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Szanowni Czytelnicy! 
 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwegian 

Accounting AS - dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii.
 W bieżącym numerze, w części ‘Polski przedsiębiorca w Norwegii’, prezentujemy polską  

firmę, która z sukcesem zaistniała na norweskim rynku. W dziale ‘Polski pracownik w Nor-
wegii’, norweski prawnik odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań za wypadki w miej-
scu pracy. Przybliżamy także temat odpisów podatkowych dla marynarzy i rybaków. W czę-
ści ‘Prawo norweskie’ odpowiadamy na wątpliwości dotyczące norweskiego prawa zamówień 
publicznych. W dziale ‘Prawo polskie’ wyjaśniamy różnice między podróżą służbową a oddele-
gowaniem pracownika. Informacje dotyczące obowiązku zgłaszania zleceń i pracobiorców do 
norweskich władz podatkowych podajemy w części ‘Przewodnik po urzędach’. W dziale ‘Gość 

Polish Connection’ rozmawiamy z panią Grażyną Iwanow, pionierką polskiej szkoły sobotniej i wieloletnią promotorką języ-
ka polskiego w Norwegii. W artykule o Svalbardzie, zamieszczonym w części ‘Norwegia po godzinach’, znajdą Państwo spo-
ro ciekawostek dotyczących tego wyjątkowego regionu. W tym dziale znajdują się także informacje o targach i wydarzeniach  
kulturalnych w Norwegii- także tych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Państwo propozycje tema-
tów, które warto byłoby poruszyć, prosimy o kontakt z redakcją, mieszczącą się w naszym biurze w Gdyni. 
Adres e-mail: office@polishconnection.no. 
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Polska firma z sukcesem w Norwegii  
- Charmelle.no

Skąd pomysł na profil firmy, 
czy był to świadomy wybór czy 
decyzja podjęta pod wpływem 
impulsu?

 Okres macierzyństwa był 
dla mnie czasem, kiedy szu-
kałam pomysłu na siebie i na 
swój własny biznes. Najbardziej 
zależało mi na tym, abym pra-
cę mogła wykonywać w domu  
i aby nie kolidowała z moim ży-
ciem rodzinnym. Od początku 
wiedziałam, że będzie to han-
del. Długo szukałam produk-
tów, które przyjęłyby się na tak 
trudnym i zamkniętym norwe-
skim rynku. 
 Gdy trafiłam na bieliznę by-
łam zaskoczona, że w Polsce 
jest aż tylu producentów bieli-
zny i że nasza bielizna jest tak 
wysokogatunkowa, cechująca 
się ciekawym wzornictwem  
i dbałością wykonania.

Czym konkretnie zajmuje się 
firma? 

 W naszej ofercie znajdują się 
produkty ze średniej półki, któ-

rych brak w Norwegii. Tutej-
szy rynek to luksusowe wyroby  
w wysokich cenach albo kiep-
skiej jakości bielizna ze skle-
pów sieciowych. Nasze produk-
ty cechują się wysoką jakością  
i niewygórowaną ceną. Na pew-
no są to wyjątkowe rzeczy, któ-
rych nie znajdzie się w innych 
norweskich sklepach, póki co! 
… ponieważ moją ambicją jest 
rozkochanie lokalnych klientek 
w polskiej bieliźnie, aby można 
ją było znaleźć w norweskich 
sklepach bieliźniarskich.

Jakie były początki, czy ciężko 
było zacząć?

 Początki były bardzo trudne. 
Jak już wcześniej wspomnia-
łam, na rozwój firmy mogłam 
poświęcić tylko niewielką część 
mojego czasu. Dodatkowymi 
przeszkodami były: słaba zna-
jomość języka, nieznajomość 
specyfiki norweskiego rynku  
i tutejszego klienta. Również 
zagadnienia techniczne były 
dla mnie zagadką. Musiałam 

całkowicie polegać na firmie 
komputerowej, której zleciłam 
wykonanie witryny sklepu in-
ternetowego. Niestety, skończy-
ło się to wręcz tragicznie. Oka-
zało się, że firma na naszym 
przykładzie dopiero uczy się, 
jak robić sklepy internetowe. To 
były pierwsze duże problemy, 
na jakie natrafiliśmy. Trudne 
było również zdobycie wyłącz-
ności na rynek norweski.
 Po roku działalności mieli-
śmy premierę sklepu pod nową 
nazwą  CHARMELLE.NO,  
z designem i funkcjami bardziej 
przyjaznymi klientowi. Droga 
była kręta i często miałam po-
czucie, ze porywam się z moty-
ką na księżyc. Dlatego teraz je-
stem tak dumna z ostatecznego 
rezultatu.

Jak długo firma istnieje na 
rynku?

 CHARMELLE.NO istnieje 
na rynku od 2 lat, cały czas roz-
wijamy się i poszerzamy nasz 
asortyment. Planujemy rownież 
otwarcie sklepu stacjonarnego. 

Jak Pani uważa, co na obec-
nym etapie dla firmy ta-
kiej, jaką Pani prowadzi, jest  
najtrudniejsze do przezwy-
ciężenia, aby utrzymać się na 
rynku?

Rozmowa z panią Mają Klimczuk, właścicielką firmy CHARMELLE.NO, o drodze do sukcesu w Nor-
wegii i rady dla początkujących.

 Najtrudniejsze na obecnym 
etapie jest rozreklamowanie 
sklepu i przekonanie norwe-
skich klientów do naszych pro-
duktów. Klientki z większym 
zaufaniem odnoszą się do pro-
duktów pochodzących z Fran-
cji, Włoch czy Stanów Zjed-
noczonych. Niestety, polska 
bielizna nie kojarzy się jeszcze 
z dobrą jakością. Tym bardziej 
cieszą mnie reakcje i zdziwie-
nie klientek, kiedy zachwycone 
naszymi produktami dowiadują 
się, że są to produkty z Polski. 
Myślę, że przekonywanie pań 
do naszej bielizny będzie dłu-
gim procesem, ale cieszę się, że 
biorę w nim udział.

Pani firma cały czas poszerza 
ofertę, wprowadza do ofer-
ty nowe produkty, podąża za 
najnowszymi trendami. Skąd 
bierze Pani nowe pomysły na 
rozwój firmy?

 Jestem kobietą i sama wiem 
najlepiej, jakie produkty mo-
głyby mi się osobiście przydać. 
Coraz lepiej znam również 
norweskie klientki i widzę, ja-
kie produkty mają największe 
powodzenie. Staram się zna-
leźć bieliznę, której w Norwegii 
nie ma albo jest bardzo droga. 
My możemy ją zaproponować  
w niższej cenie. To chyba naj-
przyjemniejsza część mojej pra-
cy – wyszukiwanie „perełek”, 
które potem sprzedaję swoim 
klientkom.

Bieliznę w Pani sklepie cechu-
je wysoka jakość, dobre ma-
teriały i ciekawe wzornictwo. 

Dogląda Pani wszystkiego 
osobiście czy korzysta z po-
mocy doradców?

 Tak, bardzo mi zależy, aby 
bielizna, którą oferujemy w na-
szym CHARMELLE.NO była 
wysokiej jakości. Wybieram 
najlepszych producentów. Za-
wsze zaczynam od zamówienia 
próbek, aby osobiście przeko-
nać się o jakości tkaniny i wy-
kończenia.

Jest Pani ekspertem jeśli cho-
dzi o bieliznę. Czy ma Pani ja-
kieś rady dla kobiet w sprawie 
doboru bielizny?

 Myślę, ze po 2 latach w bran-
ży mogę się uznać za eksperta. 
Najważniejsze jest, aby dobrać 
bieliznę do swojej sylwetki; 
zastanowić się, jakie atuty na-
szej figury powinnyśmy pod-
kreślić i  uwypuklić. Dlatego  
w CHARMELLE.NO można 
znaleźć wiele modeli, pasują-
cych na każdą sylwetkę i na 
każdą okazję. Mamy również 
kalkulatory rozmiarów, bardzo 
pomocne przy doborze bieli-
zny. Oferujemy też biustonosze 
w dużych rozmiarach i bieli-
znę modelującą, która świetnie 
ukrywa mankamenty sylwetki. 

Jakie ma Pani plany rozwoju 
firmy na najbliższy rok?

 Plany są ambitne, chcemy 
poszerzyć nasz asortyment  
o kolejne marki. Bardzo zależy 
mi na sprowadzeniu bielizny  
w rozmiarach powyżej XXL. 
Każda z nas zasługuje przecież 
na piękną bieliznę. 

 Kolejnym dużym krokiem 
będzie otwarcie butiku. W dal-
szej perspektywie chciałabym 
stworzyć własną linię bielizny.    

Czy czuje się Pani kobietą  
sukcesu?

 To podchwytliwe pytanie. 
Czuję, że zrobiłam już dużo  
i jestem z tego dumna, ale jesz-
cze sporo przede mną. Nie po-
kazałam jeszcze do końca, na 
co mnie stać, ale wciąż nad 
tym pracuję. Na pewno dążę do 
tego, by czuć się kobietą sukce-
su. 

Czego Pani życzyć na najbliż-
sze miesiące?

 Proszę mi życzyć zdrowia. 
Resztą zajmę się sama.;)

CHARMELLE 
UNDERTØY 

bajkowy świat pięknej bielizny.

Oferujemy produkty wysokiej 
jakości, nowoczesne modele  

o pięknych liniach.

Tylko dla naszych klientów:
darmowa i szybka wysyłka,
gwarancja najniższej ceny,

14-to dniowa możliwość zwrotu 
towaru.

Zapraszamy do 
Charmelle.no!
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1. STANDARDOWY ODPIS 
DLA MARYNARZY

 
 Marynarze, zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami, mają 
prawo do ubiegania się o spe-
cjalne odliczenie od podstawo-
wego dochodu za pracę, wy-
noszące 30% podstawowego 
przychodu objętego podatkiem 
w danym roku podatkowym. 
Odpis może wynieść maksy-
malnie 80.000 NOK; jego wy-
sokość wzrosła w 2003 roku  
z 70 000 NOK.

 Dochód na pokładzie obej-
muje:

wszystkie pieniądze wypła-•	
cane przez pracodawcę (np. 

pieniądze na jedzenie czy 
napoje)
zysk z działalności sprzeda-•	
żowej na pokładzie
wynagrodzenie za czas cho-•	
roby (sykepenger) oraz 
składki wyrównawcze wy-
płacane w przypadku cho-
roby lub uszkodzenia ciała 
zamiast pensji 

 O odpis można ubiegać się  
w przypadku pracy na następu-
jących statkach:

statki w handlu zagranicz-•	
nym, posiadające własne 
mechanizmy napędowe, 
niezależnie od wielkości 
statku;
statki używane do świad-•	

czenia usług zaopatrzenio-
wych, naprawczych bądź 
związanych z obsługą; pro-
wadzące badania sejsmo-
logiczne, geologiczne bądź 
podobne oraz działalność 
konstrukcyjną; używane  
w przemyśle naftowym lub 
do układania rur bądź kon-
serwacji;
okręty w służbie czynnej;•	
statki o wyporności 100 •	
ton rejestrowych brutto lub 
więcej, posiadające wła-
sny mechanizm napędowy 
i nieumieszczone na liście 
wyjątków (szczegółowe in-
formacje na stronie interne-
towej Skatteetaten).

Podatki 2011 – standardowy odpis dla 
rybaków i marynarzy
W Norwegii istnieje specjalny odpis dla rybaków i marynarzy. Jest to odpis trzydziestu procent 
przychodu w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 80.000 NOK dla marynarzy i nie 
więcej niż 150.000 NOK dla rybaków i wędkarzy. Poniżej znajdą Państwo podstawowe infor-
macje na temat tych odpisów. 

Warunki ubiegania się o przy-
znanie standardowego odpisu 
dla marynarzy:

odpis może być przyznany, •	
kiedy praca jako marynarz 
jest głównym zajęciem po-
datnika w ogólnym czasie 
pracy,
marynarz przepracował na •	
statku co najmniej 130 dni 
w danym roku podatko-
wym.

 Wymóg przepracowania 
na statku 130 dni wyróżnia pra-
cę na statku jako główne zaję-
cie marynarza spośród innych 
form aktywności związanych 
z żeglugą.

 Odpis nie jest przewidziany 
za pracę na pokładzie promów 
i statków pasażerskich w regu-
larnym ruchu między norwe-
skimi portami w sytuacji, kiedy 
odległość między pierwszym  
i ostatnim przystankiem wynosi 
mniej niż 300 mil morskich. 

 W prognozach podatko-
wych przewiduje się, że Skau-
geutvalget dokona weryfikacji 

odpisów. Skaugeutvalget zapro-
ponował zniesienie systemu ulg 
dla marynarzy, powołując się 
między innymi na fakt, że wiele 
inny grup zawodowych nie ma 
prawa do tak długiej nieobec-
ności w pracy jak właśnie ma-
rynarze.

2.  ODPIS DLA RYBAKÓW

 Podatnik, który w minio-
nym roku podatkowym przez 
co najmniej 130 dni organi-
zował bądź brał udział w po-
łowach na morzu lub wzdłuż 
wybrzeża, ma prawo do 30 % 
odpisu od dochodu netto, nie 
wyższe niż 150.000 NOK.

 Możliwe jest staranie się  
o odliczenie kosztów wyżywie-
nia podczas połowów.

 Warunki ubiegania się  
o przyznanie odpisu dla ryba-
ków:

podatnik musi organizować •	
bądź uczestniczyć w poło-
wach lub rybołówstwie na 
morzu lub wzdłuż wybrze-
ża; obejmuje to wszystkie 
formy rybołówstwa na sło-

nych wodach i połowy na 
morzu, bez względu na to, 
czy podatnik uprawiał taką 
działalność samotnie, czy  
w grupie;
odpis przyznawany jest ry-•	
bakom, dla których połowy 
bądź rybołówstwo na mo-
rzu bądź wzdłuż wybrze-
ża były głównym zajęciem  
w danym roku podatko-
wym.

 Pojęcie ‘główne zajęcie’ 
oznacza, że osoba w ciągu 
130-dniowego okresu przez 
większość czasu pracowała jako 
rybak. Podatnicy, którzy trak-
tują rybołówstwo jako zajęcie 
dodatkowe, nie mają prawa do 
odpisu. 

 W przypadku, kiedy po-
datnik w danym roku podat-
kowym częściowo zapracował 
na uzyskanie odpisu dla ryba-
ków, częściowo dla marynarzy 
wystarczy, że praca jako rybak 
i marynarz w sumie wyniesie 
przynajmniej 130 dni.

Martyna Mazurska

Standardowy odpis dla marynarzy

Procent: 
30,00%

Maksymalna wysokość odpisu:
80 000 NOK

Standardowy odpis dla rybaków

Procent :
30,00%

Maksymalna wysokość odpisu:
150 000 NOK

*  W wypadku, kiedy w tym samym roku podatkowym podatnik spełnia warunki na otrzymanie odpisu dla ryba-
ków oraz standardowego odpisu dla marynarzy, najpierw zostanie mu przyznany odpis dla marynarzy do kwoty  
80 000 NOK. Ponieważ maksymalna wysokość odpisu dla rybaków wynosi 150 000 NOK, w tym wypadku suma 
obu odpisów może być wyższa i wynieść 150 000 NOK.

**  Wszystkie podane w tym artykule wartości przytaczam za publikacjami urzędów norweskich datowanych na lipiec  
i sierpień 2011. Mogą one ulec zmianie.
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Jaka jest procedura w sytuacji 
wypadku przy pracy?
 Tuż po wypadku jest kilka 
ważnych rzeczy do zrobienia. 
Bardzo ważne jest, aby zabez-
pieczyć dowody na to, że wypa-
dek wydarzył się w pracy. Dziś 
większość telefonów komórko-
wych ma wbudowany aparat; 
warto zadbać o dokumentację 
fotograficzną tuż po wypadku.
 Ponadto, jeśli całą sytuację 
ktoś widział, powinno się ze-
brać dane świadków. Najważ-
niejsze są nazwiska osób, które 
były przy wypadku, powinno 
się spisać także ich numery te-
lefonów i adresy.
 Ważne jest także skomple-
towanie dokumentów potwier-
dzających pracę dla danej firmy 
czy przedsiębiorstwa, takich 
jak umowa o pracę czy odcinki 
pensji.
 Jeśli po wypadku pracodaw-
ca wysyła nam maile, SMSy do-
tyczące zdarzenia, powinniśmy 
je zachować; również mogą 
stanowić materiał dowodowy  
w późniejszym staraniu się  
o odszkodowanie.
 Kolejnym, nie mniej waż-
nym krokiem, jest udanie się do 
lekarza lub do szpitala. Najważ-
niejsze jest, oczywiście, spraw-
dzenie stanu swojego zdrowia, 
ale powinno się zadbać także  

o skompletowanie dokumen-
tacji. Należy zwrócić uwagę, 
aby lekarz zbadał nas dokład-
nie, zwłaszcza tam, gdzie sami 
nie jesteśmy w stanie się obej-
rzeć (plecy, kark, itp.). Wszyst-
kie rany powinny być wpisane  
w dokumentację medyczną, 
którą potem będzie mieć do 
wglądu towarzystwo ubez-
pieczeniowe. Ponadto, należy  
regularnie kontrolować swój 
stan zdrowia po wypadku;  
w razie poniesienia kosztów  
leczenia, rehabilitacji, lekarstw, 
warto zachować rachunki.
 Sprawę należy zgłosić do 
firmy ubezpieczeniowej, do 
NAV (jako uszczerbek na 
zdrowiu powstały podczas 
wykonywania pracy) oraz 
do Inspekcji Pracy (Arbe-
idstilsynet). Pomocy moż-
na szukać także na stronie 
w języku polskim prawo.no, 
której jestem współautorem, 
bądź w naszej kancelarii.

Kiedy mamy prawo do od-
szkodowania?
Zgodnie z prawem, muszą zo-
stać spełnione pewne kryte-
ria. Przede wszystkim, trzeba 
zebrać opisane wyżej dowody 
potwierdzające, że był to wypa-
dek przy pracy. Ponadto, trzeba 
udowodnić, że  w wyniku wy-
padku ponieśliśmy uszczerbek 

na zdrowiu bądź finansowy. 
Ważną rzeczą jest także wyka-
zanie, że istnieje bezpośredni 
związek między wypadkiem  
a obecną szkodą zdrowotną 
bądź finansową, że problemy 
zdrowotne nie są sprawą z prze-
szłości, za którą teraz staramy 
się wymusić odszkodowanie. 
Zazwyczaj badać nas będzie 
norweski lekarz bądź specjali-
sta, jednak ubezpieczalnia czę-
sto pokrywa część kosztów po-
dróży czy pobytu w Norwegii. 
Istotne jest też, żeby nie zacząć 
starać się o odszkodowanie zbyt 
późno, zebranie pełnej doku-
mentacji zajmie trochę czasu. 
Warto wiedzieć, że prawo do 
odszkodowania mamy też przy 
pracy na pół etatu czy pracując 
krótko, sezonowo; czasem tak-
że przy pracy na czarno. Każdy 
przypadek jest indywidualny, 
na pewno warto starać się o od-
szkodowanie. Pracownicy czę-
sto boją się stracić pracę, jednak 
powinno się zgłaszać wypadek,  
z tego powodu nikt nie powi-
nien mieć żadnych nieprzy-
jemności. W razie niejasności 
czy problemów, zawsze można 
skontaktować się z prawnikiem.

Co w sytuacji, kiedy na ciele nie 
ma żadnych widocznych ob-
rażeń? Czy wtedy także mamy 
prawo do odszkodowania?

Odszkodowania za wypadki w pracy
Thomas Benestad, radca prawny w kancelarii Salmon&Johansen z szerokim doświadczeniem  
w pomocy Polakom w Norwegii, przybliży temat odszkodowań za wypadki przy pracy.

Na temat prawa w Norwegii nie ma wielu stron internetowych w języku polskim. Tak oto narodził się 
pomysł www.prawo.no – strony, na której znaleźć można informacje na temat postępowania prawnego 
dla osób, które ucierpiały podczas wykonywania pracy lub w wypadku samochodowym w Norwegii. 
Systematycznie na stronie ukazują się także informacje o prawie norweskim w przypadku osób wyko-
rzystywanych lub ofiar przemocy. Z czasem na stronie www.prawo.no znaleźć będzie można również 
informacje z innych dziedzin życia.

 Nawet przy braku widocz-
nych zranień mamy prawo do 
odszkodowania. Są dwa rodzaje 
ran: fizyczne i psychiczne. Na 
przykład, pracownik spadnie  
z dużej wysokości, ma widocz-
ne obrażenia, może złamania 
czy inne widoczne zranienia. 
W takiej sytuacji jak najbardziej 
mamy prawo do odszkodowa-
nia. Ale takie prawo mamy też 
w momencie, gdy na przykład 
pracujemy przy dużych obiek-
tach i w wyniku awarii nic nam 
się nie stało, ale prawie zostali-
śmy przygnieceni. W takiej sy-
tuacji także możemy ubiegać się 
o odszkodowanie za poniesione 
rany psychiczne. 

Co możemy zrobić, kiedy pra-
codawca wypiera się odpowie-
dzialności za wypadek?
 Nieważne, co mówi praco-
dawca - pracownik, który miał 
wypadek w miejscu pracy ma 
prawo do odszkodowania. Jeśli 
wypadek miał miejsce w wyni-

ku zaniedbań, winy pracodaw-
cy - sprawa nie ulega wątpli-
wości. Jeśli pracujemy w firmie, 
która dba o swoich pracowni-
ków, jest uczciwa wobec nich  
i warunki pracy są nienaganne- 
wciąż mamy prawo do odszko-
dowania. Ważne jest zebranie 
dokumentacji opisanej powyżej 
i najważniejsze - zdarzenie musi 
mieć miejsce w pracy.

Czy mamy prawo do odszko-
dowania w przypadku śmierci 
kogoś z rodziny?
 Tak. Odszkodowanie przy-
sługuje nie tylko osobie, która 
miała wypadek przy pracy. Ta-
kie prawo ma wdowa lub wdo-
wiec, ale także konkubenci, 
mieszkający razem przez okre-
ślony okres czasu. Prawo do od-
szkodowania mają, do pewnego 
wieku, także dzieci osoby zmar-
łej. Również w przypadku na 
przykład śmierci żywiciela ro-
dziny, kiedy rodzina jest nara-
żona na pogorszenie warunków 

życia, a bliska osoba zginęła na 
przykład przez niedopełnienie 
warunków umowy przez pra-
codawcę czy wady techniczne 
obiektu czy maszyny, są szanse 
na uzyskanie odszkodowania. 
Oczywiście każdy przypadek 
jest indywidualny i wiele zależy 
od zebranego materiału dowo-
dowego.

Jak długo trzeba czekać na 
pieniądze?

 Rozpatrzenie sprawy trwa 
dość długo, do tego dochodzi 
czas potrzebny na załatwienie 
wszystkich dokumentów, czas 
oczekiwania na wizytę u specja-
listy, rozpatrzenie sprawy przez 
ubezpieczalnię. Warto oddać 
sprawę naszej kancelarii, po-
nieważ pomagamy w nadzoro-
waniu przebiegu całego proce-
su, wysyłamy przypomnienia, 
staramy się nadać wypadkom 
szybszy bieg. 

Thomas Benestad

THOMAS BENESTAD 
Absolwent Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Oslo. 

Od 2004 roku adwokat 

w kancelarii  Salomon&Johansen.

Tullinsgate 2, 0166 Oslo
Adres korespondencyjny:

Postboks 7144, St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: + 47 22 98 99 40
Faks: + 47 22 98 99 41

post@salomon-johansen.no

Kancelaria Salomon&Johansen prowadzi ponad 
100 spraw dotyczących polskich obywateli; jej głów-
ne specjalizacje w tym zakresie to: wypadki przy  
pracy, wypadki drogowe, ofiary przemocy oraz idące 

za tym wszelkiego rodzaju odszkodowania.
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1. Różne sposoby zdoby-
cia zlecenia budowlanego  
w Norwegii

 Kiedy polscy przedsiębiorcy 
starają się o zdobycie kontraktu 
na wykonanie zlecenia budow-
lanego, zazwyczaj mają do wy-
boru trzy możliwości:

Zawarcie umowy na pod-1. 
stawie znajomości ze zlece-
niodawcą,
Zawarcie umowy ze zlece-2. 
niodawcą publicznym na 
podstawie publicznego kon-
kursu ofert przetargowych,
Zawarcie umowy ze zle-3. 
ceniodawcą na podstawie 
prywatnego konkursu ofert 
przetargowych.

 Niewielu polskich przed-
siębiorców wybiera pierwszą 
możliwość, to znaczy zawarcie 
umowy na podstawie znajomo-
ści. W takim wypadku bowiem 
nie stosuje się przepisów doty-
czących zamówień publicznych, 
a prawa i obowiązki obu stron 
zależą od interpretacji zapisów 
określonych w umowie przyjętej 
przez strony. Jest to najprostszy 
sposób zawierania umów, ale ta 
pozorna łatwość prowadzi czę-
sto do trudności w określeniu, 
co przedsiębiorca budowlany 
musi dostarczyć, kiedy zlecenie 
zostanie wykonane, opłaco-

ne i za co trzeba będzie zapła-
cić. Jako prawnicy widzimy, że 
strony często niezbyt starannie 
określają w umowie wzajemne 
prawa i obowiązki.

2. Duże zlecenia budowlane 
przydzielane w trybie nor-
malnym po przeprowadze-
niu konkursu ofert

 Duże zlecenia budowlane 
są rozdzielane na podstawie 
publicznego lub prywatnego 
konkursu ofert. Treść przepi-
sów dotyczących przetargów 
różni się w zależności od tego, 
czy jest to przetarg publiczny 
czy prywatny. Zazwyczaj jest to 
oczywiste, jednak w niektórych 
przypadkach może budzić wąt-
pliwości. Jest to szeroki temat, 
dlatego w tym artykule nie bę-
dziemy bliżej opisywać tych 
różnic.

3.  Prawo dotyczące publicz-
nych przetargów obowią-
zujące w Norwegii jest 
takie samo, jak prawo do-
tyczące publicznych prze-
targów obowiązujące na 
terenie Unii Europejskiej 
/ Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego

Umowa z UE / EOG na-
kłada na Norwegię obowiązek 

posiadania określonych zasad 
dotyczących przetargów. Z tego 
powodu, prawo dotyczące kon-
kursów ofert w Norwegii jest 
silnie nacechowane zobowią-
zaniami dotyczącymi umowy  
z EOG.
 Prawnicy, którzy znają za-
sady dotyczące konkursów ofert 
w innych krajach Unii Europej-
skiej, zasadniczo rozpoznają 
więc te same zasady dotyczące 
norweskiego prawodawstwa  
w zakresie przetargów. Takie 
rozwiązanie kreuje w dużej 
mierze jednolitość przepisów 
prawnych w całej Unii i na ob-
szarze EOG oraz znacznie uła-
twia przesiębiorcom działają-
cym na terenie UE bądź EOG 
uczestniczenie w konkursach 
ofert przetargowych w innych 
krajach, będących członkami 
tych organizacji. Mimo tego, że 
zbiór przepisów w zasadzie jest 
taki sam w Norwegii, jak i w 
Polsce, to jednak można się do-
patrzyć pewnych różnic i niu-
ansów w interpretacji i stoso-
waniu prawa w poszczególnych 
krajach.
 Norweski zbiór przepisów 
prawnych jest próbą dopaso-
wania go do prawa obowiązu-
jącego na terenie UE, istnieje 
jednak znacząca różnica. Pod-
czas gdy wytyczne wynikające 
z umowy z UE/EOG nakładają 

Norweski prawnik radzi: Bent S. Kverme
PRYWATNE I PUBLICZNE PRZETARGI W NORWEGII
Często otrzymujemy zapytania o to, czy norweskie prawo zamówień publicznych jest podob-
ne do prawa zamówień publicznych obowiązujących w innych krajach. Pytanie jest ważne dla 
wszystkich zagranicznych przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność w Norwegii. Nie jest 
łatwo wykazać bezpośrednie podobieństwo między norweskim zbiorem zasad prawnych a pra-
wem obowiązującym w innych europejskich krajach. Spróbujemy jednak wskazać kilka głównych 
cech, koncentrując się na branży budowlanej.

na Norwegię jedynie obowiązek 
posiadania zasad dla zamówień 
publicznych powyżej okre-
ślonych progów finansowych  
(patrz: przepis o zamówieniach 
publicznych § 2-2), norweski 
rząd zdecydował się wprowa-
dzić prawie identyczne zasady 
dotyczące umów o wartości po-
wyżej 500 000 NOK. Wynika to 
z tego samego przepisu.
 Innymi słowy, Norwegia 
stosuje przepisy związane z pu-
blicznym zbiorem przepisów 
prawnych dotyczących prze-
targów w szerszym zakresie, 
niż wymaga tego umowa z UE/
EOG. Dla dostawców oznacza 
to, że dla znacznej liczby kon-
traktów, które mogłyby być roz-
dzielone bez stosowania zbioru 
zasad prawnych, obecnie mu-
szą być przeprowadzane prze-
targi, zgodnie z regulaminem. 
W ten sposób obecnie łatwiej 

jest zagranicznym przedsię-
biorstwom zdobyć kontrakty w 
sektorze publicznym w Norwe-
gii. Z drugiej strony, zagranicz-
ne przedsiębiorstwa muszą być 
konkurencyjne i dostosowywać 
się do zwyczajów budowlanych  
i kulturowych obowiązujących 
w Norwegii.

4. Nowe zasady UE/EOG 
wdrażane w Norwegii

 W Unii Europejskiej nie-
ustannie pracuje się nad 
ulepszeniem prawa. Prowa-
dzi to do wciąż nowych dy-
rektyw, które Norwegia musi 
wdrażać do swojego systemu 
prawnego. Ostatnia to dyrek-
tywa w sprawie egzekwowa-
nia (“Håndhevelsesdirektiv” 
2007/66/EF), która nakłada na 
Norwegię i inne kraje UE/EOG 
obowiązek posiadania krajo-

wych reguł prawnych dla bar-
dziej efektywnego egzekwowa-
nia zasad.
 Konkretnie mowa tu o na-
kładaniu sankcji:

Okres karencji1. 
Zawieszenie prawa do bra-2. 
nia udziału w przetargach
Umowy zawarte z narusze-3. 
niem przepisów są ‘niewcie-
lane w życie’

 Innymi słowy, można ocze-
kiwać zarówno zaostrzenia 
obowiązujących dziś w zbiorze 
przepisów prawnych reguł doty-
czących zamówień publicznych, 
jak i wprowadzania nowych za-
sad. Mówi się o wprowadzeniu 
znaczących zmian w obowiązu-
jących dziś zasadach. Jak będzie 
wyglądać nowy zbiór przepisów 
prawnych- za wcześnie, by wy-
rokować.

Bent S. Kverme

Bent S. Kverme   
Ukończył prawo na Uniwersytecie w Oslo oraz MBA na 
Uniwersytecie Webster w Genewie. Jest prawnikiem i dy-
rektorem generalnym kancelarii Tryti & Co AS, współ-
pracuje także z policją i armią. Bent S. Kverme posiada 
wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa budowla-
nego i gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji doty-
czących m.in. umów konsumenckich.

Od ponad 20-tu lat oferujemy doradztwo prawne i handlowe dotyczące nieruchomości oraz 
branży budowlanej. Nasi klienci to małe i średnie przedsiębiorstwa, agencje rządowe oraz osoby 
prywatne. Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi potrafimy zapew-
nić najwyższy standard usług prawnych. Ponadto doradzamy wszystkim naszym klientom, jakie 
działania mogą podjąć, aby zapobiec stratom i zwiększyć swoje zyski.

Tryti & Co AS,  Akersgata 8,  0158  OSLO,  Tel.: +47 22 94 18 00,  www.tryti.no

LAW FIRM
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 Podróż służbowa
 Będzie nią wykonywanie zada-
nia służbowego poza miejscowo-
ścią, w której znajduje się siedziba 
pracodawcy lub poza miejscowo-
ścią stałego wykonywania pracy 
na służbowe polecenie pracodaw-
cy. Jeśli strony umowy jako miej-
sce wykonywania pracy określiły 
pewien obszar terytorialny (geo-
graficzny, administracyjny), to 
przemieszczanie się pracownika 
w granicach tego obszaru nie bę-
dzie podróżą służbową. Nie  może 
to  pozbawić   jednak pracownika 
przywilejów związanych z podró-
żami i doprowadzić do przerzuce-
nia na niego części kosztów pracy, 
a zatem nie jest dopuszczalne (na-
wet za zgodą stron) takie określe-
nie miejsca świadczenia pracy, w 
którym pracownik w ciągu jednej 
doby pracowniczej nie byłby w 
stanie wykonać poleconych mu 
zadań, wliczając w to czas dojazdu  
i powrotu do miejsca ich wy-
konywania. Innymi słowy, o ile  
w umowie o pracę nie powin-
no się wpisać np. „Europa”, 
jako miejsca świadczenia pracy,  
o tyle dopuszczalne wydaje się być 
wpisanie obszaru jednego woje-
wództwa.
 Jakie prawa przysługują pra-
cownikowi odbywającemu po-
dróż służbową? Będzie wśród nich 
zwrot kosztów: diet  i innych na-
leżności za czas podróży (kosztów 
przejazdów, noclegów, dojazdów 
środkami komunikacji miejskiej, 
jak i innych udokumentowanych 
wydatków, określonych przez 
pracodawcę odpowiednio do uza-

sadnionych potrzeb pracownika). 
Jednocześnie nie zmieniają się za-
sady podlegania ustawodawstwu 
społecznemu przez pracownika, a 
wypłacane mu diety i inne należ-
ności nie stanowią podstawy wy-
miaru składek. 
 Jak długo zatem może po-
trwać podróż służbowa tak, aby 
bezpieczne było skorzystanie 
przez pracodawcę z tej możli-
wości? Choć żadna polska nor-
ma prawna nie określa wprost 
maksymalnego czasu trwania 
podróży służbowej, to w oparciu  
o analizę dotychczasowej prakty-
ki, jak i stanowisk organów skar-
bowych przyjmuje się, iż w miarę 
„bezpiecznym” rozwiązaniem jest 
wysłanie pracownika w podróż 
służbową przy krótkich wyjaz-
dach, trwających jednorazowo 
do 3 miesięcy, choć w indywi-
dualnych wypadkach spotkać się 
można z bardziej liberalnym po-
dejściem, dopuszczającym nawet 
6-miesięczne podróże. 

Oddelegowanie
 Choć polski ustawodaw-
ca nigdzie wprost nie wyjaśnił, 
co rozumie pod tym pojęciem, 
to jednak praktyka i orzecznic-
two wykształciły pewne utarte 
jego rozumienie. Oddelegowa-
niem będzie więc wykonywanie 
przez pracownika zadania służ-
bowego poza miejscowością, w 
której znajduje się siedziba pra-
codawcy lub poza miejscowo-
ścią stałego wykonywania pracy, 
skutkujące zmianą miejsca wyko-
nywania pracy na podstawie od-

rębnego porozumienia pracownika  
z pracodawcą (np. wypowiedze-
nia zmieniającego).

Przykład: W umowie o pracę 
pani Katarzyny miejscem wy-
konywania pracy jest siedziba 
spółki, czyli Piotrków Trybu-
nalski. Dynamiczny rozwój 
spółki i zawarcie kontraktów 
realizowanych w Norwegii 
spowodowały konieczność cza-
sowej zmiany miejsca świad-
czenia pracy przez panią Kata-
rzynę. Pracodawca wręczył jej 
wypowiedzenie zmieniające, 
modyfikujące  treść umowy 
o pracę w zakresie miejsca jej 
wykonywania na Oslo. Pani 
Katarzyna zaakceptowała zmie-
nione warunki zatrudnienia. 

 Jak natomiast przedstawiają 
się obowiązki związane z podle-
ganiem ubezpieczeniu społeczne-
mu pracownika oddelegowanego?
 Podstawową zasadą, ograni-
czoną wyjątkami, jest podleganie 
przez pracownika ustawodaw-
stwu tego państwa członkow-
skiego, w którym pracuje, mimo 
że mieszka na terytorium inne-
go państwa członkowskiego lub 
że firma, która go zatrudnia, ma 
swoją siedzibę na terytorium in-
nego kraju Wspólnoty. Jeżeli za-
tem pracownik zatrudniony jest 
u pracodawcy, który „wysyła” go 
do Norwegii na okres nie prze-
kraczający 12 miesięcy i nie zo-
stał skierowany na miejsce innej 
osoby, której okres skierowania 
upłynął, będzie podlegał na-

Praca w Norwegii, czyli jak to zrobić
Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim wydaniu Magazynu polski przedsiębiorca, podejmując decyzję 
związaną z prowadzeniem działalności w Norwegii, rozważa dwie możliwości - prowadzenia działalności 
w dalszym ciągu na terenie Polski, a do pracy za granicą skierowania jedynie swoich pracowników lub 
założenie przedsiębiorstwa bezpośrednio w Norwegii. W ramach pierwszej możliwości wyjaśnienia wyma-
ga, jak to zrobić, aby pozostać w zgodzie z polskim prawem, a na wypadek ewentualnej kontroli posiadać 
odpowiednie dokumenty i argumenty uzasadniające sięgnięcie po konkretne rozwiązanie prawne. Do 
dyspozycji polskiego przedsiębiorcy – pracodawcy - są de facto dwie możliwości – skorzystanie z insty-
tucji podróży służbowej lub oddelegowania (czasami zwanego także odesłaniem). Skorzystanie z każdej  
z nich, pomimo pewnych podobieństw, rodzi odmienne konsekwencje natury prawnej, podatkowej, 
ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się im zatem nieco bliżej.

dal ustawodawstwu polskiemu.  
W takim wypadku konieczne 
jednak będzie wystąpienie przez 
pracodawcę o poświadczenie 
formularza E-101, co wyjaśnimy 
szczegółowo w kolejnych wyda-
niach. 
 Wskazać trzeba także, iż usta-
lenie podstawy wymiaru składek 
pracownika delegowanego, nadal 
podlegającego  polskim ubezpie-
czeniom, zostało zmodyfikowane 
w stosunku do pracowników po-
zostałych. Przychód ze stosunku 
pracy pomniejszony powinien zo-
stać o równowartość diet za czas 
pobytu za granicą, przy jedno-
czesnym zachowaniu minimalnej 
miesięcznej podstawy wymiaru 
składek określonej przepisami.
Osobny problem stanowi także 
prawidłowe ustalenie zasad opo-
datkowania pracownika oddele-
gowanego – podatek dochodowy 
opłacony powinien zostać w Pol-
sce czy może jednak w Norwe-
gii? Ograniczone ramy niniejszej 
publikacji powodują, iż szcze-
gółowo tematyką zajmiemy się  
w kolejnym jej wydaniu, obecnie 
jedynie sygnalizując temat. 

Przykład: Pan Andrzej zostaje 
skierowany do pracy w Nor-
wegii przez polskiego praco-
dawcę. Będzie tam przebywał 
dłużej niż 183 dni w roku. 
Wynajął w Norwegii mieszka-
nie, założył  konto bankowe. 
Pomimo, iż w Polsce nie po-
siada żadnego majątku (miesz-
kania, samochodu), to jednak 
pozostała tam jego rodzina 
– żona oraz dzieci, mieszkają-
cy wspólnie z jego rodzicami 
w ich domu – zatem centrum 
interesów życiowych pana  
Andrzeja pozostało w Polsce. 
W konsekwencji podlega on  
w Polsce nadal nieograniczo-
nemu obowiązkowi podatko-
wemu. Jeśli jednak do Nor-
wegii wyjedzie jego najbliższa 
rodzina, tj.  żona i dzieci, 
uznać będzie można, że jego 
ośrodek interesów życiowych  
i obowiązek podatkowy znaj-
dują się w Norwegii. 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA ODDELEGOWANIE

Dotychczasowa umowa o pracę 
pozostaje w mocy

Obowiązek zmiany umowy o pracę  
w zakresie miejsca świadczenia 

pracy oraz elementów dodatkowych 
określonych w art. 29¹ kp 

Podleganie dotychczasowemu 
pracodawcy Możliwa zmiana w zakresie podległości 

Obowiązek zwrotu kosztów podróży 
wg zasad określonych w odrębnych 

przepisach 

Koszty pobytu za granicą może ponosić 
pracownik  lub pracodawca – o sposobie 

ich ponoszenia pracodawca informuje 
pracownika w trybie art. 29¹§ 2 kp 

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych diet 
i innych należności za czas podroży 

służbowej wg zasad określonych  
w odrębnych przepisach  

(art. 21 ust. 1 pkt 16 pdof)

O ile dodatkowe koszty podróży 
oraz pobytu za granicą ponosi 

pracownik, opodatkowanie podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych 

obejmuje całość uzyskanego dochodu 
z wyłączeniem przychodów opisanych 
w art. 21 ust. 1 pdof (m.in. 30% diety); 

o ile  to pracodawca ponosi koszty 
zakwaterowania pracownika za granicą – 
możliwość zwolnienia z opodatkowania  

przychodu z tego tytułu do kwoty  
500 PLN miesięcznie  

(art. 21 ust. 1 pkt 19 pdof)

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
opłacany od całości uzyskanych 
dochodów z pracy wykonywanej  

za granicą z uwzględnieniem zwolnienia 
opisanego powyżej

Zwolnienie z podatku dochodowego 
od osób fizycznych przychodów w 

wysokości 30% diety  
(art. 21 ust. 1 pkt 20 pdof)

Całość dochodów uzyskanych  
z pracy wykonywanej za granicą 

stanowi podstawę ustalania składek 
emerytalnych i rentowych 

Możliwość wyłączenia z podstawy 
ustalania składek emerytalnych 
i rentowych części przychodów 

uzyskanych z tytułu pracy za granicą 
w wysokości określonej w odrębnych 

przepisach

 Poniżej przedstawiamy Państwu także podstawowe różnice po-
między obiema instytucjami licząc, że pomogą one w wyborze naj-
właściwszego rozwiązania.
 W kolejnym wydaniu przedstawimy Państwu praktyczne aspekty 
skorzystania z obydwu form- zarówno w zakresie podatku dochodo-
wego, jak i systemu ubezpieczeń. 

Maciej Kucharski

Maciej Kucharski 
jest radcą prawnym, 

partnerem w Kancelarii  
Radców Prawnych  
Hałoń & Kucharski  
spółka partnerska.
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Jak wyglądało życie pani i pani 
rodziny na początku pobytu  
w Norwegii?

 Emigracja zawsze wiąże 
się z ciężkimi i nowymi do-
świadczeniami - zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Na 
początku problemem była nie 
tylko bariera językowa, ale tak-
że kulturowa.  Zetknęliśmy się 
przecież z zupełnie obcą nam 
kulturą, odmiennymi obycza-
jami, tradycjami, sposobem 
życia. Jednak dokładaliśmy  
z mężem wszelkich starań, aby 
emigracja nie była dla naszych 
dzieci zbyt traumatyczna. Zapi-
saliśmy je do lokalnego  klubu 
sportowego, aby mogły konty-
nuować, rozpoczętą w Polsce, 
naukę narciarstwa zjazdowego. 
W ten sposób otrzymały moż-
liwość codziennego kontaktu  
z dziećmi norweskimi, zawią-
zywania nowych przyjaźni, po-
znania Norwegii i Europy po-
przez uczestnictwo w zawodach 
narciarskich. Powoli pomagali-
śmy im zaprzyjaźnić się z nową 
rzeczywistością, jednocześnie 
dbając, by nie traciły kontaktu  
z Polską i polskością.

Jak poradzili sobie państwo  
z nauką języka?

 Od początku położyli-
śmy nacisk na naukę języka 
norweskiego. Po roku pobytu  
w Norwegii zostałam imma-
trykulowana na UIO i mogłam 
pogłębiać naukę języka na wyż-
szych poziomach, studiując jed-
nocześnie literaturę norweską. 
Dzieci uczyły się języka dzię-
ki codziennemu kontaktowi  
z norweskimi rówieśnikami  
w szkole i w klubie sportowym.

Według stereotypu, imigran-
ci często kompletnie mieszają 
się z miejscowymi, zatracając 
swoją tożsamość narodową 
albo wręcz przeciwnie – two-
rzą swoiste enklawy, izolu-
ją się od miejscowej kultury  
i języka. Jak postrzega Pani 
poziom asymilacji mniejszo-
ści polskiej w Norwegii? 

 W latach 80-tych nie było 
nas wielu w Norwegii, zaledwie 
około 9 tysięcy. Tych rodaków, 
których poznałam w owym 
czasie, podziwiałam za wspa-
niałą integrację z miejscową 
społecznością, z jednoczesnym 
zachowaniem w codziennym 
życiu polskich tradycji. Impo-
nowali mi także okazywaniem 
ofiarnej i bezinteresownej po-
mocy ojczyźnie, która znajdo-
wała się w nadzwyczaj trudnej 

sytuacji ekonomicznej. „Kul-
tura” i jej członkowie byli dla 
mnie „polskim domem”, a Gabi 
Bogusławska jego nieocenioną 
Matką.
 Nowa fala emigracji zarob-
kowej jest zbyt duża i różnorod-
na, a więc i proces jej asymilacji 
przebiega różnie. Głównym 
problemem tej grupy Polaków 
jest nieznajomość języka nor-
weskiego, a także brak środków 
i możliwości jego nauczania. 
Poruszałam często problem na-
uki języka norweskiego, będąc 
w KIMie. Walczyłam o darmo-
wą naukę dla Polaków, o prze-
tłumaczenie dokumentów na ję-
zyk polski, walczyłam o ośrodki,  
w których mogliby otrzymywać 
informacje w języku ojczystym. 
W Norwegii działa T.T.T. (P.He-
in)-TING TAR TID, jednak na 
wszystko potrzeba czasu…

Czy uważa Pani, na podsta-
wie swojego doświadczenia, 
że dwujęzyczność u dzieci jest 
czymś naturalnym, czy ra-
czej powinno się dbać przede 
wszystkim o rozwój języka no-
wego kraju, naukę ojczystego 
zostawiając na później?

 To ważny temat, który cią-
gle jest aktualny. Jako pedagog 

Język polski w Norwegii
Rozmowa z panią Grażyną Iwanow - polską reprezentantką w Komisji do spraw kontaktu 
imigrantów z władzami państwowymi (KIM).

wiedziałam od początku, że 
wczesny wiek dziecka charak-
teryzuje  niezwykła chłonność, 
ciekawość świata, silna moty-
wacja do kontaktów z otocze-
niem, ale również brak hamul-
ców w wielu zachowaniach,  
w tym w wypowiadaniu się  
w języku norweskim. Tylko  
w tym okresie życia jest możli-
we równoczesne przyswajanie 
dwóch języków - ojczystego  
i obcego. Najważniejsze jest 
jednak, i o tym należy pamię-
tać, że aby stać się dwujęzycz-
nym, należy zachować i roz-
wijać język ojczysty. Teoria ta 
jest poparta badaniami nauko-
wymi. I nie bacząc na to, iż w 
szkole nakazywano nam mówić 
z dziećmi w domu po norwe-
sku, świadomie łamaliśmy te 
polecenia. Rozmawialiśmy z 
nimi w dwóch językach mimo 
tego, że nasza znajomość nor-
weskiego była wówczas niedo-
stateczna i istniało ryzyko, że 
rozmawiając z dziećmi w tym 

języku mogliśmy im zaszkodzić 
w dalszej nauce, a nie pomóc. 
Chciałabym też podkreślić, że 
moje, dorosłe już dzisiaj dzieci, 
jako pierwsze mogą pochwa-
lić się w Norwegii certyfikatem  
z polskiego, są one też współ-
autorami prawniczego słowni-
ka polsko- norweskiego. I syn,  
i córka biegle mówią i czytają 
po polsku. 

Czy poza pracą w szpitalnej 
bibliotece tworzy Pani obecnie 
nowe projekty? 

 Obecnie pracuję w Zespo-
le Szpitali Vestre Viken HF w 
Bibliotece Medycznej w Dram-
men, Bærum, Konsberg i Rin-
gerike. Zajmuję się informacją 
naukową. W domu zaś pracuję 
nad zebraniem wszystkich lin-
ków do stron internetowych 
z przetłumaczonymi na język 
polski dokumentami i wska-
zówkami, które pomogłyby na-
szym rodakom w wyszukiwaniu 

potrzebnej im informacji. Jest 
ich niewyobrażalnie dużo, ale 
nikt, jak dotąd, nie pokusił się  
o ich usystematyzowanie. 
Pchnęła mnie zapewne do 
tego moja bibliotekarska cie-
kawość… Staram się również 
pomagać na co dzień tym 
wszystkim, którzy zostali w ja-
kiś sposób skrzywdzeni czy 
oszukani. Robię to, oczywiście, 
społecznie.
 Pracuję także nad historią 
nauczania języka  polskiego 
w Norwegii  oraz losami i za-
sługami wielkich Polaków dla 
Norwegii.

Czy ma Pani pomysły na nowe 
projekty związane z nauką ję-
zyka polskiego i promocji pol-
skiej kultury w Norwegii?

 Tak, pracuję nad współpra-
cą kulturalną norwesko-polską 
–marzę o organizacji Dni czy 
nawet Tygodni Polskich w Nor-
wegii na dużą skalę.

Grażyna Iwanow
polska reprezentantka KIM (Komisja do 
spraw kontaktu imigrantów z władzami pań-
stwowymi) w latach 2006-2009; pracowała  
z wieloma Polakami oraz imigrantami innych 
narodowości. Wraz z mężem  Romualdem 
stali się pionierami polskiej szkoły sobotniej, 
prowadzili także wiele projektów związanych 
z językiem polskim. Na co dzień pracuje  
w Bibliotece Medycznej.
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 Zagraniczne podmioty go-
spodarcze wykonujące swoją 
działalność na terenie Norwegii 
(tzw. Nuf - Norskregistert 
Utenlandsk Foretak) mają obo-
wiązek zgłaszania do Central-
nego Urzędu Podatkowego ds.  
Zagranicznych (SFU) informa-
cji dotyczących zleceń oraz pra-
cowników zatrudnionych przy 
realizacji zlecenia wykonywa-
nego:
-  w miejscu wykonywania 

działalności budowlanej  
i montażowej w Norwegii 
(np. place budowy, miejsca 
instalacji, itp.);

-  w miejscu pozostającym 
pod kontrolą zleceniodawcy  
w Norwegii;

-  na norweskim szelfie konty-
nentalnym.

 Informacje takie należy 
podać na specjalnie do tego 
przygotowanym formularzu  
RF-1199. 

 W pierwszej części formu-
larza należy podać informa-
cje o kontrakcie, tj. informacje  
o stronach zawierających 
umowę, datach rozpoczęcia  
i zakończenia zlecenia oraz  
miejscu jego realizacji. Jeże-
li podmiot  gospodarczy jest 
jeszcze w trakcie rejestracji 
i nie posiada numeru organi-
zacyjnego wskazane jest, aby 
załączyć tłumaczenie wpisu do 
ewidencji działalności gospo-

darczych, wydanego przez od-
powiednie władze z kraju, gdzie 
działalność została  zarejestro-
wana.

 Druga część formularza 
dotyczy pracowników zatrud-
nionych przy realizacji zlece-
nia. Tu należy podać numer 
personalny takiej osoby oraz 
daty rozpoczęcia i zakończenia 
pracy na danym kontrakcie. 
W przypadku, gdy pracownik 
takiego numeru nie posiada, 
należy udzielić informacji do-
datkowych, takich jak: data 
urodzenia, numer identyfika-
cji w kraju zamieszkania, płeć, 
narodowość, stan cywilny oraz 
adres. W takim przypadku waż-
ne jest także, aby załączyć kopię 
dokumentu tożsamości (pasz-
portu lub dowodu osobistego) 
pracownika. Informacje należy 
przesyłać najpóźniej do 14 dni 
po rozpoczęciu prac nad zlece-
niem. Jeżeli w zleceniu nastąpią 
zmiany, to należy zaktualizować 
wcześniej przesłane informacje 
najpóźniej do 14 dni po nastą-
pieniu zmiany. 

 Zgłoszenia można dokonać, 
wysyłając formularz w formie 
papierowej na adres Centralne-
go Urzędu Podatkowego lub za 
pośrednictwem strony interne-
towej www.altinn.no.

 Niewywiązanie się z obo-
wiązku informacyjnego może 
spowodować sankcje. Wła-

dze podatkowe mogą naliczać 
dzienne grzywny aż do czasu 
przekazania informacji. 

 Zwolnienie z obowiązku 
informacyjnego ma miejsce  
w przypadku wykonywa-
nia prac dla osób prywatnych  
i/lub jeżeli wartość zlecenia nie 
przekracza kwoty 10 000 koron 
norweskich.

Pod tym numerem  
(od godziny 8:00 do 15:30) 
skontaktujesz się z biurem 

Centralnego  
Urzędu Podatkowego  

ds. Zagranicznych:  
+47 51 96 96 00.

Adres elektroniczny:
sfu@skatteetaten.no

Adres korespondencyjny: 
Postboks 8031 

4068 STAVANGER

Adres urzędu: 
Lagårdsveien 46

4010 STAVANGER

Godziny otwarcia:
9:00 do 15:00 

(poniedziałek-piątek)

Barbara Krasowska

Obowiązek zgłaszania zleceń  
i pracobiorców do norweskich  
władz podatkowych

 Svalbard jest norweską pro-
wincją leżącą w Arktyce, już 
poza kontynentem europejskim. 
Obejmuje ona swym zasięgiem 
archipelag Svalbard wraz z kil-
koma wyspami niewchodzącymi 
w jego skład (do takich należy 
np. Bjørnøya – Wyspa Niedźwie-
dzia). Największą wyspą, która 
wchodzi w skład archipelagu, jest 
Spitsbergen. Otoczony przez Mo-
rze Barentsa, Morze Grenlandz-
kie i Ocean Arktyczny, Svalbard 
sytuuje się w odległości około 
800 km od Norwegii oraz 1100 
km od bieguna północnego. Cał-
kowitą powierzchnię archipela-
gu, 62 049 km2,  zamieszkuje za-
ledwie około 2,5 tys. osób, które 
można śmiało określić mianem 
pionierów, rzucających wyzwanie 
tej skutej lodem połaci lądu i rzą-
dzącej nią naturze. Ludność stała 
mieszka jedynie na Spitsberge-
nie, gdzie najważniejsze skupiska 
ludności to Longyearbyen (1,8 
tys. ludności), Ny Ålesund oraz 
stacje naukowe i meteorologicz-
ne, wśród których największe 
znaczenie mają nie tylko te nor-
weskie i rosyjskie, ale także te 

założone przez Polaków! Obszar 
archipelagu znajduje się pod nor-
weskim zwierzchnictwem, zgod-
nie z Traktatem Spitsbergeńskim 
z 1920 r., a najwyższą władzę nad 
nim sprawuje gubernator (norw. 
Sysselmannen), który koncentru-
je w swoich rękach kontrolę nad 
administracją, sądownictwem, 
porządkiem publicznym oraz 
ochroną środowiska. 

Zapomniana kraina
 Wiele osób nie zwraca uwa-
gi na ten jeden z najdalej wysu-
niętych na północ regionów za-
mieszkałych przez ludzi. Może 
się wydawać, że jedynymi miesz-
kańcami tak usytuowanego geo-
graficznie miejsca mogą być 
niedźwiedzie polarne, renifery 
i inne gatunki zwierząt przywy-
kłych do ekstremalnie niskich 
temperatur. Tymczasem okazuje 
się, że na Svalbardzie cywiliza-
cja nie ma się wcale tak źle! Tu-
taj, jak w każdej innej prowincji 
Norwegii, ludzie żyją i pracują, 
choć niewątpliwie wymaga to od 
nich nieprzeciętnych umiejętno-
ści przystosowawczych. 

Zbawienny wpływ  
Prądu Zatokowego

 Warunki klimatyczne na Sval-
bardzie cechują się dość szeroką 
rozbieżnością z uwagi na szero-
kość geograficzną. Średnia tem-
peratura w okresie letnim wyno-
si 4-6°C, podczas gdy w styczniu 
jest to od -16°C do -12°C. Naj-
niższa zanotowana temperatu-
ra wynosiła -46,3°C, najwyższa 
+24,5°C. Znaczny wpływ na 
wzrost średniej temperatury ma 
ciepły Prąd Zatokowy, który po-
woduje, że temperatury zimowe 
na archipelagu są o około 20°C 
wyższe aniżeli te panujące na 
podobnej szerokości geograficz-
nej w Kanadzie czy Rosji. Dzięki 
temu czynnikowi wody oblewa-
jące Svalbard nie zamarzają cał-
kowicie i nie tracą żeglowności 
przez większą część roku. Ogól-
nie rzecz biorąc, siarczyste mro-
zy w tym rejonie są mitem, choć 
należy zaznaczyć, że występują 
tam silne wiatry. 
 Ważnym elementem kształtu-
jącym rzeczywistość archipelagu 
są dni i noce polarne, których 
występowanie jest charaktery-
styczne dla tych szerokości geo-
graficznych i determinuje zacho-
wanie się fauny i flory regionu, 
które wykształciły określone 
cechy przystosowawcze, pozwa-
lające na przeżycie w takich oko-
licznościach. Warto wiedzieć, że 
pokrywa lodowa na Svalbardzie 
stanowi 60% archipelagu; z kolei 
30% terenu stanowią nagie skały. 
Jedynie 10% obszaru archipelagu 
jest pokryte jakąkolwiek roślin-
nością. 

Skuty lodem norweski raj podatkowy
Na północnym krańcu kuli ziemskiej znajduje się magiczne miejsce. Nieludzka ziemia, poszarpa-
na na wiele wysp, na której faktyczne rządy sprawuje dzika natura. Bezdroża, niedźwiedzie polar-
ne i wszechobecne rezerwaty przyrody. Svalbard. Zapomniana kraina, a zarazem oczko w głowie 
świata i ukrywający się za ponurą, lodową otoczką raj dla odważnych przedsiębiorców.
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Perła społeczności  
międzynarodowej

 Obecny status Svalbardu  
w świetle prawa międzynaro-
dowego został rozstrzygnięty 
dopiero w XX wieku. Na mocy 
zawartego w 1920 roku Traktatu 
Svalbardzkiego/Spitsbergeńskie-
go, przyznano pełne zwierzch-
nictwo Królestwa Norwegii nad 
tym obszarem, gwarantując jed-
nocześnie państwom-sygnata-
riuszom (w tym Polsce) prawo 
do eksploatacji kopalin w rejo-
nie archipelagu, łowiectwa oraz 
prowadzenia badań i wszelakich 
form działalności gospodarczej. 
Mimo iż Svalbard nie jest obję-
ty strefą Schengen, nie należy 
też do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, obywatele pań-
stw-sygnatariuszy traktatu mają 
prawo do osiedlania się, kupo-
wania domów oraz przebywania 
na tym terenie bez wizy na czas 
nieokreślony, uzyskawszy jedy-
nie pozwolenie gubernatora. Do 
głównych obowiązków Norwegii 
należy zabezpieczanie porząd-
ku na archipelagu oraz ochrona 
środowiska, w tym wielu parków 
narodowych i rezerwatów przy-
rody.

Arktyczny raj podatkowy?
 Z punktu widzenia przedsię-
biorców i pracowników, bardzo 
kuszącą perspektywą są nie-
zwykle korzystne przepisy po-
datkowe obejmujące prowincję 
Svalbard. Korzyści podatkowe 
związane z tym regionem wy-
nikają bezpośrednio z Traktatu 
Spitsbergeńskiego/Svalbardzkie-
go, gdzie jako podstawę regula-
cji podatkowych przyjęto zasa-
dę, iż Królestwo Norwegii nie 
może czerpać korzyści z podat-
ków naliczonych na Svalbardzie,  
a wpływy podatkowe mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do 
zaspokajania potrzeb tej prowin-
cji i zamieszkującej ją ludności. 
W konsekwencji tych postano-
wień, podatki na Svalbardzie na-
leżą do najniższych na świecie. 

Wśród ulg i korzyści najważniej-
sze to:

Mniejsze podatki dla firm
 Podatek od firmy (norw.  
bedriftsskatt) wynosi tutaj 16% 
(na terenie Norwegii podatek ten 
wynosi 28%) dla przedsiębiorstw 
mających obrót do 10 mln ko-
ron norweskich. Firmy są też 
zwolnione z  płacenia składki na 
ubezpieczenie społeczne pracow-
ników (norw. arbeidsgiveravgift, 
jej wysokość różni się w poszcze-
gólnych regionach, ale może do-
chodzić nawet do 14,1%), której 
uiszczanie jest obowiązkowe dla 
pracodawców we wszystkich po-
zostałych prowincjach państwa 
norweskiego oprócz Finnmarku 
i Północnego Troms (firmy dzia-
łające na tych obszarach rów-
nież są zwolnione z tej składki, 
o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze periodyku). 

Zerowa stawka VAT
 Jedyną w swoim rodzaju ko-
rzyścią podatkową, charaktery-
styczną tylko dla Svalbardu, jest 
zwolnienie z odprowadzania po-
datku VAT. Zerowa stawka VAT 
jest ewenementem na tle całego 
państwa norweskiego, gdzie we 
wszystkich pozostałych prowin-
cjach obowiązuje stawka VAT 

wynosząca 25%. 
 Przy wyliczaniu tych wszyst-
kich korzyści należy uwzględnić 
fakt, iż decydenci dość rygory-
stycznie podchodzą do prowa-
dzenia działalności na obszarze 
archipelagu; przedsiębiorstwa 
zainteresowane prowadzeniem 
tam działalności powinny mieć 
swoją siedzibę oraz zarząd ulo-
kowane na obszarze Svalbardu. 
Władze są nastawione na wspie-
ranie lokalnej przedsiębiorczo-
ści i bronią się przed sprytnymi 
firmami, dążącymi wyłącznie do 
wykorzystania przywilejów po-
datkowych. Jednym z przejawów 
wspierania lokalnej przedsiębior-
czości jest działający Fundusz 
Wspierania Przedsiębiorczości 
(norw. Næringsfond), utworzony 
w Longyearbyen w 2004 roku.

Niższy podatek dochodowy
 Kolejny przywilej podatkowy 
dotyczy podatku dochodowego 
osób fizycznych, którego stawka, 
zgodnie z danymi urzędu skar-
bowego na rok 2011, wynosi na 
Svalbardzie 8% przy dochodzie 
nieprzekraczającym 907 692 
NOK (22% przy dochodzie wyż-
szym niż 907 692 NOK), podczas 
gdy w większości prowincji nor-
weskich wynosi on 28%.  

Rozszerzone wsparcie na dziecko
 Warto wspomnieć o dodat-
kowym wsparciu finansowym, 
jakie otrzymują zamieszkujące 
na Svalbardzie rodziny z dzieć-
mi. Otrzymują one rocznie do-
datkowo 3 840 NOK do zasiłku 
rodzinnego (tzw. Svalbardtilleg-
get) na każde dziecko (320 koron 
miesięcznie); podobna sytuacja 
ma miejsce tylko w rejonie Finn-
mark/Północny Troms.

Gospodarka archipelagu
 Życie gospodarcze Svalbar-
du koncentruje się wokół trzech 
głównych dziedzin. Są nimi: wy-
dobycie węgla, turystyka oraz 
badania naukowe. Te trzy dzie-
dziny mają największy udział  
w dochodach wypracowywanych 
na obszarze archipelagu i stano-
wią fasadę arktycznej ekonomii, 
choć nie są jedynymi branżami 
obecnymi w tym rejonie.
 
Przemysł wydobywczy
Najważniejszą gałęzią gospo-
darki Svalbardu jest wydobycie 
węgla kamiennego. Działalność  
w ramach tej branży miała 
swe początki już na początku  
XX wieku. W przeszłości udział  
w niej miały nie tylko firmy 
norweskie i rosyjskie (jak to ma 
miejsce obecnie), ale także ame-
rykańskie, brytyjskie, holender-
skie i szwedzkie, które korzy-
stały z wolności eksploatowania 
złóż naturalnych archipelagu na 
mocy traktatu z 1920 roku. Te-
raźniejszość należy jednak do 
Norwegów i Rosjan. Największą 
norweską firmą wydobywającą 
węgiel kamienny na Svalbardzie 
jest Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani (SNSK), która do 
początku lat 80-tych XX wie-
ku była praktycznie jedynym 
przedsiębiorstwem działającym 
na tym obszarze. Pomimo iż od 
tego czasu na archipelagu rozwi-
nęły się inne gałęzie gospodarki, 
SNSK zachowała swoją dominu-
jącą pozycję, jest pracodawcą dla 
około 350 przedstawicieli norwe-

skiej populacji Svalbardu i pro-
wadzi swoje prace w kopalniach 
Sveagruva oraz Gruve 7 nieda-
leko Longyearbyen. Mniejszym 
graczem w tej branży jest rosyj-
ski Arktikugol, którego głównym 
zadaniem jest zaopatrywanie  
w energię drugiej pod względem 
wielkości osady na Svalbardzie, 
Barentsburga. Poza węglem ka-
miennym, należy wspomnieć  
o występujących na tym obsza-
rze rudach żelaza, miedzi, cynku 
oraz fosforanach. Planowane jest 
także wydobycie ropy naftowej, 
znajdującej się na głębokości 
około 1 km.

Rybołówstwo i łowiectwo
Historycznie w regionie Sval-
bardu zajmowano się wieloryb-
nictwem oraz rybołówstwem,  
a także polowaniami na foki, re-
nifery oraz lisy, co utrzymało się 
do dnia dzisiejszego. Zajmując 
się tymi profesjami, należy jed-
nakże mieć na uwadze liczne 
przepisy, które mają na celu za-
chowanie równowagi ekosystemu 
arktycznego i są rygorystycznie 
egzekwowane.
 
Turystyka
Turystyka jest bardzo ważną 
gałęzią gospodarki Svalbardu. 
Rocznie wyspę odwiedza około 
60 000 osób, by podziwiać noce  
i dni polarne oraz unikalną fau-

nę i florę tego regionu. Najważ-
niejszymi graczami w tej branży 
są Svalbard Reiseliv, Hurtigru-
ten, Spitsbergen Travel oraz Ba-
secamp Spitsbergen. Najchęt-
niej odwiedzanymi miejscami 
są: Longyearbyen, Kongsfjorden  
i Magdalenefjorden. Wśród  
zimowych i letnich rozrywek naj-
popularniejsze są wycieczki pie-
sze, safari z psim zaprzęgiem lub 
na skuterach śnieżnych, rejsy na 
wodach oblewających archipelag 
i wiele innych. Turystyka jest po-
strzegana jako jedna z najszybciej 
rozwijających się sfer gospodarki, 
co jest zgodne z ogólnoświatową 
tendencją.

Badania naukowe
Svalbard jest „oczkiem w głowie” 
wszelkiego rodzaju badaczy, stąd 
mnogość działających na terenie 
archipelagu stacji badawczych 
oraz instytutów, które są skupio-
ne głównie w rejonie Longyear-
byen oraz Ny Ålesund. Wśród 
nich prym wiodą jednostki 
norweskie, takie jak Norsk Po-
larinstitutt, nie można jednak 
bagatelizować roli, jaką odgry-
wają międzynarodowe stacje ba-
dawcze z Polski (najważniejsza 
z nich to Polska Stacja Polarna 
Hornsund, prowadząca całorocz-
ną działalność naukową) oraz 
innych krajów. Na Svalbardzie 
funkcjonuje także Centrum Uni-
wersyteckie w Svalbardzie (norw. 
Universitetssenteret på Svalbard 
– UNIS) prowadzące badania 
m.in. w dziedzinie biologii ark-
tycznej, geologii oraz geofizyki 
i będące specjalnym instytutem 
dla studentów z innych uczelni 
norweskich i zagranicznych. Bar-
dzo interesującym projektem jest 
stworzony na obszarze Svalbardu 
Globalny Bank Nasion (norw. 
Svalbard Globale Frøhvelv), 
zbudowany w celu przechowy-
wania nasion roślin jadalnych  
z całego świata. Jest on ulokowany  
w tunelu wydrążonym w wiecz-
nej zmarzlinie, gdzie stale panuje 
ujemna temperatura.
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Kultura i infrastruktura
Nawet na takich  rubieżach ziem-
skiego globu jak Arktyka, życie 
kulturalne ma się całkiem nieźle. 
Na Svalbardzie działa telewizja 
Longyearbyen TV, regularnie 
ukazuje się też tygodnik „Sval-
bardposten”. Osada Longyearby-
en może się pochwalić szpitalem, 
szkołą podstawową oraz śred-
nią, wspomnianym już centrum 
uniwersyteckim, a także kinem, 
biblioteką, centrum sportowym, 
kilkoma muzeami i dwiema ga-
leriami sztuki. Od 2004 roku co 
roku w Longyearbyen odbywa 
się festiwal „Dark Season Blues 
Spitsbergen”, który jest jedyną 
tego typu imprezą na tak daleko 
wysuniętych na północ szeroko-
ściach geograficznych.
 Na Svalbardzie nie istnieją 
połączenia drogowe między po-
rozrzucanymi osadami (istnie-
ją drogi wewnątrz osad), prze-
mieszczanie się po archipelagu 
jest możliwe dzięki skuterom 
śnieżnym, łodziom oraz poprzez 
transport powietrzny. War-
to dodać, że Lotnisko Svalbard  
w Longyearbyen jest jedynym 
lotniskiem oferującym możli-
wość opuszczenia archipelagu. 
Transport powietrzny w ramach 
obszaru Svalbardu również funk-
cjonuje, ale na ogół zapewniają 
go swoim pracownikom duże fir-
my i nie jest on ogólnodostępny.

Dochody i konsumpcja  
idą w górę

 Niemal każdy mieszkaniec 
Svalbardu pracuje, bądź wchodzi 
w skład gospodarstwa domowe-
go, gdzie jedna lub więcej osób 
jest zatrudnionych. Zatrudnienie 
wśród osób dorosłych wynosi 
80% (dla przykładu, w Norwe-
gii kontynentalnej jest to 70%). 
Podczas gdy górnictwo jest na-
dal główną gałęzią przemysłu, 
prywatny przemysł usługowy 
podwoił zatrudnienie w okre-
sie 1993-2007. Większość wśród 

osób pracujących na stałe stano-
wią mężczyźni (67%). Ponad jed-
na trzecia pracowników na Sval-
bardzie to pracownicy sezonowi. 
 Rzucającą się w oczy cechą 
życia gospodarczego Svalbardu 
są wyższe dochody roczne miesz-
kańców archipelagu (o średnio 
23%) od tych zamieszkujących 
Norwegię kontynentalną oraz 
zmieniający się z roku na rok dy-

namiczny wzrost uposażeń. Jest 
to spowodowane głównie wspo-
mnianymi udogodnieniami po-
datkowymi. 
 Wysokie dochody wiążą się 
nierozerwalnie z wysokim pozio-
mem konsumpcji. Gospodarstwa 
domowe na Svalbardzie przezna-
czają na konsumpcję około 16% 
więcej aniżeli te kontynentalne, 
w dodatku towary na archipe-
lagu są relatywnie tańsze (brak 
VATu). Mieszkańcy Svalbardu 
wydają dużo pieniędzy na odzież, 
rozrywki kulturalne i transport, 
który w obrębie archipelagu jest 
dość drogi ze względu na fakt, iż 
przemieszczanie się często odby-
wa się drogą powietrzną. Warto 
dodać, że przeciętny mieszka-
niec Svalbardu jest zmuszony za-
opatrzyć się w sprzęt, który jest 
zbędny w innych warunkach kli-
matycznych, np. skuter śnieżny, 
czy broń palną na wypadek ataku 
niedźwiedzia polarnego. 

 Wymarzone miejsce  
dla wybrańców

Svalbard jest nieprzeciętnym 
miejscem na kuli ziemskiej. 
Nie każdy jest w stanie znaleźć  
w sobie tyle hartu ducha i zdol-
ności przystosowawczych, by żyć 
i pracować w tym miejscu. Ar-
chipelag przyjmuje odważnych 
i pracowitych ludzi z otwartymi 
ramionami, daje równe szanse 

i kusi swoimi niespotykanymi 
przywilejami podatkowymi, fa-
scynującą przyrodą i pięknymi 
krajobrazami. Tutaj czas płynie  
w innym tempie, a problemy 
kontynentu europejskiego wyda-
ją się odległą i męczącą perspek-
tywą. Nie jest to miejsce dla ska-
zanych na jakąkolwiek banicję, 
ale dla przebojowych i nieboją-
cych się wielkich wyzwań ludzi, 
którzy nie tylko wzbogacają się, 
mieszkając i pracując na archipe-
lagu, ale też przyczyniają się do 
umocnienia ludzkiej obecności 
na tym terenie i dbają o ten wiel-
ki lodowy rezerwat, nad którym 
sprawowanie opieki nie powinno 
być jedynie obowiązkiem norwe-
skiego suwerena, ale całej ludz-
kości.

Borys Borowski 
Autor korzystał z publikacji:   

www.svalbard.net    www.ssb.no
www.regjeringen.no

www.sysselmannen.no

Targi i wystawy w Norwegii 
– Listopad 2011

BOLIGMESSE 
Cykl targów i wystaw poświęconych branży mieszkaniowej „Gjør Din Bolig Bedre” 

4 – 6 Listopada: Trondheim

Targi Boligmesse poświęcone są wszystkiemu, co łączy się z pojęciem domu – od renowacji poprzez wystrój mieszkania 
(domu) i ogrodu. Jest to wspaniałe miejsce dla tych wszystkich, którzy pragną zaprezentować swoją ofertę, nawiązać 
nowe kontakty biznesowe, znaleźć odpowiednich fachowców czy wreszcie zapoznać się z nowościami rynkowymi w tej 
dziedzinie.
 Więcej informacji: www.boligmesse.no

Ski- i Boardexpo 2011
Największe norweskie targi sportów zimowych

4-6 listopada: Norges Varemesse, Lillestrøm

Skiexpo i Boardexpo to największe norweskie targi sportów zimowych otwartych dla publiczności. Będzie tu można zna-
leźć wszystko, co jest potrzebne do uprawiania sportów zimowych. Targi odbywać się będą w dwóch halach. W Hali B 
znajduje się SKIEXPO z wystawą nowości dla zainteresowanych m.in. narciarstwem biegowym, alpejskim, Big Jump; na 
scenie odbywać się będą także pokazy mody i rozmaite programy rozrywkowe. Na terenie Hali B znajdzie się również 
sporo sklepów, także z wyprzedażami.
Hala A to strefa desek- zarówno snowboardowych, skateboardowych, jak i surfingowych. Na terenie Boardexpo także 
znajdzie się sporo rozmaitych sklepów dla miłośników ‘parapetów’.
 Więcej informacji: http://www.skiexpo.no

Den Store Alternativmessen
Największe skandynawskie targi alternatywne

18- 20 listopada: Norges varemesse, Lillestrøm

Pierwsze Targi Alternatywne odbyły się w 1993 roku i od tego czasu 
rozwijają się z każdym rokiem.  Jest to przestrzeń, która jest otwarta 
dla wszystkich i może prowadzić do wzrostu wzajemnego zrozumienia 
i tolerancji. Celem jest odczucie różnorodności występującej w naturze 
oraz zainspirowanie wewnętrznego rozwoju u zwiedzających.
 Więcej informacji: http://www.altnett.no/messene

Konferencja Nauczania w Wierze

27  listopada: Norges varemesse, Lillestrøm

Konferencja Nauczania w Wierze to coroczne zgromadzenie ponad 
1000 ludzi. Uczestnicy na różne sposoby pracują nad upowszechnia-
niem wiary wśród dzieci i młodzieży. 
Konferencja jest organizowana przy współpracy Rady Kościoła i IKO- 
Kościelnego Centrum Pedagogicznego.
 Więcej informacji: http://www.trosopplaringskonferansen.no
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Wybrane wydarzenia kulturalne w Norwegii
Listopad / grudzień 2011

Gingerbread Town (Pepperkakebyen)

26. listopada- 31. grudnia
Bergen

Miniaturowe domy, pociągi, samochody i statki wykonane z piernika? Żeby obejrzeć miniaturową wersję Bergen wyko-
naną przez uczniów szkół i przedszkoli, w świątecznym okresie warto wybrać się na Torgallmenningen. Widok pierniko-
wego miasta to jedna z najbardziej zapierających dech w piersiach tradycji Bergen.
 Więcej informacji: www.pepperkakebyen.org 

Świąteczny jarmark na placu przed ratuszem

26 listopada - 20 grudnia
Oslo

Doroczny jarmark świąteczny, gdzie można będzie poczuć świąteczną atmosferę i kupić drobiazgi z drewna czy szkła, 
ręcznie wykonaną biżuterię, ceramikę, a przy okazji posmakować jedzenia nieodłącznie kojarzącego się ze zbliżającym 
się Bożym Narodzeniem, jak glazurowane jabłka, pieczone migdały czy gofry. Do tego szereg innych atrakcji.
 Więcej informacji: http://www.julemarked.no

 

Festival of Lights 

27 listopada - 01 grudnia
Bergen

Tradycyjne otwarcie sezonu świątecznego przy Festplassen, gdzie całe rodziny spotykają się na marszu z pochodniami i 
podziwiają magiczny pokaz fajerwerków. Trasa procesji z pochodniami przebiega wokół jeziora Lille Lungegårdsvann w 
samym sercu Bergen.
 Więcej informacji: www.bergensentrum.no 

Dni pokoju 

9-12 grudnia
Oslo

10. grudnia każdego roku  o godzinie 13 w ratuszu w Oslo odbywa się uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. 
Król Norwegii w obecności członków rządu, parlamentu oraz najważniejszych przedstawicieli życia publicznego i kultu-
ralnego wręcza laureatowi medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną. Po uroczystości odbywają się oficjalne imprezy, takie 
jak procesja z pochodniami, koncerty i wystawy.
 Więcej informacji: http://www.visitoslo.com

TELEFON ALARMOWY  
(pogotowie, straż pożarna, policja) 

 Telefon: 112

INFORMACJA
 Telefon: 1881

INFORMACJA TURYSTYCZNA  
ORAZ TRANSPORT MIEJSKI
 Telefon: 177
 www.trafikanten.no

BEDIN – Informacja na temat zakładania  
i prowadzenia przedsiębiorstwa w Norwegii.

 Telefon: 800 33 840
 www.bedin.no

SKATTEETATEN (URZĄD SKARBOWY)
 Telefon: 800 80 000
 www.skatteetaten.no

NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
 Telefon: 800 33 166 
 www.nav.no

NAV Servicesenter EURES (Urząd Pracy  
i Spraw Socjalnych ds. obcokrajowców)

 Telefon: 75 42 64 04 (dla pracodawców) 
               800 33 166 (dla pracowników)

ARBEIDSTILSYNET (INSPEKCJA PRACY)
 Telefon: 815 48 222 

www.arbeidstilsynet.no

NORWAY.NO - Informacja na temat wszelkich instytucji, 
urzędów i organizacji w Norwegii. Jeśli szukasz 
informacji na konkretny temat tutaj dowiesz się gdzie 
można ją znaleźć.

 Telefon: 800 30 301
 www.norway.no

DOFFIN – Informacje na temat przetargów i zamówień 
publicznych w Norwegii

 Telefon: 22 11 11 05 
 www.doffin.no

REGELHJELP.NO – przewodnich po przepisach 
dotyczących zdrowia, środowiska oraz 
bezpieczeństwa.

 Telefon: 815 48 222 
 www.regelhjelp.no

UTLENDINGSDIREKTORATET UDI  
(Urząd ds. obcokrajowców)

 Adres korespondencyjny:  
Postboks 8108, 0032 Oslo

 Adres: 
Hausmanns gt. 21, 0182 Oslo

 Telefon:  23 35 16 00 (w godzinach: 09.00 - 15.30)
 www.udi.no

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OSLO
 Olav Kyrres Plass 1, 0244 Oslo
 Telefon: 24 110 850
 e-mail: oslo.info@msz.gov.pl 
 www.oslo.polemb.net

WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047

 Celem Brønnøysundregistrene 
jest ujawnienie informacji, kto prowa-
dzi działalność gospodarczą. Jako osoby 
nowa w świecie biznesu, będą Państwo 
potrzebować zarówno sponsorów, jak  
i dostawców. Część z nich odezwie się do 
Państwa właśnie po zarejestrowaniu się  
w Brønnøysundregistrene, z korzyścią dla 
obu stron.
 Nie wszyscy, ktorzy będą próbowali się 
z Państwem skontaktować, będą mieli czy-
ste intencje. Dlatego samemu także powin-
no się korzystać z dostępności rejestrów. 
Podmiot chcący z Państwem współpraco-
wać czy sprzedawać swoje usługi, powinen 
być wpisany do Enhetsregisteret ( Rejestru 
Podmiotów) wraz z danymi kontaktowy-
mi. Przed decyzją o podjęciu poważniej-
szych zobowiązań, powinno się przepro-
wadzić dokładne rozpoznanie. 
 Zdarza się, że przedsiębiorcy podają się 
za reprezentantów Brønnøysundregistrene 

i w naszym imieniu oferują płatne usłu-
gi. Niektórzy proszą o numer personalny  
i numer karty kredytowej, co naraża Pań-
stwa na poważne kłopoty.
 Warto wiedzieć, że Brønnøy-
sundregistrene nie prowadzi bezpośredniej 
sprzedaży usług i nigdy nie prosi o poda-
nie numeru karty kredytowej. Jeśli mają 
Państwo jakiekolwiek wątpliwości, przed 
podjęciem wiążących decyzji proszę skon-
taktować się z nami pod numerem telefo-
nu 75007500 przed podjęciem wiążących 
decyzji.
 Użyteczne rady na temat ochrony 
przez wyłudzeniami mogą Państwo zna-
leźć zarówno w Norweskim Centrum 
ds. Bezpieczeństwa Informacji i Radzie 
Bezpieczeństwa Biznesu. Mogą Państwo 
skorzystać także z informatora na stronie 
internetowej www.varslingslisten.no.
 W razie wątpliwości zachęcamy do ko-
rzystania z naszej poradni telefonicznej. 

Numer telefonu:  800 33 840 (bezpłatnie  
z norweskich telefonów stacjonarnych).

Powodzenia w biznesie!

Brønnøysundregistrene rozwija wiele 
najważniejszych społecznych rejestrów 
i wprowadza  elektroniczne rozwiąza-
nia. Zarządzanie Altinn, koordynacja 
danych w sektorze publicznym i po-
radnictwo są kluczowymi zadaniami 
Brønnøysundregistrene, aby ułatwiać 
działanie w biznesie.
Główne zadania:
*  budowanie społecznego zaufania, za-

równo jako baza danych, jak i organ 
władzy

*  rozwój wzajemnego oddziaływania 
biznesu i sfery publicznej

*  upraszczanie działań norweskiej  
administracji

* tłumaczenie ze strony  www.brreg.no




