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

gian Accounting AS- dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii.

 W bieżącym numerze, w części ‚Polski przedsiębiorca w Norwegii’, rozpoczynamy cykl ‚ABC Księgo-
wości’, w którym będziemy przybliżać zagadnienia, które zainteresują nie tylko osoby posiadające 
własną firmę w Norwegii. Opisujemy także zmiany w ustawie dotyczącej spółek akcyjnych. W dzia-
le ‚Polski pracownik w Norwegii’, norweski prawnik odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań 
za wypadki drogowe. Podajemy również informacje dotyczące zasiłków na dzieci oraz przybliżamy 
temat minstefradrag. Kontynuujemy także nasz cykl o emeryturach w Norwegii. W części ‚Prawo 
polskie’ wyjaśniamy wątpliwości dotyczące dochodów polskich pracowników w Norwegii. Informa-
cje dotyczące Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) podajemy w części ‚Przewodnik po urzędach’. 

W dziale ‚Gość Polish Connection’ rozmawiamy z panem Wojciechem Kolańczykiem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełno-
mocnym RP w Królestwie Norwegii i Republice Islandii. W dziale ‚Norwegia po godzinach’ znajdują się informacje o targach  
i wydarzeniach kulturalnych w Norwegii oraz przydatne linki i telefony.

 Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Państwo propozycje 
tematów, które warto byłoby poruszyć, prosimy o kontakt z redakcją, mieszczącą się w naszym biurze w Gdyni. Adres e-mail: 
office@polishconnection.no

Życzymy miłej lektury!
Aleksandra Fajfer Eriksen 

Redaktor naczelny: Martyna Mazurska
Szata graficzna: Marek Sulej (Dorkassa.pl)
Korekta: Karolina Podemska
Listy do redakcji: gdynia@podatek.no
Reklama: martyna@polishconnection.no

Adres redakcji:
POLISH CONNECTION Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6/15, 81-393 Gdynia
Tel: (0048) (58) 733 08 31, Tel. norweski: (0047) 67 41 24 70 
www.polishconnection.no

Redakcja nie odpowiada za treść oraz szatę graficzną zamieszczanych reklam.    
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A B C  FIRM W NORWEGII

a)  Firma mająca tylko jednego właściciela, pro-
wadzona na własny rachunek i na własną od-
powiedzialność. 

b)  Właściciel ponosi całkowitą odpowiedzialność 
za ekonomiczne zobowiązania firmy. 

Nie oddziela się majątku firmy od majątku pry-
watnego. 
c)  Przy rozstrzyganiu, czy daną osobę należy 

uznać za prowadzącą samodzielną działalność 
gospodarczą, bierze się pod uwagę m.in. nastę-
pujące czynniki:

-  zasięg działalności,
-  czy osoba prowadząca działalność ponosi od-

powiedzialność za jej rezultaty,
-  czy osoba ta zatrudnia pracowników najem-

nych lub korzysta z usług podwykonawców 
(freelancerów),

-  czy osoba ta prowadzi działalność ze stałego 
miejsca (siedziby firmy),

-  czy osoba ta ponosi ryzyko ekonomiczne pro-
wadzenia działalności,

-  czy osoba ta korzysta z własnych środków  
finansowania.

EPF jest najpopularniejszą formą firmy dla osób 
chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. 
Osoba zakładająca firmę musi być pełnoletnia.
Firma musi mieć adres w Norwegii.

To warto wiedzieć o EPF:

�� nie ma wymogu kapitału startowego,
�� firmę może założyć tylko jedna osoba,
�� małżonkowie mogą prowadzić firmę 

wspólnie, ale nie mogą się wzajemnie  
zatrudniać,
�� właściciel ponosi całkowitą odpowiedzial-

ność finansową,
�� rejestracja firmy jest bezpłatna, z wyjąt-

kiem sytuacji, kiedy mamy do czynienia  
z handlem lub kiedy firma zatrudnia wię-
cej niż 5 pracowników (2500 nok),
�� wymagany jest rewizor, jeśli firma osiąga 

roczne obroty powyżej 5 milionów nok;
�� nie ma obowiązku posiadania księgowego 

Podstawowe informacje dotyczące rejestracji norweskich spółek akcyjnych.

Enkeltpersonforetak (EPF), czyli własna działalność gospodarcza.

1. Na obowiązkowym spotkaniu założycielskim 
(walnym zgromadzeniu o uprawnieniach kon-
stytuujących) muszą zostać podjęte następują-
ce decyzje:
-  określenie uchwał spółki (cel spółki,  

siedziba spółki, reguły dotyczące obrotu  
akcjami), 

-  określenie kapitału akcyjnego spółki, 
-  wybór rewizora,
-  wybór zarządu. 

Wszyscy założyciele (ci, którzy wnoszą kapitał akcyj-
ny do spółki) muszą podpisać sprawozdanie.

2.  Muszą zostać podjęte uchwały dla spółki 
(uchwały regulujące działanie spółki, zarządu, 
itp.).

3.  Należy opracować bilans otwarcia,  
który musi zostać podpisany przez założycieli  
(akcjonariuszy) i rewizora.

4.  Należy wpłacić kapitał akcyjny (kapitał zakła-
dowy) w kwocie minimum 100 000 NOK + 
koszty założycielskie (administracyjne); nor-
malnie wynoszą one ok. 10 000 koron, mniej 
w przypadku małej spółki akcyjnej. 

5.  Rewizor musi poświadczyć podpisem, że 
wkład kapitałowy został zarejestrowany na 
koncie spółki, a także, że opracowano bi-
lans otwarcia w zgodzie z przepisami prawa  
rachunkowego. 

6.  Należy przygotować zgłoszenie rejestracyjne 
do Brønnøysund,  aby móc zarejestrować spół-
kę w rejestrze przedsiębiorstw.
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Jeśli:
•  klient ma jednego zleceniodawcę,
•  fakturowane są TYLKO godziny pracy,  

a nie np. materiały,
•  klient ma niewielkie koszty związane z pro-

wadzeniem swojej firmy,
•  firma ma niewielkie lub żadne koszty mate-

riałowe,
•  brak ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (ansvarsforsikring),

wówczas władze skarbowe mogą orzec, przy oka-
zji ewentualnej kontroli księgowej, że mamy do 
czynienia ze stosunkiem zatrudnienia i nie uznać 

aktywności zarobkowej za działalność gospodar-
czą. Taka sytuacja pociągnie za sobą następujące 
konsekwencje: 

•  cały uzyskany dochód przestanie być uznawa-
ny za dochód z działalności, a zostanie uzna-
ny za pensję. W tej sytuacji pracodawca bę-
dzie musiał zapłacić arbeidsgiveravgift (część 
składki ZUS przypadająca na pracodawcę) od 
tej kwoty oraz wynagrodzenia urlopowe (ferie-
penger),

• koszty nie będą mogły zostać odliczone,  
a ewentualny naliczony VAT będzie musiał zo-
stać zwrócony.

Delt ansvar (DA) to spółka bezkapitałowa z po-
dzieloną odpowiedzialnością. Udziałowcy 
dzielą osobistą odpowiedzialność za ew. długi 
firmy. To znaczy, że w umowie spółki zosta-
je uzgodnione, jaki procent za zobowiązania 
spółki ponosi każdy z udziałowców.

Ansvarlig selskap (ANS) – spółka bezkapita-
łowa, w której każdy z udziałowców pono-
si nieograniczoną odpowiedzialność za ew. 
długi spółki. 

To warto wiedzieć o ANS / DA:

�� musi być minimum dwóch udziałowców,
�� należy przedstawić pisemną umowę  

spółki,
�� nie ma wymogu kapitału startowego,
�� rejestracja: 2500 nok,
�� wymóg rewizora, jeśli firma osiąga roczne 

obroty powyżej 5 milionów nok lub posia-
da więcej niż 5 udziałowców,
�� podatek firmy wynosi 28%.

Aksjeselskap (AS) czyli spółka z o. o.
a)  Firma, w której udziałowcy nie ponoszą 

osobistej odpowiedzialności za ew. długi 
spółki. 

b)  Firma jest samodzielnym podmiotem  
fizycznym i podatkowym. 

c)  Podatek firmy wynosi 28%.

d)  Udziałowcy mogą zostać zatrudnieni we 
własnej firmie AS i mają wówczas status 
pracownika, a nie status osoby prowadzą-
cej własną działalność gospodarczą.

To warto wiedzieć o AS:

�� wymóg kapitału w wysokości 100 000 nok,
�� rejestracja: 6 000 nok,
�� wymóg posiadania zarządu spółki,
�� minimum dwóch członków zarządu lub 

jeden członek zarządu i varamedlem,
�� obowiązek posiadania księgowego i rewi-

zora,
�� obowiązek odbycia posiedzenia zarządu 

raz do roku.

Norsk avdeling av utenlandsk virksomhet,  
czyli oddzial firmy zagranicznej w Norwegii. 
Dotyczy np. firmy LTD (angielska) lub spółki 
z o.o zarejestrowanej w Norwegii.

�� nie ma wymogu posiadania kapitału star-
towego,
�� wymóg rewizora, jeśli firma osiąga roczne 

obroty powyżej 5 milionów NOK, 
�� firma działa na takich samych zasadach 

jak norweski AS.

Ansvarlig selskap, czyli spółka jawna.

Firma Polish Connection może pomóc Państwu  
w przygotowaniu dokumentów do rejestracji  
każdego rodzaju firmy.
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Od 1.01.2012 minimalna wy-
sokość kapitału zakładowego 
spółki akcyjnej wynosi 30 000 
koron. 

- Zmiana w ustawie zdecydo-
wanie ułatwia założenie spółki 
akcyjnej. To, co do tej pory wy-
magało nakładu 100 000 koron, 
od 1 stycznia można osiągnąć 
przy wkładzie o wysokości jedy-
nie 30 000 - powiedziała Mini-
ster Sprawiedliwości Grete Fa-
remo dla regjeringen.no.

Nowe prawo wejdzie w życie 
zaledwie w kilkanaście dni po 
jego ratyfikowaniu przez króla  

i Radę Państwa. Już od początku 
2012 obowiązywać będą nastę-
pujące zmiany:

-  wymagany kapitał zakła-
dowy zostaje zmniejszony  
z 100 000 do 30 000 koron;

-  włożony kapitał zakładowy 
może zostać wykorzystany 
do pokrycia kosztów zwią-
zanych z założeniem spółki 
akcyjnej;

- potwierdzenie o tym, że 
spółka posiada określony 
kapitał zakładowy może być 
wydawane nie tylko przez 
rewidentów, ale także przez 

instytucje finansowe.
Celem wprowadzenia usta-

lonych zmian jest uproszczenie 
oraz zmodernizowanie Ustawy 
o Papierach Wartościowych 
tak, aby ułatwić rozwój małym 
i średnim przedsiębiorstwom. 
Zmiany w ustawie mają stymu-
lować rozwój rynku rodzimego 
zwiększając jego konkuren-
cyjność. Szwecja już jakiś czas 
temu wprowadziła podobne 
zmiany z bardzo pozytywnymi 
skutkami. 

Justyna Jańczuk

Zmiany w ustawie 
dotyczącej spółek akcyjnych
Parlament norweski uchwalił zmianę w Ustawie o Papierach Wartościowych, która w istotny 
sposób zmniejsza koszty zakładania własnej spółki akcyjnej.

NAV, czyli Urząd Pracy i Po-
lityki Socjalnej - instytucja,  
z którą na pewno nie raz miał 
do czynienia każdy Polak , bę-
dący członkiem norweskiego 
systemu ubezpieczeń społecz-
nych. To właśnie w tym urzę-
dzie należy starać się o zasiłki 
rodzinne, macierzyńskie czy 
dla bezrobotnych.  Tu również 
znajdziemy aktualne oferty pra-
cy i zapiszemy się na interesują-

ce nas szkolenie w przypadku, 
gdy dotknie nas bezrobocie.

Jakie informacje można uzy-
skać w NAV?
• dotyczące zasiłku choro-

bowego z zakładu ubezpie-
czeń społecznych;

• o świadczeniach z funduszu 
gwarantowanych świadczeń 
płacowych;

• dotyczące szczególnych 

uprawnień przy wypadku  
w pracy;

• dotyczące zasiłków dla bez-
robotnych;

• o świadczeniach rodzin-
nych; 

• o świadczeniach w przy-
padku ciąży, porodu;

• wysyłanie podań o zwolnie-
nie z ZUS (Nav Internasjo-
nalt).

Barbara Krasowska

NAV - Urząd Pracy i Polityki Socjalnej

Ogólne informacje dotyczące norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych możemy uzyskać 
dzwoniąc na infolinię 800 33 166 lub pisząc e-mail na adres: post@nav.no. Wiele przydatnych  
instrukcji i wniosków znajdziemy też na stronie internetowej : www.nav.no. Aby zasięgnąć wie-
dzy w konkretnej, dotyczącej nas, sprawie należy kontaktować się z lokalnym urzędem NAV,  
odpowiadającym naszemu miejscu zamieszkania. Jeżeli przebywamy poza granicami Norwegii,  
a chcemy wystąpić o zasiłek z tytułu choroby czy urlopu rodzicielskiego, wówczas podania wysyłamy do 
NAV Internasjonalt. Z urzędnikami należy porozumiewać się w języku angielskim lub norweskim.

PRZEWODNIK PO URZĘDACH
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Odliczenie kosztów uzy-
skania przychodu przysługuje 
wszystkim podatnikom i jest 
standardowym odliczeniem od 
wynagrodzenia oraz innych 
dochodów ze stosunku pracy 
bądź dochodów uzyskanych  
w wyniku pobierania renty/eme-
rytury w Norwegii. Celem tego 
odpisu jest pokrycie wydatków 
poniesionych przez podatnika 
w związku z pracą, ale może być 
przyznany także w sytuacji, gdy 
podatnik takowych kosztów nie 
ponosił. 

Minstefradrag jest naliczane 
automatycznie. W rozliczeniu za 
rok podatkowy 2011 kwota tego 
odpisu na rozliczeniu podatko-
wym będzie wynosiła 36% sumy 
wynagrodzenia i świadczeń 
podlegających opodatkowaniu, 
nie mniej jednak niż 31800 NOK 
i nie więcej niż 75150 NOK za 
cały rok podatkowy. Wysokość 
odliczenia jest obliczana i re-
dukowana proporcjonalnie do 
liczby całych lub rozpoczętych 
miesięcy, w której podatnik 
był rezydentem/przebywał  
w Norwegii. Na rozliczeniu 
podatkowym minstefradrag 
figuruje pod kodem 3.2.1.  
W sytuacji, gdy faktyczne koszty 
poniesione w związku z pracą 
(np. narzędzia, odzież robocza, 
użytkowanie biura domowego, 
itp.) były wyższe aniżeli mak-
symalna kwota odpisu, można 

ubiegać się o odliczenie tej kwo-
ty (należy ją udokumentować) 
zamiast minstefradrag (wówczas 
uwzględnia się udokumentowa-
ną kwotę pod kodem 3.2.2 na 
wstępnym zeznaniu podatko-
wym – Selvangivelse).

Norweski urząd skarbowy 
zatwierdził obecnie aktualne 
dane o minstefradrag dotyczące 
rozliczenia podatkowego za rok 
2011, które różnią się od tych 
obowiązujących przy rozlicze-
niach za poprzednie lata podat-
kowe. Zestawienie aktualnych 
stawek i wartości granicznych 
odpisu przedstawiamy poniżej:

MINSTEFRADRAG 2011 

Dochód z wynagrodzenia*

Stawka procentowa odpisu

Górna granica wysokości 
minstefradrag**

Dolna granica wysokości 
minstefradrag

Szczególna dolna granica 
wysokości minstefradrag – 
całoroczny dochód w wyniku 
pracy***

Dochód z renty/emerytury

Stawka procentowa odpisu

Górna granica wysokości 
minstefradrag

Dolna granica wysokości 
minstefradrag

* Do wynagrodzenia zaliczane są 
również podlegające opodatko-
waniu dodatkowe świadczenia 
od pracodawcy, feriepenger 
(wynagrodzenie urlopowe) oraz 
świadczenia socjalne z NAV - ar-
beidsavklaringspenger (zasiłek 
rehabilitacyjny/przystosowawczy), 
sykepenger (zasiłek chorobowy) 
oraz dagpenger (zasiłek dla osób 
bezrobotnych lub znajdujących się 
na permitteringu – bezpłatnym 
urlopie postojowym).

** Suma minstefradrag od łączonego 
dochodu z wynagrodzenia oraz 
minstefradrag od dochodu z ren-
ty/emerytury jest ograniczona do 
górnej granicy tego pierwszego  
(tj. 75 150 NOK).

*** Formalnie dolna granica min-
stefradrag dla dochodu z wy-
nagrodzenia jest taka sama jak  
w przypadku dochodu z renty/
emerytury (4 000 NOK). Jeżeli 
podatnik ma wyłącznie cało-
roczny dochód z wynagrodzenia, 
zostaje mu automatycznie przy-
dzielona szczególna dolna granica 
od rocznego dochodu uzyskanego  
w wyniku pracy zarobkowej 
(kwota graniczna wynsi 31 800 
NOK), jeżeli kwota ta jest wyższa 
aniżeli minstefradrag. Dlatego 
też w większości przypadków 
faktyczną dolną granicę minste-
fradrag określa właśnie powyższa 
kwota i dlatego jest ona ujmowa-
na w tabeli.

Minstefradrag (koszty uzyskania przychodu)  
–  podstawowy odpis podatkowy  
    w Norwegii

Podstawowym odpisem od podatku w rozliczeniu podatkowym w Norwegii są koszty 
uzyskania przychodu (norw. minstefradrag av egen inntekt lub w skrócie minstefradrag).

>>
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UWAGA: 
Powyższe dane dotyczą sytu-
acji, kiedy dana osoba prze-
bywała w Norwegii przez cały 
rok!

Poniżej znajduje się kilka 
przykładów celem zobrazowania 
danych ujętych w tabeli na:

Przykład 1 (górna granica 
minstefradrag): Pan Jan Kowalski 
pracował przez cały rok 2011 w 
Norwegii i uzyskał dochód brutto 
300 000 NOK. 36% z 300 000 NOK 
= 108 000 NOK, ale górna granica 
minstefradrag wynosi 75 150 NOK, 
tak więc minstefradrag, jaki uzyska 
Pan Jan na zeznaniu podatkowym 
wyniesie 75 150 NOK.

Przykład 2 (***szczególna - dolna 
granica minstefradrag): Pan Jan 
Kowalski był przez cały rok 2011 
na zasiłku dla bezrobotnych w 
Norwegii i uzyskał dochód brutto 
80 000 NOK. 36% z 80 000 NOK 
= 28 800 NOK, ale szczególna 
dolna granica minstefradrag przy 
całorocznym pobycie w Norwegii 
wynosi 31 800 NOK, tak więc 
minstefradrag, jaki uzyska Pan Jan 
na zeznaniu podatkowym wyniesie 
31 800 NOK.

Przykład 3 (formalna dolna 
granica minstefradrag): Pan Jan 
Kowalski pracował tylko przez 1 
miesiąc w 2011 roku w Norwegii 
i uzyskał dochód brutto 10 000 
NOK. 36% z 10 000 NOK = 3 600 
NOK, ale minstefradrag nie może 
być mniejszy niż 4 000 NOK, tak 
więc minstefradrag, jaki uzyska 
Pan Jan na zeznaniu podatkowym 
wyniesie 4 000 NOK.

Powyższe przykłady odnoszą 
się do sytuacji, gdy uzyskane 
dochody są wynagrodzeniami 
za pracę (lub ww. świadczeniami  
z NAV). Jeżeli dochody pocho-
dziły z renty/emerytury w Nor-
wegii, obowiązuje dla nich staw-
ka procentowa i granice kwoto-

we z części tabeli odnoszącej się 
do dochodów z emerytury/renty.

UWAGA: 
Minstefradrag nie może być 
wyższy aniżeli jego podstawa 
naliczenia, czyli dochód (za-
równo w przypadku dochodu 
z wynagrodzenia jak i dochodu 
z emerytury/renty). Jeżeli do-
chód jest niższy niż dolna gra-
nica minstefradrag, wówczas 
kwota odpisu jest równa do-
chodowi (np. przy wypracowa-
nym dochodzie całorocznym 
30 000 NOK brutto, minste-
fradrag wyniesie 30 000 NOK, 
mimo wcześniej wspomnianej 
granicy 31 800 NOK). Tak więc 
teoretycznie może się zdarzyć, 
że minstefradrag przy okresie 
pracy mniejszym niż cały rok 
wyniesie mniej niż jego dolna 
granica (4 000 NOK). Oznacza-
łoby to jednak, że podatnik za-
robił np. 2 000 NOK (wówczas 
minstefradrag wyniósłby 2 000 
NOK), w praktyce tak niski do-
chód jest nierealny.

Szczególne przypadki oblicza-
nia minstefradrag:

Obliczanie minstefradrag dla 
dochodów mieszanych (kombi-
nacja dochodu z wynagrodzenia 
i z emerytury/renty):

Jeżeli uzyskany roczny dochód 
z wynagrodzeń wynosi 208 749 
NOK lub jest wyższy, minste-
fradrag = 75 150 NOK (górna 
granica odpisu). Taka kwota 
odpisu będzie obowiązywała 
niezależnie od tego, czy oprócz 
wymienionej kwoty dochodu  
z wynagrodzeń podatnik posia-
da również dochód z emerytury/
renty. Jeżeli uzyskany roczny do-
chód z wynagrodzeń jest niższy 
niż 208 749 NOK, a podatnik 
dodatkowo ma dochody z renty/
emerytury, minstefradrag zosta-
nie obliczony według jednego  
z dwóch wariantów:

Wariant 1:
Minstefradrag zostaje obliczony 
tylko od dochodu uzyskanego  
w wyniku wynagrodzenia, do-
chód z emerytury/renty nie jest 
brany pod uwagę.

Wariant 2:
Minstefradrag stanowi sumę 
minstefradragów obliczonych 
oddzielnie dla dochodu uzyska-
nego w wyniku wynagrodzenia 
oraz dla dochodu z emerytury/
renty. Suma tych dwóch kwot 
nie może jednak przekroczyć 
75 150 NOK. Przy obliczaniu 
stosuje się stawki procentowe  
i granice kwotowe wymienione 
w tabeli powyżej, odpowiednio 
dla dochodu z wynagrodzenia 

>>
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i dochodu z renty/emerytury. 
Przy wyborze tego wariantu do 
obliczenia minstefradragu, dol-
na granica wysokości odpisu dla 
dochodu z wynagrodzenia wy-
nosi 4 000 NOK, nie zaś 31 800 
NOK, jak w przypadku wyłącz-
nego dochodu z wynagrodzenia 
(opisaliśmy powyżej). 

Przykład:
Dochód z 
wynagrodzenia
Renta/emerytura 
(z wyjątkiem renty 
sierocej)
Suma wynagrodzenia  
i renty/emerytury

(NOK)
40 000

80 000

120 000

Obliczanie minstefradrag 
według wariantu 1.:

Minstefradrag od dochodu  
z wynagrodzenia:
36% z 40 000 NOK = 14 400 NOK, 
ale minstefradrag nie może być 
mniejszy niż 31 800 NOK. Dla-
tego minstefradrag według wa-
riantu 1. wyniesie 31 800 NOK.

Obliczanie minstefradrag 
według wariantu 2.:

Minstefradrag od dochodu  
z wynagrodzenia:
36% z 40 000 NOK = 14 400 NOK
Przy zastosowaniu wariantu 2. 
dolna granica wysokości odpisu 
wynosi 4 000 NOK, a nie 31 800 
NOK. Dlatego minstefradrag 
od dochodu z wynagrodzenia 
wyniesie (według wariantu 2.) 
14 400 NOK.

Minstefradrag od renty / emery-
tury:
26% z 80 000 NOK = 20 800 NOK
Suma:
14  400 NOK + 20  800 NOK = 
35 200 NOK
Ponieważ zgodnie z wariantem 
2. minstefradrag jest wyższy  

w pozycji 3.2.1 ujęta zostanie 
wartość 35 200 NOK.

Urzędy skarbowe obliczają 
minstefradrag według obu wa-
riantów i wybierają ten, którego 
wynik jest korzystniejszy dla 
podatnika.

Obliczanie minstefradrag  
dla renty sierocej.

Jeżeli jest się rodzicem pobiera-
jącym rentę sierocą na dziecko/
dzieci poniżej 17 roku życia lub 
jest się osobą poniżej 17 roku ży-
cia lub starszą pobierającą taką 
rentę, należy obliczać minstefra-
drag dla tej renty w następujący 
sposób:

Jeżeli pobiera się rentę na więk-
szą liczbę dzieci, należy podzie-
lić cały uzyskany dochód przez 
liczbę dzieci.
Na każde dziecko (lub na 
siebie, jeżeli się jest osobą po-
niżej 17 roku życia lub starszą  
i się pobiera rentę sierocą) 
zgodnie ze stawkami i gra-
nicami podanymi w tabeli  
i obowiązującymi dla dochodu  
z rent/emerytur.
Górna granica wysokości 

minstefradrag – taka jak po-
dana w tabeli dla dochodu  
z rent/emerytur.
Dolna granica wysokości min-
stefradrag – taka jak podana  
w tabeli dla dochodu 
z rent/emerytur.
Obliczony minstefradrag nie 
może być wyższy niż kwota do-
chodu – renty sierocej.
Obliczony minstefradrag nanosi 
się na zeznaniu podatkowym 
w miejscu opisanym jako „inne 
odpisy od dochodu” (andre inn-
tektsfradrag).
W celu podsumowania zamiesz-
czamy tabelę „widełek” (dolnych 
i górnych granic) wysokości 
minstefradragu, z uwzględnie-

niem ilości miesięcy pobytu 
podatnika. Tabela dotyczy do-
chodów uzyskanych w charak-
terze wynagrodzenia, gdyż jest 
to znacznie częściej występujący 
przypadek dotyczący pracowni-
ków i przedsiębiorców w Norwe-
gii.

Borys Borowski

Autor korzystał ze źródeł: 
www.skatteetaten.no

Liczba miesięcy 
pobytu

Maksymalna
Wartość minstefradrag

Minimalna wartość 
minstefradrag

12 75 150 NOK 31 800 NOK
11 68 888 NOK 29 150 NOK
10 62 625 NOK 26 500 NOK
9 56 363 NOK 23 850 NOK
8 50 100 NOK 21 200 NOK
7 43 838 NOK 18 550 NOK
6 37 575 NOK 15 900 NOK
5 31 313 NOK 13 250 NOK
4 25 050 NOK 10 600 NOK
3 18 788 NOK 7 950 NOK
2 12 525 NOK 5 300 NOK
1 6 263 NOK 4 000 NOK
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Zagadnienie jest o tyle złożone, 
że od stycznia 2010 roku weszła 
w życie kolejna reforma emerytal-
na, zmieniająca zasady naliczania 
i wypłacania emerytur. Niektóre 
roczniki osób obecnie czynnych 
zawodowo będą nią objęte w cało-
ści, inne tylko częściowo, a niektó-
rych w ogóle ona nie dotknie.

Reforma emerytalna 2010

Zanim powiemy, jakie elementy 
nowej emerytury będą obowiązy-
wać dla których roczników, kilka 
słów o tym, co właściwie zmieniła 
reforma 2010 roku:
1)  Zasady wypracowywania so-

bie emerytury 
 - na wysokość emerytury 

wpływ będą miały wszystkie 
lata pracy, a nie tylko 20 naj-
lepszych lat,

 - wysokość „oszczędności 

emerytalnych” danej osoby 
wyrażana będzie w postaci 
zgromadzonego kapitału eme-
rytalnego (pensjonsbehold-
ning), a nie, jak poprzednio, 
punktów emerytalnych (pen-
sjonspoeng).

2)  Zasady wypłacania emerytury
 - elastyczniejszy czas przejścia 

na emeryturę (62-75 lat),
 - możliwość stopniowanego 

wypłacania emerytury (np. 
100%, 50%, 20%),

 - możliwość pracy podczas 
emerytury (do wieku lat 75) 
bez obcięcia w związku z tym 
wysokości emerytury.

3)  Zasady aktualizacji przewidy-
wanego czasu życia na eme-
ryturze (temat ten omówimy 
pokrótce pod koniec cyklu ar-
tykułów o emeryturze).

4)  Zasady waloryzacji emerytur 
(temat ten omówimy pokrótce 

pod koniec cyklu artykułów  
o emeryturze).

Dla poszczególnych roczników 
nowe zasady będą obowiązywać  
w następującym stopniu:

A)  Osoby urodzone przed rokiem 
1943:

Nowe zasady nie będą dotyczyć 
ich w ogóle, za wyjątkiem zasad 
waloryzacji emerytur:
-  Dla osób, których nie obej-

mie reforma wiek emerytal-
ny wynosi 67 lat. Wypłacanie 
emerytury może zacząć się 
najwcześniej w miesiącu na-
stępującym po tym miesiącu, 
w którym ukończyło się 67 lat.

-  Osoby te mogą pracować 
maksymalnie do 70 roku ży-
cia.

-  Do czasu ukończenia 68 roku 
życia osoby te mają prawo do 
emerytury w pełnej wypra-
cowanej kwocie, nawet jeśli 
będą w dalszym ciągu praco-
wać zarobkowo. Innymi sło-
wy, do czasu ukończenia 68 
lat wymiar emerytury nie zo-
stanie zmniejszony o wypra-
cowany dodatkowo dochód  
z pracy. Począwszy od miesią-
ca następującego po miesiącu,  
w którym dana osoba kończy 
68 lat, aż do miesiąca, w któ-
rym ukończy 70 lat wysokość 
emerytury będzie pomniej-
szana, jeśli roczny dochód  
(z pracy) emeryta przekro-
czy dwukrotność stawki pod-
stawowej (grunnbeløp - G) 
zakładu ubezpieczeń spo-

Emerytura z Norwegii?
(część 2.)
Po przerwie wracamy do tematu emerytur z Norwegii. Po ogólnym omówieniu „filarów” 
norweskiego systemu emerytalnego, czas, by bardziej szczegółowo zająć się emeryturą  
z Folketrygden, czyli trzonem norweskiego systemu emerytalnego.
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łecznych. W takim wypadku 
emerytura zostanie zmiej-
szona o 40% dochodu prze-
kraczającego dwukrotność 
stawki podstawowej (G).  
Jeśli w latach, w których bę-
dzie kończyć 67, 68 i 69 lat, 
emeryt będzie uzyskiwał do-
chód z pracy wyższy niż staw-
ka podstawowa (G), jego eme-
rytura dodatkowa, wypłacana 
od miesiąca następującego po 
ukończeniu 70 roku życia, bę-
dzie mogła być wyższa (dla-
tego, że dana osoba będzie 
mogła wypracować sobie  
w tych latach dodatkowe 
punkty emerytalne). 

B)  Osoby urodzone w latach 
1943-1953:

Zasadniczo osoby te dostaną „sta-
rą emeryturę”, jednak z pewnymi 
zmianami wprowadzonymi przez 
reformę 2010:
-  Emerytura tych osób będzie 

składała się z części składo-
wych określonych w poprzed-
nich zasadach: emerytury 
podstawowej (grunnpensjon), 
emerytury dadatkowej (tilleg-
gspensjon) i/lub dodatku spe-
cjalnego (særtillegg).

-  Osoby te będą wypracowywać 
sobie emeryturę (dodatkową 
– tilleggspensjon) według sta-
rych zasad (punkty emerytal-
ne, branie pod uwagę 20 naj-
lepszych lat).

-  Osoby te będą mogły wypra-
cowywać sobie punkty eme-
rytalne aż do 75 roku życia, 
jednak ze względu na regułę 
„20 najlepszych lat” tylko jeśli 
te ostatnie lata byłyby najlep-
szymi, będzie miało to wpływ 
na wysokość emerytury tych 
osób.

-  Będą miały możliwość stop-
niowanego wypłacania emery-
tury (nowe zasady).

-  Będą mogły pracować na eme-
ryturze, bez ryzyka, że spowo-
duje to redukcję wypłacanej 
emerytury (nowe zasady).

-  Aktualizacja przewidywane-
go czasu życia na emerytu-
rze i związana z tym korekta 
wysokości rocznej emerytury 
będzie odbywać się na nieco 
innych zasadach niż w przy-
padku nowej emerytury.

C)  Osoby urodzone w latach 
1954-1962:

Osoby te objęte będą regułami 
przejściowymi:
-  Wysokość emerytury będzie 

obliczana częściowo według 
starych, a częściowo według 
nowych zasad. Np. osoba 
urodzona w roku 1954 bę-
dzie mieć 1/10 emerytury 
obliczoną wg. nowych zasad,  
a 9/10 według starych. Osoba 
urodzona w roku 1955 – 2/10 
emerytury obliczone wg. no-
wych zasad, 8/10 według sta-
rych itd. Osoby z rocznika 
1962, czyli ostatniego objęte-
go zasadami przejściowymi, 
otrzymają 9/10 emerytury ob-
liczone według nowych zasad  
i 1/10 według starych.

-  Będą miały możliwość stop-
n i ow an e go  w y p ł a c an i a 
emerytury (nowe zasady).

-  Będą mogły pracować na eme-
ryturze, bez ryzyka, że spowo-
duje to redukcję wypłacanej 
emerytury 

D)  Osoby urodzone w roku 1963 
i później: 

W przypadku tych osób obowią-
zywać będą w całej rozciągłości 
zasady reformy emerytalnej 2010.
(W jaki sposób obliczany jest ka-
pitał emerytalny tych osób wy-
pracowany przed rokiem 2010  
- dawne punkty emerytalne już 
nie obowiązują - postaramy się na-
pisać później).

Najpierw omówimy stare zasa-
dy (istotne dla osób osiągających 
bądź zbliżających się do wieku 
emerytalnego i mające wypraco-
wane prawo do emerytury z Nor-
wegii), potem - ponieważ więk-
sza część Polaków pracujących  
w Norwegii zalicza się do ostatniej 
(względnie przedostatniej) grupy 
- napiszemy o emeryturze według 
zasad z roku 2010, a na koniec 
zajmiemy się kwestiami przewidy-
wanej długości życia, waloryzacją 
emerytur, obliczaniem wcześniej-
szego kapitału emerytalnego i po-
bieraniem emerytury z Norwegii 
podczas pobytu w Polsce.

Barbara Liwo
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Barnetrygd jest wypłacany od mie-
siąca po narodzinach dziecka do 
miesiąca przed uzyskaniem przez 
nie pełnoletności. Kwota zasiłku 
wypłacana na każde dziecko przy-
znawana miesięcznie wynosi 970 
NOK, jest wolna od podatku oraz 
jednakowa dla wszystkich, nie-
zależnie od dochodów członków 
rodziny. Wielkość stawki ustalana 
jest co roku przez Parlament Kró-
lestwa Norwegii. Należy również 
podkreślić, że otrzymywane pie-
niądze należą do rodziców, a nie 
bezpośrednio do dzieci.

Komu przysługuje  
zasiłek rodzinny?

Kobiety, które są zarejestrowane 
w norweskim Urzędzie Ewidencji 
Ludności (Folkeregisteret) i uro-
dziły dziecko w Norwegii mają 
przyznawany zasiłek automatycz-
nie. Z kolei zagranicznych praco-
biorców możemy podzielić na trzy 
kategorie:

1. Pracownicy zamieszkali w Nor-
wegii razem z rodziną.

•� Rodzinom podejmującym pra-
cę w Norwegii zasiłek rodzin-
ny przysługuje od miesiąca po 
dacie przyjazdu, w przypadku 
kiedy przebywają oni na tere-
nie Norwegii przez co najmniej  
12 miesięcy oraz są zarejestro-
wani w Urzędzie Ewidencji 
Ludności (Folkeregisteret). 
Wyjątkiem od tego są oby-
watele krajów należących do 
Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, pracujący na te-
renie Norwegii. Mogą się oni 
ubiegać o zasiłek nawet, jeśli 
przebywają na terenie Nor-
wegi przez okres krótszy niż  
12 miesięcy. 

2. Obywatele krajów należących 
do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego pracujący w Nor-
wegii, których rodziny miesz-
kają w kraju ojczystym.

•� W tej sytuacji pełne świadcze-
nie rodzinne należy się wów-
czas, gdy drugi rodzic dziecka 
nie pracuje, ani nie pobiera za-
siłku dla bezrobotnych w kraju 
rodzinnym. W przypadku, kie-
dy drugi rodzic nie spełnia tych 
kryteriów, ma swój dochód  
i jest przy tym uprawniony do 
otrzymywania zasiłku rodzin-
nego w kraju ojczystym – kwo-
ta zasiłku rodzinnego w Nor-
wegii zostanie pomniejszona  
o wielkość tego otrzymywanego  
w kraju pochodzenia.

•� Polscy marynarze zatrudnieni 
na norweskim szelfie konty-
nentalnym lub na norweskich 
statkach zarejestrowanych  
w Norweskim Międzynarodo-
wych Rejestrze Statków NIS 

podlegają ustawodawstwu kra-
ju pochodzenia. 

3. Pracownicy oddelegowani do 
pracy w Norwegii z kraju na-
leżącego do Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego.

•� Pracownicy oddelegowani do 
pracy na terenie Norwegii nie 
zmieniający pracodawcy na 
norweskiego nie są uprawnieni 
do pobierania świadczeń ro-
dzinnych, ponieważ podlegają 
oni ubezpieczeniom społecz-
nym swojego kraju ojczystego.

•� W przypadku, kiedy drugi ro-
dzic wraz z dzieckiem dołącza do 
osoby oddelegowanej do pracy w 
Norwegii otrzymuje uprawnienia 
do pobierania zasiłku, nawet jeżeli 
nie podejmuje pracy w Norwegii, 
ale tylko jeśli pobyt przekroczy 
12 miesięcy. Jeżeli rodzic otrzy-
muje już świadczenia w kraju  
ojczystym wysokość zasiłku 
przydzielonego w Norwegii po-
mniejszona zostanie o ich kwotę. 

Jak się ubiegać o przyznanie za-
siłku rodzinnego?

W celu ubiegania się o przyznanie 
zasiłku rodzinnego należy złożyć 
odpowiedni wniosek w lokalnym 
Urzędzie NAV. Formularze moż-
na wydrukować ze strony inter-
netowej urzędu (www.nav.no) lub 
pobrać je osobiście na miejscu. 
W wypadku zatrudnienia na nor-
weskim statku bądź szelfie konty-
nentalnym wniosek wysyła się na 
adres: 

NAV International
Postboks 8138 Dep.

0033 Oslo, Norge

Zasiłek rodzinny (Barnetrygd)
– kto i jak może się o niego ubiegać?

Zasiłek rodzinny (Barnetrygd) jest formą pomocy finansowej przeznaczoną na pokrycie 
wydatków związanych z posiadaniem dzieci. 
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Jakie dokumenty należy  
załączyć do wniosku?

1. Przetłumaczone na język an-
gielski lub norweski akt/akty 
urodzenia dziecka/dzieci. Nie 
ma konieczności tłumaczenia 
aktów sporządzonych na unij-
nych wzorach.

2. Pozwolenia na pobyt oraz pracę 
rodzica zatrudnionego w Nor-
wegii.

3. Akt ślubu (sporządzony na 
wzorach unijnych nie wymaga 
tłumaczenia).

4. Kopia umowy o pracę lub po-
twierdzenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej wraz 
z bilansem od księgowego.

5. Karta podatkowa lub inny do-
kument zawierający tymczaso-
wy lub stały numer personalny 
wnioskującego. 

6. Należy również podać adres 
właściwego dla naszego adresu 
zamieszkania Urzędu Marszał-
kowskiego. Podaje się go w celu 
weryfikacji informacji poda-
nych we wniosku przez Urząd 
NAV, który skontaktuje się  
z Urzędem marszałkowskim  
w celu uzyskania z formularzy 
E 401 (Zaświadczenie dotyczą-
ce składu rodziny.) oraz E 411 

(Informacja o uprawnieniach 
do świadczeń rodzinnych.).

7. W wypadku, kiedy dziecko jest 
adoptowane należy załączyć 
również dokumentację poka-
zującą, kiedy zostało uzyskane 
prawo do opieki nad dzieckiem.

8. W wypadku posiadania statusu 
rodziny zastępczej (aby wniosek 
został uznany, musi to być dłu-
gotrwała sytuacja) należy załą-
czyć dokumentację związaną  
z założeniem rodziny zastęp-
czej.

Jakie są możliwe  
do uzyskania dodatki  

do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek opiekuńczy

Najważniejszym dodatkiem do 
zasiłku rodzinnego możliwym do 
uzyskania jest zasiłek opiekuńczy. 
Przysługuje on jedynie na dzie-
ci będące w wieku od 1 do 3 lat, 
maksymalnie na okres 23 miesięcy. 
Pełna kwota zasiłku wynosi 3303 
koron miesięcznie i przysługuje 
wyłącznie, kiedy dziecko nie ko-
rzysta z pełnego miejsca w przed-
szkolu, finansowanego całkowicie 
lub częściowo z dotacji publicz-
nych. Pełne miejsce w przedszko-

lu oznacza, że dziecko przebywa  
w nim przez minimum 33 godziny 
tygodniowo. W takiej sytuacji na-
leży pamiętać, aby przy składaniu 
wniosku załączyć odpowiednią do-
kumentację z przedszkola. Zasiłek 
ten przyznawany jest na takich sa-
mych zasadach jak zasiłek rodzin-
ny.

Dodatek dla samotnych rodziców

Jeżeli samotnie wychowujesz 
dziecko możesz ubiegać się o zasi-
łek rodzinny na jedno dziecko wię-
cej niż rzeczywiście posiadasz. 

Dodatek dla mieszkańców okręgu 
Finnmark lub Svalbardu

Jest to dodatek przeznaczony wy-
łącznie dla osób zamieszkałych  
w okręgu Finnmark, na Svalbardzie 
lub gminach: Karlsøy, Kvænangen, 
Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 
Skjervøy og Storfjord i wynosi 320 
koron miesięcznie.

Firma Polish Connection może 
pomóc Państwu w przygotowa-
niu wniosków zarówno o zasiłek  
rodzinny, jak i zasiłek opiekuńczy.

Justyna Jańczuk
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Czy posiadanie ubezpieczenia 
samochodu jest w Norwegii obo-
wiązkowe?

 Wszystkie samochody w Nor-
wegii muszą posiadać ubezpiecze-
nie od odpowiedzialności cywilnej 
(OC). Norweskie OC obejmuje 
wszystkie szkody materialne i oso-
bowe, jakie może spowodować 
pojazd, dotyczące kierowcy, pa-
sażerów lub osób trzecich, takich 
jak piesi, rowerzyści. Dodatkowo, 
OC pokrywa szkody wyrządzo-
ne innym pojazdom bądź mie-
niom, na przykład na ogrodzeniu.  
W celu ubezpieczenia własnego 
pojazdu należy podpisać specjalne 
ubezpieczenie kasko. Helkaskofor-
sikring pokrywa szkody własne-
go samochodu powstałe w wyni-
ku kolizji, zjechania z drogi itp., 
podczas gdy delkaskoforsikring 
pokrywa szkody wynikłe m.in. 
na skutek pożaru, włamania czy 
uszkodzenia szyb. Można również 
wykupić dodatkowe ubezpieczenie 
od wypadków kierowcy i pasaże-
rów (fører- og passasjerulykkes-
forsikring), które daje dodatkowe 
zabezpieczenie finansowe w wy-
padku poniesienia szkód osobo-
wych. Poszczególne norweskie to-
warzystwa ubezpieczeniowe mogą 
mieć różniące się między sobą wa-
runki umowy oraz zasady pokry-
wania szkód. 

Jaka jest procedura podstępowa-
nia, gdy dojdzie do wypadku sa-
mochodowego?

 Po wypadku drogowym waż-
ne jest zabezpieczenie dowodów, 
zarówno w przypadku szkód 
materialnych, jak i ewentual-
nych osobowych. Warto zadbać 

o dokumentację fotograficzną 
po wypadku - miejsca, w jakim 
znajduje się samochód, szkód, 
itp. Dobrym pomysłem jest tak-
że proste naszkicowanie sytuacji 
powypadkowej. Jeśli całą sytu-
ację ktoś widział, powinno się za-
dbać o spisanie nazwisk i adresów 
świadków. Wszystkie osoby biorą-
ce udział w wypadku muszą spi-
sać oświadczenie powypadkowe 
( skademelding), jedno wspólne 
bądź - w przypadku wątpliwości 
- każdy osobno. Powinno się tak-
że skontaktować z towarzystwem 
ubezpieczeniowym, aby otrzymać 
pomoc po wypadku drogowym. 
Bardzo ważne jest także odwie-
dzenie lekarza tak szybko, jak to 
możliwe. Jest to istotne zarówno 
po to, aby otrzymać odpowiednią 
i niezbędną pomoc medyczną, ale 
także, żeby sporządzić dokumen-
ty odnotowujące objawy / uszko-
dzenia ciała po wypadku. Jeśli nie 
udamy się do lekarza / nie dosta-
niemy świadectwa lekarskiego  
w ciągu 2-3 dni po zdarzeniu, 
później mogą wystąpić spore pro-
blemy przy staraniu się o odszko-
dowanie. Ważne jest szczegółowe 
opowiedzenie lekarzowi przebiegu 
wypadku tak, aby wszystkie istot-
ne informacje znalazły się w do-
kumentach medycznych. W przy-
padku uszczerbku na zdrowiu, 
powinno się skontaktować z NAV/ 
Helfo, aby uzyskać bliższe infor-
macje o swoich prawach. Urzędy 
zobowiązane są do udzielania in-
formacji na temat, na przykład, 
zasiłku chorobowego (sykepen-
ger) czy zasiłku w celu ułatwienia 
powrotu do pracy/przywrócenia 
zdolności do pracy ( arbeidsavkla-

ringspenger). Oczywiście, ważne 
jest zgłoszenie wypadku i ewen-
tualnych obrażeń do własnego 
towarzystwa ubezpieczeniowego 
tak, aby mogło ono rozpatrzyć 
sprawę. Należy także zadzwonić 
po policję, chociaż mundurowi nie 
zawsze będą chcieli przyjechać na 
miejsce wypadku. Polecam zajrzeć 
na stronę www.prawo.no, umiesz-
czamy na niej sporo przydatnych 
informacji w języku polskim.

Kto i w jakich sytuacjach może 
starać się o odszkodowanie?

 Zarówno uszkodzenia ciała 
kierowcy, jak i pasażerów kwalifi-
kują się do uzyskania rekompensa-
ty, jeśli warunki do uzyskania od-
szkodowania są spełnione. Także 
osoby trzecie, jak piesi, rowerzyści, 
motocykliści czy inne osoby biorą-
ce udział w wypadku, mają prawo 
do odszkodowania, jeśli ponieśli 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
zderzenia z pojazdem. Warto pod-
kreślić, że - nawet jeśli nie mieli-
śmy zapiętych pasów czy byliśmy 
pod wpływem alkoholu - może-
my starać się o odszkodowanie za 
poniesione szkody osobowe, ale 
w większości przypadków będzie 
ono zmniejszone. Kierowca/ pasa-
żer ma prawo do odszkodowania 
także w przypadku spowodowa-
nia wypadku przez kierującego, 
czyli jeśli tylko jego samochód był 
zaangażowany w zdarzenie (np.  
w przypadku zjechania ze swojego 
pasa). Jeśli chodzi o szkody wy-
rządzone na swoim samochodzie, 
możemy dostać odszkodowanie 
za spowodowanie wypadku, jeśli 
mamy wykupione ubezpieczenie 
full kaskoforsikring. Jeśli wypadek 
dotyczy kilku samochodów i inny 

Odszkodowania za wypadki drogowe
Thomas Benestad, radca prawny w kancelarii Salomon&Johansen z szerokim doświadcze-
niem w pomocy Polakom w Norwegii, przybliży temat odszkodowań za wypadki drogowe.
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kierowca ponosi odpowiedzial-
ność za wypadek, to jego towa-
rzystwo ubezpieczeniowe pokryje 
materialne szkody spowodowane 
przez kierowcę.
 Jeśli sami jesteśmy winni spo-
wodowaniu kolizji, przyznane 
nam zostanie odszkodowanie na 
pokrycie szkód własnego samo-
chodu tylko w przypadku posia-
dania full kaskoforsikring. Jeśli 
kierowca jest sprawcą szkód czy 
uszkodzeń ciała innych użytkow-
ników ruchu drogowego, powin-
niśmy skontaktować się z praw-
nikiem, aby uzyskać pomoc. Jeśli 
warunki uzyskania odszkodowa-
nia są spełnione, towarzystwo 
ubezpieczeniowe zazwyczaj po-
krywa honorarium adwokata. Na-
sza kancelaria zapewnia bezpłatne 
wstępne rozpoznanie w sprawie. 
Pomagamy wielu polskim klien-
tom po wypadkach drogowych; do 
tej pory nikt nie musiał sam płacić 
za nasze usługi - udzielaliśmy po-
mocy bezpłatnie lub koszty usługi 
zostały pokryte przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe.

Jakie dokumenty są najważniej-
sze, aby starać się o odszkodowa-
nie?

 Ważne jest oświadczenie po-
wypadkowe. Jest to istotne przy 
ocenie odpowiedzialności za ko-
lizję. Następnie trzeba zadbać  
o inne dowody (zdjęcia, zezna-
nia świadków, itp.),o czym wspo-
mniałem wcześniej. W przypadku 
uszkodzeń ciała, powinno się za-
dbać o kopię świadectwa lekar-
skiego, które udowadnia, że od-
wiedziliśmy lekarza z powstałymi 
po wypadku zranieniami czy ob-
rażeniami ciała. Należy także za-
chowywać wszystkie rachunki, aby 
później starać się o zwrot kosztów 
od NAV/ Helfo bądź towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Jeśli po kolizji 
wciąż borykamy się z problemami 
zdrowotnymi bardzo ważne jest, 
aby regularnie odwiedzać lekarza 
w celu wpisywania objawów czy 
uszkodzeń w kartotekę medyczną.

Jakiego rodzaju odszkodowanie 
się nam należy? (za uszkodzenie 
ciała, samochodu, itp.?)

Odszkodowania można podzie-
lić na dwa rodzaj e- odszkodo-
wanie za szkody materialne i od-
szkodowanie za szkody osobowe.  
W pierwszym przypadku, można 
liczyć albo na naprawienie pojaz-
du (jeśli jest to możliwe) albo na 
rekompensatę pieniężną. W dru-
gim - jeśli warunki są spełnione - 
można starać się o zwrot kosztów 
leczenia - w przypadku wydatków 
poniesionych obecnie lub w przy-
szłości (jeśli nie są pokryte przez 
inne fundusze, jak NAV / Helfo), 
zwrot strat finansowych poniesio-
nych w obecnie lub w przyszłości 
(jeśli nie są pokryte  przez inne 
fundusze), odszkodowanie za 
utratę jakości życia w przypadku 
trwałego uszkodzenia ciała. Istnie-
je również odszkodowanie za ból 
i cierpienie, jeśli sprawca działał 
umyślnie. Jeśli posiadamy dodat-
kowe ubezpieczenie, jak ubezpie-
czenie od wypadków kierowcy  
i pasażerów czy ubezpieczenie po-
dróżne, mamy prawo do dodatko-
wego odszkodowania.

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 dotyczą-
cych polskich obywateli; jej główne specjalizacje w tym zakresie to: 
wypadki przy pracy, wypadki drogowe, ofiary przemocy oraz idące za 
tym wszelkiego rodzaju odszkodowania.

Na temat prawa w Norwegii nie ma wielu stron internetowych  
w języku polskim. Tak oto narodził się pomysł założenia www.pra-
wo.no – strony, na której znaleźć można informacje na temat po-
stępowania prawnego dla osób, które ucierpiały podczas wykony-
wania pracy lub w wypadku samochodowym na terenie Norwegii. 
Systematycznie na stronie ukazują się także informacje o prawie 
norweskim dla osób wykorzystywanych lub ofiar przemocy. Z cza-
sem na witrynie znaleźć będzie można również informacje z innych 
dziedzin życia.

Thomas Benestad
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 Skoro zatem mowa o opodat-
kowaniu dochodów, nie sposób  
w tym miejscu nie odnieść się do 
regulacji nowej Konwencji zawartej 
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Norwegii w sprawie 
unikania podwójnego opodatko-
wania i zapobiegania uchylaniu się 
od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu, która weszła 
w życie w dniu 25 maja 2010 r. Za-
stąpiła ona poprzednią umowę, za-
wartą jeszcze w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku. Według 
opinii władz fiskalnych, nowa Kon-
wencja – oparta o Modelową Kon-
wencję OECD – wychodzi naprze-
ciw zmienionym warunkom go-
spodarczym i rynkowym, choć jej 
treść, jak będziemy chcieli Państwu 
przedstawić w kolejnych wydaniach 
Magazynu, zawiera także regulacje 
mniej korzystne dla przedsiębior-
ców. Konwencja stosowana jest dla 
dochodów osiągniętych po dniu  
1 stycznia 2011 r. 
 W odniesieniu do warun-
ków opodatkowania pracy najem-
nej w kraju wysyłającym – Pol-
sce – poza trzema warunkami, 
które obowiązywały poprzednio,  
a były to łącznie:
�� pobyt pracownika za granicą 
nie mógł być dłuższy niż 183 dni w 
roku podatkowym (w tym zakresie 
zmienił się sposób liczenia 183 dni 
i odnosi się on obecnie do każdego 
dwunastomiesięcznego okresu),
�� wynagrodzenie miało być 
wypłacane przez pracodawcę lub  
w imieniu pracodawcy, który nie 
posiadał miejsca zamieszkania lub 

siedziby w drugim Państwie (Nor-
wegii),  
�� wynagrodzenie nie mogło być 
ponoszone przez zakład podat-
kowy, który pracodawca posiadał  
w Norwegii. 
Obecnie dodano czwarty, istotny 
warunek, zgodnie z którym:
�� praca najemna nie może stano-
wić przypadku wynajmowania siły 
roboczej.
 Wyjaśnienia, przynajmniej  
w podstawowym zakresie, wymaga 
w tym momencie pojęcie „zakładu”, 
jako jednej z przesłanek warun-
kujących prawo do opodatkowa-
nia. O ile w oparciu o wcześniejsze 
przepisy nie budziło wątpliwości, 
iż pojęcie to obejmuje w szczegól-
ności siedzibę zarządu, filię, biu-
ro, fabrykę, jak też place budowy, 
place konstrukcyjne i inne podob-
ne, ale trwające obecnie dłużej niż 
12 miesięcy (a nie jak poprzednio 
18 miesięcy), o tyle swoistym no-
vum jest rozszerzenie tej definicji  
o nowe, nie występujące wcześniej, 
elementy. Otóż zagraniczny zakład 
stanowi także działalność polega-
jąca na świadczeniu usług przez 
przedsiębiorstwo jednego z państw 
w drugim państwie:
�� za pośrednictwem osoby fi-
zycznej, obecnej w drugim państwie 
przez okres lub okresy przekracza-
jące łącznie 183 dni w każdym dwu-
nastomiesięcznym okresie 
lub
�� przez okres lub okresy prze-
kraczające łącznie 183 dni w każ-
dym dwunastomiesięcznym okresie  
i usługi te są wykonywane w ra-

mach tego samego projektu lub 
związanych ze sobą projektów przez 
jedną lub więcej osób fizycznych 
wykonujących te usługi w dru-
gim państwie lub obecnym w tym 
państwie w celu wykonania usług 
i więcej niż 50% dochodów brutto, 
które można przypisać do wyko-
nywanej działalności gospodarczej 
w ciągu powyższych okresów, jest 
uzyskiwana z tytułu wykonywa-
nia usług w tym drugim państwie 
przez te osoby fizyczne. Tę skom-
plikowaną tematykę „zakładu”  
w nowym rozumieniu wyjaśniać 
będziemy Państwu w kolejnych wy-
daniach Magazynu.
Jakie zatem obowiązki podatkowe 
będą ciążyły na polskim pracodaw-
cy wysyłającym pracowników do 
Norwegii? Przyjrzyjmy się kilku 
przykładom:
Przykład: 
Pan Jan, na stałe zatrudniony w cha-
rakterze inżyniera przez dużą firmę 
budowlaną, został wysłany przez 
swojego pracodawcę w trzymiesięcz-
ną podróż służbową do Stavanger. 
Pracodawca nie prowadzi na tere-
nie Norwegii zakładu w rozumieniu 
Konwencji i nie jest agencją pracy 
tymczasowej. Wynagrodzenie uzy-
skane za pracę w Norwegii przez 
pana Jana będzie podlegało opodat-
kowaniu w Polsce. 
Przykład: 
Pani Anna, zatrudniona przez agen-
cję pracy tymczasowej z siedzibą w 
Warszawie, została skierowana do 
pracy na rzecz innego niż zatrud-
niający ją pracodawca do Bergen 
na okres dwóch miesięcy. Pomimo 

Dochody polskich pracowników  
w Norwegii
Znając już podstawowe różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem – o nich 
pisaliśmy dla Państwa w poprzednim numerze Magazynu – polski pracodawca może  
w sposób świadomy podjąć decyzję dotyczącą skierowania pracownika za granicę, licząc 
się z konsekwencjami w zakresie m.in. opodatkowania dochodu pracownika oraz ustalenia 
podstawy dla naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.
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że polski pracodawca nie posiada 
na terenie Norwegii zakładu w ro-
zumieniu Konwencji, to jednak, ze 
względu na fakt, iż praca pani Anny 
stanowi przypadek wynajmowania 
siły roboczej, polski pracodawca nie 
będzie pobierał zaliczek na podatek 
dochodowy od dochodów uzyska-
nych przez panią Annę. Dochody te 
będą opodatkowane w Norwegii. 
 Warto nadmienić, że praco-
dawca, w świetle obowiązujących 
przepisów, może nawet przed upły-
wem 183 dni pobytu pracowni-
ka w Norwegii zaniechać poboru 
zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Polsce pod 
warunkiem, że wynagrodzenie wy-
płacane pracownikowi nie będzie 
podlegało opodatkowaniu w Polsce, 
czyli spełnione zostaną warunki do 
jego opodatkowania w Norwegii.
Przykład: 
Pan Marek został oddelegowany 
przez swojego pracodawcę – firmę 
działającą w branży budowlanej -  
do pracy w okolicach Oslo na okres 
10 miesięcy, począwszy od marca 
roku 2011 r. Pracodawca zaniechał 
poboru zaliczek na podatek docho-
dowy od wynagrodzenia pana Mar-
ka, gdyż zaliczki odprowadzane były 
w Norwegii. W czerwcu bieżącego 
roku pracownik uległ jednak wypad-
kowi przy pracy i musiał wrócić do 
Polski. Jako że pobyt pracownika za 
granicą ostatecznie nie przekroczył 
183 dni w przeciągu kolejnych 12 
miesięcy pracodawca jest zobowią-
zany do zapłaty zaległych zaliczek 
na podatek dochodowy wraz z na-
leżnymi odsetkami. 
 Wyjaśnienia wymaga także 
druga kwestia, istotna dla prawi-
dłowości rozliczenia pracownika,  
a mianowicie podleganie systemo-
wi ubezpieczeń/zabezpieczeń spo-
łecznych. Jak sygnalizowaliśmy już 
poprzednio, zasada, zgodnie z któ-
rą w zakresie systemu ubezpieczeń 
pracownik podlega ustawodaw-
stwu tego państwa członkowskiego,  
w którym pracuje, doznaje pew-
nych wyjątków.  Możliwe jest bo- Maciej Kucharski

Maciej Kucharski 
jest radcą prawnym, partnerem  
w Kancelarii Radców Prawnych 

Hałoń & Kucharski  
spółka partnerska.

wiem zachowanie prawa do od-
prowadzania składek do polskiego 
ZUS, pod warunkiem spełnienia 
szeregu przesłanek istniejących za-
równo po stronie pracodawcy, jak  
i pracownika. 
 W przypadku pracownika de-
legowanego decydujące znaczenie 
ma istnienie bezpośredniego związ-
ku pomiędzy przedsiębiorstwem 
delegującym a pracownikiem de-
legowanym oraz więź pomiędzy 
przedsiębiorstwem a państwem 
członkowskim. 

•� przewidywany okres wykony-
wania pracy na terenie drugiego 
państwa nie przekracza 12 miesięcy,
•� pracownik nie jest delegowany 
w miejsce innego pracownika, któ-
remu upłynął okres oddelegowania. 
Z analizy orzecznictwa wspólno-
towego wyłania się także kilka nie-
pisanych zasad, pozwalających na 
zachowanie więzi pomiędzy pra-
cownikiem wysyłanym a przedsię-
biorstwem wysyłającym. Będą to  
w szczególności:
•� odpowiedzialność pracodawcy 
wysyłającego za rekrutację,
•� zachowanie przez pracodawcę 
wysyłającego prawa do generalnego 
określenia charakteru pracy wyko-
nywanej przez wysyłanego pracow-
nika,
•� zachowanie przez pracodawcę 
wysyłającego prawa do stosowania 
kar dyscyplinarnych wobec pra-
cownika. 
 Po stronie pracodawcy wysy-
łającego ZUS bada natomiast (nie-
zależnie od przesłanek dotyczących 
pracownika opisanych powyżej) 
prowadzenie w Polsce znaczącej 
(zasadniczej) działalności, biorąc 
pod uwagę łącznie:
•� miejsce, gdzie przedsiębiorstwo 
ma siedzibę i skąd jest zarządzane,
•� miejsce rekrutacji pracowni-
ków delegowanych,
•� miejsce zawierania większości 
umów za klientami,
•� prawo, któremu podlegają 
umowy zawierane przez przedsię-
biorstwo wysyłające z klientami 
oraz pracownikami,
•� liczbę pracowników pracują-
cych w państwie wysyłającym oraz 
za granicą,
•� obrót osiągnięty w Polsce oraz 
w państwie, do którego przedsię-
biorstwo oddelegowuje pracowni-
ków. 
 Konsekwencją spełnienia wa-
runków wysłania zarówno przez 
pracownika jak i przez pracodawcę 
będzie możliwość pozostania wy-
syłanego do Norwegii pracownika  
w polskim systemie ubezpieczeń 
społecznych. 

 Po stronie delegowanego pra-
cownika ZUS ocenia zatem łącz-
nie, czy:
•� udaje się on na polecenie swo-
jego krajowego pracodawcy przej-
ściowo na terytorium drugiego 
państwa w celu wykonywania tam 
czynności na rzecz tego pracodaw-
cy (czy pracownik będzie podpo-
rządkowany temu pracodawcy co 
do czasu, miejsca i rodzaju wyko-
nywania pracy),
•� wysłanie następuje w ramach 
umowy istniejącej w państwie wy-
syłającym,
•� roszczenie o wynagrodzenie  
z tytułu umowy o pracę kierowane 
jest bezpośrednio do pracodawcy 
wysyłającego,
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Które z dziedzin współpracy pol-
sko-norweskiej uważa Pan za 
priorytetowe i dlaczego?

 Współpraca polsko-norweska 
rozwija się dynamicznie zarówno 
w wymiarze bilateralnym, regio-
nalnym, jak też wielostronnym. 
Nie sposób wartościować, który  
z tych wymiarów jest ważniejszy, 
czy priorytetowy, bowiem one wza-
jemnie się uzupełniają i oddziałują 
na siebie.  
 Przykładowo, współpraca wie-
lostronna obejmuje wiele obsza-
rów, jest prowadzona w ramach 
różnych organizacji i struktur 
międzynarodowych, gdzie pań-
stwa uczestniczące, chociaż mogą 
mieć różny stopień zaangażowania 
w poszczególnych dziedzinach,  
z reguły znajdują jednak wiele ob-
szarów wspólnego zainteresowa-
nia. I tak jest w przypadku Polski 
i Norwegii, krajów, które łączy  
z roku na rok coraz więcej obsza-
rów współpracy i pól interesów.
 Polska, jak i Norwegia, są 
członkami wielkiego Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. To oznacza, 
że mamy wspólne cele strategiczne 
wraz z pozostałymi sojusznika-
mi, a to z kolei zbliża nasze kraje 
w praktycznej realizacji polityki 
obronnej i współpracy przemy-
słów zbrojeniowych, czyli de facto 
intensyfikacji współpracy bilate-
ralnej pomiędzy naszymi krajami.
Z Unią Europejska sprawa ma się 
nieco inaczej. Norwegia, w prze-
ciwieństwie do Polski, nie jest 
państwem członkowskim Unii. 

Niemniej jednak, Norwegia pozo-
staje w ścisłych związkach z Unią. 
Umowa o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym nakazuje Norwe-
gii dostosowywać wewnętrzny 
porządek prawny do standardów 
wyznaczonych przez dyrektywy 
unijne. Dzięki umowie o Euro-
pejskim Obszarze Gospodar-
czym, ma ona swobodny dostęp 
do rynków unijnych, w tym także 
do rynku polskiego. Obu naszych 
państw dotyczą cztery podstawo-
we swobody unijne: swobodny 
przepływ osób, towarów, usług  
i kapitału. Swobodny przepływ 
osób wspiera fakt przynależności 
obu państw do Strefy Schengen. 
 Akcesja Polski do UE  
w 2004 r. uruchomiła mechani-
zmy, które paradoksalnie nada-
ły stosunkom polsko-norwe-
skim większego nawet impetu, 
aniżeli w relacjach z wieloma 
krajami członkowskimi Unii  
Europejskiej. Stało się to, po 
pierwsze dzięki otwarciu nor-
weskiego rynku pracy dla oby-
wateli nowych krajów człon-
kowskich, a po drugie dzięki 
porozumieniu UE z Norwegią 
i pozostałymi krajami EFTA  
o utworzeniu Mechanizmów Fi-
nansowych, których celem było 
wsparcie dla wyrównywania po-
ziomów rozwoju społeczno-go-
spodarczego, w szczególności no-
wych państw członkowskich UE 
za cenę dostępu krajów EFTA do 
poszerzonego wspólnego rynku. 
 Wykorzystywane przez Pol-
skę środki finansowe pochodzące  

z Mechanizmów Finansowych 
- Norweskiego i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przy-
czyniły się niewątpliwie nie tylko 
do zrealizowania wielu cennych 
projektów służących wielu spo-
łecznościom lokalnym w Polsce, 
ale może jeszcze większy walor 
tej współpracy polega na tym, że 
Polska została ”odkryta” przez 
Norwegów, a Norwegia lepiej po-
znana przez Polaków, a jak wia-
domo bezpośrednie kontakty 
międzyludzkie stają się najlepszą  
i najtrwalszą bazą dla relacji mię-
dzy państwami.  
 Z racji swojej wielkości i poten-
cjału Polska jest największym be-
neficjentem tej pomocy. Norwegia 
jest największym płatnikiem w obu 
mechanizmach finansowych. Pro-
jekty finansowane w tym trybie są 
punktem wyjścia do dalszego dyna-
micznego rozwoju współpracy obu 
krajów. Pozytywne skutki wykra-
czają więc poza czas realizowania 
poszczególnych projektów i stano-
wią podstawę rozwoju wzajemnych 
relacji, kontynuowanych w dużej 
mierze niezależnie od wsparcia fi-
nansowego.
 Kolejnym obszarem jest współ-
praca regionalna. Zarówno Polska, 
jak i Norwegia są członkami Rady 
Państw Morza Bałtyckiego. Nor-

Polsko-norweskie stosunki 
rozwijają się dynamicznie
Rozmowa z panem Wojciechem Kolańczykiem, Ambasa-
dorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Królestwie 
Norwegii i Republice Islandii. 
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wegia należy do Rady Arktycznej 
oraz Rady Morza Barentsa, w któ-
rych Polska ma status obserwato-
ra. Fenomenem naszych czasów 
jest, że obok procesów global-
nych, czy procesów integracyjnych  
w skali europejskiej, odrodziła się 
współpraca na płaszczyźnie re-
gionalnej i subregionalnej, czego 
przyczyn należy szukać też w tym, 
że coraz ważniejszym podmiotem 
na arenie międzynarodowej stają 
się regiony, miasta, społeczności 
lokalne, które poszukują interesu-
jących partnerów poza granicami 
narodowymi.
 Ta wielość wzajemnych powią-
zań tylko potwierdza, że wymiar 
bilateralny ma znaczenie priory-
tetowe, choć wpływ na jego dyna-
mikę mogą mieć czynniki mające 
swoje korzenie poza relacjami 
bezpośrednimi. 

Co sądzi Pan o aktualnym stanie 
polsko-norweskich stosunków po-
litycznych oraz gospodarczych?

 Polsko-norweskie kontakty po-
lityczne są wzorcowe. Kontakty na 
wysokim szczeblu są intensywne-  
w lutym 2011 r. w Norwegii gościł 
premier Donald Tusk, w czerwcu 
ubiegłego roku premier Jens Stol-
tenberg odwiedził Polskę. Mini-
strowie spraw zagranicznych obu 
krajów w ostatnich latach spo-
tykali się wielokrotnie zarówno 
podczas wizyt bilateralnych, jak 
spotkań wielostronnych. Także 
współpraca wojskowa układa się 
nienagannie - niedawno w Polsce 
gościł norweski szef Sztabu Ge-
neralnego, generał Harald Sunde. 
Polityczne kontakty polsko-nor-
weskie rozwijają się zatem bardzo 
pomyślnie. Na tym tle łatwo budo-
wać dobre stosunki gospodarcze. 
Jako przykład przywołam udział 
dwóch wielkich polskich spółek  
w norweskim rynku - Lotosu 
(koncentruje się na wydobyciu 

ropy) oraz PGNiG (skupia się na 
gazie). Spółki te posiadają licencje 
wydobywcze na szelfie kontynen-
talnym w Norwegii.
 Innym obszarem, w jakim 
realizuje się polsko-norweska 
współpraca gospodarcza, jest im-
port ryb z Norwegii. Firma MOR-
POL S.A., poza importowaniem 
wielkich ilości świeżego łososia, 
zaangażowała się inwestycyjnie  
w Norwegii, przejmując farmę ło-
sosiową. Spółka specjalizuje się  
w przetwórstwie łososia, głównie 
poprzez wędzenie. Gotowe pro-
dukty są eksportowane na cały 
świat.
 Kolejną gałęzią przemysłu,  
w którym rozwijamy współpracę, 
jest przemysł stoczniowy. Wystar-
czy przywołać takie stocznie jak 
Remontowa czy Nauta, specjali-
zujące się w dostawie i przebudo-
wie statków dla Norwegii. War-
to wspomnieć także o przemyśle 
zbrojeniowym - na podstawie 
porozumienia offsetowego z fir-
mą Kongsberg dokonywane są in-
westycje w przemysł zbrojeniowy  
w Polsce.
 Przyszłościową współpracę 
wiążemy z perspektywą wydo-
bycia gazu łupkowego w Polsce. 
Norwegia ma doświadczenie  
w zakresie licencjonowania i wy-
dobycia surowca (warto przy-
wołać choćby przykład firmy 
STATOIL, eksploatującej gaz łup-
kowy w Ameryce Północnej); li-
czymy więc na norweską pomoc  
i doradztwo w tej kwestii.

Jak ocenia Pan kontakty Amba-
sady z norweską Polonią? Jakie są 
dalsze plany współpracy?

 Norweska Polonia jest dość 
młoda; większość rodaków do 
Norwegii przyjechało po 2004 
roku (wtedy miało miejsce otwar-
cie rynku pracy). Wpływ pol-
skich pracowników na przyspie-

szenie rozwoju gospodarki jest 
oceniany bardzo pozytywnie; 
norwescy politycy często pod-
kreślają, że Polacy pomagają  
w rozwoju Norwegii. Ze względu 
na małe różnice kulturowe, nasi 
rodacy szybko aklimatyzują się  
w Norwegii.
 Ambasada w rozmowach z wła-
dzami norweskimi często podej-
muje temat ułatwień związanych  
z rynkiem pracy, edukacją, czy 
nauką języka norweskiego dla 
Polaków. Istotnym dla rodaków 
tematem jest polskie szkolnictwo. 
Niestety, dostępność nauki języka 
polskiego w norweskich szkołach 
jest uzależniona od decyzji po-
szczególnych gmin. W tej sytuacji 
organizację nauki języka polskiego 
w większych ośrodkach miejskich 
podejmują środowiska polonijne, 
organizując sobotnio-niedzielne 
szkoły polskie. Jest to wzrusza-
jącym przykładem patriotyzmu 
wśród emigrantów. Szkoły polskie, 
istnieją między innymi w Oslo, 
Bergen, Stavanger czy Trondheim. 
Nauczyciele i uczniowie dokładają 
wszelkich starań, aby nauka ojczy-
stego języka była efektywna i przy-
jemna. W szkole jest możliwość 
uzyskania polskiej matury - to uła-
twienie dla osób chcących studio-
wać w Polsce. Regularnie rośnie 
liczba dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do takich szkół.
 Jeśli chodzi o pomoc Amba-
sady w różnego rodzaju przedsię-
wzięciach podejmowanych przez 
Polonię, staramy się wspierać te 
działania poprzez uczestnictwo 
przedstawicieli Ambasady, a także 
wspieranie finansowe szczególnie 
atrakcyjnych projektów. Nieste-
ty, plan budżetowy Ambasady na 
kolejny rok musi być przedsta-
wiony do zatwierdzenia w listopa-
dzie, najpóźniej w grudniu; stąd 
trudność w udzieleniu wsparcia 
tym inicjatywom, które spływają 

>>
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do nas już po rozpoczęciu roku,  
a więc zbyt późno, by je dofinan-
sować z naszych środków. Jednak 
nawet w takiej sytuacji staramy się 
w jakiś sposób pomóc, wesprzeć 
inicjatywę.

Jakie powinno się podjąć działa-
nia, żeby Polska stała się bardziej 
atrakcyjnym miejscem dla norwe-
skiego inwestora oraz turysty?

 Największym wabikiem jest 
sukces gospodarczy państwa sta-
rającego się o przyciągnięcie po-
tencjalnych inwestorów oraz tu-
rystów. Polska jest krajem, który 
w ostatnich latach dynamicznie 
się rozwija. Mimo kryzysu finan-
sowego osiągamy korzystne wy-
niki gospodarcze i odnotowujemy 
dodatni wzrost PKB. Co równie 
ważne, Polska spełnia kryteria 
stabilności politycznej. To czyni z 
naszego kraju atrakcyjne miejsce 
do lokowania inwestycji. Warto 
byłoby jednak dążyć do uprosz-
czenia prawa wyznaczającego re-
guły prowadzenia działalności go-
spodarczej przez przedsiębiorców.  
Mówiąc kolokwialnie - można by 
upiec dwie pieczenie przy jednym 
ogniu - poprawa warunków dla 
polskich przedsiębiorców byłaby 
dodatkową zachętą do inwestowa-
nia przez podmioty zagraniczne, 
w tym norweskie.
 Pomocnym czynnikiem pro-
mocji Polski jako miejsca inwe-
stycji norweskich jest świetne sko-
munikowanie lotnicze. Polska to 
chyba jedyny kraj w Europie ma-
jący tak liczne i korzystne cenowo 
połączenia lotnicze z Norwegią. 
Korzystają z nich nie tylko migru-
jący pracownicy, ale też turyści, 
chcący spędzić weekend w Polsce. 
Na pierwszym miejscu wśród pol-
skich miast, jeśli chodzi o atrakcyj-
ność dla Norwegów, jest Kraków. 
Jako ciekawostkę mogę tutaj przy-
toczyć reklamę, która aktualnie 

prezentuje norweska firma teleko-
munikacyjna, wykorzystując po-
dobne brzmienie nazw Krakowa  
i norweskiego miasta Krakero, że 
taniej jest zadzwonić do Krakowa, 
niż do Krakero.
 Pozytywnym sygnałem atrak-
cyjności Polski zarówno w sensie 
inwestycyjnym, jak i turystycz-
nym, stała się bez wątpienia pol-
ska prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej, oceniana pozytywnie  
w Europie i na świecie. Wielkie 
nadzieje wiążemy też z EURO 
2012. Zapewne także norwescy 
turyści tłumnie odwiedzą Polskę, 
chcąc obejrzeć mecze lub choćby 
poczuć atmosferę tego wielkiego 
sportowego święta.
 Jeśli chodzi o minusy czy nie-
dociągnięcia w obszarze promocji 
polskich atrakcji turystycznych, 
wskazać należy niedostatecznie 
rozwiniętą informację internetową.  
W Norwegii, jak i w całej Skan-
dynawii system turystycznej in-
formacji internetowej jest fanta-
stycznie rozwinięty. Przydałoby się 
usprawnić niektóre rzeczy związa-
ne z promocją Polski w sieci; jed-
nak to zadania głównie dla Pol-
skiej Organizacji Turystycznej.
 Polska oferta turystyczna może 
być bardzo atrakcyjna dla obco-
krajowców. Norwegów mogłyby 
zainteresować na przykład pakiety 
turystyczne obejmujące takie usłu-
gi, jak zorganizowane spływy ka-
jakowe, wycieczki szlakami histo-
rycznymi, czy krajobrazowymi, ale 
także takie specjalizowane usługi 
jak wycieczki dla miłośników mi-
litariów, na przykład do Wilczego 
Szańca, do Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego, czy też na poli-
gon drawski. Coraz popularniejsze 
i bardziej promowane stają się wy-
cieczki do Polski połączone z kwa-
lifikowanymi usługami medyczny-
mi. Polskie kliniki oferują często 

wyższą jakość usług niż norweskie 
za nieporównywalnie niższą cenę.
 Trzeba też pamiętać o norwe-
skich studentach, pobierających 
naukę w Polsce. Według szacun-
ków, ponad 1300 młodych ludzi 
uczy się na polskich uniwersyte-
tach medycznych. Oferta studiów 
jest atrakcyjna dla Norwegów, stąd 
potrzeba dalszego promowania 
edukacji - warto pokazywać się na 
spotkaniach i targach (takie targi 
odbywają się na przykład w Oslo; 
to dobra okazja dla uczelni do 
przedstawienia młodym ludziom 
oferty swojej szkoły).

Jakie są Pana plany na najbliższe 
miesiące? Na jakich strefach dzia-
łalności będzie się Pan koncentro-
wał?

 Na pewno jednym z priorytetów 
jest promocja kultury. Bieżący rok 
to Rok Szymanowskiego oraz Kor-
czaka. W związku z tym, planuje-
my organizację imprez związanych  
z tymi postaciami. W marcu/ 
kwietniu odbędzie się koncert 
imienia Szymanowskiego. Na 
pewno warto wspomnieć o inicja-
tywie Fundacji Godła Polskiego -  
Wybitny Polak w Norwe-
gii. Będzie to już druga edy-
cja wydarzenia, podczas któ-
rego w różnych kategoriach 
nagrodzeni zostaną wybijający się 
rodacy. Chciałbym też wspomnieć  
o promocji książki Janiny Ja-
nuszewskiej - Skreiberg „Ser-
cem w dwóch krajach. Norwe-
sko-polskie pejzaże kulturalne”.  
W porównaniu z norweskim 
wydaniem, polska wersja języ-
kowa jest rozszerzona - autor-
ka dokumentuje wkład znanych  
Polaków w kulturę Norwegii, 
przedstawia dorobek zamieszka-
łych tam twórców polskiego po-
chodzenia, jak również prezentuje 
sylwetki słynnych Norwegów zwią-
zanych z Polską.

>>
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Targi i wystawy w Norwegii – Styczeń / luty 2012

 Løvenskiold Handel Arena

 13-15 stycznia: Norges Varemesse, Lillestrøm

Løvenskiold Handel Arena to zamknięte targi, na których wybrani dostawcy Løvenskiold mogą spotkać się i rozwijać 
swoją wiedzę, współpracując z reprezentantami MAXBO, MAXBO Proff i MALIA. Zaproszenia na wydarzenie zostały 
wysłane drogą mailową w październiku.

 Więcej informacji: http://www.lvmesse.no/ oraz na http://www.facebook.com/

 Targi Edukacyjne

 17-19 stycznia: Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi są doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami edukacji i drogi zawodowej. Celem wystawy jest ułatwienie 
decyzji dotyczącej wyboru szkoły i uczelni. Organizatorzy dbają o ciągłe uatrakcyjnianie oferty targów. Podczas spotkań 
będzie można uzyskać informacje na temat edukacji i kariery zarówno od przedstawicieli szkół, jak i pracodawców.

 Więcej informacji: www.tautdanning.no

 Targi GRESS
 19 stycznia: Norges varemesse,Lillestrøm

Targi GRESS to coroczne spotkania w zamkniętym gronie, organizowane dla właścicieli przedsiębiorstw, firm członkow-
skich i dostawców zrzeszonych w ramach współpracy kupców w grupie GRESS. Targi są przede wszystkim okazją do 
towarzyskiego spotkania, na których odbywają się rozmowy na temat nowinek technologicznych czy trendów oraz degu-
stacje. Targi odbywają się w  atmosferze bliskości z klientem. Wydarzenie jest zamknięte, dostępne jedynie dla zaproszo-
nych dostawców posiadających umowę  z grupą GRESS lub z jedną ze 
zrzeszonych sieci sklepów, ale tradycją grupy GRESS jest zapraszanie 
na targi  kilku nowych, potencjalnych dostawców.

 Więcej informacji: http://messe.no/

 REISEKLAR 2012

 20-22 stycznia: Grieghallen, Bergen

Największe targi podróżnicze w Vestlandet odbywać się będą w Grie-
ghallen w samym centrum miasta. Wystawcy na Targach Podróż-
niczych 2012 zaprezentują oferty podróży zarówno do bliskich, jaki  
i dalekich zakątków świata. Zainteresowani znajdą tu także oferty wy-
cieczek autokarowych, łodzią oraz rejsów na terenie Norwegii, ale tak-

że po rzekach Europy i odległych wodach. 

 Więcej informacji: http://www.grieghallen.no/events
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Wybrane wydarzenia kulturalne w Norwegii
Styczeń / luty 2011

 Festiwal Muzyki Improwizowanej all Ears

12-15 stycznia: Oslo

all Ears to coroczny festiwal muzyki improwizowanej. Celem imprezy jest zaprezentowanie improwizacji muzycznych we 

wszystkich formach, włączając także inne środki przekazu, jak wideo czy taniec. all Ears to impreza non- profit, organi-

zowana przez entuzjastów muzyki dla podobnych im muzycznych zapaleńców.

 Więcej informacji: http://www.all-ears.no/

 Międzynarodowy Festiwal Filmowy

17-22 stycznia: Tromsø

To najważniejsze miejsce spotkań środowiska filmowego w Europie Północnej oraz największy międzynarodowy festiwal 

filmowy w Norwegii, prezentujący najlepsze filmy z całego świata. Większość z nich po raz pierwszy zostanie pokazana  

w tej części Skandynawii. Celem festiwalu jest promocja i rozwój kultury. 

 Więcej informacji: http://tiff.no/

 Trad Jazz Weekend- Festiwal Jazzowy 

19-22 stycznia: Stavanger

Trad Jazz Weekend odbędzie się w centrum Stavanger po raz 16. Muzyka grana podczas imprezy to głównie tradycyj-

ny jazz/ jazz nowoorleański. Słuchacze odkryją także elementy muzyki funk, latynoamerykańskiej, swingu oraz soulu.  

Dodatkowo, w ramach festiwalu, organizatorzy zapraszają na przedstawienia dla dzieci oraz koncerty muzyki kościelnej. 

Łącznie odbędzie się prawie 30 wydarzeń.

 Więcej informacji: http://www.tradjazzweekend.no/

  Kristiansund Operafestival

2-18 lutego: Kristiansund

Podczas festiwalu swój program zaprezentują teatry muzyczne. W ramach imprezy odbywać się będą także przedstawie-

nia operowe i baletowe, koncerty muzyki kościelnej oraz inne atrakcje dla melomanów.

 Więcej informacji: http://www.oik.no/

 Ice Music Festival

3-5 lutego: Geilo

Festiwal, gdzie scena jest zbudowana ze śniegu i lodu. Wszystkie instrumenty i dekoracje są wykonane z lodu. Ice Music 

Festival jest wyjątkowym, artystycznym i muzycznym wydarzeniem. To hołd składany naturze i jednemu z najważniej-

szych zasobów naturalnych świata- wodzie.

 Więcej informacji: http://www.icefestival.no/
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WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047

UDI / Utlendigsdirektoriatet  
Urząd ds. Obcokrajowców
www.udi.no 

Skatteetaten – Urząd Skarbowy  
www.skatteetaten.no

Trygdeetaten: ‚ZUS’- rodzinne, cho-
robowe, renty; A-etat: pośrednictwo 
pracy, szkolenie zawodowe; Sosial-
kontor: Urząd ds. Socjalnych – zasilek 
socjalny, zapomogi innego rodzaju.

Trzy powyższe urzędy zostały  
zastąpione przez:
NAV  
Urząd Pracy i Spraw Socjalnych
www.nav.no

Fastlege – lekarz domowy - znajdź 
swojego lekarza domowego 
www.tjenester.nav.no/minfastlege/
innbygger/visloginside.do 

Toll - Urząd Celny  
www.toll.no 

Bronnoysundregistrene – oficjalny 
rejestr firm w Norwegii  
www.brreg.no

Altinn – elektroniczne skladanie  
zeznań podatkowych; Bedriftsinfor-
masjon – informacja dla firm oraz 
osób zakladających firmę  
www.altinn.no 

Ambasada Rzeczpospolitej  
Polskiej w Oslo
www.oslo.polemb.net

Pomoc prawna (strona w j. polskim)
www.prawo.no 

Informacja turystyczna oraz transport 
miejski
www.trafikanten.no

Arbeidstilsynet (inspekcja pracy)
www.arbeidstilsynet.no

Doffin – informacje na temat przetar-
gów i zamówień publicznych  
w norwegii
www.doffin.no

Regelhjelp.no – przewodnich po prze-
pisach dotyczących zdrowia, środowi-
ska oraz bezpieczeństwa.
www.regelhjelp.no

Frirettshjelp – darmowa pomoc praw-
na w Oslo:  
www.frirettshjelp.com

Wszystko w jednym miejscu...  
www.norge.no

... i to samo po angielsku:  
www.norway.no/Default.asp 

TELEFON ALARMOWY 
 (pogotowie, straż pożarna, policja) 
 Telefon: 112

INFORMACJA
 Telefon: 1881

INFORMACJA TURYSTYCZNA  
ORAZ TRANSPORT MIEJSKI
 Telefon: 177

ALTINN
 Informacja na temat zakładania i prowadzenia  

przedsiębiorstwa w Norwegii.
 Telefon: 800 33 840

SKATTEETATEN (URZĄD SKARBOWY)
 Telefon: 800 80 000

NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
 Telefon: 800 33 166 

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

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

DOFFIN
 Informacje na temat przetargów  

i zamówień publicznych w Norwegii
 Telefon: 22 11 11 05 

REGELHJELP.NO
 przewodnich po przepisach dotyczących zdrowia,  

środowiska oraz bezpieczeństwa.
 Telefon: 815 48 222 

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)

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

PrzYDATNE LiNki




