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Ceny po wykorzystaniu darmowego pakietu: Po Norwegii 0,59/min. Za granicę od 0,49/min. Opłata startowa 0,59. SMS 0,49. 
Przesyłanie danych 0,99/MB. MMS 1,99. Pakiet darmowych minut nie dotyczy połączeń na numery specjalne.

mówimy 
po polsku!

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, wakacyjnym numerze, w części ‚Polski przedsiębiorca w Norwegii’, kontynuujemy 
cykl ‚ABC Księgowości’, gdzie przybliżamy informacje przydatne nie tylko dla osób posiadających 
własną firmę w Norwegii. W dziale ‚Polski pracownik w Norwegii’, przybliżamy temat permitte-
ringu – tymczasowego urlopu podczas przestoju w pracy. Kontynuujemy także nasz cykl o eme-
ryturach w Norwegii. W części ‚Prawo polskie’ wyjaśniamy wątpliwości dotyczące opodatkowania 
dochodów polskich przedsiębiorców w Norwegii – placów budowy i prac budowlane w Norwegii 
jako zakładów podatkowych polskiego przedsiębiorcy.

Informacje dotyczące norweskich lekarzy podajemy w części ‚Przewodnik po urzędach’. W dziale 
‚Gość Polish Connection’ rozmawiamy z panią Zuzanną Szczepańską, właścicielką biura językowe-
go ‘Zoozanko’.

W części ‚Norwegia po godzinach’ znajdują się informacje o targach i wydarzeniach kulturalnych w Norwegii oraz przydatne 
linki i telefony. W artykule o Valdres, zamieszczonym w części ‚Norwegia po godzinach’, znajdą Państwo sporo ciekawostek  
i praktycznych informacji dotyczących tego wyjątkowego regionu.

 Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Państwo pro-
pozycje 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: office@polishconnection.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
Kolejna część naszego poradnika na temat zakładania firm w Norwegii.

1.  Informacje o składce na 
ZUS. Dotyczy EPF, DA, 
ANS.

Jak wygląda składka na ZUS 
(trygdeavgift)?
a.  11% daje 65% od dochodu 

od 17 dnia choroby - obo-
wiązkowy

b.  11% + 2% daje 65% od do-
chodu od 1 dnia choroby

c.  11% + 3,1% daje 100% od 
17 dnia choroby

d.  11% + 10,4% daje 100% od 
1 dnia choroby

opcje b,c,d są dobrowolne.
Osoba prowadząca samo-

dzielną działalność gospodar-
czą płaci wysoką składkę – 11% 
i nie ma prawa do chorobowe-
go w ciągu 16 pierwszych dni 
choroby. Chorobowe wypłacane 
jest począwszy od 17. dnia cho-
roby. Podstawą chorobowego 
jest 65% dochodu osobistego 
aż do kwoty 6 G, która w roku 
2009 wynosiła 72 881 nok. 

Dochód osobisty to dochód 
uzyskany z pracy własnej i/lub 

emerytury, będący podstawą do 
obliczenia podatku wyrównaw-
czego (toppskatt - progresywny 
podatek od dochodów uznawa-
nych za ‹wysokie›) i składki na 
ubezpieczenia społeczne.

Dochód z samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej nie jest 
brany pod uwagę przy rozpa-
trywaniu prawa do dniówek  
i dlatego w przypadku bezro-
bocia nie uzyskuje się prawa do 
zasiłku.

Osoby prowadzące samo-
dzielną działalność gospodarczą 
nie podlegają ustaleniom Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych  
o szczególnych przywilejach 
na wypadek wypadku/szkody 
poniesionej w pracy. W związ-
ku z tym takie osoby powinny 
zawrzeć dobrowolną umowę 
ubezpieczenia od wypadków  
w pracy i szkód spowodowa-
nych warunkami w pracy.

Premia roczna wynosi ok 
0,4% przewidywanego dochodu 
uzyskanego z pracy.

2. Ubezpieczenia 
Ubezpieczenia, które, zgodnie 
z norweskim prawem, są obo-
wiązkowe:
Ubezpieczenie emerytalne dla 
pracowników (OTP – obliga-
torisk tjenestepensjon)

Które firmy muszą zawie-
rać umowy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu emerytalnym dla 
swoich pracowników ?

Ustawa dotyczy przedsię-
biorstw, które: zatrudniają mi-
nimum jednego pracownika 
niemającego udziałów w firmie, 
na minimum 75% etatu 
lub
minimum dwóch pracowników 
na minimum 75% etatu, nieza-
leżnie od tego, czy są udziałow-
cami firmy, czy nie 
lub
przedsiębiorstw zatrudniają-
cych większą liczbę pracowni-
ków, którzy łącznie wypraco-
wywują liczbę roboczogodzin 
odpowiadającą wymiarowi go-
dzin minimum z dwóch lat. 

Pracobiorcy poniżej 20. roku 
życia lub pracownicy pracujący 
na mniej niż 20% pełnego etatu 
nie muszą być objęci ubezpie-
czeniem.
Ubezpieczenie od uszkodzeń 
ciała będących następstwem 
wykonywanej pracy (yrkeska-
deforsikring).

Uszkodzenia będące następ-
stwem wykonywanej pracy, to 
uszkodzenia ciała spowodowa-
ne przez wypadek przy pracy 
lub chorobę spowodowaną wa-
runkami pracy.

Ustawa o ubezpieczeniach 
od uszkodzeń ciała będących 
następstwem wykonywanej 
pracy została wprowadzona  
1 stycznia 1990. Nakazuje ona 
wszystkim pracodawcom, z 
wyjątkiem państwa, zawieranie 
umów ubezpieczenia pokrywa-
jącego koszty uszkodzeń ciała, 
będących następstwem wyko-
nywanej pracy, które mogą do-
tknąć pracownika.

Jeżeli jesteś zarejestrowany 
jako pracobiorca we własnej 
Spółce Akcyjnej (norw. AS), 
jesteś zobowiązany/a do ubez-
pieczenia siebie samego/samej 
od uszkodzeń ciała będących 
następstwem wykonywanej 
pracy. Jako właściciel firmy 
(osoba fizyczna) zatrudniającej 
pracowników możesz się rów-
nież ubezpieczyć jeśli pracujesz  
w firmie przynajmniej na pół 
etatu (50%). 
Ubezpieczenie od Odpowie-
dzialności Cywilnej / OC 
(dotyczy samochodow oraz 
innych pojazdow mechanicz-
nych). 

Wszystkie pojazdy silnikowe 
muszą mieć ubezpieczenie OC. 
Ustawa o Ubezpieczeniu OC 
samochodów (Ustawa o odpo-
wiedzialności za szkody wyrzą-
dzone przez pojazdy silnikowe) 
z dnia 3 lutego 1961 nakazuje 
właścicielowi pojazdu silniko-
wego posiadanie ubezpieczenia 
od szkód, jakie pojazd silniko-
wy może wyrządzić osobom lub 
rzeczom.

Jeśli wyjeżdżasz za granicę, 
powinieneś poprosić towarzy-
stwo ubezpieczeniowe o Zie-
loną kartę jako potwierdzenie 
posiadania ubezpieczenia OC 

pojazdu.
Jakie ubezpieczenia powinie-
neś mieć?

To co należałoby ubezpie-
czyć, zależy od rodzaju prowa-
dzonej przez Ciebie działalno-
ści- musisz zastanowić się co 
warto objąć ubezpieczeniem w 
fazie rozruchu firmy, np. sprzęt 
komputerowy, narzędzia, towa-
ry, lokale, maszyny.
Działalność i odpowiedzial-
ność (Powszechne ubezpiecze-
nie od odpowiedzialności) –  
ansvarsforsikring.
np. przerwa w działalności, pra-
womocne roszczenia typu od-
powiedzialności za produkt czy 
odpowiedzialności konsultanta. 
Osoby
Ty sam/a, pracownicy, osoby 
kluczowe dla firmy.
Podróże
Obejmuje wyjazdy służbowe i 
podróże w czasie wolnym.

Powszechne ubezpieczenie 
od odpowiedzialności osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą pokrywa prawną 
odpowiedzialności za koszty 
zadośćuczynienia za szkody 
wobec osób i rzeczy w krajach 
nordyckich (w Skandynawii). 
Ubezpieczenie obejmuje:
•	 prawną odpowiedzialność 

za koszty zadośćuczynienia, 
którymi firma może zostać 
obciążona zgodnie z norwe-
skim prawem; 

•	 zadośćuczynienie za uszko-
dzenia fizyczne osób lub 
rzeczy;

•	 darmową pomoc związaną 
z prawnym rozpatrzeniem 
roszczeń zgłoszonych wo-
bec firmy i objętych ubez-

pieczeniem;
•	 prawną odpowiedzialność 

za koszty zadośćuczynienia 
obejmującą zarówno odpo-
wiedzialność firmy jak i od-
powiedzialność za produkt.

Odpowiedzialność firmy.
Odpowiedzialność:
Za szkody spowodowane przez 
firmę lub jej pracowników pod-
czas produkcji lub wykonywa-
nia zlecenia. 
Odpowiedzialność za produkt:
Odpowiedzialność producenta 
lub sprzedawcy za szkody spo-
wodowane wadami fabrycz-
nymi lub szkodliwymi cecha-
mi dostarczonych produktów. 
Szkoda może dotykać osób lub 
rzeczy.
Przykład odpowiedzialności fir-
my:
Stolarz opuszcza plac budo-
wy położony niedaleko osiedla 
mieszkaniowego, nie posprzą-
tawszy uprzednio niebezpiecz-
nych narzędzi lub nie zamknąw-
szy wejścia na plac budowy. 
Ciekawskie dziecko dostaje się 
do środka, zaczyna bawić się na 
placu budowy, zostaje poszko-
dowane/ulega wypadkowi. Pra-
codawca stolarza będzie mógł 
zostać pociągnięty do odpowie-
dzialności i zmuszony do wy-
płaty odszkodowania.
Przykład odpowiedzialności za 
produkt
Cieśla prowadzący jednooso-
bową firmę budowlaną, stawia 
w ogrodzie drewnianą altankę, 
która przewraca się na zaparko-
wany obok samochód. Cieśla- 
właściciel firmy, który błędnie 
zbudował altankę będzie musiał 
wypłacić odszkodowanie. 
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Punkty emerytalne za opiekę  
 
 Za każdy rok, kiedy oso-
ba będąca członkiem systemu 
ubezpieczeń społecznych opie-
kuje się dzieckiem, osobą star-
szą lub chorą, otrzymuje ona 3 
punkty emerytalne - jeśli mamy 
do czynienia z jednym z poniż-
szych przypadków:

•	 jeśli	osoba	ta	przez	minimum	
pół roku w ciągu roku spra-
wowała codzienną opiekę 
nad dzieckiem do lat sied-
miu. Za rok, w którym dziec-
ko się urodziło, przyznaje się 
3 punkty emerytalne, nawet 
jeśli opieka w tym roku była 

krótsza niż pół roku. Punkty 
otrzymuje ta osoba, która po-
biera zasiłek na dziecko (bar-
netrygd).

•	 jeśli	osoba	ta	przez	minimum	
pół roku w ciągu roku spra-
wowała opiekę nad osobą 
chorą, niepełnosprawną lub 
osobą starszą, będącą człon-
kiem systemu ubezpieczeń 
społecznych lub otrzymującą 
emeryturę/rentę z Folketryg-
den. Wymiar opieki, wyma-
gany do przyznania punktów 
emerytalnych, to minimum 
22 godziny tygodniowo.

 Maksymalna liczba punk-

tów emerytalnych, które można 
wypracować w ciągu jednego 
roku (niezależnie od tego, czy 
będą to punkty faktyczne, przy-
szłe, zastępcze, czy kombinacja 
różnych rodzajów punktów) to 
7,00.

 Ilość wypracowanych w da-
nym roku punktów emerytal-
nych jest zawsze podana na wy-
niku rozliczenia podatkowego 
(Skatteoppgjør/Tax assessment 
notice). 

 Średnia końcowa punktów 
emerytalnych (sluttpoengtall) 
- średnia punktów emerytal-
nych, używana przy wyliczaniu 

wysokości emerytury dodat-
kowej (tilleggspensjon). Jako 
sluttpoengtall bierze się średnią 
punktów emerytalnych z 20 naj-
lepszych lat (lat, w których wy-
pracowało się najwięcej punk-
tów). Jeśli dana osoba uzyski-
wała punkty emerytalne tylko 
przez okres 20 lat lub krótszy, 
sluttpoengtall będzie średnią ze 
wszystkich lat.

PRZYKŁADY 

Jan przed osiągnięciem wie-
ku emerytalnego przepracował  
w Norwegii 4 lata. Przez te czte-
ry lata wypracowywał sobie na-
stępujące punkty emerytalne:  

1,68 2,30 2,02 i 2,62 

 
W jego przypadku do sluttpoeng-
tall będą liczyć się wszystkie lata.  
 
Sluttpoengtall Jana: 

(1,68 + 2,30 + 2,02 + 2,62) : 4 = 
8,57 : 4 = 2,14  

Sven zaczął pracę jeszcze będąc 
studentem i łącznie przepraco-
wał w Norwegii 43 lata. 

 
Do jego średniej bierzemy 20 
najwyższych rocznych punk-
tów emerytalnych, dajmy na to:  
 
(4,79 + 4,79 + 5,02 + 5,05 + 5,12 
+ 5,12 + 5,13 + 5,17 + 5,20 + 
5,21 + 5,27 + 5,30 + 5,33 + 5,34 
+ 5,45 + 5,45 + 5,50 + 5,56 + 6,01 
+ 5,58) : 20 = 105,39 :20 = 5,27  

Sluttpoengtall Svena: 5,27

Kariera Johnny’ego przebie-
gała według scenariusza „od 
pucybuta do milionera”. Przez 
pierwsze lata (a było ich trochę) 
zarabiał mało i zdobywał mało 
punktów emerytalnych, albo nie 
zdobywał ich wcale; potem jego 
kariera nabrała przyspieszenia 
i zaczął zarabiać krocie, jednak 
lat składkowych (poengår) miał 
łacznie jedynie 18. W związku 
z tym przy obliczaniu jego slut-
tpoengtall trzeba będzie wziąć 
pod uwagę wszytkie te lata.  
 
Średnią punktów emerytalnych 
(sluttpoengtall) Johnny’ego wy-
liczamy tak:

(0,02 + 0,62 + 1,07 + 1,25 + 
1,65 + 2,17 + 4,05 + 5,76 + 
6,07 + 6,25 + 6,72 + 6,79 + 
6,98 + 7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00 
+ 7,00) : 18 = 84,4 : 18 = 4,69  
 
Sluttpoengtall Johnny’ego: 4,69  
 
Obliczanie wysokości emerytu-
ry dodatkowej (tilleggspensjon)  
 
Pełna pensja dodatkowa (full 
tilleggspensjon) wypłacana jest 
osobom mającym minimum 40 
lat składkowych (poengår). Je-
śli liczba lat składkowych była 
mniejsza, również emerytura 
dodatkowa będzie odpowiednio 
niższa. 

 
Przy wyliczeniach należy pa-
miętać o tym, że obowiązują 
różne przeliczniki dla lat skład-
kowych przed rokiem 1992 i lat 
składkowych po 1991 roku.

 Wyliczenia wyglądają tak:

•	 lata	 składkowe	 (poengår)	
przed 1992

•	 45%	 x	 G	 x	 sluttpoengtall  
x ilość lat składkowych : 40

- lata składkowe (poengår) po 
1991 (1992 - do dziś)  

 
42% x G x sluttpoengtall x ilość 

lat składkowych : 40  

Jeśli łączna ilość lat składko-
wych (i przed i po roku 1992) 
wyniesie więcej niż 40, ilość 
lat składkowych po roku 1991 
zostanie zredukowana (mak-
symalna ilość lat składkowych 
uwzględnianych w wyliczeniu 
to 40). Natomiast będzie brać 
się pod uwagę wszystkie lata 
składkowe przed rokiem 1992.

PRZYKŁADY 

Zobaczmy jak wysoką emerytu-
rę dodatkową (tilleggspensjon) 
wypracował sobie wspomniany 
we wcześniejszych przykładach 
Jan.

Dla przypomnienia: Jan prze-
pracował w Norwegii 4 lata, jego 
sluttpoengtall wyniosła 2,14.  
 
Jan przyjechał do Norwegii po 
przystąpieniu Polski do EOG, 
w roku 2004 (czyli obliczamy 
według wzoru dla lat 1992- )  
i w styczniu roku 2009 osiągnął 
wiek emerytalny.

Wysokość G na styczeń 2009 
wynosiła 70 256 NOK 

Emerytura z Norwegii?
(część 4.)
W tym numerze magazynu kontynuujemy omówienie starych zasad dotyczących emerytur 
(istotnych dla osób osiągających bądź zbliżających się do wieku emerytalnego i mających 
wypracowane prawo do emerytury z Norwegii).

>>
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42% x 70 256 x 2,14 x 4 : 40 = 
6315 NOK (rocznie)  

 
(miesięcznie: 526 NOK)

A teraz spójrzmy na Svena. 

Przypominam: Sven przepra-
cował w Norwegii 43 lata, jego 
sluttpoengtall wyniosła 5,27. 

Sven zaczął pracować w roku 
1965, a przeszedł na emerytu-
rę od poczatku roku 2009, czy-
li przepracował 26 lat do roku 
1991 i 17 lat po roku 1991. Po-
nieważ maksymalna liczba lat, 
jaką bierze się do obliczeń, wy-
nosi 40, „obcinamy” liczbę lat 
po roku 1991 do 14. 

Tilleggspensjon Svena oblicza-
my tak: 

(lata do 1965-91): 

45% x 70 256 NOK x 5,27 x 26 : 
40 = 108 298 NOK  

 
(lata od 1992 - ): 

42% x 70 256 NOK x 5,27 x 14 : 
40 = 54 427 NOK  

 
Łącznie: 

108 298 + 54 427 = 162 

725 NOK (rocznie)  
(miesięcznie: 13 560,50 NOK) 

 
Ponieważ wiemy, że Sven miał 
pełny okres uczestnictwa w Fol-
ketrygden (40 lat - a nawet wię-

cej), wiemy, że dostanie też peł-
ną emeryturę podstawową (full 
grunnpensjon) - 70 256 NOK 
rocznie. Czyli razem wysokość 
emerytury z Folketrygden Sve-
na wyniesie 232 981 koron rocz-
nie (19 415 NOK miesięcznie).

Dodatek specjalny  
- Særtillegg 

 
 Przysługuje emerytom, któ-
rzy nie mają prawa do emerytu-
ry dodatkowej (tilleggspensjon 
- patrz niżej) albo których eme-
rytura dodatkowa jest niższa 
niż særtillegg. (W tym drugim 
przypadku særtillegg będzie 
stanowił uzupełnienie tillegg-
spensjon, tak by łączna wyso-
kość emerytury z Folketrygden 
osiągnęła wymaganą wysokość 
minimalną.) 

 Warunkiem uzyskania pra-
wa do dodatku specjalnego jest 
posiadanie prawa do emerytury 
podstawowej (grunnpensjon), 
czyli 3 lata członkostwa w Fol-
ketrygden, a aby móc otrzy-
mać dodatek specjalny w pełnej 
kwocie, trzeba być członkiem 
Folketrygden minimum 40 lat. 
(Wyjątek - uchodźcy.) 

 Wysokość dodatku specjal-
nego ustala parlament norweski 
(Storting) jako procent od staw-
ki podstawowej (G).

 Istnieją dwie stawki do-
datku specjalnego - normal-
na (ordinær sats) i minimalna 
(minstesats). To, według której 
stawki emeryt będzie otrzymy-
wał dodatek (særtillegg), zale-
żeć będzie od jego stanu cywil-
nego i ewentualnych docho-
dów/świadczeń otrzymywanych 
przez współmałżonka.

 Generalnie, wysokość dodat-
ku będzie wahać się od 0,5 do  
1 stawki G.

Minstepensjon  
- emerytura minimalna

 Minstepensjon to mini-
malne świadczenie emerytal-
ne, jakie musi otrzymać każdy 
emeryt, który miał pełny okres 
uczestnictwa w Folketrygden 
(40 lat). Jeśli okres członkostwa 
był krótszy, emerytura będzie 
odpowiednio niższa.

 Wysokość pełnej emerytury 
minimalnej (czyli grunnpen-
sjon + særtillegg) mieści się po-
między 1,5, a 2 G rocznie.

 Stawkę wysoką (2 G) otrzy-
mają osoby samotne. W przy-
padku małżeństw i konkubina-
tów stawka ta będzie zmniejszo-
na – w zależności od wysokości 
dochodów/emerytury współ-
małżonka/konkubenta.

Barbara Liwo

>>

Tymczasowe zwolnienie  
przy istniejącym stosunku pracy

 Permittering ma miejsce 
wówczas, gdy pracodawca 
podejmuje decyzję, sam lub  
w porozumieniu z pracowni-
kiem, o tymczasowym zwol-
nieniu tego pracownika z obo-
wiązku wykonywania pracy na 
rzecz pracodawcy. Sytuacja ta 
występuje w przypadku, gdy 
firma jest zmuszona ograni-
czyć lub czasowo wstrzymać 
swoją działalność z powodów 
będących poza jej kontrolą.  
 Do takich powodów, wy-
muszających na pracodawcy 
konieczność wysłania pracow-
nika na permittering, należy 
np. znaczący i nieprzewidziany 
spadek liczby zamówień (zja-

wisko powszechne w branży 
stoczniowej). Powodem wysła-
nia pracownika na permittering 
może być także zawarcie umo-
wy o przestoju w pracy między 
pracodawcą a pracownikami / 
związkiem zawodowym, paraliż 
w miejscu pracy spowodowany 
np. strajkiem pracowników, a 
także nieprzewidziane wypad-
ki i zdarzenia powodujące brak 
zatrudnienia w firmie (np. ka-
tastrofy naturalne, wypadki). 
 Ważnym aspektem permit-
teringu jest to, że w czasie jego 
trwania wciąż istnieje stosu-
nek pracy, umowa o pracę jest 
nadal aktualna, a obie stro-
ny (pracodawca i pracownik) 
mają obowiązki wobec siebie. 
Oznacza to, że okres trwania 
permitteringu wlicza się do 

okresu zatrudnienia, a pra-
cownik musi dochować lojal-
ności względem pracodawcy.  
 Należy jednak zaznaczyć, że 
w trakcie trwania permitteringu 
może zostać rozwiązana umowa 
o pracę, jeśli pracodawca bądź 
pracownik złożą wypowiedze-
nie tejże umowy. Jeśli pracodaw-
ca jest stroną dającą wypowie-
dzenie, obowiązuje normalny, 
zgodny z umową oraz ustawo-
dawstwem, okres wypowiedze-
nia. Znajdujący się wówczas na 
permitteringu pracownik powi-
nien wrócić do pracy na okres 
wypowiedzenia i otrzymać za 
ten okres pensję. Pracodawca 
ma obowiązek wypłaty wyna-
grodzenia za ten okres również 
w przypadku, gdy nie ma żadnej 
pracy do wykonania dla pra-

Permittering, czyli tymczasowy urlop 
podczas przestoju w pracy
W Norwegii często stosowaną formą redukcji liczby pracowników jest wysłanie ich przez 
pracodawcę na przymusowy, tymczasowy urlop podczas przestoju w pracy. „Permittering”, bo 
taką nazwę nosi ten proces, ma szerokie zastosowanie zwłaszcza w takich branżach jak stoczniowa  
i budowlana.

>>
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cownika. Jeśli natomiast wypo-
wiedzenie w czasie permitterin-
gu składa pracownik, wówczas 
obowiązuje krótszy okres wypo-
wiedzenia (tj. 14 dni).  

Aspekty formalne

 Pracodawca ma obowiązek 
powiadomienia pracownika  
o planowanym wysłaniu go 
na permittering. Powiadomie-
nie to musi mieć charakter 
pisemny, a poprzedzić je po-
winno spotkanie pracodawcy 
z przedstawicielami załogi, na 
którym zostaje przedyskutowa-
na aktualna sytuacja w firmie,  
a pracodawca przedstawia argu-
menty dowodzące konieczno-
ści zastosowania permitterin-
gu. Należy sporządzić protokół 
z takiego spotkania. Pisemne 
powiadomienie pracownika  
o wysłaniu go na permittering 
powinien on otrzymać na 14 
dni przed zaplanowaną datą 
rozpoczęcia się permitteringu. 
Okres ten może być krótszy, 
jeżeli w grę wchodzą postano-
wienia umowy zbiorowej, re-
gulaminu pracy lub w wyniku 

nieprzewidzianych zdarzeń. 
 Pracownik może zostać 
tymczasowo z obowiązków  
w stopniu całkowitym (100%) 
lub częściowym (np. 50%, 70% 
itd.). W pierwszym przypadku 
obowiązek pracy ustaje w 100%, 
natomiast w czasie permitterin-
gu częściowego wymiar czasu 
pracy pracownika zostaje zre-
dukowany o określony procent. 
Stopień redukcji wymiaru czasu 
pracy jest zależny od stopnia 
ograniczenia działalności firmy.  
 Obowiązkiem pracodaw-
cy w przypadku wysłania pra-
cownika lub pracowników na 
permittering jest powiadomie-
nie Urzędu pracy i polityki so-
cjalnej (NAV) o tym, że taki 
fakt będzie miał miejsce. Obo-
wiązek ten dotyczy sytuacji,  
w której pracownicy będą tym-
czasowo zwolnieni w wymia-
rze większym niż 50% przez 
okres dłuższy niż 4 tygodnie.  
 Innym obowiązkiem praco-
dawcy wobec pracownika jest 
wypłata pracownikowi wyna-
grodzenia przez pierwsze dni 
trwania permitteringu. Tzw. 

okres pracodawcy (arbeidsgiver-
periode) jest regulowany przez 
ustawę o obowiązku wypłaty 
wynagrodzenia na permitterin-
gu (permitteringslønnsloven). 
Zgodnie z postanowieniami 
ustawy, pracodawca musi wy-
płacić pracownikowi wynagro-
dzenie za 10 dni, jeżeli wymiar 
czasu pracy został zredukowa-
ny całkowicie (100%) lub co 
najmniej 40%. 15 dni wynosi 
okres pracodawcy w przypadku 
redukcji wymiaru czasu pracy 
o mniej niż 40%. Może rów-
nież dojść do sytuacji, w której 
permittering jest konsekwencją 
katastrofy naturalnej, wówczas 
pracodawca nie jest w stanie 
zapłacić pracownikowi, któ-
ry może od razu po rozpoczę-
ciu permitteringu ubiegać się  
o świadczenia dla osoby bezro-
botnej z NAV.

Zasiłek dla bezrobotnych w trak-
cie trwania permitteringu (dag-
penger ved permittering)

 Pracownik będący na per-
mitteringu ma możliwość uzy-
skania z NAV zasiłku dla bezro-

botnych, po zakończeniu okre-
su pracodawcy omawianego 
powyżej. Warunkiem jest to, że 
jego wymiar czasu został zredu-
kowany o co najmniej 50%, poza 
tym musi być zarejestrowany  
w NAV jako osoba poszukująca 
pracy oraz regularnie (co 2 ty-
godnie) wysyłać karty meldun-
kowe (tzw. meldekort), które 
informują o jego aktualnej sytu-
acji. Aby mieć w ogóle prawo do 
uzyskania zasiłku, pracownik 
musi także mieć wypracowaną 
minimalną podstawę dla tego 
zasiłku, albo w ciągu ostatniego 
roku kalendarzowego, bądź też 
w ciągu trzech ostatnich zakoń-
czonych lat kalendarzowych. 
Biorąc pod uwagę ostatni rok 
kalendarzowy, pracownik musi 
wykazać dochód brutto co naj-
mniej 1,5 stawki G (stawka G  
z maja 2012 wynosi 82 122 
NOK). Jeżeli nie ma takiego do-
chodu, wówczas brany jest pod 
uwagę dochód brutto z trzech 
ostatnich lat, a wymagana kwo-
ta to co najmniej trzykrotność 
stawki G. Warto zaznaczyć, że 
do dochodu można również 
doliczyć, na podstawie druku 
E301, dochody uzyskane w in-
nych państwach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (czyli 
np. w Polsce, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii itd.). Przykłady sy-
tuacji uzyskania prawa do zasił-
ku w tabeli poniżej:

Sytuacja: 

Jan Kowalski chce ubiegać się  
o zasiłek dla bezrobotnych z NAV 
w styczniu 2013, ponieważ został 
wysłany na permittering. W tym 

celu sprawdza, czy ma potrzebny 
dochód aby mieć prawo do zasił-
ku.

 Pracodawca i pracownik 
muszą być świadomi tego, 
że prawo do zasiłku jest uza-
leżnione także od przyczyny 
permitteringu, musi być to 
koniecznie jedna z przyczyn 
wymienionych na początku ni-
niejszego artykułu, a nie np. se-
zonowe wahania koniunktury.  
 Czas, na jaki zostaje przy-
znany zasiłek dla bezrobotnych 
z NAV to maksymalnie 30 tygo-
dni w ciągu ostatnich 18 mie-
sięcy. Jeśli pracownik wyczerpie 
limit tygodni zasiłku i nadal nie 
będzie dla niego pracy, wówczas 
pracodawca będzie musiał albo 
przedłużyć mu okres permitte-
ringu (a co za tym idzie, będzie 
musiał ponownie wypłacić mu 
pensję) albo dać pracowniko-
wi wypowiedzenie i zapłacić za 
okres wypowiedzenia niezależ-
nie od tego, czy dla pracownika 
będzie w tym okresie praca do 
wykonania czy też nie (jeśli bę-
dzie, pracownik musi się stawić 
do pracy).

Pobieranie zasiłku a pobyt  
w Polsce

 Mimo iż generalnie rzecz 
biorąc istnieje obowiązek prze-
bywania na terenie Norwegii  
w trakcie pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych, istnieją od tej za-
sady odstępstwa. Wyjątkami są 
tzw. grensearbeidere, czyli pra-
cownicy przygraniczni, którzy 
mieszkają na stałe za granicą  
i podróżują do domu co naj-

mniej raz w tygodniu, a tak-
że pracownicy rotacyjni (czyli 
tzw. uekte grensearbeidere -  
„nieprawdziwi pracownicy 
przygraniczni”), którzy są ob-
jęci tymi samymi zasadami, co 
pracownicy przygraniczni. Wy-
mogiem, który muszą spełnić 
pracownicy rotacyjni w celu 
uzyskania prawa do pobiera-
nia zasiłku w Polsce jest to, że 
mieszkają na stałe poza gra-
nicami Norwegii oraz pracują 
w tzw. stałych rotacjach (np.  
4 tygodnie pracy w Norwegii / 2 
tygodnie wolnego w Polsce lub 
2 tygodnie pracy w Norwegii / 
2 tygodnie wolnego w Polsce 
itp.), co oznacza, że w regu-
larnych odstępach czasowych 
jeżdżą do domu rodzinnego.  
 Powyższy wyjątek znajduje 
powszechne odzwierciedlenie 
w środowisku polskich pracow-
ników stoczniowych, którzy 
pracują w Norwegii w stałych 
rotacjach, co daje im możliwość 
przebywania w Polsce i pobie-
rania norweskiego zasiłku dla 
bezrobotnych w razie wysłania 
na permittering przez stocznię. 
 W przypadku, gdy dany pra-
cownik nie pracuje w stałej ro-
tacji lub nie podróżuje do Polski 
minimum raz w tygodniu, musi 
on przebywać na terenie Nor-
wegii aby pobierać zasiłek (nie 
licząc weekendów, które nie są 
płatne, więc w ich trakcie moż-
na przebywać poza Norwegią).

Borys Borowski

źródło: ww.nav.no

Stawka G z maja 
2012 =  

82 122 NOK

Dochód z roku 
2012

Dochód z 
roku 2011

Dochód z roku 
2010 Suma dochodów Prawo do zasiłku z 

NAV

Sytuacja nr 1 100 000 NOK
(mniej niż 1,5G)

Nie pracował 
nigdzie

Nie pracował 
nigdzie

100 000 NOK
(mniej niż 1,5G) NIE PRZYSŁUGUJE

Sytuacja nr 2 150 000 NOK
(więcej niż 1,5G)

Nie pracował 
nigdzie

Nie pracował 
nigdzie

150 000 NOK
(więcej niż 1,5G) PRZYSŁUGUJE

Sytuacja nr 3 80 000 NOK
(mniej niż 1,5G) 70 000 NOK 40 000 NOK 190 000 NOK  

(mniej niż 3G) NIE PRZYSŁUGUJE

Sytuacja nr 4 100 000 NOK
(mniej niż 1,5G) 100 000 NOK 80 000 NOK 280 000 NOK

(więcej niż 3G) PRZYSŁUGUJE

Sytuacja nr 5 100 000 NOK
(mniej niż 1,5G) 100 000 NOK

50 000 PLN 
(praca w Polsce)  

= ok. 90 000 NOK

290 000 NOK
(więcej niż 3G) PRZYSŁUGUJE

>>
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Opodatkowanie dochodów polskich 
przedsiębiorców w Norwegii – 
plac budowy i prace budowlane w Norwegii jako zakład podatkowy 
polskiego przedsiębiorcy

Kontynuując nasz cykl związany z podatkowymi aspektami aktywności polskich przedsię-
biorców  w Norwegii, dzisiaj przedstawiamy podatkowe konsekwencje prowadzenia dzia-
łalności budowlanej  i utrzymywania placu budowy.

Na początku przypomnij-
my, iż podatkowe konsekwen-
cje prowadzenia działalności 
przez polskich przedsiębior-
ców w Norwegii reguluje, poza 
oczywiście polskimi ustawami 
o podatkach dochodowych, 
Konwencja z dnia 9 wrze-
śnia 2009 r. zawarta między 
Rzeczpospolitą Polską a Kró-
lestwem Norwegii w sprawie 
unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchy-
laniu się od opodatkowania   
w zakresie podatków od do-
chodu [dalej: Konwencja]. 
Zgodnie z jej postanowienia-
mi, zasadą jest, że zyski przed-
siębiorstwa mającego siedzibę  
w Polsce podlegają opodatko-
waniu tylko w Polsce, nato-
miast wyjątkiem od tej zasady 
jest sytuacja, w której przed-
siębiorca prowadzi w Norwegii 
działalność, którą zakwalifiko-
wać można jako tzw. „zakład”. 
W takim przypadku, zyski pol-
skiego przedsiębiorcy w części 
przypisanej zakładowi podlegać 
będą opodatkowaniu w Norwe-
gii.

Pod pojęciem „zakładu” 
Konwencja rozumie stałą pla-
cówkę, przez którą całkowicie 
lub częściowo prowadzona jest 
działalność przedsiębiorstwa 
na terenie Norwegii. Konwen-
cja wymienia także przykłady 
aktywności  kwalifikowanych 
jako zakład, są to m.in. siedzi-
ba zarządu, filia, biuro, fabryka, 

warsztat, kopalnia, źródło ropy 
naftowej lub gazu, kamieniołom 
albo każde inne miejsce wydo-
bywania zasobów naturalnych. 
Dla naszych dalszych rozważań 
istotne będzie to, iż określenie 
„zakład” obejmuje także plac 
budowy, prace konstrukcyjne, 
prace montażowe lub instala-
cyjne, jednakże wyłącznie wów-
czas, gdy trwają one dłużej niż 
dwanaście miesięcy.

Określenie „plac budowy, 
budowa lub prace instalacyjne  
i montażowe” obejmuje nie tyl-
ko budowę budynków, ale rów-
nież budowę dróg, mostów, a 
także renowację (obejmującą 
ważne prace budowlane, a nie 
tylko prace związane z utrzy-
maniem lub dekoracją) takich 
obiektów. Zgodnie z wskazów-
kami Komentarza do modelo-
wej konwencji w sprawie po-
datku od dochodu i majątku 
[Komentarz], za prace monta-
żowe uznaje się nie tylko roboty 
prowadzone na placu budowy, 
ale również instalowanie no-
wych urządzeń wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.  

Do oceny, czy plac budowy, 
czy też prace konstrukcyjne, 
montażowe, czy instalacyj-
ne mogą być uznane za zakład  
w rozumieniu Konwencji klu-
czowe znaczenie ma oczywiście 
kryterium czasowe.  

W konsekwencji, istotną 
kwestią jest także to, jak liczyć 
ów dwunastomiesięczny okres.

Wątpliwości interpretacyjne 
mogą pojawić się już na eta-
pie ustalania początku okresu. 
Czy prace przygotowawcze, 
projektowe dają podstawy by 
rozpocząć liczenie terminu?  
W praktyce przyjmuje się, iż 
bezsprzecznie dwunastomie-
sięczny termin rozpoczyna swój 
bieg od dnia, w którym pracow-
nicy przedsiębiorcy pojawią się 
na placu budowy. Co istotne, 
nie muszą oni podjąć „właści-
wych” prac budowlanych, a wy-
starczy, że rozpoczną czynności 
przygotowawcze (np. uprząt-
nięcie placu, rozstawienie ogro-
dzenia). Z chwilą rozpoczęcia 
tych czynności termin dwuna-
stu miesięcy zaczyna swój bieg. 
Warto zwrócić uwagę, że czasa-
mi za datę progową uznaje się 
jednak czynności wcześniejsze, 
np.: grodzenie działki czy zało-
żenie biura nadzoru.

Przykład 1:
X sp. z o.o. podpisała w dniu 

2 listopada 2011 r. umowę na 
wykonanie instalacji elektrycz-
nej w budowanym w Norwegii 
budynku. Pracownicy X poja-
wili się w Norwegii celem reali-
zacji kontraktu w lutym 2012 
r., a prace zakończone zostały w 
grudniu 2012 r. W tej sytuacji, 
choć kontrakt trwał 14 miesięcy, 
nie dojdzie do powstania zakła-
du, z uwagi na to, iż faktyczny 
pobyt pracowników w Norwegii 
nie przekroczył 12 miesięcy.

W Komentarzu znajdujemy 
stanowisko, zgodnie z którym 
kryterium czasowe powinno 
mieć zastosowanie odrębnie 
do każdego placu budowy, czy 
projektu. Oczywiście należy tu-
taj stosować kryterium funkcjo-
nalne, zatem sztuczne zamyka-
nie i otwieranie palcu budowy, 
czy też dzielenie inwestycji na 
odrębne kontrakty tylko po to, 
aby przerwać bieg terminu nie 
przyniosą spodziewanych rezul-
tatów i nie pozwolą na uniknię-
cie powstania zakładu. Zgodnie 
z wytycznymi z Komentarza, 
plac budowy należy traktować 
jako odrębną jednostkę, nawet 
jeśli zajmowany jest on w wy-
niku realizacji kilku kontrak-
tów – przyjmuje się bowiem, że  
w takim przypadku nie ma zna-
czenia ilość kontrahentów, czy 
zawartych umów, o ile bowiem 
zachodzi tożsamość projektu  
w sensie handlowym, czy geo-
graficznym, to mamy do czynie-
nia z jednym placem budowy,  
a co za tym idzie termin dwuna-
stomiesięczny powinniśmy li-
czyć łącznie dla całego projektu.

Z drugiej strony, trzeba pa-
miętać, że do oceny spełnienia 
kryterium czasowego nie należy 
sumować różnych (faktycznie 

odrębnych) projektów czy kon-
traktów. Każdy z nich stanowił 
będzie bowiem odrębny przed-
miot analizy i  może skutkować 
powstaniem zakładu.

O ile fakt podziału całego 
projektu na poszczególne fazy 
bądź kontrakty nie będzie miał 
znaczenia dla oceny, czy mamy 
do czynienia z jednym, czy też 
kilkoma placami budowy, to już 
skuteczną formą uniknięcia za-
kładu może być podział projek-
tu na kilka faz, z których każda 
realizowana jest przez odrębne 
spółki. 

Przykład 2: 
W ramach grupy kapitało-

wej, spółka-matka deleguje na 
plac budowy kilka wyspecjalizo-
wanych  w realizacji poszczegól-
nych etapów spółek-córek, które 
zawierają odrębne kontrakty z 
inwestorem.  W tej sytuacji okres 
pobytu na placu bodowy nale-
ży liczyć oddzielnie dla każdej 
ze spółek realizujących budowę 
(poszczególne jej etapy). Ina-
czej będzie jednak, gdy kontrakt 
podpisze, jako generalny wyko-
nawca, jeden podmiot (spółka-
-matka), a w jego ramach dele-
guje do realizacji poszczególnych 
etapów spółki-córki. Wówczas 
z zakładem będziemy mieli do 

czynienia zarówno po stro-
nie spółki-matki jak i spółek-
-córek (oczywiście, o ile ich 
aktywność na placu budowy 
przekroczy okres 12 miesięcy).

Co istotne, przyjmuje się, iż 
przejściowe zawieszenie prac 
(przerwy spowodowane złą 
pogodą, przestoje związane z 
brakiem materiałów), nie mają 
wpływu na bieg terminu i po-
winny być wliczane do dwuna-
stomiesięcznego okresu. Można 
więc powiedzieć, że takie uję-
cie sprzyjać powinno poprawie 
efektywności realizowanych 
robót – opóźnienia, czy prze-
rwy w pracach nie dają bowiem 
żadnych korzyści w kontekście 
zaistnienia zakładu.

Inaczej niż w przypadku 
placu budowy (gdzie zakłada 
się pewną stałość terytorialną), 
prace budowlane czy instala-
cyjne mogą być prowadzone  
w różnych miejscach, o ile doty-
czą tego samego projektu. War-
to zauważyć, iż w takiej sytuacji 
mamy do czynienia z odejściem 
od kluczowego kryterium „sta-
łej placówki” na rzecz kryte-
rium związku funkcjonalnego 
pomiędzy realizowanymi pra-
cami a wybranym, konkretnym 
projektem inwestycyjnym.

Jarosław Hałoń
jest radcą prawnym, partnerem 
w Kancelarii Radców Prawnych 

Hałoń & Kucharski  
spółka partnerska.

Kancelaria Radców Prawnych ”Hałoń & Kucharski” spółka part-
nerska z siedzibą w Gdańsku to kancelaria radców prawnych i ad-
wokatów, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym  
i podatkowym dla  przedsiębiorców, łącząca wiedzę i doświad-
czenie zdobyte w dużej międzynarodowej firmie z indywidual-
nym podejściem do Klienta. Szeroki zakres świadczonych usług 
prawnych i podatkowych obejmuje w szczególności: prawo spół-
ek, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych związa-
ne z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej  
w Polsce oraz optymalizację podatkową, przeglądy podatkowe, bieżące 
doradztwo podatkowe wraz z reprezentacją Klientów w postępowaniach 

kontrolnych. Więcej informacji na stronach 
www.hklegal.pl lub www.hktax.pl. 

>>



GOŚĆ POLISH CONNECTION

15

PRAWO POLSKIE

14

Przykład 3: 
Polska spółka X sp. z o.o. 

podpisała kontrakt, który pole-
ga na przygotowaniu elemen-
tów wieży wiertniczej na tere-
nie Norwegii, a następnie jej 
przetransportowaniu i monta-
żu na morzu. Jeśli działalność  
X sp. z o.o. w ramach kontraktu 
(czy to na lądzie, gdzie spawano 
elementy wieży, czy to na morzu, 
gdzie wieżę montowano) prze-
kroczy okres dwunastu miesięcy, 
będziemy mieli do czynienia  z 
powstaniem zakładu, pomimo, 

że w istocie „stała palcówka”  
X sp. z o.o. nie działała w jed-
nym miejscu przez okres ponad 
12 miesięcy.

Trzeba też pamiętać, że za-
kończenie dwunastomiesięcz-
nego terminu ustalać należy w 
oderwaniuod kryteriów formal-
nych - nie ma zatem znaczenia, 
kiedy dochodzi do formalno-
prawnego odbioru obiektu, li-
czy się natomiast to, kiedy prace 
zostały faktycznie wykonane. 
Przyjmuje się też,  że ewentual-

ne prace naprawcze, realizowa-
ne w ramach usuwania usterek 
po oddaniu (odbiorze) obiektu 
nie są związane z istnieniem 
placu budowy, a co za tym idzie, 
nie powinny mieć znaczenia 
przy ustalaniu istnienia zakładu.   
O innych istotnych dla funkcjo-
nowania polskich przedsiębior-
ców w Norwegii regulacjach 
Konwencji napiszemy w kolej-
nym wydaniu Magazynu.

Jarosław Hałoń

Tak zaoszczędzisz pieniądze u lekarza
Jeżeli pójdziesz do lekarza 

pierwszego kontaktu, zapłacisz 
136 koron za konsultację, ale 
jedna wizyta u specjalisty może 
kosztować cię 10 razy tyle.

Słowo „henvisning” (skie-
rowanie) może zapewnić dużo 
lepsze ceny. Pomimo, iż skie-
rowanie od lekarza pierwszego 
kontaktu nie zawsze jest nie-
zbędne, by odwiedzić specjali-
stę, to zapewnia ono pokrycie 
jedynie wkładu własnego, który 
w tym przypadku wynosi 307 
koron za konsultację.

Oto, jak postępować, by za-
pewnić sobie jak najtańsze ko-
rzystanie z usług zdrowotnych:
Lekarz pierwszego kontaktu:

Żebyś nie zapłacił więcej niż 
wynosi wkład własny, lekarz 

musi mieć umowę z gminą. 
Masz prawo by pokryto ci 
koszty leczenia, nawet jeżeli le-
karz nie ma cię na swojej liście.
Specjaliści:

Aby nie zapłacić więcej ani-
żeli wynosi wkład własny- spe-
cjalista musi mieć umowę o do-
finansowaniu z regionalną służ-
bą zdrowia (regionalt helsefo-
retak). Wszyscy lekarze oprócz 
danego lekarza rodzinnego są 
określani jako specjaliści, przy-
kładem mogą być tu gineko-
lodzy czy dermatolodzy. Aby 
dowiedzieć się czy lekarz ma 
zawartą umowę o dofinansowa-
nie, można skontaktować się z 
samym lekarzem, bądź też z re-
gionalną służbą zdrowia. Należy 
również posiadać skierowanie 

od lekarza rodzinnego, w prze-
ciwnym razie trzeba będzie za-
płacić większy wkład własny, w 
niektórych przypadkach nawet 
o kilkaset koron.

Należy również zauważyć 
że niektóre grupy są zwolnione  
z płacenia wkładu własnego do 
określonych kwot. Jesteś zwol-
niony z wkładu własnego  pod-
czas badań ciążowych, leczenia 
dzieci poniżej 16 roku życia do 
kwoty 1980 koron, a także psy-
choterapii młodzieży poniżej 18 
roku życia. Zwolnienie także ma 
miejsce przy niebezpiecznych 
chorobach zakaźnych oraz gdy 
podejrzewa się takie choroby 
jak na przykład chlamydia czy 
rzeżączka czy HIV.

Barbara Krasowska

Wkład własny u lekarza (kwoty na dzień 01.01.2012)
Typ:                                                                                                    Dzień              Wieczór

Konsultacja u lekarza ogólnego/lekarza na pogotowiu ....................................................................136 kr  229 kr

Konsultacja u lekarza ogólnego/lekarza na pogotowiu  
gdzie lekarz jest specjalistą medycyny ogólnej ..................................................................................180 kr  269 kr

Wizyta domowa  lekarza ogólnego/lekarza z pogotowia .................................................................180 kr  295 kr

Wizyta domowa  lekarza ogólnego/lekarza z pogotowia 
będącego specjalistą medycyny ogólnej .............................................................................................210 kr  325 kr

Konsultacja u/ wizyta domowa specjalisty. Konsultacja w klinice specjalistycznej......................307 kr

Badania laboratoryjne .............................................................................................................................47 kr

Rentgen ...................................................................................................................................................218 kr

PRZEWODNIK PO URZĘDACH

Rozmowa z panią Zuzanną 
Szczepańską, właścicielką biura 
językowego ‘Zoozanko’.

1. Długo mieszkała Pani w Nor-
wegii, zna język, jak i realia 
od podszewki. Czy pomysł 
na własną działalność był to 
świadomy wybór czy decyzja 
podjęta pod wpływem im-
pulsu bądź sentymentu?

Nauka języków obcych pasjo-
nowała mnie odkąd pamiętam. 
Przez moją edukację przewinę-
ło się ich kilka: norweski, hisz-
pański, angielski, francuski, 
portugalski, włoski, łacina, z 
których to norweski i hiszpań-
ski leżą najbliżej mojego serca. 
Norweski, ponieważ przez długi 
czas mieszkałam w Oslo i stało 
się ono moim drugim domem, 
co jak Pani mówi, pozwoliło mi 
poznać język i realia od pod-
szewki, a hiszpański z powodu 
fascynacji kulturą iberoamery-
kańską. 

Od zawsze każda moja praca 
związana była z jakimś językiem 
obcym. Przy takiej działalności 
jak moja, czyli nauczanie języka 
oraz wykonywanie tłumaczeń, 
założenie własnej działalności 
przychodzi naturalnie, gdyż są 
to zawody tzw. „wolne”. Dlatego 
też mogę powiedzieć, że był to 
jak najbardziej świadomy wy-
bór, aczkolwiek droga do mo-
jej obecnej sytuacji była długa, 
był to proces „małych krocz-
ków”. Nigdy nie chciałam pra-
cować na pełen etat „u kogoś”, 
zawsze chciałam mieć poczu-
cie, że tworzę coś swojego. Na 
początku współpracowałam z 

różnymi szkołami językowymi 
oraz biurami tłumaczeń, a fir-
mę prowadziłam z domu, co na 
dłuższą metę było dość męczą-
ce. Po jakimś czasie uznałam, że 
czas na zmianę, muszę oddzielić 
dom od pracy i rozwinąć własną 
działalność. Mogę wspomnieć 
dwa momenty przełomowe- 
pierwszy to stworzenie w 2010 
roku strony internetowej www.
zoozanko.pl, dzięki której za-
częłam samodzielnie docierać 
do klientów, a drugi to wynaję-
cie i urządzenie w styczniu 2012 
roku lokalu na szkołę. Moja 
szkoła to taki mały kawałeczek 
Norwegii w Warszawie J.
2. Czy ciężko było zacząć? Czy 

po takim czasie łączenie 
pracy z pasją wciąż sprawia 
Pani przyjemność?

Założyłam działalność w 2006 
roku i, jak mówiłam wcześniej, 
rozwijała się ona powoli, ale 
konsekwentnie. Na początku 
uczyłam norweskiego, hiszpań-
skiego i polskiego dla obco-
krajowców. Czułam się jednak 

trochę rozdarta i stwierdziłam, 
że muszę wybrać jeden język i 
zacząć się w nim specjalizować. 
Postawiłam na język norweski, 
który jest dość niszowy w Polsce 
i nigdy nie narzekałam na brak 
zleceń. Wręcz przeciwnie. 

Oprócz nauczania norwe-
skiego, zaczęłam też doskona-
lić swój warsztat translatorski. 
Zajmuję się tłumaczeniami pi-
semnymi i ustnymi, a spośród 
tych najbardziej lubię tłuma-
czyć symultanicznie, w kabinie. 
Do moich najciekawszych zle-
ceń mogę zaliczyć tłumaczenie 
przemowy Premiera Norwegii 
po zamachach 22 lipca 2011 
roku dla TVP INFO oraz tłu-
maczenia kabinowe, wykonane 
podczas delegacji Sędziów Sądu 
Najwyższego Norwegii w Try-
bunale Konstytucyjnym w mar-
cu tego roku.  

W naturalny sposób wcho-
dziłam na coraz to nowe etapy 
rozwoju mojej działalności, aż 
doszłam do stworzenia regular-
nej szkoły języka norweskiego 
oraz biura tłumaczeń, współ-
pracującego z wieloma tłuma-
czami. 

Ponieważ ciągle stają przede 
mną nowe wyzwania i wciąż 
staram się wcielać w życie nowe 
pomysły, to moja praca nigdy 
mi się nie nudzi i bardzo ją lu-
bię. Każdy dzień jest inny, tak 
samo jak każdy uczeń czy klient. 
Oczywiście prowadzenie wła-
snej działalności ma czasami też 
swoje minusy, ale lekarstwem 
na to jest duża doza czasem nie-
poprawnego optymizmu.

>>

>>

‘Nigdy nie chciałam pracować na pełen etat  
„u kogoś”, zawsze chciałam mieć poczucie,  
że tworzę coś swojego.’.
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3. Jak Pani uważa, co na obec-
nym etapie dla firmy takiej, 
jaką Pani prowadzi, jest naj-
trudniejsze, najcięższe do 
przezwyciężenia, aby utrzy-
mać się na rynku?

Najważniejsze dla mnie jest do-
tarcie do nowych osób zainte-
resowanych nauką języka nor-
weskiego. Kursanci najczęściej 
kontynuują naukę na kolejnych 
poziomach i są zadowoleni. 
Świadczą o tym ankiety, które 
przeprowadzam podczas trwa-
nia kursów oraz to, że często 
dzwoni ktoś „z polecenia”. Cie-
szę się, że mimo niewielkich 
nakładów finansowych poświę-
conych na reklamę, udało mi 
się uruchomić w semestrze wio-
sennym grupy na wszystkich 
poziomach- od A1 do B2- na-
tomiast teraz, podczas wakacji, 
trwają kursy letnie. Plany na 
semestr jesienny też są ambitne. 

Drugą ważną kwestią są lek-
torzy. Szkoła się rozwija i wciąż 
uruchamiam nowe grupy, dlate-
go chętnie nawiążę współpracę 
z nowymi lektorami norweskie-
go oraz nativami.

Zdaję sobie także sprawę z 
obecności konkurencji w War-
szawie. Oprócz mojej, na ryn-
ku obecne są jeszcze dwie, trzy 
szkoły, w których można uczyć 
się norweskiego. Uważam, że 
to zdrowa konkurencja, każdy 
uczeń może wybrać sobie szko-
łę, która najbardziej będzie mu 
odpowiadała.
4. Pani firma cały czas posze-

rza ofertę. Skąd bierze Pani 
nowe pomysły na rozwój fir-
my?

Rozpoczynałam od standardo-
wych kursów indywidualnych 
i grupowych, potem doszły 
kursy przez Skype, następnie 
miesięczne kursy intensywne. 
Ostatnim moim pomysłem są 
tzw. „multimedialne konwer-

sacje” – jest to letni kurs dla 
uczniów na najwyższym pozio-
mie, podczas którego oglądamy 
norweskie programy, wiadomo-
ści, słuchamy piosenek i dysku-
tujemy na tematy poruszane w 
norweskiej prasie i Internecie. 
Od niedawna trwa również kurs 
dla osób przygotowujących się 
do zdania egzaminu Bergen-
stest. A pomysły – przychodzą 
same J Chyba jednak najbardziej 
inspirują mnie moi uczniowie 
– jeśli mam wyraźny sygnał, że 
jest zapotrzebowanie na kurs, 
to staram się zorganizować go 
w taki sposób, by najwięcej na 
tym skorzystali i wtedy często 
powstają nowe projekty. Wiedzę 
na temat potrzeb uczniów czer-
pię też z regularnie przeprowa-
dzanych ankiet.

Przy okazji realizuję swoje 
inne małe marzenia, np. w szko-
le działa norweska biblioteka i 
mediateka, z której uczniowie 
mogą wypożyczać norweskie 
książki, czasopisma oraz filmy. 
Mogą również skorzystać z mini 
kawiarenki, gdzie zawsze znajdą 
się jakieś norweskie smakołyki. 
Prowadzę także profil szkoły na 
facebooku, na którym zamiesz-
czam różne językowe i kultural-
ne ciekawostki. 

Uważam, że nauka języka 
nie powinna ograniczać się do 
wkuwania słówek i gramaty-
ki, ważna jest również kultura 
danego kraju, której elementy 
staram się zawsze wplatać pod-
czas zajęć. Oprócz samego ję-
zyka, pragnę zaciekawić moich 
uczniów także norweską muzy-
ką, literaturą, malarstwem, fil-
mem, kuchnią, zwyczajami, etc.

5. Czy zauważa Pani wzrost 
popularności kursów języka 
norweskiego wśród Polaków? 

Myślę, że fakt powstania mojej 
szkoły najlepiej świadczy o tym, 

że kursy języka norweskiego są 
coraz bardziej popularne. Gdy-
by nie tak duże zainteresowanie, 
nie byłoby potrzeby tworzenia 
tylu grup na tylu poziomach. 
Ludzie wyjeżdżający do Nor-
wegii coraz bardziej zdają sobie 
sprawę z tego, że bez znajomo-
ści języka bardzo trudno jest 
znaleźć pracę na norweskim 
rynku. Jeszcze kilka lat temu 
wystarczyła podstawowa znajo-
mość angielskiego, teraz jednak 
rynek się zapełnił, konkurencja 
wzrosła, a Norwegowie stali się 
bardziej wymagający. 

Od jakiegoś czasu można 
zaobserwować również pewne-
go rodzaju „boom” na Norwe-
gię i norweski. Przede wszyst-
kim związane jest to z emigracją 
zarobkową, ale jednocześnie 
wzrasta popularność turystycz-
nych podróży na północ, ludzie 
fascynują się norweską muzyką, 
literaturą, historią. Norwegia 
stała się modna.
6. Czy uczniowie, przychodzą-

cy do Pani szkoły, uczą się 
norweskiego raczej z pasji, 
zafascynowania Skandyna-
wią czy ze względów prak-
tycznych (praca, wyjazd)? 

90% moich uczniów przychodzi 
do szkoły z powodu planowane-
go wyjazdu do pracy do Norwe-
gii. Bardzo często zdarza mi się 
ćwiczyć z kursantami rozmowę 
o pracę, pomagam im w przygo-
towaniu CV i listu motywacyj-
nego. Wielu moich uczniów wy-
jechało do Norwegii i wiem od 
nich, że mają tam pracę i świet-
nie sobie radzą pod względem 
językowym i nie tylko. To jest 
dla mnie największa satysfakcja. 

Każdy ma inną historię, a 
ja bardzo lubię pomagać moim 
uczniom realizować ich plany. 
Niektórzy chcą wyjechać już 
niedługo, bo mają tam rodzinę 
lub znajomych, którzy mogą 

>>
pomóc im w znalezieniu pracy, 
inni jadą zupełnie w ciemno, 
mając nadzieję na łut szczęścia. 
Wielu jeździ do Norwegii od lat 
na prace sezonowe. Są też tacy, 
którzy wyjazd planują dopiero 
za rok, dwa i chcą do tej pory 
porządnie poznać język. Przy-
chodzą do mnie ludzie o bardzo 
różnych zawodach i pomysłach 
na życie, dlatego też moja praca 
jest niezwykle ciekawa, bo nie-
ustannie spotykam interesują-
cych i wyjątkowo zmotywowa-
nych ludzi. 

Ok. 10% to osoby, które 
uczą się norweskiego z pasji i fa-
scynacji kulturą skandynawską i 
bardzo się cieszę, że takie oso-
by się zdarzają. Chociaż moim 
celem jest obudzenie takiej cie-
kawości we wszystkich kursan-
tach. Mam nadzieję, że czasami 
się to udaje.

Ale żeby nie było tak poważ-
nie, przytoczę anegdotę. Kiedyś 
rozpoczynałam kurs semestral-
ny 14 lutego w Walentynki i 
jak zwykle zadałam pytanie: 
„Dlaczego norweski?”. Okazało 
się, że większość grupy planu-

je naukę norweskiego z powo-
dów „miłosnych”, gdyż druga 
połówka jest w Norwegii. Na 
tej lekcji wyjątkowo pierwszym 
zwrotem, jaki poznali było „Jeg 
elsker deg” (Kocham Cię).
7. Mieszkała Pani w Skandy-

nawii. Jaki region może Pani 
polecić na kilkudniową wy-
cieczkę? Jaki obszar wywarł 
na Pani największe wraże-
nie?

Uwielbiam podróżować i mimo, 
że zwiedziłam kawał świata, to 
w Norwegii znam jedynie Oslo 
i Bergen oraz ich okolice. Oslo 
traktuję jak mój drugi dom, 
mam tam rodzinę i przyjaciół 
i kilka razy w roku ich odwie-
dzam, ale od kilku lat marzy mi 
się podróż na północ Norwegii, 
szczególnie pociągają mnie Lo-
foty. Mam nadzieję, że kiedyś 
tam dotrę. 

Oslo i jego okolice nadają 
się świetnie na kilkudniową wy-
cieczkę. Samo miasto jest nie-
duże, ale urocze, otoczone pięk-
ną przyrodą na wyciągnięcie 
ręki. Z jednej strony góry z la-
sami i jeziorami, z drugiej fiord 

z wysepkami. W mieście trzeba 
koniecznie zobaczyć ulicę Karl 
Johann prowadzącą do Zamku 
Królewskiego, port Aker Brygge 
z twierdzą Akershus Festning, 
nowoczesny budynek Opery, 
słynny Park Vigelanda, Mu-
zeum Muncha, skocznię Hol-
menkollen z pięknym widokiem 
na Oslo, Muzeum Wikingów, 
Muzeum Ludowe…

Latem polecam na przykład 
udanie się na wycieczkę na wy-
spy znajdujące się na fiordzie 
Oslo i urządzenie sobie pikniku 
z krewetkami, bułką, majone-
zem, koperkiem i cytryną. Moż-
na się tam dostać latem małymi 
stateczkami kursującymi regu-
larnie z portu w Oslo.
8. Czego Pani życzyć na naj-

bliższe miesiące? :)
Dużo siły, zdrowia i pogody 
ducha, by sprostać wyzwaniom 
rozpoczynającego się w paź-
dzierniku semestru jesiennego, 
ciągle nowych kursantów i lek-
torów oraz przypływu nowych 
pomysłów, a także energii by je 
wcielać w życie.

Zoozanko – Biuro Języków
ul. Skrzetuskiego 2 lok. 1,  02-726 Warszawa,  Tel: +48 502 735 289

biuro@zoozanko.pl    www.zoozanko.pl     www.facebook.com/zoozanko 

Zoozanko – Biuro Języków to szkoła języka norweskiego i biuro tłumaczeń w Warszawie. Prowa-
dzimy kursy indywidualne, grupowe, przez Skype, intensywne oraz specjalistyczne na wszyst-
kich poziomach od A1 do C1. Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne (konsekutywne i sy-
multaniczne/kabinowe) z języka norweskiego na polski i z polskiego na norweski. Nasze atuty: 
doświadczenie, nowoczesne podejście i skuteczne metody nauki, zaangażowanie lektorów, 
zadowoleni kursanci, atrakcyjne materiały do nauki i bezstresowa atmosfera. Kursanci mogą w 

szkole korzystać z norweskiej biblioteki i mediateki oraz kawiarenki.

Zapraszamy! Z nami norweski jest łatwy.
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Valdres od dawna cieszy 
się niesłabnącą popularnością 
zwłaszcza wśród aktywnych 
Norwegów. Niezliczonej ilo-
ści szlaków i tras turystycz-
nych region zawdzięcza fakt, 
że ciężko trafić na zatłoczone 
miejsce. Znajdą tu coś dla sie-
bie miłośnicy wędrówek pie-
szych, rowerowych i konnych,  
a zimą także narciarskich. Rze-
ki i jeziora obfitują w ryby,  
w górskich miejscowościach, 
takich jak Beitostølen, Vang 
czy Tisleidalen, roi się od ho-
telików, pensjonatów, kwater 
prywatnych i campingów, a w 
górach spotkać można gościn-
ne hytty oraz spacerujące owce, 
owce i jeszcze więcej owiec. 

W samym centrum
Najlepszą chyba bazą wypa-

dową jest główne miasto Val-
dres –Fagernes. Miasteczko,  

w którym mieszkała kiedyś 
Margit Sandemo, autorka „Sagi 
o Ludziach Lodu”, rozłożyło się 
u stóp i na zboczach gór wzno-

szących się nad malowniczym 
Strondafjorden. Można tu do-
trzeć z Oslo autobusem lub sa-
molotem. Fagernes Leirin to 
nie tylko jedno z najmłodszych 
i najwyżej położonych lotnisk 
w kraju, ale także jedno z naj-
bardziej malowniczych. Na tra-
sie terminal-centrum miasta 
kursują taksówki. 

W samym Fagernes warto 
odwiedzić Valdres Folkemu-
seum –skansen na półwyspie 
Storøya. Można tam zajrzeć do 
autentycznych domów i budyn-
ków gospodarskich sprzed lat, 
organizowane są także wysta-
wy sztuki ludowej oraz warsz-
taty  regionalnego rzemiosła. 
Mimo że północno-wschod-
nia część wyspy, odgrodzona 
od głównego kompleksu, nie 
może pochwalić się wieloma 
zabytkowymi budynkami, war-
to się tam wybrać ze względu 
na czarne jagody, tajemnicze 
miejsca pochówków i… zwie-
rzęta, które spacerują tymi 
samymi ścieżkami co ludzie. 
Ponadto muzeum dysponuje 
pięknym, położonym nad samą 
wodą amfiteatrem, w którym 
organizowane są dzienne oraz 
– te bardziej efektowne, nocne 
przedstawienia teatralne.

Odważni i głodni nowych 
wrażeń powinni wybrać się do 
Fagernes na przełomie paź-
dziernika i listopada, w czasie 
trwania Norsk Rakfiskfestival. 
Impreza organizowana nie-
przerwanie od 1990 roku, przy-
ciąga dziś ponad 20  000 gości, 
którzy przybywają tłumnie, by 
spróbować norweskiego spe-
cjału – rakfisk. Ów delikates to 
nic innego jak sfermentowana 
ryba słodkowodna, której spo-
sób przyrządzania przypomina 
nieco kiszenie kapusty. Uwaga 
– nie polecana osobom o ob-
niżonej odporności i kobietom  
w ciąży!

Powiew średniowiecza
Valdres jest ważnym re-

gionem na mapie norweskich 
kościołów palowych – na sto-
sunkowo niewielkim obszarze 
zachowało się ich sześć (ogó-
łem w Norwegii znajduje się ich 
28): Hedalen Stavkirke, Hegge 
Stavkirke, Høre Stavkirke, Lo-
men Stavkirke, Reinli Stavkir-
ke i Øye Stavkirke. Ten ostatni, 
chyba najbardziej ze wszyst-
kich przypominający karpacką 
świątynię Wang, ma bardzo cie-
kawą historię. Pierwotnie stał  
w innym miejscu, zwrócony  
w stronę jeziora Vangsmjøsa, 
ale w połowie XVIII wieku po-
stawiono tam nowy kościół. 
Gdy w latach trzydziestych XX 
wieku naprawiano fundamenty 
„nowej” świątyni, pod podłogą 
odkryto budulec średniowiecz-
nego kościoła, który trzydzie-
ści lat później postawiono po-
nownie tam, gdzie stoi do dziś. 
Kościółki są latem otwarte dla 
zwiedzających, za bilet dla oso-
by dorosłej trzeba zapłacić od 
40 do 60 NOK.

Dom Olbrzymów
Pod tą groźnie brzmią-

cą nazwą ukrywa się łańcuch 
najwyższych gór w Norwe-
gii z najwyższym szczytem 
– Galdhøpiggen (choć może 
się to wydawać dziwne – mie-
rzy on „tylko” 2469 m n. p. m, 

a więc mniej niż nasze Rysy). 
Pasmo gór, poprzedzielanych 
malowniczymi jeziorami, ob-
jęto ochroną w ramach Jotun-
heimen National Park. To do-
skonałe miejsce do wędrówek 
i wspinaczek górskich – warto 
wspomnieć, że wśród pierw-
szych zdobywców najtrudniej-
szych szczytów i przejść byli 
polscy alpiniści. Latem po je-
ziorach Gjende i Bygdin pły-
wają statki – rejs jest niezapo-
mnianą atrakcją, zwłaszcza jeśli 
ktoś nie ubierze się wystarcza-
jąco ciepło (nawet latem kurtka 
i rękawiczki mogą okazać się 
niezbędne).

VALDRES – kraina ludzi, lodu i trolli
Ośnieżone szczyty, liczne jeziora, drewniane kościółki oraz wielokilometrowe szlaki piesze, 
rowerowe, konne i narciarskie, a wszystko to niecałe trzy godziny jazdy autobusem lub 25 
minut podróży samolotem z Oslo. Najlepsze miejsce na spędzenie wolnych dni zarówno 
zimą, jak i latem i jeden z najpiękniejszych regionów Norwegii – Valdres.

>>
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Osoby mieszkające w Oslo, 
które nie mogą sobie pozwo-
lić na dłuższy wyjazd, mogą 
latem skorzystać z oferty jed-
nodniowej „Wycieczki okręż-
nej” – Rundtur. Autobusem  
z Oslo dojedziemy do Fagernes, 
tam przesiądziemy się w au-
tokar do Bygdin, w Bygdin zaś 
zaokrętujemy się na pływający 
po jeziorze od dokładnie stu lat 
stateczek M/B Bitihorn, który 
zabierze nas w rejs po położo-

nym na wysokości ok. 1050 m 
n. p. m. jeziorze Bygdin. Pod-
czas wycieczki będziemy mogli 
podziwiać pokryte śniegiem 
norweskie dwutysięczniki i nie-
samowicie przejrzystą (i bardzo 
zimną przy okazji) wodę jezio-
ra. M/B Bitihorn przybija do 
brzegu w Eidsbugarden i stam-
tąd pojedziemy busikiem do 
Tyinkrysset, skąd zabierze nas 
wracający do Fagernes autobus. 
A z Fagernes pozostaje nam 

już droga z powrotem do Oslo. 
Wszystko to na jednym bile-
cie. Istnieje również możliwość 
odbycia wycieczki w dwa dni  
z noclegiem w Eidsbugarden.

Valdres to piękny region, 
oferujący niesamowite moż-
liwości aktywnego spędzania 
czasu zarówno dla wytrawnych 
wędrowców, jak i dla rodzin  
z dziećmi. Miejsce to nie jest 
tak znane za granicą jak Flåm, 
Lofoty czy Nordkapp… ale 
może to właśnie jest jego naj-
większa zaleta? 

Wybierającym się do tego 
pięknego regionu chciałabym 
dać jeszcze jedną dobrą radę 
– należy zabrać ze sobą ubra-
nia na każdą okazję. Norwe-
skie góry, choć piękne, potrafią 
być bezlitosne – śniegu można 
spodziewać się od września do 
maja (w tym roku białego pu-
chu napadało jeszcze w czerw-
cu!).

Przydatne strony www:
www.valdres.com
www.dirnat.no/nasjonalparker/
jotunheimen/

Lomen Stavkirke
2967 Lomen

Godziny otwarcia:
02.07-05.08 11.00-17.00
Bilety: Dorośli – 40 NOK
Dzieci – gratis

Reinli Stavkirke
2930 Bagn

Godziny otwarcia:
22.06-22.08 11.00-17.00
Bilety: Dorośli – 40 NOK
Dzieci – 30 NOK

Øye Stavkirke
2977 Øye

Godziny otwarcia: 
23.06–19.08 11.00-17.00 (pn, czw, sb, nd)
Bilety: Dorośli – 40 NOK
Dzieci – 30 NOK
Bilet rodzinny – 100 NOK, Grupy powyżej 10 os. – 25 NOK

Rundtur med buss og M/B Bitihorn
http://www.jvb.no/bitihorn/
oslo-rundtur.htm

Wyjazd możliwy 01.07-08.09
Wyjazd z Oslo Bussterminalen godz. 9.30
Powrót do Oslo Bussterminalen godz. 21.55
(pełna rozpiska godzinowa na stronie www)
Bilety: Dorośli – 600 NOK
Emeryci – 500 NOK
Dzieci – 450 NOK

Informacje dodatkowe

Valdres Folkemuseum
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
www.valdresmusea.no

Godziny otwarcia:
25.06-31.07 10.00-17.00
04.06-24.06 i 01.08-02.09 10.00-16.00
Przez resztę roku 10.00-15.00
Bilety: Dorośli – 85 NOK
Emeryci/studenci – 70 NOK
Dzieci 7-16 lat – 35 NOK
Bilet rodzinny – 200 NOK

Hedalen Stavkirke
3528 Hedalen

Godziny otwarcia:
23.06-20.08 10.30-16.30
Bilety: Dorośli – 60 NOK
Dzieci– 30 NOK
Grupy powyżej 10 os. – 40 NOK

Hegge Stavkirke
2940 Heggenes

Godziny otwarcia:
20.06-21.08 16.00-19.00 (pn-czw)
Nieczynny 18.07-24.07
Bilety: Dorośli – 50 NOK
Dzieci do 12 lat – gratis

Høre Stavkirke
2973 Ryfoss

Godziny otwarcia:
23.06-19.08 11.00-17.00 (wt-sb)
Bilety: Dorośli – 40 NOK
Emeryci/studenci – 30 NOK
Dzieci – 30 NOK
Bilet rodzinny – 100 NOK,  Grupy powyżej 10 os. – 25 NOK

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

>>
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Targi i wystawy w Norwegii
Sierpień / wrzesień 2012

Wybrane wydarzenia kulturalne w Norwegii
Sierpień / wrzesień 2012

Oslo Jazzfestival 2012

13 – 18 sierpnia
Oslo

Oslo Jazzfestival został utworzony w 1986 roku i jest najstarszym muzycznym 
festiwalem w Oslo. Po latach festiwal jest jedną z najważniejszych kulturalnych 
atrakcji na mapie stolicy, mającą duże znaczenie zarówno dla lokalnego, jak  
i krajowego jazzowego życia. Festiwal w Oslo to ponad 80 koncertów- zarówno 
elity norweskich muzyków, jak i sławnych zagranicznych artystów.

Więcej informacji: www.oslojazz.no

Norweski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2012

18 – 25 sierpnia
Haugesund

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Haugesund to okazja zapoznania się za-
równo z norweskimi, jak i zagranicznymi filmami. W ramach Festiwalu od-
będzie się także pokaz specjalny skandynawskich premier ( w dniach 15 – 18 
sierpnia). W ramach festiwalu wręczana jest nagroda Amanda.

Więcej informacji: www.filmweb.no/filmfestivalen/2012/

Festiwal Kulinarny 2012

7 – 9 września
Bergen

Najlepsze z morza i farm Hordaland oraz Sogn og Fjordane. Mięso, ryby, sko-
rupiaki, waryzwa, owoce, miód, zioła, masło i wiele innych specjałów – lokal-
nych i ekologicznych. Wiele smaków wartych odkrycia znajdziemy na straga-
nach na Bryggen. Dodatkowo, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla 
każdego- jazdę dorożką, zabawy dla dzieci czy quiz.

Więcej informacji: www.matfest.no.

Targi dekoracji wnętrz 2012

23 – 26 sierpnia 2012
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi odbywają się dwa razy w roku, w styczniu i w sierpniu. Uczestnictwo w targach zapewnia prze-
gląd produktów z obszaru dekoracji wnętrz poprzez obecność firm i wytwórców związanych z branżą. 
Odwiedzający mają możliwość zapoznania się ze świeżymi i nieco starszymi propozycjami wystaw-
ców, znaleźć inspirację i informacje oraz nawiązać branżowe kontakty. Podczas targów odbywać się 
będą także związane z tematem wystaw seminaria i wykłady. 
Więcej informacji: www.messe.no/gave

Targi biżuterii i zegarków 2012

23 – 26 sierpnia 2012
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi biżuterii i zegarków są nową przestrzenią zarówno dla uczestników norweskiej branży, jak  
i możliwością zaprezentowania się dla zagranicznych dostawców. Celem targów jest stworzenie prze-
strzeni do spotkania uczestników rynku biżuteryjnego oraz skoncentrowanie się zarówno na nor-
weskim, jak i międzynarodowym rynku biżuterii i zegarków. Na targi zgłosiło się już 50 wystawców, 
między innymi znana duńska pisarka, Nina Hald, która wystąpi z odczytem. Hald jest redaktorem 
branżowego magazynu ‘AuClock’. Organizatorzy targów mają nadzieję na wzrost świadomości doty-
czącej norweskiego wzornictwa biżuteryjnego tak, aby rynek zdobył takie zainteresowanie, na jakie 
zasługuje. Targi są zamkniętym wydarzeniem, organizowanym wraz z Targami wnętrzarskimi ( infor-
macje powyżej).
Więcej informacji: www.gull-og-ur-messe.no

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

Program wystaw na sierpień / wrzesień 2012:
31 sierpnia – 2 września: Bergen
7 – 9 września: Oslo
14 – 16 września: Haugesund
16 – 18 Września: Haugesund
23 – 25 Września: Ålesund
30 Września – 2 Października: Førde
7 – 9 Października: Tromsø
14 – 16 Października: Gjøvik
28 – 30 Października: Kristiansund
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 za-
prezentować swoją ofertę, nawiązać nowe kontakty biznesowe, znaleźć odpowiednich fachowców, czy 
wreszcie zapoznać się z nowościami rynkowymi w tej dziedzinie.

Więcej informacji: www.boligmesse.no




