwegii i są otwarte na 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  
z tymi, którzy stawiają tutaj pierwsze 

Wywiad z MartalenĄ Madej  
– kierownikiem Zagranicznego  
Biura Handlowego PAIH S.A. w Oslo

Anna Konopka

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S. A. zgodnie z umową z Ministerstwem Rozwoju 
- obecne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z Panią Minister Jadwigą 
Emilewicz na czele, realizuje projekt wsparcia polskich przedsiębiorstw w ekspansji 
na rynkach zagranicznych poprzez sieć Biur Handlowych. 
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kroki. Zgłaszają się do nas również fir-
my norweskie, które szukają partnerów 
lub poddostawców w Polsce i które 
równie chętnie wspieramy w budowa-
niu norwesko-polskich relacji bizneso-
wych. 

PC: Czy współpracujecie z klastra-
mi? Kto może liczyć na współpracę  
z PAIH?

MM: Wierzę, że aby osiągnąć sukces, 
trzeba wypracować współpracę wielo-
poziomową – z firmami, z instytucja-
mi i partnerami w Polsce i w Norwe-
gii. Jesteśmy otwarci na współpracę  
z klastrami, Parkami Technologicznymi, 
specjalnymi strefami ekonomicznymi  
i innymi instytucjami z otoczenia bizne-
su. W czerwcu 2018 gościliśmy w Oslo 
delegację przedstawicieli 15 firm bu-
dowlanych, zrzeszonych we Wschod-
nim Klastrze Budowlanym. Prowadzę 
również rozmowy, dotyczące organiza-
cji wspólnego wydarzenia z przedsta-
wicielami Białostockiego Parku Nauko-
wo-Technicznego, w którym siedzibę 
ma ponad 70 firm z branży IT/ICT, au-
tomatyki, robotyki i VR. Jako przedsta-
wiciel ZBH Oslo współpracuję również 
z jednostkami regionalnymi w Polsce, 
których statutową działalnością jest ob-
sługa inwestorów zagranicznych. Mam 
bardzo dobre relacje z Agencją Rozwo-
ju Aglomeracji Wrocławskiej, Opolskim 
Centrum Rozwoju Gospodarki, Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum Obsługi In-
westorów i Eksporterów czy Centrum 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Łódzkiego. Kluczowa jest również 
współpraca i budowanie relacji z insty-
tucjami norweskimi. Wraz z Ambasadą 
RP w Oslo i Innovation Norway (Invest 
in Norway) zorganizowaliśmy wyda-
rzenie, poświęcone tematyce zielonych 
technologii. Prowadzę równiez rozmo-
wy z Oslo Business Region odnośnie 
możliwości promocji polskich firm pod-
czas organizowanych przez OBR wyda-
rzeń, m.in. Oslo Inanovation Week. 

PC: Jakie są kryteria udzielania 
wsparcia firmom i które z nich mogą 
liczyć na Państwa pomoc? Jakie są 
programy rozwoju dla przedsiębior-
ców, zainteresowanych rynkiem nor-
weskim?

MM: Mamy szeroki wachlarz progra-
mów dedykowanych firmom z sektora 
MŚP, w szczególności tym, które są 
zainteresowane i gotowe na wejście 

na rynki poza UE. To już wspomina-
ny przeze mnie program Brandy czy 
Mosty Technologiczne. Warto tutaj 
wspomnieć również o wsparciu ofero-
wanym przez całą grupę PFR (Polski 
Fundusz Rozwoju), którego częścią są 
PAIH SA, Zagraniczne Biura Handlowe 
PARP, (Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, która realizuje m.in. pro-
jekty Bony na Innowacje dla MŚP czy 
Umiędzynarodowianie Krajowych Kla-
strów Kluczowych), KUKE (Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 
która pełni rolę ubezpieczyciela długo-
terminowych projektów czy faktoringu), 
a także PFR TFI czyli fundusze inwesty-
cyjne oraz PFR VC czyli venture capital. 
Wybór programu rozwoju czy wsparcia 
jest uzależniony od celów firmy, strate-
gii wejścia na rynek zagraniczny, skali 
realizowanego projektu oraz rynku, na 
jakim inwestycja jest planowana. Po 
raz pierwszy oferowane wsparcie dla 
polskich przedsiębiorstw jest tak kom-
pleksowe i dostępne w ramach jednej 
instytucji. Wszystkie zapytania rozpat- 
rywane są indywidualnie. Zachęcam 
do odwiedzenia naszej strony interne-
towej www.pfr.pl, a w przypadku do-
datkowych pytań do bezpośredniego 
kontaktu.

PC: Jakie ciekawe wydarzenia / tar-
gi / warsztaty / wyjazdy studyjne / 
konferencje by Pani polecała polskim 
przedsiębiorcom, zainteresowanym 
inwestowaniem w Norwegii?

MM: Wszystko oczywiście zależy od 
branży, jaką dana firma reprezentuje. 
Trzeba też pamiętać, że duże impre-
zy targowe odbywają się w Norwegii  
w cyklu dwuletnim. Z informacji od firm 
biorących udział wynika, że warto jest 
tam być. Podczas majowych targów 
Eliaden stoisko wrocławskiej firmy Lu-
xonled cieszyło się bardzo dużym za-
interesowaniem, co z pewnością prze-
łoży się na nowe projekty. Ze strony 
PAIH SA planujemy organizację dwóch 
stoisk narodowych w 2019 r. Będą to 
targi budowalne Bygg Reis Deg oraz 
branży stoczniowej Sjøen for alle. Są 
to dwie z dziewięciu branż kluczowych 
dla polskiej gospodarki w ramach pro-
wadzonego przez nas projektu Brandy. 
Serdecznie zapraszam wszystkie firmy, 
zainteresowane udziałem do bezpo-
średniego kontaktu ze mną. Udzielę 
szczegółowych informacji. Wszystkim 
firmom z sektora usług IT/ICT czy inno-

wacyjnych rozwiązań dla biznesu pole-
cam śledzić i rozważyć wzięcie udziału 
w wydarzeniach, meet-upach i spotka-
niach networkingowych dedykowanych 
start-upom, które z dużym sukcesem 
organizuje Oslo Business Region. Fla-
gowym wydarzeniem jest coroczna 
konferencja Oslo Innovation Week, 
współorganizowana przez Innovation 
Norway i miasto Oslo, na której spotyka 
się korporacyjny biznes, NGO-sy, sce-
na start-upowa, firmy prywatne, sektor 
publiczny i aniołowie biznesu. Tematy-
ka OIW to głównie Smart City, zielone 
technologie, IT oraz szeroko rozumiane 
zagadnienie innowacyjności w bizne-
sie. Firmy, budujące strategię wejścia 
na rynek norweski, na tym wydarzeniu 
powinny się pojawić. Jesteśmy również 
otwarci na sugestie firm i instytucji od-
nośnie tematyki seminariów, szkoleń 
i konferencji, które w planie ma ZBH 
Oslo.

Martalena Madej

Kierownik Zagranicznego Biura Handlo-
wego PAIH S.A. w Oslo;

Kontakt: martalena.madej@paih.gov.pl

Absolwentka MBA Franklin University  
i Wyższej Szkoły Bankowej oraz Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

Posiada ponad 10 lat doświadczenia  
w pozyskiwaniu inwestycji zagranicz-
nych, zarządzaniu projektami, uspraw-
nianiu  procesów,  komunikacji,  organi-
zowaniu szkoleń i eventów, doradztwie 
inwestycyjnym i promocji gospodarczej;

Wolny czas spędza w górach lub w si-
łowni. Kocha Oslo i dobrą kawę, zafascy-
nowana kulturą i językiem norweskim;

Plan krótkoterminowy to opanowanie 
nart ”biegówek”.
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Sentral GODKJENNING – co to jest  
i dlaczego warto je mieć?
Sentral godkjenning to odpowiednik polskich uprawnień budowlanych. Firma nimi 
dysponująca jest w stanie pozyskać lepsze i bardziej intratne kontrakty na rynku 
skandynawskim. Wynika to przede wszystkim z faktu, że sentral godkjenning (dalej 
w skrócie: SG) są certyfikowane przez norweski dyrektorat budownictwa (skrót DIBK), 
zaś droga prowadząca do jego uzyskania jest obostrzona bardzo rygorystycznymi 
warunkami.

Krótka, ale ważna historia

Pomysł stworzenia centralnego nada-
wania uprawnień budowlanych jest 
stosunkowo młody. Zrodził się w 1997 
roku i w tym samym czasie doczekał 
się wdrożenia. Początkowo istniały 
dwa szczeble, na których przyznawano 
SG – centralny oraz lokalny. Przy czym 
ten drugi typ był wydawany tylko na 
czas realizacji danego przedsięwzięcia. 
Z czasem jednak podjęto decyzję, by 
wprowadzić zmiany. Miało to miejsce 
w 2012 roku – w tym samym czasie 
powstało nowe czerwone logo, którym 
można się posługiwać do 31 grudnia 
2018 roku.

Zmiany w 2016 roku

Dosyć istotne zmiany w zasadach 
nadawania SG oraz w identyfikacji wizu-
alnej nastąpiły w 2016 roku. Uściślono 
wówczas kompetencje, a także sprecy-
zowano wymogi. Zgodnie z nowymi wy-
tycznymi, SG mogą zostać przyznane 
tylko tym firmom, które wyróżniają się 
rzetelnością, a także działają w oparciu 
o aktualne przepisy budowlane. Zmieni-
ło się również logo. Aktualnie obowiązu-
je złota kolorystyka. Zniesiono również 
uprawnienia lokalne tzw. lokal godkjen-
ning.

W drodze do jakości

Z punktu widzenia rozwijania oferty 
dedykowanej klientom z rynku norwe-
skiego, uzyskanie sentral godkjenning 
wydaje się być naturalną koleją rzeczy. 
Norwegowie bardzo dużą wagę przykła-
dają do jakości usług, produktów oraz 
wykonywanych prac budowlanych. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że ja-
kość to jedno z głównych kryteriów, ja-
kie są brane pod uwagę w przetargach 
publicznych. Dlatego też, dysponowanie 
tymi uprawnieniami budowlanymi zna-
cząco podnosi pozycję rynkową firmy.

Kto odpowiada za nadanie SG

Podmiotem odpowiedzialnym za nada-
wanie SG jest DIBK – Norweski dyrek-
torat budownictwa. Jego zadaniem jest 
przede wszystkim weryfikacja kompe-
tencji przedsiębiorstwa ubiegającego 
się o nadanie uprawnień. Ocenie podle-
gają takie elementy, jak: wypłacalność 
względem Skarbu Państwa, dyspono-
wanie odpowiednimi i wystarczającymi 
zasobami ludzkimi, legalność prowa-
dzonej działalności gospodarczej itp.
Ponadto dyrektorat budownictwa kon-
troluje wyrywkowo firmy posiadające 
SG w celu weryfikacji prowadzonej do-
kumentacji.

Okres i koszt nadawania uprawnień

Sentral godkjenning wydawane są na 
3 lata. Po tym okresie należy ponownie 
wnioskować o ich nadanie. Można rów-
nież starać się o przyznanie uprawnień 
wyższej klasy, co dodatkowo podnosi 
prestiż firmy. Istotną kwestią pozosta-
je koszt w/w uprawnień, który wynosi  
3 100 koron norweskich rocznie.

Warunki i rodzaje SG

Uprawnienia te dzielą się na klasy. Do-
datkowo każda z nich nadawana jest  
w osobnym obszarze zawodowym. 
Obowiązuje również podział każdej kla-
sy na prace projektowe oraz prace wy-
konawcze.

Główne klasy

Sentral godkjenning przyznawane są co 
do zasady w trzech klasach (norw. Til-
taksklassene):
SØK – odpowiedzialność z wnioskowa-
niem,
PRO – odpowiedzialność za projekto-
wanie,
UTF – odpowiedzialność za wykonaw-
stwo.
Obowiązuje dodatkowa klasyfikacja, 
która bierze pod uwagę funkcję pełnio-
ną w trakcie kontroli:
KPR – odpowiedzialność za kontrolę 
procesu projektowania,

Paweł Boruń
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KUT – odpowiedzialność za kontrolę 
wykonawstwa.

Obszary zawodowe

Kluczową informacją są również obsza-
ry branżowe, w ramach których można 
się ubiegać o przyznanie SG. Warto 
nadmienić, że dane przedsiębiorstwo 
może ubiegać się o przyznanie upraw-
nień budowlanych w kilku branżach jed-
nocześnie. Należą do nich m.in.:
 – architektura,
 – bezpieczeństwo pożarowe,
 – konstrukcje murowe i betonowe,
 – hydraulika,
 – konstrukcje stalowe i metalowe,
 – konstrukcje drewniane,
 – wentylacja i klimatyzacja,
 – roboty ziemne,
 – modernizacja zabytków.

Warunki przyznawania SG

Wyróżnić należy cztery podstawowe 
warunki, które firma ma obowiązek 
spełnić. Przede wszystkim musi zatrud-
niać wykwalifikowanych pracowników 
w specjalności, w ramach której ubiega 
się o nadanie SG. Dla przykładu – jeżeli 
firma chce uzyskać uprawnienia klasy 
pierwszej w branży ciesielskiej, musi 
zatrudniać pracownika z wydanym 
dyplomem Czeladnika, tzw. Svenebrev. 
Musi również przedłożyć zaświadcze-
nie z minimum trzema projektami zre-
alizowanymi w ciągu ostatnich 8 lat, 
które będą dodatkowo uwiarygodnione 
referencjami. Ponadto sam właściciel 
firmy musi ukończyć obowiązkowy 
kurs HMS dla szefa firmy, tzw. Hms 
kurs for daglig leder.

Wewnętrzny system kontroli jakości

Równie istotną kwestią jest wdrożenie 
sprawnie funkcjonującego wewnę- 
trznego systemu kontroli jakości. Za-
chęcam do zapoznania się z systemem 
HMS KS System Soluton Leader (www.
program.soluton.no). Posiada on wbu-
dowane moduły zawierające gotowe 
dokumenty, które ułatwiają spełnienie 
rygorystycznych kryteriów niezbędnych 
do nadania sentral godkjenning.
Wszystkie dokumenty w nim zawarte 
są w języku polskim oraz norweskim. 
Warto wspomnieć, że np. dla branży bu-
dowlanej są to różnego rodzaju check-
klisty, HSM rutyny oraz wiele innych. 
Ich skompletowanie jest najczęstszym 
problemem podczas przechodzenia 
procedury weryfikacji.

Szczegółowy wykaz klas oraz wymo-
gów

Klasa 1 – projektowanie lub wniosko-
wanie w danym obszarze działalno-
ści.

Wymaganym warunkiem do jej uzyska-
nia jest dyplom mistrzowski oraz mi-
nimum 4 lata doświadczenia w pracy  
w zawodzie.

Klasa 1 – wykonawstwo w danym ob-
szarze działalności.

Wymaganym warunkiem jest dyplom 
zawodowy czeladniczy Svenebrev oraz 
minimum 2 lata doświadczenia w pra-
cy w zawodzie.

Klasa 2 – projektowanie w danym ob-
szarze działalności.

Wymaganym warunkiem jest dyplom 

inżynierski oraz minimum 6 lat do-
świadczenia w pracy w zawodzie.

Klasa 2 – wykonawstwo w danym ob-
szarze działalności.

Wymaganym warunkiem jest dyplom 
mistrzowski Mesterbrev oraz minimum 
3 lata doświadczenia w pracy w zawo-
dzie.

Klasa 3 – projektowanie i wnioskowa-
nie w danym obszarze działalności.

Wymaganym warunkiem jest dyplom 
magistra inżyniera oraz minimum 8 lat 
doświadczenia w pracy w zawodzie.

Klasa 3 – wykonawstwo w danym ob-
szarze działalności.

Wymaganym warunkiem jest dyplom 
inżyniera oraz minimum 5 lat doświad-
czenia w pracy w zawodzie.

Sentral godkjenning, a odpowiedzial-
ność

Na końcu warto przytoczyć jedną cie-
kawostkę. Przedsiębiorstwo, które nie 
dysponuje przyznanymi uprawnieniami 
budowlanymi, w dalszym ciągu może 
wziąć odpowiedzialność za przebieg 
budowy oraz okres eksploatacji. Należy 
jednak pamiętać, że aby tak się stało, to 
obowiązkowo trzeba spełnić wszystkie 
warunki niezbędne do uzyskania SG.
Żeby w ogóle przystąpić do jakichkol-
wiek prac budowlanych należy wy-
pełnić stosowny wniosek do komuny 
(urząd wydający pozwolenia na budo-
wę) o wzięcie odpowiedzialności za 
ich przebieg, dopiero po pozytywnym 
wydaniu pozwolenia możemy przystę-
pować do pracy.

mgr. inż. Paweł Boruń - CEO firmy Soluton AS

Soluton AS jest polską firmą konsultingową  
branży budowlanej działającą na rynku norweskim.

Firma oferuje pomoc z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego,  
doradztwa technicznego oraz prawnego, pomaga w uzyskaniu Sentral Godkjenning 

(norweskie uprawnienia budowlane). Soluton AS oferuje również szeroką gamę  
kursów dla firm budowlanych oraz jest autorem elektronicznego systemu  

zarządzania jakością firm budowlanych Soluton Leader.  
Bądź na bieżąco i dołącz do nas na Facebooku!

www.soluton.no; www.program.soluton.no
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Odwołania od podatku

Izabela Połeć

W roku 2018 wyniki rozliczeń podatkowych zostaną opublikowane w trzech terminach: 
27 czerwca, 15 sierpnia i 24 października. Zwrot podatku przesyłany jest z reguły 
w ciągu trzech tygodni od daty opublikowania wyniku rozliczenia, z kolei dopłatę 
podatku należy uregulować zazwyczaj w dwóch ratach – daty płatności wskazane są 
na blankietach wpłat (giro).

Jeżeli nie zgadzamy się w wynikiem 
rozliczenia, możemy złożyć odwo-

łanie. Prawo do złożenia odwołania 
od decyzji podatkowej przysługuje 
każdemu, kto otrzyma rozliczenie po-
datkowe (Skatteoppgjør, ang. Tax As-
sessment Notice). Jeśli na wyniku wid-
niała niedopłata (restskatt), należy w 
całości ją uregulować, zanim złożymy 
odwołanie. Jeżeli urząd nasze odwoła-
nie uzna – wówczas zwróci zarówno 
kwotę przez nas zapłaconą, jak i ewen-
tualną kwotę należną (skatt til gode).

Termin na złożenie odwołania to 6 
tygodni od momentu opublikowania 
przez urząd wyników rozliczeń. Urząd 
ma 3 miesiące na rozpatrzenie ter-
minowo złożonych odwołań. Jeżeli 
odwołanie jest złożone po terminie 
ustawowym, ale przed upływem roku 
od daty wyniku rozliczenia podatko-
wego, na jego rozpatrzenie trzeba bę-
dzie poczekać dłużej, a za opóźnienie  
w złożeniu odwołania przeprosić  
i zwłoke uargumentować. Odwołać 
można się elektronicznie w systemie 
Altinn bądź pocztą tradycyjną, kierując 
list do właściwego urzędu skarbowe-
go. W poprzednich latach używało się 
do tego formularza RF-1117 (Klage på 
myndighetenes fastsetting av formu-
es- og inntektsskatt). Formularz ten 
nadal działa, ale już tylko w przypadku 
odwołań od wyników rozliczeń z roku 
2015 i lat wcześniejszych. Warto nad-
mienić, że według informacji na wyni-
kach rozliczeń można się odwoływać 

do 3 lat wstecz, jednak urząd może  
w ogóle odwołania nie rozpatrzyć bez 
ważnego powodu.

W roku 2017 urząd wprowadził zmiany 
– podatnicy mogą edytować już złożo-
ne rozliczenie albo złożyć odwołanie. 
Urząd skarbowy rozróżnia wprowa-
dzanie zmian do rozliczenia (endre og 
levere skattemeldingen) od odwołania 
– (klage).

Różnice między odwołaniem a wpro-
wadzeniem zmian do rozliczenia 
(skattemelding)

Dla podatnika w zasadzie różnicy nie 
ma żadnej. W obu przypadkach odwo-
łujemy się od wyniku rozliczenia i wno-
simy o uwzględnienie zmian i ponowne 
rozpatrzenie rozliczenia – wniosku-
jąc o dodatkowe odpisy, o rozliczenie  
w drugiej klasie podatkowej, korek-
tę minstefradrag itp. Różni się jedy-
nie forma tej korekty. Jeżeli podatnik 
otrzymał jedynie wynik rozliczenia 
(Skatteoppgjør 2017) bez żadnych do-
datkowych pism czy decyzji z sygna-
turą sprawy – wtedy do korekty należy 
użyć formularza RF-1030. Jeżeli od-
wołanie dotyczy roku 2016 wówczas 
należy uzyć formularza RF-1366 (En-
dringsmelding for formues- og inn-
tektsskatt 2016).

Skattemelding for formue- og inntekts-
skatt – personlig næringsdrivende 
mv (RF-1030)

Formularz RF-1030 wygląda tak samo 
jak standardowe rozliczenie – w od-

powiednich, aktywnych polach formu-
larza należy zmienić kwoty, wniosko-
wać o odpisy i załączyć dokumenty 
potwierdzające prawa do odpisów. Po 
wysłaniu rozliczenia w trybie odwoław-
czym w ciągu trzech miesięcy urząd 
skarbowy powinien przesłać nowy 
wynik rozliczenia. Niekiedy zdarza się, 
że urząd prosi o dosłanie dodatkowej 
dokumentacji – trzeba to niezwłocz-
nie zrobić, podając numer referencyjny 
sprawy, który będzie znajdował się na 
pismie z urzędu.

Klage på vedtak (rapporter med 
fødselsnummer) (RF-1364)

Odwołanie za pomocą formularza RF-
1364 należy złożyć w przypadku, gdy 
urząd skarbowy wraz w wynikiem roz-
liczenia przesyła pismo z sygnaturą 
sprawy i decyzją uzasadniającą wynik 
rozliczenia. Na piśmie podany jest ter-
min, do kiedy należy wysłać odwołanie 
i numer referencyjny pisma, na który 
należy się powoływać. Korektę (spo-
rządzoną na osobnym arkuszu) wraz 
z pozostałymi dokumentami załączyć 
należy do formularza, zaś w samym 
arkuszu wpisuje się jedynie sygnatu-
rę sprawy i krótki opis, czego dotyczy 
odwołanie. Na więcej informacji nie 
przewidziano miejsca. Urząd skar-
bowy rozpatruje odwołanie i w ciągu 
trzech miesięcy wydaje decyzję (może 
się do odwołania przychylić częściowo 
lub w pełni bądź nie zgodzić się z nim  
w ogóle), po czym przesyła nowy wy-
nik rozliczenia.
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Na co należy zwrócić uwagę po otrzy-
maniu wyniku rozliczenia

•  Czy zostaliśmy rozliczeni we właści-
wej klasie podatkowej?

Klasa podatkowa widnieje na pierw-
szej stronie rozliczenia podatkowego 
– w prawym górnym rogu (skatteklas-
se 1 lub skatteklasse 2). W rozliczeniu 
podatku za 2017 rok o drugą klasę 
podatkową mogą ubiegać się podat-
nicy, których małżonkowie w 2017 
roku osiągnęli dochód nie wyższy niż 
46 640 NOK koron (ok. 21 297 PLN). 
Rok 2017 był ostatnim rokiem podat-
kowym, w którym mogliśmy rozliczyć 
się w 2 klasie podatkowej.

•  Odpisy od podstawy opodatkowa-
nia, czyli ”fradrag”

Warto sprawdzić, czy urząd przyznał 
wszystkie odpisy, o które wnioskowa-
liśmy w skattemelding za 2017 rok. 
Na wyniku rozliczenia w kolumnie  
o nazwie Utskrift av likningen (ang. 
Tax Assessment), w kolumnie fra 
Skattemeldingen znajdują się kwo-
ty odpisów, o które występowaliśmy.  
W kolumnie pod nazwą Likningsgrunn-
lag albo Grunnlag for fastsetting będą 

natomiast odpisy przyznane przez 
urząd. Jeżeli kwoty są różne, warto 
ustalić przyczynę wystąpienia tej róż-
nicy. Zapewne nie wszystkie odpisy 
zostały uznane.

•  Odpis podstawowy za ilość miesię-
cy spędzonych w Norwegii (minste-
fradrag)

Bardzo często zdarza się, że urząd 
przyznaje zawyżony lub zaniżony 
minstefradrag. Odpis ten zbliżony jest 
nieco do polskiego kosztu uzyskania 
przychodu, choć nie jest to do końca to 
samo. Zaniżony minstefradrag skutku-
je często niedopłatą podatku, zawyżo-
ny – nieprzysługującym podatnikowi 
zwrotem.

W obydwu przypadkach obowiązkiem 
podatnika jest korekta odpisu do kwo-
ty właściwej.

Zasady zapłaty zaległości podatko-
wych (restskatt):

•  do 100 kr – nie podlega zapłacie,

•  poniżej 1  000 kr – płatne w ciągu 
3 tygodni od opublikowania przez 
urząd rozliczenia podatkowego 
(skatteoppgjør),

•  1 000 kr i więcej – płatne w 2 ratach 
w ciągu 3 i 8 tygodni od opublikowa-
nia przez urząd rozliczenia podatko-
wego (skatteoppgjør).

Klage på forskuddstrekk

Zdarza się, że we wstępnym zeznaniu 
podatkowym (skattemelding) nie zo-
stała uwzględniona zaliczka na poda-
tek potrącana przez pracodawcę albo 
wysokość zaliczki pobranej jest niższa 
niż wynika to z lønnslipów i rozliczenia 
rocznego od pracodawcy. Rozbież-
ności należy niezwłocznie zgłosić do 
poborcy podatkowego i prosić o ich 
sprawdzenie i korektę. W odwołaniu 
należy opisać sytuację oraz załączyć 
lønnslipy i rozliczenia roczne od praco-
dawcy/pracodawców potwierdzające 
odprowadzanie zaliczek. Odwołanie 
przesyła się lecz nie do urzędu skar-
bowego a do poborcy podatkowego 
(kemnerkontor).

W razie pytań i wątpliwości zaprasza-
my do kontaktu z naszymi biurami  
w Gdyni, Warszawie i Oslo. Chętnie 
pomożemy wyjaśnić to, co niewyja-
śnione.
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Magdalena Bielecka

Brak siły roboczej  
– Walka o wykwalifikowanych 
pracowników

Według norweskiego urzędu sta-
tystycznego (Statistisk Sentral-

byrå) 14 procent populacji kraju to 
imigranci. W Norwegii jest około  
100 000 Polaków, około 40 000 Li-
twinów i około 35 000 szwedzkich 
obywateli, a wielu z nich przybyło jako 
imigranci zarobkowi. Jednak do 2016 r. 
emigracja zarobkowa gwałtownie spa-
dła. Było to częściowo spowodowane 
kryzysem w branży naftowej, który do-
prowadził do zmniejszenia zapotrze-
bowania na zagraniczną siłę roboczą. 

Z analizy ekonomicznej, którą przepro-
wadził w marcu 2018 roku rząd duń-
ski wynika, że konkurencja dla zagra-
nicznej siły roboczej może wzrosnąć  
w przyszłości ze względu na brak pra-
cowników.

Brak wykwalifikowanych pracowni-
ków spowodowany jest wzrostem 
gospodarczym, który miał miejsce  
w znacznej części Europy. Perspek-
tywy zatrudnienia poprawiły się  
w wielu krajach Europy Wschodniej.  
W ostatnich latach bezrobocie w Pol-
sce spadło z 10,3% w 2013 roku do 
4,9% w 2017 roku. Podobna tendencja 
charakteryzuje pozostałe kraje tego 
regionu, co stwarza tam nowe możli-

wości zarobkowe i finansowe. 

Badania dowodzą, że do 2030 roku 
spadnie liczba osób w wieku produk-
cyjnym w całej Unii Europejskiej. Ten-
dencja ta jest szczególnie widoczna 
w wielu krajach Europy Wschodniej. 
Badania pokazują zmniejszenie licz-
by osób w wieku 16-64 lat również  
w Polsce, gdzie prognozuje się spadek 
o ponad 3 miliony.

Na początku roku NAV przeprowa-
dził wśród przedsiębiorstw coroczną 
ankietę, której wyniki ukazały ocze-
kiwania firm w związku z zapotrze-
bowaniem na pracowników w nad-
chodzącym roku. Większa część firm 
biorących udział w badaniu oczekuje 
zwiększonego zatrudnienia. 

Z badania wynika, że w norweskich 
firmach brakuje ponad 44  000 pra-
cowników, to o 30% więcej niż w ze-
szłym roku. Poza regionem Hordaland 
problem ten dotyka całego obszaru 
Norwegii, a największy brak można za-
obserwować w Oslo, gdzie w firmach 
brakuje około 8500 osób. Przedsiębior-
stwa działające na terenie Nordland, 
Akershus i Finnmark również wskazu-
ją na poważne problemy z rekrutacją  
w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

Największe zapotrzebowanie wystę-
puje w służbie zdrowia. W zawodach 
związanych z tą branżą brakuje ponad 
4 500 pielęgniarek i pielęgniarzy, co 
stanowi znaczny wzrost w porówna-
niu z zapotrzebowaniem w 2017 roku 
(3 600 osób). W grupie najbardziej po-
szukiwanych znalazły się takie zawody 
jak stolarze, stoczniowcy, spawacze, 
elektrycy i pracownicy wykończeniowi 
w branży budowlanej oraz inżyniero-
wie. Pożądani są również pracownicy 
branży IT.

Norweski rynek pracy dynamicznie 
się rozwija, stwarzając nowe możli-
wości zarobkowe dla napływającej 
ludności. Wszystko wskazuje na to, że  
w najbliższym czasie pracy nie powin-
no zabraknąć.

Jeżeli chcesz otworzyć się na nor-
weski rynek pracy, prowadzisz firmę  
w branży budowlanej bądź zatrud-
niasz wykwalifikowanych pracowni-
ków – Skontaktuj się z nami!

Źródło:

www.e24.no

www.nettavisen.no

W krajach skandynawskich, które korzystają z międzynarodowej siły roboczej wciąż 
brakuje wykwalifikowanych pracowników. Norwegia, która również korzysta z imigracji 
zarobkowej (w tym z krajów takich jak Polska czy Litwa), znalazła się w pierwszej piątce 
krajów europejskich dotkniętych brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. 
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Czy wiesz jak wykorzystywany jest 
Twój sprzęt?

W celu zachowania konkurencyjności, 
firmy coraz częściej wykonują wiele 
zleceń jednocześnie, używając różne-
go rodzaju sprzętu w różnych lokaliza-
cjach. Systemy GPS/GSM pomagają 
sprostać temu zadaniu. Atutem tych 
rozwiązań jest możliwość zdalnego 
monitorowania pracy maszyn i sprzętu 
z każdego miejsca i urządzenia z dostę-
pem do Internetu.

– W przypadku firm budowlanych 
istotne jest, aby znać dokładny dzien-

nik czasu użytkowania maszyn i mieć 
pewność, że sprzęt jest wykorzystywa-
ny zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego 
coraz więcej firm decyduje się na sys-
tem monitorowania GPS maszyn oraz 
sprzętu – mówi Agata Żurek, Country 
Manager w ABAX Poland.

Z ekonomicznego punktu widzenia, 
każda firma dąży do maksymalizacji 
zysków oraz minimalizacji kosztów. 
Przy użyciu szybkiego podglądu na 
mapie właściciel ma możliwość precy-
zyjnego określenia, gdzie w danej chwili 
znajdują się jego zasoby oraz kiedy  
i jak długo był używany sprzęt. Przed-

siębiorca często nie zdaje sobie sprawy, 
jak łatwo może zwiększyć zysk o wiele 
tysięcy złotych dzięki kontroli wydat-
ków, przeznaczonych na codzienną 
eksploatację maszyn. Dla przykładu, 
używając monitoringu GPS i dziennika 
czasu użytkowania, właściciel może 
sprawdzić, czy pracownicy nie dorabia-
ją sobie „po godzinach”, używając za-
sobów firmy i uniknąć tym samym nie-
autoryzowanego użycia. W przypadku 
firm wynajmujących maszyny i sprzęt, 
technologia ta przydaje się również, aby 
adekwatnie wystawić fakturę w oparciu 
o ilość przepracowanych motogodzin. 

Dlaczego 
firmy budowlane  
potrzebują systemu  
monitorowania GPS?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób firmy, realizujące projekty budowlane 
na dużą skalę, mogą w sposób najbardziej efektywny zarządzać swoimi zasobami? 
Niektóre firmy znają odpowiedź na to pytanie – systemy GPS do monitorowania 
maszyn i sprzętu budowlanego. Firmy budowlane i remontowe posiadają szeroką 
gamę drogich maszyn, sprzętu i narzędzi budowlanych, takich jak podnośniki, koparki, 
kontenery, urządzenia elektryczne czy sprzęt przenośny. Brak właściwego sprzętu 
jest powszechną przyczyną opóźnień w robotach budowlanych. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa istotne jest więc skuteczne planowanie, koordynacja i kontrola czasu 
pracy.

Beata Kaniok-Jensen
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Pozwala to zatem na większą kontrolę 
np. kosztów paliwa.

Ustal strefę Geofence

Wyjątkowo przydatną funkcją, która 
usprawnia pracę w branży budowlanej, 
jest wyznaczanie stref (tzw. geofen-
cing). Osoba odpowiedzialna za park 
maszyn i sprzęt budowlany może okre-
ślić predefiniowane obszary użytkowa-
nia, czyli, mówiąc krótko: ustalić kiedy 
i gdzie można wykorzystywać dane 
zasoby, oraz otrzymywać powiadomie-
nia, kiedy maszyna lub sprzęt opuści 
wstępnie określony obszar.

– Lokalizowanie i odzyskiwanie zagu-
bionych maszyn i sprzętu jest czaso-
chłonne i nieproduktywne. Zazwyczaj 
zasoby są rozproszone na dużych 
obszarach i na wielu projektach, co 
sprawia, że odzyskiwanie jest jeszcze 
bardziej kłopotliwe. Określanie wirtual-
nych granic poruszania się sprzętu za-
oszczędza czas poszukiwania sprzętu.  

W przypadku zmiany lokalizacji maszy-
ny, administrator otrzyma powiadomie-
nie SMS lub email – mówi Bjørn André 
Hagen, Product Owner Equipment Con-
trol w ABAX Group.

Prace budowlane i remontowe zgod-
nie z harmonogramem

Istotnym czynnikiem wydajności ma-
szyny jest jej awaryjność. Dlatego war-
to zastanowić się nad konserwacją 
profilaktyczną i zadbać o swoje ma-
szyny przed wystąpieniem problemu. 
Nieplanowane przestoje bywają kłopo-
tliwe i bardzo kosztowne, ponieważ za-
burzają harmonogram budowy i mogą 
prowadzić do utraty trudnych do odzy-
skania dochodów. Wiele firm wykonuje 
coroczne przeglądy, nie wiedząc, czy 
zmieszczą się w terminie, czy też nie. 
Dzięki dziennikowi czasu użytkowania 
możesz mieć pewność, że maszyny 
przejdą konserwację i serwis we wła-
ściwym czasie.

Jednak czasem awarii sprzętu nie da 
się uniknąć. W takim przypadku wysła-
nie powiadomienia z systemu o wyłą-
czeniu maszyny z ruchu oraz możli-
wość precyzyjnej lokalizacji w czasie 
rzeczywistym okazuje się nieocenioną 
pomocą. Identyfikowanie niesprawnej 
maszyny oraz zastąpienie jej inną naj-
bliżej położoną, , pomoże zminimalizo-
wać przestoje i zrealizować zlecenie na 
czas.

– Klienci często chcą mieć możliwość 
oceny wydajności i stanu maszyn oraz 
potrzebują bieżącej i adekwatnej infor-
macji, jak przeciwdziałać przestojom. 
W takim przypadku zawsze sugeruję im 
skorzystanie z powiadomień o nadcho-
dzących przeglądach i planowanie ich 
z wyprzedzeniem za pomocą naszego 
systemu – mówi Agata Żurek, Country 
Manager w ABAX Poland.

www.abax.net.pl

11



Nowe przepisy dotyczą bonusów, 
prezentów, mil lotniczych lub zni-

żek. Do tej pory było tak, że obdaro-
wujący miał obowiązek zgłosić to do 
urzędu skarbowego. Teraz obowiązek 
ten będzie spoczywał na pracodaw-
cy osoby obdarowanej, która z kolei 
będzie miała obowiązek informować 
swojego pracodawcę o każdym bonu-
sie lub prezencie, który otrzyma.

Mile lotnicze

Do tej pory podlegały opodatkowaniu 
prywatne podróże lotnicze, które były 
realizowane z mil lotniczych nazbiera-
nych z podróży służbowych. Po uchwa-
leniu zmian będzie tak, że to pracodaw-
ca będzie miał obowiązek zgłaszać do 
Urzędu Skarbowego bonusy i dodatki 
powiązane ze służbowymi podróżami, 
hotelami czy kartami kredytowymi. 
Prawdopodobnie pracownicy będą 
zobowiązywać się do raportowania 
wszelkich bonusów czy prezentów na 
mocy umowy lub kontraktu w pracy.

Posiłki

Opodatkowaniu będzie podlegało je-
dzenie w pracy, bez względu na to 
czy będzie płacił za nie pracodawca 
kartą firmową czy pracownik z wła-
snej kieszeni. Dotychczas pracownik 
unikał płacenia podatku za wyżywie-
nie w pracy, w momencie gdy praco-
dawca płacił za niego bezpośrednio 
przy kasie, na przykład kartą firmową. 
Kolejna zmiana będzie taka, że pracow-
nik będzie dostawał dodatek 90 NOK  
w przypadku 10 godzin pracy „pod 
rząd”, a nie po 12 godzinach pracy poza 
domem jak mówił przepis dotychczas.

Prezenty i inne bonusy od pracodawcy

25 lat – to będzie nowy obowiązujący 
staż pracy, po którym pracownik będzie 
mógł otrzymać prezent bez obowiązku 
opodatkowania. Poza tym dalej będzie 
obowiązywać zasada, że pracownik 
może otrzymać wolny od podatku pre-
zent do wartości 1000 NOK raz w roku.

Kupony na jedzenie

Rząd chce znieść przepis o zwolnieniu 
z podatku kuponów na jedzenie, które 
otrzymują pracownicy, którzy nie mają 
w miejscu pracy stołówki lub posiłków 
subsydiowanych.

Przedszkole

Tu sprawa wygląda podobnie. Znie-
sione zostanie zwolnienie z podatku  
w przypadku gdy miejsce w przedszko-
lu zapewnia pracodawca.

Gazety i czasopisma

W kwestii czasopism zostaną złago-
dzone przepisy. Wcześniej czasopi-
sma i gazety opłacone przez praco-
dawcę, aby były wolne od podatku, 
miały zostawać w domu. Teraz tego 
wymagania nie ma. Wystarczy, aby 
były potrzebne do wykonywania pracy. 

Źródło: www.frifagbevegelse.no

Nadchodzą zmiany w przepisach 
podatkowych

Anna Konopka

15 maja w ramach aktualizacji narodo-
wego budżetu państwa rząd norweski 
zaproponował szereg zmian w przepi-
sach podatkowych. Jako powód zmian 
podaje chęć uproszczenia i odświeże-
nia przepisów, które mają dać podat-
nikom większą jasność i pewność od-
nośnie tego co jest dozwolone, a co 
nie. Zaostrzone zostaną przepisy do-
tyczące świadczeń dodatkowych jak 
na przykład mili lotniczych, prezentów  
w pracy czy posiłków płatnych w przypad-
ku nadgodzin.
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Zacznijmy od początku: w Norwegii 
pracodawca ma obowiązek zapew-

nić wszystkim swoim pracownikom 
ubezpieczenie od wypadków w pracy. 
Może to być ubezpieczenie norweskie 
lub ubezpieczenie z innego kraju, ale 
obejmujące Norwegię. Pracownik musi 
także odbyć szkolenie stanowiskowe 
i podstawowe szkolenie BHP, a przy 
większej liczbie pracowników w firmie 
musi być osoba dodatkowo przeszko-
lona, będąca rzecznikiem do spraw 
BHP (verneombud).

Niestety nawet najbardziej skrupulatne 
spełnienie stawianych przez norweskie 
prawo warunków i wymogów bezpie-
czeństwa nie gwarantuje braku wypad-
ków. Jeśli już zdarzy się nieszczęście, 
jest kilka procedur, które należy przejść 
oprócz wezwania pogotowia lub za-
wiezienia ofiary wypadku do szpitala. 
Jeśli wypadek jest poważny, należy 
niezwłocznie poinformować Inspekcję 
Pracy i policję. Pierwsze zgłoszenie 
odbywa się drogą telefoniczną, następ-
nie należy wysłać do Inspekcji Pracy 
potwierdzenie na specjalnym formula-
rzu, którego kopię powinien otrzymać 
firmowy rzecznik ds. BHP. Za poważny 
wypadek uznaje się m.in. sytuację, gdy 
dojdzie do:

•	 Urazu głowy/wstrząśnienia mózgu 
z utratą przytomności

•	 Złamań kości (za wyjątkiem niewiel-
kich uszkodzeń np. palców)

•	 Urazów wewnętrznych

•	 Utraty kończyn lub innych części 
ciała

•	 Silnego zatrucia

•	 Utraty przytomności (np. z powodu 
niedoboru tlenu)

•	 Oparzenia/odmrożenia (uszkodzeń 
twarzy, dłoni, stóp lub okolic genita-
liów w każdym wymiarze / uszko-
dzeń 3 stopnia / uszkodzeń niższe-
go stopnia obejmujących ponad 5 % 
powierzchni ciała)

•	 Hipotermii

•	 Urazu wymagającego hospitalizacji 
(nie dotyczy samej wizyty na pogo-
towiu lub w przychodni)

•	 Śmierci

Oprócz zgłoszenia sprawy do Inspekcji 
Pracy i na policję, pracodawca ma obo-
wiązek zapisać wypadek w prowadzo-
nym przez siebie rejestrze wypadków 
i zdarzeń niepożądanych. W rejestrze 
musi znaleźć się opis zdarzenia, data 
i godzina zajścia, jego przebieg oraz 
powody i skutki. Cała lista musi być do-
stępna na życzenie rzecznika ds. BHP, 
Arbeidstilsynet i innych organów kon-
trolnych. 

Istotnym obowiązkiem jest również 
zgłoszenie zdarzenia do NAV tak, by 
pracownik mógł otrzymać decyzję  
o uznaniu wypadku – na tej podstawie 
będzie on mógł ubiegać się o ewentu-
alne odszkodowanie z NAV i od firmy 
ubezpieczeniowej. Na dokonanie takie-
go zgłoszenia jest pół roku.

Jak widać, obowiązki pracodawcy nie 
ograniczają się do wezwania pogoto-
wia lub zawiezienia poszkodowanego 
pracownika do szpitala. Na szczęście 
instytucje, które należy powiadomić, są 
w stanie pokierować zgłaszającym i po-
móc znaleźć właściwe formularze.

Magdalena Ułas

Wypadek w pracy – i co dalej?
Wypadek w pracy może zdarzyć się każdemu. W Norwegii obcokrajowcy są w czołów-
ce ofiar takich wypadków. Co zrobić, jeśli taka sytuacja się zdarzy? 
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Obecnie pracownik, który zachoru-
je, udaje się do lekarza. Lekarz po 

przeprowadzonym badaniu wystawia 
diagnozę oraz zwolnienie lekarskie. Do 
tej pory było to zwolnienie w formie pa-
pierowej. Teraz pacjent może wybrać 
czy chce, aby jego zwolnienie lekarskie 
zostało wystawione na papierze czy  
w formie elektronicznej. Należy tutaj 
podkreślić, iż nawet po wprowadzeniu 
elektronicznych odpowiedników zwol-
nienia papierowe będą traktowane na 
równi z nimi. Na tę chwilę – kiedy sys-
tem jest jeszcze rozwijany - nie każdy 
ma jednak możliwość otrzymania 
elektronicznego zwolnienia lekarskie-
go. Tylko osoby, które mają możliwość 
do logowania za pomocą rozwiązań 
dających najwyższy stopień bezpie-
czeństwa, jak BankID czy Commfides, 
otrzymują dostęp do elektronicznych 
zwolnien lekarskich. Szpitale również 
wystawiają tylko zwolnienia w formie 
papierowej.

Jeżeli chory pracownik wybierze zwol-
nienie lekarskie w formie elektronicznej, 
lekarz rejestruje takie zwolnienie w sys-
temie, by było ono dostępne na profilu 
NAV. Należy pamiętać, iż, jeżeli pracow-
nik ma wiecej niż jednego pracodawcę, 
lekarz wystawia zwolnienie lekarskie 
osobno dla każdego zatrudniającego. 
Po wystawieniu takiego zwolnienia cho-
ry pracownik otrzymuje SMS lub ma-

ilem powiadomienie, że czeka na niego 
na stronie nav.no nowa wiadomość. Po 
zalogowaniu się na swoim profilu na-
leży wejść w zakładkę Ditt Sykefravær 
– tam znajduje się nasze zwolnienie 
lekarskie. Widzimy tutaj podstawowe 
informacje, a naszym zadaniem jest 
sprawdzenie, czy wszystkie dane sie 
zgadzają – jeżeli nie zgadza się praco-
dawca, możemy wybrać, czy i do jakiej 
firmy zwolnienie ma być wysłane, jeżeli 
nie zgadzają się daty zwolnienia lub 
diagnoza, należy zgłosić się jeszcze raz 
do lekarza w celu poprawienia danych. 
Po dokładnym sprawdzeniu i udzieleniu 
odpowiedzi na pytania w dokumencie 
należy wysłać zwolnienie lekarskie do 
pracodawcy. Pracodawca otrzyma po-
wiadomienie o nowym zwolnieniu lekar-
skim na swoim profilu na altinn. Firma 
zatrudniająca nie będzie miała dostępu 
do diagnozy, ale mimo to jedynie oso-
by zatrudnione w działach odpowia-
dających za pensje lub kadry powinny 
mieć wgląd w zwolnienia. Bezpośredni 
przełożeni osoby chorej otrzymują po-
wiadomienia o chorobie pracownika 
od pracowników wyżej wymienionych 
działów. Poza tym bezpośredni prze-
łożony otrzyma wiadomość na stronie 
nav.no. Po każdym skończonym okre-
sie zasiłku chorobowego pracownik 
otrzyma kolejną wiadomość. Należy 
wtedy zalogować się na swój profil NAV 
i po raz kolejny wysłać potwierdzenie 

okresu zasiłku chorobowego do NAV 
(jest to odpowiednik cześci D papiero-
wego zwolnienia lekarskiego). Nawet 
przy zwolnieniu elektronicznym praco-
dawca nadal musi wystawić specjalny 
dokument o zarobkach pracownika 
– inntektsopplysninger – w formie pa-
pierowej, ale z czasem i ten dokument 
będzie generowany komputerowo. 

Osoba chora może sama zdecydować, 
czy kontynuwać zwolnienie lekarskie 
w momencie, gdy poczuje się lepiej. 
Nawet jeżeli zwolnienie lekarskie jest 
wystawione na 100%, można w do-
wolnym momencie powrócić do pracy. 
Celem wprowadzenia tej możliwości 
jest ograniczenie okresu zwolnienia le-
karskiego do minimum. Innym ważnym 
narzędziem, które ma „wypychać” pra-
cownika na zwolnieniu lekarskim do po-
wrotu do pracy jest plan postępowania 
– po norwesku Digital oppfølgingsplan. 
Jest to specjalny dokument, który wy-
pełniają pospołu osoba chora i praco-
dawca. Pracownik podaje m.in., czy 
jest możliwy jego ewentualny powrót 
do pracy podczas choroby, co musiało 
by się zmienić aby było to możliwe, jak 
ewentualnie należy dostosować stano-
wisko pracy lub zmniejszyć jej tempo. 
Przy wysyłaniu planu można zdecydo-
wać, czy ma być on wysłany tylko do 
pracodawcy, czy również do lekarza. 
Na początku plan postępowania trafia 

Papierowe zwolnienia lekarskie powoli zostają zastąpione elektronicznymi. W Nor-
wegii wprowadzono elektroniczny system zwolnień, który ma zastąpić ich papierowe 
odpowiedniki. Nowe rozwiązania są wprowadzane stopniowo, i na tę chwile nie ma 
jeszcze mowy o komputerowych zwolnieniach dla każdego – ale ma to się zmienić. 
Taki jest cel.

Elektroniczne zwolnienie 
lekarskie - CO TO JEST?

Tomasz Kowalczyk
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na skrzynkę odbiorczą pracodawcy  
w systemie Altinn. Na stronie interne-
towej NAV można przeczytać, iż, pomi-
mo tego, że plan postępowania chory 
tworzy na swoim profilu NAV, sam 
urząd nie ma do niego dostępu, jeżeli 
użytkownik tak zdecyduje (NAV może 
jednak poprosić o udostępnienie tego 
planu). NAV może również pośredni-
czyć pomiędzy pracodawcą i pracow-
nikiem – tak aby okres zwolnienia le-
karskiego ograniczyć do minimum lub 

ewentualnie wypracować wspólnie za-
sady powrotu pracownika do pracy na 
przykład na część etatu. We wstępnej 
fazie jednak plan postępowania przede 
wszystkim pozwala pracownikowi oraz 
pracodawcy na dialog.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz 
plan postępowania to kolejny krok na 
drodze do usprawnienia systemu zwol-
nień i zasiłków chorobowych. Dzięki 
temu, iż informacja o ewentualnym 

zwolnieniu jest przesyłana elektronicz-
nie, skraca się czas, w jakim pracodaw-
ca i NAV otrzymuje niezbędne infor-
macje. Chory pracownik ma wszystkie 
informacje o swoim zwolnieniu w for-
mie elektronicznej – co jest na pewno 
wygodniejsze. NAV podkreśla również, 
że reagują pozytywnie na plan postępo-
wania. Nadal jednak czekamy na to, by 
pracodawca mógł wystawiać inntekt-
sopplysninger w formie elektronicznej. 
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Tak, tak, publicznie zachęcamy Was 
do tego, aby podsłuchiwać! Ciężko 

o lepszy trening rozumienia ze słuchu: 
mowa potoczna, mniej „sterylne”, a więc 
bardziej naturalne niż w klasie warunki 
akustyczne, mnogość dialektów – to 
tylko niektóre z argumentów. Ale skoro 
już o dialektach mowa – skąd możemy 
mieć pewność, że mamy do czynienia 
z mieszkańcem Kristiansand po trzech 
piwach, a nie z Duńczykiem, albo z przy-
byszem z norweskiej stolicy, a nie jego 
sztokholmskim kuzynem?

Jeszcze około VIII wieku mieszkańcy 
dalekiej północy posługiwali się jed-
nym i tym samym językiem. Do roku 
tysięcznego, wskutek wikińskich podró-
ży i podbojów, rozszczepił się on jednak 
na dwie zasadnicze grupy – pierwsza 
z nich dała początek norweskiemu, 
duńskiemu oraz  szwedzkiemu, w ob-
rębie drugiej z kolei wykształciły się 
islandzki i farerski, dla  współczesnego 
mieszkańca Półwyspu Skandynaw-
skiego tylko odrobinę mniej egzotyczne 
niż  dla nas. Trzy pierwsze jednak po 
dziś dzień pozostają wzajemnie zrozu-
miałe, umożliwiając ich użytkownikom 
praktycznie bezproblemową codzienną 
komunikację. Warto przy tym wiedzieć, 
że  podobieństwa w każdej parze języ-
ków będą oparte o nieco inne zasady. 
Szwed zrozumie Norwega głównie ze 
względu na zbliżone cechy fonetyczne, 
wyzwaniem zaś mogą się okazać różni-

ce leksykalne. W przypadku kontaktów 
z Duńczykiem będzie on musiał włożyć 
nieco więcej wysiłku w obydwu tych 
obszarach. Duńczykowi szwedzka wy-
mowa nie będzie sprawiała większych 
trudności, leksyka jednak na pewno 
wyda się nieco dziwaczna. Tekst nor-
weski mieszkaniec Kopenhagi prze-
czyta błyskawicznie, uśmiechnie się co 
najwyżej na widok „p” zamiast „b” czy „k” 
zamiast „g” – a gdy usłyszy, jak czyta 
go na głos sam Norweg, będzie miał 
wrażenie, że to jego własny język, tylko 
nieco zdziecinniały ;)

Wniosek nasuwa się sam – z języ-
kowego punktu widzenia (i nie tylko) 
to Norwegowie są w  najlepszej sytu-
acji.   Ich narzecze wykazuje równie 
wysoki stopień podobieństwa zarów-
no do  szwedzkiego, jak i duńskiego. 
Oprócz tego norweskie ucho od małe-
go ćwiczone jest w „elastyczności”, czyli 
przyzwyczajane jest do zróżnicowania 
dialektalnego, znacznie większego 
niż  w krajach sąsiednich. Dla nas fakt 
ten też nie jest bez znaczenia – ucząc 
się języka norweskiego, zwiększamy 
swoje szanse na dogadanie się na tere-
nie całej Skandynawii.

Wracając jednak do kawiarni na gdań-
skim starym mieście czy pubu przy kra-
kowskim rynku – oto garść wskazówek, 
które pomogą Wam w odróżnieniu nor-
weskiego od jego bliskich krewniaków.

Szwedzki:

•	 czasowniki wydają się być znajome, 
zamiast typowej dla czasu teraźniej-
szego końcówki -er słyszycie raczej 
-ar (podobne zjawisko także w liczbie 
mnogiej)

•	 skrivit zamiast skrevet, drivit zamiast 
drevet, sovit zamiast sovet – w wielu 
formach czasowników nieregular-
nych i zastępuje e

•	 innego rodzaju wariacje samogło-
skowe, np. sedan zamiast siden;

•	 dużo bardziej miękkie dźwięki przy-
pominające polskie sz oraz ś, mocno 
„napowietrzone” wpadające niemal w f

•	 [jaaa] wcale nie tam, gdzie spodzie-
wamy się potwierdzenia, a na począt-
ku zdania – w ten sposób Szwedzi 
wymawiają zaimek osobowy jag bę-
dący odpowiednikiem norweskiego 
jeg

•	 zaimek osobowy hun wymawiany 
bez charakterystycznego dla norwe-
skiego „dziubka” (zaokrąglonego u) – 
po szwedzku zapisujemy go jako hon

•	wszędzie tam, gdzie spodziewamy 
się usłyszeć przeczenie ikke, pojawia 
się inte

•	 jeszcze skoczniejsza niż w norwe-
skim melodia.

Norweski a pozostałe języki 
skandynawskie

Marta Hinz

Każdy, kto w ciągu ostatnich kilku lat choć raz przespacerował się w sezonie letnim 
jedną z głównych ulic Gdańska, Warszawy czy Krakowa, zauważył z pewnością, że tu-
rystów z Norwegii w naszym kraju wciąż przybywa. Jest to prawdziwa gratka nie tylko 
dla właścicieli lokali gastronomicznych czy hoteli, ale też osób zgłębiających język 
norweski na każdym poziomie zaawansowania. 
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TU BYLIŚMY

Duński:

•	 jak wyżej, twardsze spółgłoski: b, d, g 
zamiast p, t, k

•	wydłużone, melodyjne, według nie-
których nieco przypominające angiel-
ski æ tam, gdzie spodziewamy się 
usłyszeć e

•	 skarre-r (grasejowanie) – spotykane 

również w zachodnich i południo-

wych dialektach Norwegii, w połącze-

niu z powyższymi cechami jednak nie 

do pomylenia z niczym innym ;)

A poniżej próbka wszystkich języków w 

piśmie:

Norweski: Vi heter Trolltunga.  
Vi elsker alle skandinaviske språk!

Szwedzki: Vi heter Trolltunga.  
Vi älskar alla skandinaviska språk!

Duński: Vi hedder Trolltunga.  
Vi elsker alle skandinaviske sprog!

Do usłyszenia w którymkolwiek z nich :)

W kwietniu zwiedzaliśmy plac budowy Follobanetunnelen, który będzie 
miał 20 km długości i będzie łączył Oslo S ze stacją Ski. Cztery wielkie 
maszyny TMB wydrążą najdłuższy kolejowy tunel w Skandynawii. Nad 
przebiegiem prac czuwa Bane Nor, rządowe przedsiębiorstwo zajmujące 
się infrastrukturą kolejową Norwegii.

Z okazji Święta Narodowego 3 maja mieliśmy zaszczyt wzięcia udzia-
łu w uroczystym przyjęciu wydanym przez Ambasador Nadzwyczaj-
ną i Pełnomocną RP w Królestwie Norwegii, Iwonę Woicką-Żuławską.  
W obchodach wzięło udział wielu szanownych gości zaangażowanych 
we współpracę polsko-norweską. 

Na zdjęciu:  Pani Aleksandra F. Eriksen (Prezes Omega Accounting AS & 
Polish Connection), Pani Ewa Danela Burdon (Prezes Norwesko-Polskiej 
Izby Handlowej), Pan prof. Józef Pacyna.
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7 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej 
przez Polską Ambasadę w Oslo we współpracy z Biurem Handlowym 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Oslo na temat polsko-norweskiej 
współpracy w zielonych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych. Prelekcje wygłosiła m.in Pani Iwona Woicka-Żuław-
ska - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Królestwie Norwegii.

Pod koniec maja byliśmy na Oslo Export Event organizowane w Oslo 
przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA).  Wy-
darzenie to miało na celu promocję współpracy polsko-norweskiej ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości inwestycyjne w regio-
nie Pomorza. Spotkanie objęte było patronatem Norwesko-Polskiej Izby 
Gospodarczej (NPCC). Wśród prelegentów byli między innymi Pani Iwo-
na Woicka-Żuławska - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rze-
czypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii, Pani Ewa Burdon - Prezes 
Zarządu Norwesko-Polskiej Izby Handlowej, Pan Per Stensland - Spe-
cjalny Doradca Innovation Norway/Invest in Norway oraz Alan Aleksan-
drowicz - Prezes Zarządu InvestGDA.

Gründerkafe w Sandvika to spotkanie zorganizowane z inicjatywy orga-
nizacji „Kvinner i Business” (Kobiety Biznesu) oraz Izb Gospodarczych 
Bærum i Asker. Aleksandra F. Eriksen opowiadała przyszłym przedsię-
biorcom,  którzy planują założyć firmę w Norwegii o swoich doświad-
czeniach w zakładaniu i prowadzeniu biznesu. 

Wizyta firm w naszym biurze w Oslo. Celem spotkania była prezentacja 
doświadczeń z prowadzenia biznesu w Norwegii. Można było zasięgnąć 
porad oraz uzyskać wiele cennych informacji. Na zdjęciu z Aleksandrą F. 
Eriksen pani Marzanna Borowik – właściciel i dyrektor spółki Vindu AS, 
która działa na rynku norweskim od września 2017. Firma jest przed-
stawicielem kilku polskich firm w branży stolarki okiennej, drzwiowej, 
fasadowej - Terma – Słupsk, Okpol – Skarbimierz, DrewTrans- Miastko, 
Selt Polska Opole i Selt Norge Oslo. Planują dalszy rozwój w sektorze 
budowlanym.  Firma promuje polskie produkty i polską wartość inte-
lektualną. „Budujemy firmę w oparciu o wartości ludzkie i gospodarkę 
zrównoważonego dobrobytu. Nasz slogan - Bygg en lysere framtid .”- 
mówiła podczas spotkania Pani Marzanna Borowik. 

Polish Connection miało także przyjemność wygłosić prelekcję pod tytu-
łem „Firma w Norwegii bez tajemnic” dla trzydziestu firm budowlanych, 
odwiedzających Norwegię w ramach misji gospodarczej Wschodniego 
Klastra Budowlanego. Tematykę BHP przedstawił nasz partner z firmy 
Soluton, Pan Paweł Boruń. Spotkanie poprowadziła Pani Martalena Ma-
dej, Kierownik Biura Handlowego w Oslo.
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NIELIMITOWANE
ROZMOWY

Pozostałe ceny dotyczą połączeń do krajów niewliczonych w pakiet, na numery specjalne, w strefi e bezcłowej, na statkach oraz pokładzie samolotów.
Prędkość transferu zależy od zasięgu oraz innych czynników. Czytaj więcej na myca..no

POLSKA

NIEMCY

USA
LITWA

DANIA

SZWECJA
ŁOTWA

UK

KANADA
IRLANDIA

RUMUNIA
USA

NOWOŚĆ

KANADA
NOWOŚĆ

IRLANDIA
NOWOŚĆ

RUMUNIA
NOWOŚĆ

300kr
miesięcznie

BEZ LIMITU
po Norwegii

BEZ LIMITU
SMS & MMS

INTERNET
3 GB

BeFree
wlicza również
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