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Szanowni Czytelnicy, 
 odajemy w Państwa ręce kolejny numer wspólnego projektu Polish Connection oraz Norwegian 

Accounting AS - dwumiesięcznika dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii. W bie-
żącym numerze, w części „Polski przedsiębiorca w Norwegii”, przekazujemy informacje dotyczące 
tematu transakcji między stronami powiązanymi. Zapraszamy także na relację z konferencji zor-
ganizowanej przez NPCC, przedmiotem której była norwesko-polska współpraca w sektorze ICT. 
Przybliżamy również temat kabotażu. W dziale „Polski pracownik w Norwegii” omawiamy temat 
zasiłku ciążowego (svangerskapspenger) oraz podsumowujemy organizowane przez portal Moja 
Norwegia seminarium „Polakker i Norge”, w którym Polish Connection wzięło udział. Zachęcamy 
do odwiedzenia działu „Przewodnik po urzędach”, gdzie prezentujemy najnowsze informacje doty-
czące elektronicznej karty podatkowej w Norwegii.
W sekcji „Norwegia po godzinach” znajdują się informacje o norweskich targach i wydarzeniach 
kulturalnych oraz przydatne linki i telefony, natomiast w artykule o Tromsø znajdą Państwo wiele  
ciekawostek i pięknych zdjęć z Norwegii.

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

Co to jest kabotaż?

 Kabotaż to transport zor-
ganizowany w taki sposób, że 
przewoźnik z jednego kraju 
prowadzi transport pomiędzy 
różnymi miejscami na terenie  
i w granicach innego kraju.

Norweskie prawo krajowe

 Kabotaż jest w Norwegii 
niedozwolony. Zgodnie z usta-
wą przewozową (yrkestranspor-
tlova) z dnia 21 czerwca 2002  
nr 45 § 10 (3) podmiot, który 
nie posiada w Norwegii placów-
ki nie może świadczyć usług 
przewozu towarów za wynagro-
dzeniem pomiędzy miejscami  
w Norwegii, o ile z umów mię-
dzynarodowych, których Nor-
wegia jest sygnatariuszem, nie 
wynika inaczej.

 Według dwustronnych 
umów o transporcie drogo-
wym pomiędzy Norwegią  
a krajami spoza EOG kabotaż  
jest niedozwolony, o ile nie  
udzielono specjalnego zezwo-
lenia. W praktyce zezwolenia 
takie wydawane są rzadko, o ile  
w ogóle. W razie potrzeby (na 
przykład transportów spe-
cjalnych, które będą musiały 
zostać wykonane pojazdami 
niedostępnymi w Norwegii) 
departament ds. drogowych 

(Vegdirektoratet) wydaje od-
powiednie zezwolenie. W takim 
wypadku szczegóły dotyczące 
czasu i miejsca przewozu, jak 
również nazwa operatora/prze-
woźnika będą musiały wynikać 
jasno z wydanego zezwolenia na 
kabotaż.

Zasady EOG

 Poprzez umowę EOG Nor-
wegia wdrożyła rozporządzenie 
Rady EWG nr 3118/93 z dnia 
25 października 1993 o ustale-
niu warunków, na jakich prze-
woźnicy mają mieć dostęp do 
świadczenia usług w zakresie 
drogowych przewozów krajo-
wych w kraju członkowskim,  
w którym nie mają swojej sie-
dziby (por. decyzja komisji EOG 
nr 7/94). Rozporządzenie Rady 
EWG obowiązuje w Norwegii 
na mocy krajowego rozporzą-
dzenia (por. rozporządzenie  
z 26 marca 2003 roku nr 402  
o międzynarodowym transpor-
cie osób i towarów oraz o kabo-
tażu, § 2 ustępy drugi i trzeci).

 Zgodnie z tymi przepisami 
przewoźnicy z innych krajów 
EOG mogą prowadzić kabotaż 
w Norwegii jedynie tymczaso-
wo.

 Kabotaż tymczasowy defi-
niowany jest przez norweskie 

ministerstwo transportu w ten 
sposób, że przewoźnik zagra-
niczny, który wwiózł towar do 
Norwegii, może wykonać mak-
symalnie do trzech przewozów 
kabotażowych tym samym po-
jazdem i muszą się one odbyć 
w ciągu nie więcej niż siedmiu 
dni od dnia wwozu towaru/ów, 
w związku z którym przewoźnik 
znalazł się na terenie Norwegii.
 
 Ponadto przewoźnik musi 
posiadać zezwolenie wspólno-
towe oraz ew. atest kierowcy, 
jeśli kierowca jest obywatelem 
państwa spoza EOG (atest kie-
rowcy dokumentuje, że dana 
osoba posiada legalne zatrud-
nienie w którymś z państw 
EOG). Przewoźnik musi być 
w stanie przedłożyć jasną do-
kumentację wszystkich zleceń 
transportowych, wliczając w to 
zlecenie międzynarodowe na 
przywóz towaru/ładunku do 
Norwegii.

 Cała ww. dokumentacja 
musi być przechowywana w po-
jeździe na wypadek kontroli ze 
strony policji (Politi) lub Kra-
jowego zarządu dróg (Statens  
vegvesen).

Co należy uważać za pojedyn-
czy przewóz kabotażowy?
  

 Pojedynczy przewóz/prze-
jazd kabotażowy to przewóz to-
warów na terenie danego kraju, 
który rozpoczyna się w momen-
cie załadowania towaru, a koń-
czy w momencie rozładowania.
O tym, czym jest jeden prze-
wóz decyduje list przewozowy, 
czyli zlecenie opisane w liście 
przewozowym traktowane jest 
jako jeden przewóz. Jeden prze-
wóz kabotażowy może składać 
się z wielu załadunków i wyła-
dunków, jeśli tak wynika z listu 
przewozowego.

List przewozowy jest dokumen-
tacją umowy zawartej pomię-
dzy zamawiającym transport, a 
przewoźnikiem wykonującym 
kabotaż. O tym, co stanowi 
przewóz kabotażowy nie roz-

strzyga to, czy umowa przewo-
zowa została zawarta w imieniu 
jednego czy wielu podporząd-
kowanych nadawców towaru. 
Umowa na przewóz ładunku 
pomiędzy spedytorem a prze-
woźnikiem, tzw. przewóz zbior-
czy, będzie traktowana jako po-
jedynczy przewóz kabotażowy, 
jeśli będzie na to wskazywała 
dokumentacja zgodna z wymo-
gami określonymi w rozporzą-
dzeniu. W takich przypadkach 
zaleca się stosowanie zbiorczego 
listu przewozowego.

Uwaga! Spedytorzy nie mają 
możliwości wykonywania prze-
wozów kabotażowych stałych/
regularnych, nawet w ramach 
przepisów mówiących o tym, że 
można wykonać trzy zlecenia w 

ciągu okresu siedmiu dni.
Kiedy rozpoczyna się kabotaż?

 Kabotaż nie może się zacząć, 
zanim cały ładunek przewożo-
ny w ramach zlecenia między-
narodowego nie zostanie rozła-
dowany.

Od kiedy datuje się termin na 
wykonanie trzech przejazdó 
w kabotażowych?

 Termin 7 dni na wykona-
nie przewozów kabotażowych 

zaczyna upływać o północy  
(o godzinie 0:00) po dostarcze-
niu ładunku międzynarodo-
wego. Jeśli wwieziony ładunek 
został rozładowany do godziny 
14:00 1 czerwca, termin 7 dni 
zacznie upływać od godziny 

>>

Wiele zagranicznych firm transportowych jest zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
na rynku norweskim i świadczeniem usług na zasadzie kabotażu. Jakie ustawy dotyczące 
tego rodzaju transportu obowiązują na terenie Norwegii? Przedstawiamy praktyczne 
informacje i omawiamy zasady, jakich muszą przestrzegać przewoźnicy kabotażowi, aby 
działać zgodnie z norweskim prawem.
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0:00 w nocy 2 czerwca. Ostatni 
ładunek przewożony w ramach 
zlecenia kabotażowego musi za-
tem zostać rozładowany do go-
dziny 0:00 w nocy 9 czerwca.

Co to znaczy, że kabotaż może 
być wykonywany jedynie  
w ograniczonym okresie czasu  
i nie może prowadzić do po-
wstania czynności stałej lub 
wykonywanej regularnie?

 Kabotaż nie może być wyko-
nywany tak, by czynność ta na-
brała charakteru trwałego i po-
wtarzalnego/regularnego. Prze-
woźnicy, którzy chcą prowadzić 
stałą działalność lub regularne 
przewozy w Norwegii, muszą 
mieć placówkę w Norwegii i po-
siadać licencję na transport kra-
jowy. Dotyczy to również zleceń 
wykonywanych jako przewozy 
zbiorcze.

Co należy rozumieć przez „ten 
sam pojazd”?

 Kabotaż może być wykony-
wany przez ten pojazd, który 
wykonywał przewóz między-
narodowy tj. wwiózł ładunek 
do Norwegii, na podstawie tego 
samego pozwolenia wspólno-
towego. W przypadku, kiedy 
przewóz realizuje ciągnik z na-
czepą lub naczepą i przyczepą, 
to ciągnik liczony jest jako po-
jazd, który może wykonać usłu-
gę kabotażu.

Czy ten sam przewoźnik może 

wykonywać większą liczbę 
przewozów kabotażowych jed-
nocześnie?

Jeden przewoźnik może realizo-
wać większą liczbę przewozów 
kabotażowych jednocześnie, 
pod warunkiem, że każdy prze-
jazd kabotażowy związany bę-
dzie z jednym określonym po-
jazdem, który wwiózł ładunek 
międzynarodowy do Norwegii.

Jaką dokumentację należy 
przedstawić?

 Należy przedłożyć ważne 
pozwolenie wspólnotowe oraz 
ewentualnie atest kierowcy, jeśli 
kierowca jest obywatelem kraju 
trzeciego (państwa nienależące-
go do EOG).

 Przewoźnik musi również 
przedłożyć dokumentację doty-
czącą wwozu towaru w ramach 
transportu międzynarodowego, 
jak również potwierdzenia/do-
kumentację każdego z następu-
jących po tym przewozów kabo-
tażowych.
 Jako dokumentację wwo-
zu ładunku w ramach zlecenia 
międzynarodowego wymagane 
jest przedłożenie listu przewo-
zowego CMR.

Jakie informacje musi zawierać 
dokumentacja dotycząca prze-
wozów kabotażowych?

a) imię i nazwisko/nazwa nadaw-
cy, adres i podpis;

b) nazwa przewoźnika, adres  

i podpis;
c) nazwa i adres odbiorcy oraz 

- po dostarczeniu ładunku 
- data i podpis odbiorcy na  
poświadczenie odbioru;

d) miejsce i data przejęcia towa-
ru/ładunku oraz miejsce, do 
którego ma on zostać dostar-
czony;

e) ogólne określenie/oznacze-
nie ładunku, metoda opa-
kowania oraz - jeśli jest to 
transport towarów niebez-
piecznych - powszechnie 
przyjęte oznaczenie dane-
go materiału/towaru wraz  
z ilością opakowań, z których 
każde musi być oznakowane  
i ponumerowane;

f) masa brutto towaru lub  
w inny sposób wyrażona 
ilość towaru;

g) numer rejestracyjny ciągnika 
i naczepy.

Uwaga! Jako ważna dokumen-
tacja akceptowane będą wszyst-
kie dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków legalnego 
kabotażu. Informacje nie muszą 
być zawarte w jednym doku-
mencie, może ich być kilka.

Jakie sankcje wynikają z nie-
przestrzegania przepisów  
o kabotażu?

 Za nieprzestrzeganie prze-
pisów o kabotażu grożą kary 
grzywny lub zakaz poruszania 
się po norweskich drogach.

Barbara Liwo

« Norwesko-polska współpraca w sektorze ICT »
SEMINARIUM BIZNESOWE

21.01.2014, 11:00-17:00
Innovation Norway, Akersgata 13, Oslo

>>

>>

PROGRAM
                                                                                     PRELEGENCI:

11:00-11:20 Przywitanie i prezentacja programu

Prezentacja Norwesko-Polskiej Izby 
Handlowej 

Thor Beke, Partner w firmie prawniczej 
Berngaard/Sandbek AS 
Lars Berntsen, Partner w firmie prawniczej 
Berngaard/Sandbek AS; Prezes Zarządu 
Norwesko-Polskiej Izby Handlowej

11:20-11:50 Informacje o norweskim rynku ICT Reprezentant, Virke - The Enterprise Federation 
of Norway organizuje i reprezentuje ponad  
17 000 firm z ponad 220 000 pracowników w 
Norwegii.

 Norwesko-Polska Izba 
Handlowa (Norwegian Po-
lish Chamber of Commerce 
- NPCC) i kancelaria praw-
nicza Berngaard/Sandbek AS 
zorganizowały 21 stycznia 
2014 w Oslo seminarium po-
święcone współpracy Nor-
wegów i Polaków w sektorze 
ICT. Była to doskonała oka-
zja do wgłębienia się w tajni-
ki ICT na rynkach zarówno 
polskim, jak i norweskim. 
Celem spotkania było przede 
wszystkim stworzenie moż-
liwości współpracy firmom 
reprezentowanym w tych 
dwóch krajach. Seminarium 
to nie tylko sprawy zawodo-
we, ale także doskonała oka-
zja do nawiązania nowych 
kontaktów. 

 Sektor technologii infor-
macyjnej jest najszybciej roz-

wijającą się gałęzią gospodar-
ki zarówno w Polsce, jak i w 
Norwegii. Rozumiejąc wielki 
potencjał tkwiący we współ-
pracy pomiędzy dwoma kra-
jami, a także silnie rozwija-
jące się technologie informa-
cyjne, NPCC i Berngaard/
Sandbek AS zdecydowali się 
wesprzeć działania mające na 
celu umożliwienie kontaktu i 
wymiany spostrzeżeń na te-
mat branży ICT. Stąd zorga-
nizowane seminarium, które 
przyniosło jej uczestnikom 
wiele nowych informacji i 
spotkań z reprezentantami 
sektora. Spotkanie to uwy-
pukliło ogrom możliwości, 
jakie daje połączenie sił na 
wspomnianej platformie. 
Pozwoliło także poznać się 
wzajemnie, zaprezentować 
działalność poszczególnych 
firm oraz zasygnalizować o 

obszarach, w których poszu-
kują one partnerów.  

 Wymiana doświadczeń 
i wspólne uzupełnianie się 
jest podstawą rozwoju każ-
dej dziedziny. Dzięki temu 
mamy szybszy dostęp do no-
wych osiągnięć technicznych 
i technologicznych. Warto 
zatem uczestniczyć w spotka-
niach tego typu, gdzie gro-
madzą się specjaliści w swo-
jej dziedzinie. Współdzia-
łanie takich osób przynosi 
wiele korzyści i oszczędności 
zarazem, zwłaszcza oszczęd-
ności czasu i nakładów fi-
nansowych na poszukiwanie 
nowych rozwiązań. 

 Poniżej prezentujemy plan 
seminarium i jej prelegen-
tów, dzięki którym zaprezen-
towane zostało szerokie spoj-
rzenie na zagadnienie. 
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11:50-12:20 Informacje o polskim rynku ICT Reprezentant z polskiego rynku ICT

12:20-13:00 Lunch

13:00-14:00 Prezentacja firm spośród norweskich i polskich uczestników

14:00-14:10 Przerwa na kawę, herbatę, owoce

14:10-14:40 Jak Innovation Norway może pomóc 
norweskim firmom wchodzącym na 
polski rynek – samemu lub razem z 
innymi.
Z naciskiem na program dotowany (FOU) 

Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy Ambasady 
Norwegii, Warszawa
Dyrektor w Polsce, Innovation Norway – 
instrument norweskiego rządu do spraw 
innowacji i rozwoju norweskich przedsiębiorstw 
i przemysłu.

14:40-15:10 Schibsted Tech Polska:  Transfer interesów 
jako potężne narzędzie do rozwijania 
nowych produktów medialnych 

John Einar Sandvand, Wice Prezes, projekty 
międzynarodowe
Schibsted Norge Digital – międzynarodowa 
grupa medialna.

15:10-15:20 Najlepsze praktyki polsko-norweskiej 
współpracy w projektach ICT. 

Łukasz Brzeziński, Kierownik d/s biznesu w iLogic- 
firma ICT i konsultingowa aktywna w Polsce i 
Norwegii, członek zarządu-NPCC 

15:20-15:30 Przerwa na kawę, herbatę, owoce

15:30-16:00 REC Global na temat polsko-norweskiej 
współpracy

REC Global – firma inżynierii oprogramowania.

16:00-16:45 Praktyczne porady prawne na temat 
współpracy międzynarodowej 

Thor Beke, Partner w firmie prawniczej
Berngaard/Sandbek AS

16:45-18:00 Rozmowy z serii “firma dla firmy” 
pomiędzy uczestnikami

18:00 Program dodatkowy 
Berngaard/Sandbek, Beddingen 8
Napoje, przekąski, spotkania towarzyskie.

Relacje i transakcje między 
stronami powiązanymi stano-
wią normalny element życia 
gospodarczego. Przykładowo, 
przedsiębiorstwa często wy-
konują część swej działalności 
poprzez spółki-córki, dzia-
łalności będące pod wspólną 
kontrolą kilku podmiotów 
lub spółki powiązane. 
Przykładami zwykłych 
transakcji pomiędzy 
stronami powiązanymi 
są chociażby transakcje 
kupna i sprzedaży po-
między spółką-matką a 
spółką-córką lub pomię-
dzy dwiema spółkami, 
będącymi własnością tej 
samej osoby, lub też pożyczka 
udzielona pracownikowi na 
kierowniczym stanowisku w 
spółce.

Cały szereg przeprowa-
dzanych pomiędzy stronami 
powiązanymi transakcji nie 
budzi żadnych wątpliwości 
ani zastrzeżeń. W niektórych 
przypadkach jednak transak-
cje takie są wykorzystywane 
jako środek służący łamaniu 
prawa i/lub wzbogacaniu się 
w nieuczciwy sposób. Przy-
kładami mogą być nieuczciwy 
podział zadłużenia i majątku 
w przypadku upadłości (norw. 
forfordeling), unikanie płace-

nia podatków i inne oszustwa 
podatkowe, nielojalność po-
datkowa (uciekanie do rajów 
podatkowych) i niezgodne z 
prawem transakcje papierami 
wartościowymi, dokonywane 
przez osoby mające dostęp do 
danych niejawnych (tzw. insi-
der trading).

Naturalna przeciwstawność 
interesów, istniejąca pomię-
dzy niezależnymi stronami 
transakcji, prowadzi w zwy-
kłej sytuacji do tego, że rela-
cja wymiany ustalona zostaje 
na warunkach rynkowych. W 
przypadku stron powiązanych 
różnica interesów może być 
nieobecna lub osłabiona w 
związku z tym, że w zasadzie 
„po obydwu stronach stołu” 
zasiada de facto ta sama stro-
na. Relacja pomiędzy pod-
miotami powiązanymi może 
zatem powodować, że prze-
prowadzone zostaną transak-
cje, które pomiędzy stronami 
niepowiązanymi przepro-

wadzone by nie zostały lub 
też, że transakcje odbędą się 
na innych warunkach, niż w 
przypadku transakcji pomię-
dzy stronami niepowiązany-
mi. 

Brak niezależności pomię-
dzy stronami może umożliwić 
inny podział korzyści i niedo-

godności wypływają-
cych z transakcji, niż 
miałoby to miejsce w 
przypadku niezależ-
ności stron, a trans-
akcje pomiędzy pod-
miotami powiązany-
mi mogą mieć wpływ 
na wynik finansowy i 

pozycję przedsiębiorstwa. Aby 
móc ocenić wyniki finanso-
we i sytuację spółki, a także w 
celu zapobieżenia manipula-
cjom rachunkowym, związa-
nym z transakcjami pomiędzy 
stronami powiązanymi, może 
być konieczne udzielenie in-
formacji dodatkowych na te-
mat takich transakcji. 

Wszystkie transakcje wpły-
wające na sytuację finansową 
spółki, zasadniczo wpływają 
również na jej sytuację podat-
kową. Motywowane względa-
mi podatkowymi transakcje 
pomiędzy stronami powiąza-
nymi mogą obejmować sze-

Transakcje między stronami 
powiązanymi

>>
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rokie spektrum działań, po-
cząwszy od legalnej optymali-
zacji podatkowo-składkowej, 
a skończywszy na przestęp-
stwach karno-skarbowych, w 
niektórych przypadkach po-
wiązanych z innymi przestęp-
stwami gospodarczymi. 

Urząd skarbowy kładzie 
szczególny nacisk na kontrolę 
transakcji pomiędzy stronami 
powiązanymi. Trwają m.in. 
prace polegające na mapowa-
niu siatki osób i spółek, które 
przy pomocy takich transakcji 
dokonują przestępstw karno-
-skarbowych i piorą brudne 
pieniądze. 

Przepisy wprowadzone ja-
kiś czas temu do ustawy o 
funkcjonowaniu administra-
cji skarbowej (likningsloven) 
- por. § 4-12 ustawy - skupiają 
się na wewnętrznej wycenie w 
ramach koncernu. Na stronie 
5. projektu nr 62. (2006-2007) 
Odelstingu (niższej izby nor-
weskiego parlamentu) czy-
tamy: „Silny wzrost handlu 
światowego w ostatnich latach 
oraz wciąż rosnąca liczba po-
wstających koncernów spra-
wiły, iż wewnętrzna wycena 
towarów i usług stała się jed-
nym z najważniejszych mię-
dzynarodowych zagadnień 
podatkowych... Według Cen-
tralnego urzędu statystyczne-
go (por. Rocznik statystyczny 
2004), w roku 2004 Norwe-
gia wyeksportowała towary 
i usługi za ponad 736 miliar-

dów koron, a zaimportowała 
towary i usługi za kwotę rzędu 
497 miliardów koron. Szacuje 
się, że ponad 60% światowe-
go handlu towarami i usługa-
mi, odbywającego się ponad 
granicami państwowymi, od-
bywa się pomiędzy spółkami 
pokrewnymi. Nawet niewiel-
kie różnice w wycenie tych 
towarów i usług mogą łącznie 
spowodować dużą różnicę we 
wpływach podatkowych pań-
stwa norweskiego. Jest zatem 
ważne, by fundamenty norwe-
skich dochodów podatkowych 
zostały zabezpieczone poprzez 
zwiększoną kontrolę i nadzór 
nad ustalaniem cen wewnętrz-
nych.”

W związku z wyceną war-
tości pozycji, które mają zo-
stać przekazane pomiędzy 
stronami powiązanymi (np. 
pomiędzy spółkami w ramach 
tego samego koncernu), urząd 
skarbowy doświadczył, że w 
całym szeregu przypadków 
można postawić znak zapyta-
nia przy obiektywizmie takiej 
wyceny. Temat ten staje się 
szczególnie aktualny, kiedy 
wyceny dokonuje strona, któ-
ra dzięki niej może uzyskać 
istotną poprawę sytuacji po-
datkowej, czy to jeśli chodzi o 
majątek, ewentualną realizację 
zysków, czy księgowanie strat. 

Przepisy mogą przeciw-
działać problemom związa-
nym z brakiem obiektywizmu 
przy wycenie transakcji na 

dwa sposoby: albo nakreślając 
ramy, w jakich ma odbywać 
się wycena transakcji, albo 
nakładając na strony obowią-
zek udzielania dodatkowych 
informacji. Z prawno-tech-
nicznego punktu widzenia 
nakreślenie ram dokonywania 
wyceny jest problematyczne i 
wywołuje pytania o uznanio-
wość. Doświadczenia z usta-
nawianiem przepisów dla wy-
ceny wewnętrznej pomiędzy 
podmiotami z różnych krajów, 
należącymi do tego samego 
koncernu (transfer pricing) 
pokazały, że stworzenie funk-
cjonalnych i dających się kon-
trolować kryteriów wyceny 
jest trudne. 

Z prawno-technicznego 
punktu widzenia dużo pro-
ściej jest postawić wymóg 
udzielania dodatkowych in-
formacji na temat transakcji 
pomiędzy stronami powiąza-
nymi. Celem takiego wymogu 
jest uzyskanie jawności co do 
istnienia transakcji z podmio-
tami powiązanymi, ich zasię-
gu i zakresu, tego, czego do-
tyczą, z kim są zawierane itd., 
tak by otoczenie samo mogło 
ocenić, czy zachodzą okolicz-
ności, mogące wpłynąć na ich 
decyzje biznesowe.

Barbara Liwo

Źródło: regjeringen.no

Seminarium zostało zorgani-
zowane przez MojaNorwegia.
pl, największy portal społecz-
nościowy dla Polaków w Nor-
wegii. Sponsorami konferencji 
były linie promowe Fjord Line, 
norweski operator telefonów 
komórkowych MyCall, PKS 
Oslo oraz Polish Connection. 
Konferencja wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie zarówno 
wśród środowisk polskiego 
pochodzenia, jak i wśród Nor-
wegów, którzy stanowili 25% 
uczestników. Większość nor-
weskich gości reprezentowało 
ważne instytucje (Fafo, NAV, 
Tollvesenet i inne), obecni byli 
także przedstawiciele mediów, 
którzy swój wkład w wydarze-
nie potwierdzili wygłoszeniem 
prelekcji. Dodatkowego pre-
stiżu dostarczyła konferencji 
obecność i prelekcja Amba-
sadora RP w Oslo, JE Stefana 
Czmura oraz lokalizacja wyda-
rzenia w budynku Instytutu Pra-
cy i Badań Społecznych (norw. 
Fafo Institutt for arbeidslivs- og 
velferdsforsikring). Instytut 
również zaprezentował prelek-
cję, której autorem był badacz 
polonii norweskiej, Jon Hor-
gen Friberg. Prelekcje wygło-
sili także Aleksandra Janaczyk 

z MojaNorwegia.pl, Timothy 
Szlachetko z Instytutu ds. Inte-
gracji i Różnorodności (norw. 
Integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet – IMDi), Edith Stylo 
z Klubu Polskiego w Norwegii 
(norw. Den polske klubben i 
Norge) oraz Borys Borowski 
z ramienia Polish Connection. 
Seminarium poprowadziła 
Agnieszka Bryn z firmy Geel-
muyden.Kiese.

Tematyka podejmowana przez 
prelegentów seminarium to:

•	 Integracja Polaków 
ze społeczeństwem 
norweskim na podstawie 
badania mniejszości 
polskiej w Norwegii 
– Aleksandra Janaczyk 
(MojaNorwegia.pl)

•	 Obraz Polaków w 
norweskich mediach 
– Ingrid Brekke 
(Aftenposten), Jakub M. 
Godzimirski (Norwegian 
Institute of International 
Affairs)

•	 Polski pracownik w 
Norwegii. Pojawiające 
się wzorce migracji, 
zatrudnienia i włączenia 
do społeczeństwa po 
wschodnim rozszerzeniu 
UE – Jon Horgen Friberg 
(Fafo)

•	 Migracja zarobkowa. 
Polityka integracji 
i różnorodności w 
Norwegii – Timothy 
Szlachetko (Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet 
– IMDi)

Polacy w Norwegii pod lupą,  
czyli konferencja Polakker i Norge

Na takie wydarzenie polonia norweska czekała od dawna. W październiku w Oslo odbyła 
się konferencja Frokostseminar: Polakker i Norge - Poles’ picture in Norway. Była to pierwsza 
inicjatywa tego rodzaju, która poruszała tematykę największej grupy imigrantów w Nor-
wegii i zgromadziła dziesiątki osób zarówno z polskiej, jak i norweskiej strony.

>>

>>
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•	 Sztuka i kultura jako 
pomost między narodami 
– Edith Stylo (Den polske 
klubben i Norge)

•	 Kierunek Norwegia! 
Nowa fala imigracji – 
Borys Borowski (Polish 
Connection) 

Niezwykłe zainteresowanie 
wzbudziła prezentacja socjologa 
Aleksandry Janaczyk, reprezen-
tującej portal MojaNorwegia.pl, 
organizatora seminarium. Prze-
prowadzone przez nią badanie, 
mające na celu określić profil 
przeciętnego Polaka w Norwegii 
przyniosło interesujące wnioski. 
Z badań wynika, iż statystyczny 
Polak mieszkający w Norwegii 
to mężczyzna w wieku 25-35 
lat, pracujący fizycznie, najczę-
ściej w branży budowlanej, mó-
wiący po norwesku słabo bądź 
w średnim stopniu. Jest to osoba 
nieuczestnicząca w życiu kultu-
ralnym Norwegii, ale czująca się 
dobrze zintegrowana ze społe-
czeństwem i planująca stały po-
byt w Norwegii, chodź nie wy-
kluczająca możliwości powrotu 
do Polski. Badanie zostało prze-
prowadzone wśród użytkowni-
ków portalu MojaNorwegia.pl. 
Jednym z najciekawszych wnio-
sków wysnutych przez badaczkę 
był taki, iż Polakom wydaje się, 
że są lepiej postrzegani w Nor-
wegii jako pracownicy niż jako 
część społeczeństwa.  Z kolei 
wyobrażenie naszych rodaków 
o Norwegach jest zgoła inne. 
Polacy uważają Norwegów za 
gorszych pracowników, którzy z 
kolei lepiej wypadają jako część 
społeczeństwa norweskiego.

Problematyka integracji Pola-
ków ze społeczeństwem nor-
weskim została wzbogacona o 
prezentację Edith Stylo na temat 
działalności kulturowej, jako 
swoistego pomostu łączącego 
obie nacje w ramach jednego 
państwa. Omówione zostały 
między innymi organizacje pol-
skie w Oslo, festiwale, wysta-
wy i inne imprezy kulturalne 
organizowane przez środowiska 
polonijne w Norwegii oraz pro-
blematyka nauki języka norwe-
skiego jako element polityki in-
tegracji. 

Kolejne prezentacje przybliżyły 
wizerunek Polaków w mediach 
norweskich, politykę integracji 
Polaków w ramach społeczeń-
stwa norweskiego, prowadzoną 
przez Instytut ds. Integracji i 
Różnorodności (norw. Integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet 
– IMDi) oraz problematykę pol-
skich pracowników w Norwegii, 
analizowaną przez Jona Horge-
na Friberga z Fafo na podstawie 
jego pracy doktorskiej dotyczą-
cej pracowników polskiego po-
chodzenia w Norwegii. 

Na zakończenie konferencji 
odbyła się prezentacja Polish 
Connection, wygłoszona przez 
Borysa Borowskiego, na temat 
zjawiska nowej fali imigracji 
Polaków do Norwegii. W ra-
mach omawianych przez niego 
zagadnień znalazło się porów-
nanie pierwszej fali emigracji, 
datowanej na lata tuż po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej z 
nową, która przypada na ostat-
nie lata i nadal trwa. Prelegent 

wskazał na nowe motywacje 
dzisiejszych imigrantów nor-
weskich, pochodzących z Pol-
ski, decydujących się na wyjazd 
do Norwegii. Wśród nich co-
raz ważniejszą rolę odgrywają 
możliwości zdobycia wyższego 
wykształcenia w Norwegii, roz-
woju zawodowego i zdobycia 
wysokiego statusu społeczne-
go w samej Norwegii. Jest to 
przeciwieństwo dawniejszych 
motywacji wyjazdu, które były 
determinowane chęcią szybkie-
go zarobku i powrotu do Polski. 
Zmiany dotyczą również tym sa-
mym profilu imigranta polskie-
go pochodzenia, gdzie mimo 
dominacji tradycyjnych branż, 
w których są obecni Polacy (ta-
kich jak branża budowlana czy 
stoczniowa), pojawiają się coraz 
częściej nowe, w których zare-
zerwowane są miejsca dla osób z 
wyższym wykształceniem, czę-
stokroć uzyskanym w Norwegii. 
Problematyka nowej fali imigra-
cji do Norwegii została powiąza-
na z aktualną, trudną sytuacją na 
rynku pracy w Polsce.

Frokostseminar: Polakker i Nor-
ge – Poles’ picture in Norway to 
wydarzenie będące kamieniem 
milowym w tematyce polskich 
imigrantów w Norwegii. Zarów-
no poruszane tematy na konfe-
rencji, jak i sam fakt, że takie 
wydarzenie uzyskało patronat 
ambasady i zdołało zgromadzić 
najważniejszych przedstawicie-
li polonii norweskiej oraz tylu 
znamienitych norweskich gości 
pokazuje, że potrzeba zorgani-
zowania podobnego seminarium 
istniała od dawna. Bez cienia 

wątpliwości można stwierdzić, 
że wsparcie dla tego typu ini-
cjatyw w przyszłości zaowocuje 
dalszym pogłębianiem polsko-
-norweskiej współpracy oraz 

wzmocnieniem reprezentatyw-
ności naszych rodaków w kraju 
fiordów. 

Więcej informacji na temat kon-
ferencji i samych prelekcji moż-

na znaleźć na stronie: www.mo-
janorwegia.pl/polakker.html 

Borys Borowski

>>
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Jakie warunki należy spełnić 
aby kobiecie został przyznany 
zasiłek ciążowy? 

 Podstawowym kryte-
rium, jakie bierze się pod uwagę 
przy przyznawaniu świadczenia 
jest możliwość przeniesienie na 
inne stanowisko albo przyucze-
nie do innej pracy. Niemożliwe 
jest kontynuowanie pracy przez 
kobietę ciężarną w następują-
cych przypadkach:
–	 pracy z substancjami che-

micznymi,
–	 ciężkich prac fizycznych,

–	 pracy w stresujących warun-
kach,

–	 uwarunkowań psychospo-
łecznych.

 Aby mieć prawo do 
uzyskania świadczenia trze-
ba być zatrudnionym przez 
co najmniej 4 tygodnie przed 
zajściem w ciążę, a dochód w 
skali roku musi wynosić przy-
najmniej połowę kwoty bazowej 
(grunnbeløp).

Od kiedy przyznawany jest za-
siłek ciążowy?

 Zasiłek ciążowy przy-
znawany jest od momentu, w 
którym kobieta musi przerwać 
pracę do trzeciego tygodnia 
przed przewidywanym termi-
nem porodu (później będzie się 
należał zasiłek macierzyński, 
jeżeli zostało wypracowane do 
niego prawo).
Jeżeli istnieje możliwość zredu-
kowania etatu i kontynuowania 
pracy, można otrzymać zasiłek 
ciążowy odpowiednio pomniej-
szony, natomiast jeśli nie można 
pracować ze względu na choro-
bę, wówczas można starać się o 
zasiłek chorobowy.

Jakiej wysokości będzie Twoje 
świadczenie?

 Nie przyznaje się świad-
czenia większego od dochodu 
sześciokrotnie wyższego niż 
kwota bazowa.
 
 Dla pracowników przy 
wyliczaniu wysokości świadcze-
nia przyjmuje się dochód, który 
ma się w momencie zakończe-
nia pracy, natomiast w przy-
padku samodzielnych przedsię-
biorców zasiłek ten wylicza się, 
biorąc pod uwagę średni, przy-

znający świadczenia emerytalne 

dochód z trzech ostatnich lat 

dochodowych. Zasiłek wyno-

si 100% z wyliczonej podstawy 

dochodowej.

Jak ubiegać się o świadczenia 

ciążowe?

 Pracownicy ubiegają się 

o zasiłek ciążowy, wypełniając 

wniosek Państwowej Inspekcji 

Pracy Omplassering/ tilretteleg-

ging pga graviditet (nr 474 b), 

przy czym jedna część wnio-

sku zawsze jest do uzupełnienia 

przez położną/lekarza, który za-

wsze musi przeprowadzić ocenę 

ryzyka uszkodzenia płodu przy 

kontynuacji pracy.

 Formularz musi zostać 

dostarczony do pracodawcy. Je-

żeli pracodawca nie widzi moż-

liwości przeniesienia na inne 

stanowisko lub przyuczenia 

do innej pracy, musi wypełnić 

swoją część aplikacji. Następnie 

wysyła się ją do Urzędu Pracy  

i Świadczeń Socjalnych (NAV).

 Jeżeli pracodawca wy-

płaca całą pensję w okresie, kie-

dy pracownik ma prawo do za-

siłku ciążowego, wymagane jest 

zaznaczenie tego faktu na do-

datkowym formularzu Inntekt-

sopplysninger for arbeidstaker 

- NAV 08-30.01, który będzie 

niezbędny, aby otrzymać zwrot 

pieniędzy z systemu ubezpie-

czeń społecznych. Zwrot będzie 

również uzależniony od pra-

cownika, który w odpowiednim 

czasie musi przedstawić wnio-

sek o zasiłek ciążowy. Świadcze-

nia te zwracane są nie dalej niż 

3 miesiące wstecz.

 

 Samodzielni przedsię-

biorcy oraz freelancerzy, stara-

jący się o zasiłek ciążowy, mu-

szą wypełnić formularz Krav om 

svangerskapspenger til selvsten-

dig næringsdrivende og frilanser 

- NAV 14-04.10. Dokument ten 

musi uzupełnić zarówno oso-

ba zainteresowana, jak i lekarz/ 

położna. We wniosku należy 

opisać uwarunkowania w pracy, 

które uważa się za zagrażające 

dla płodu. Jednocześnie podaje 

się ocenę możliwości dostoso-

wania pracy tak, aby zneutrali-

zować ryzykowne dla ciąży sy-

tuacje.

 Świadczenie nie będzie 

spłacone więcej niż 3 miesiące 

wstecz. W przypadku, gdy oso-

ba ubiega się o nie później, zo-

stanie ono odpowiednio zredu-

kowane

Jak często wypłacany jest zasi-

łek ciążowy?

 Zasiłek wypłacany jest 

raz w miesiącu, do ostatniego 

dnia roboczego i podlega opo-

datkowaniu.

 Jeżeli osobie starającej 

się o świadczenia, zmieni się sy-

tuacja w dochodach, rodzinna 

lub zawodowa albo planowa-

ny jest w tym okresie pobyt za 

granicą, może mieć to wpływ na 

kwotę, którą przyznaje NAV. W 

takich przypadkach należy jak 

najszybciej powiadomić urząd o 

aktualnej sytuacji.

Zasiłek ciążowy a pobyt  

za granicą

 Jeżeli świadczenia jest 

wypłacane w momencie wyjaz-

du za granicę, można zachować 

wypłaty z Norwegii, podczas 

pobytu w innym kraju Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego 

pod warunkiem, że nie zostanie 

podjęta tam praca. Trzeba po-

wiadomić NAV, w jakim kraju 

będzie się przebywało i jak dłu-

go będzie trwał pobyt.

Barbara Krasowska

Źródło: nav.no

Zasiłek ciążowy 
(Svangerskapspenger)

Zasiłek ciążowy przyznawany jest zdrowym kobietom w ciąży, które nie mogą 

kontynuować pracy, jeżeli wiąże się ona z  ryzykiem uszkodzenia płodu.
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Hans Christian Holte jest 
zadowolony z nowego elektro-
nicznego systemu, który prze-
testował w zeszłym roku jako 
dyrektor Difi. 

W tym roku nie otrzymasz 
karty podatkowej pocztą

Karta podatkowa w wersji 
papierowej to już przeszłość – 
w tym roku karta podatkowa 
będzie elektroniczna, mówi 
Hans Christian Holte, dyrektor 
urzędu skarbowego. Ale liczby 
nadal trzeba sprawdzać same-
mu.

Digitalizacja. Urząd skar-
bowy ciągle ulega ucyfrowie-
niu. W tym roku są to karty 
podatkowe.  Już w grudniu nie 
otrzymamy karty podatko-
wej, będzie jedynie informacja  
o podstawie do opodatkowania.

Odbierane drogą elektro-
niczną. Pracodawca odbiera 
kartę podatkową elektronicznie 
albo przez swój system płac, 
albo poprzez skatteetaten.no.

Informacja, którą uzyska 
pracodawca, jest tą samą, która 
widnieje na papierowej wersji – 
jedynie niezbędne informacje 

potrzebne do uzyskania odpo-
wiednich odliczeń podatku.

System został przetestowany 
przez niektóre  przedsiębior-
stwa w przeciągu ostatniego 
roku, a teraz będzie udostęp-
niony około czterem milionom 
podatników. Dyrektor urzędu 
skarbowego, Hans Christian 
Holte, jest zadowolony i spo-
kojny o powodzenie elektro-
nicznego systemu.

- Okres testu przebiegł po-
myślnie. Cieszy mnie to, że ru-
szymy na żywo do wszystkich 
podatników - mówi.

Otrzymasz powiadomie-
nie.  Zamiast karty podatkowej, 
teraz otrzymamy powiadomie-
nie od urzędu skarbowego z in-
formacją o karcie podatkowej. 

Powiadomienie zawiera 
informację o odliczeniach po-
datkowych oraz na jakiej pod-
stawie są one wyliczane.

Listy z informacją wysłane 
zostały w połowie grudnia. Od 
wtedy pracodawcy mogą uzy-
skać karty elektronicznie.

Poczta lub Altinn. Ci, któ-
rzy zarejestrowali się jako elek-
troniczni użytkownicy („e-bru-
kerzy”), otrzymają informację 
o karcie podatkowej przesła-
ną elektronicznie w systemie  
Altin, oraz zostaną powiado-
mieni smsem i e-mailem kiedy 
karty będą już gotowe. Pozosta-
li użytkownicy otrzymają tę in-
formację pocztą.

- Ci, którzy chcieliby otrzy-
mać informację o karcie drogą 
elektroniczną, muszą zgłosić 
się jako elektroniczni użytkow-
nicy do 22 listopada. Otrzyma-
ją wtedy zarówno informację 
o karcie podatkowej teraz, jak 
i zeznanie podatkowe elektro-
nicznie później - mówi dyrek-
tor Holte.

Ci, którzy chcieliby zareje-
strować się jako elektroniczni 
użytkownicy, mogą zrobić to 
tutaj. (http://www.skatteetaten.

no/no/Skjemaer/Motta-elektro-
nisk-post-fra-Skatteetaten/)

W takiej formie otrzy-
mamy informację: Tak wy-
gląda informacja, którą otrzy-
ma większość użytkowników, 
aby sprawdzić czy zgadzają się 
sumy względem zeznania po-
datkowego, danych bankowych 
i odcinków pensji. Informacja 
zostanie dostarczona listownie.

To trzeba sprawdzić same-
mu! Jedyne, co trzeba zrobić 
samemu, to sprawdzić czy pod-
stawa do naliczenia podatku się 
zgadza.

Jeśli tak, nie trzeba już po-
dejmować żadnych innych 
czynności.

Jeśli podstawa do nalicze-
nia podatku się nie zgadza, np. 
jeśli są duże zmiany w docho-
dzie, pensji czy majątku, należy 
jak najwcześniej zmienić kartę 
podatkową. Kartę podatkową 
można w prosty sposób zmie-
nić na stronie skatteetaten.no/
skattekort.

Dyrektor urzędu skar-
bowego zdaje sobie sprawę  
z tego, że wszyscy muszą 
sprawdzić dane, pomimo iż 
karta podatkowa wysyłana jest 
automatycznie do pracodawcy.

- Wszyscy muszą uważać, 

aby sprawdzić czy informacja 
o dochodzie i odliczeniu się 
zgadza. Jeśli tak, nie trzeba nic 
więcej robić, jeśli nie, trzeba te 
dane zmienić – mówi Holte dla 
Dine Penger.

Co, jeśli w ciągu roku 
zmienimy pracę lub dostanie-
my większą pensję? Jeśli dane 
zmienią się w przeciągu roku, 
np. dzięki zmianie pracy albo 
wyższemu wynagrodzeniu (co 
daje podstawę do większych 
odpisów z tytułu odsetek), na-
leży zmienić kartę podatkową.        

Nasz pracodawca zostanie 
automatycznie poinformowany 
o zaistniałej zmianie i będzie 
musiał odebrać zmienioną kar-
tę podatkową przed następną 
listą płac.

Pracownik też otrzyma in-
formację o karcie podatkowej, 
ale nie trzeba będzie jej dostar-
czać do pracodawcy.

Pracodawca może odebrać 
kartę podatkową dla wszystkich 
pracowników, dla których wy-
dano kartę podatkową/ kartę 
podatkową zwalniającą z po-
datku (frikort). Jeśli pracownik 
nie ma karty podatkowej, pra-
codawca otrzyma o tym powia-
domienie.

- Sądzę, że w większości 

przypadków system się spraw-
dza – mówi Tom Staavi, ko-
mentator do spraw finanso-
wych dla VG.

Tom Staavi uważa, że elek-
troniczna karta podatkowa to 
dobry pomysł. Sądzi, iż więk-
szość będzie sprawdzać dane 
dokładnie:

- Uważam, że większo-
ści pracodawców i pracowni-
ków spodoba się elektroniczny 
system podatkowy. W końcu 
chodzi o wypłacane pieniądze  
i ludzie są tym bardziej uważni 
- mówi Staavi dla Dine Penger.

Je dnak digita l izacja  
i uproszczenie Urzędu Skar-
bowego nakłada na przecięt-
nego podatnika większą odpo-
wiedzialność.

- Świadomość dotycząca 
podatków spada, szczególnie 
dlatego, że wprowadziliśmy 
milczącą zgodę co do zeznania 
podatkowego. Jest to trochę 
niebezpieczne, ponieważ nie 
liczymy się z tym, że to na nas 
spoczywa odpowiedzialność  
i możemy zostać ukarani  
w przypadku błędu na zezna-
niu podatkowym, którego nie 
sprawdziliśmy - komentuje 
sprawę redaktor Dine Penger.

 
www.dinepenger.no/regler/i-aar-faar-du-
-ikke-skattekort/22630762

Joanna Czyżewska

Elektroniczna karta podatkowa
W tym roku karta podatkowa (skattekort) przyjdzie drogą elektroniczną prosto do 
pracodawcy.
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Jak to za kołem podbieguno-
wym bywało…

Niektórzy mówią, że każde 
szanujące się miasto powinno 
mieć swoje muzeum regional-
ne. W Tromsø taką rolę peł-
ni położone na południowym 
końcu wyspy Muzeum Tromsø, 
będące jednocześnie muzeum 
uniwersyteckim i prężnym 
ośrodkiem badawczym. W czę-
ści poświęconej historii natu-
ralnej możemy zobaczyć wysta-
wy geologiczne i przyrodnicze, 
zaś w części kulturowej pozna-
my dzieje osadnictwa na tych 
terenach od czasów epoki ka-
mienia. Stara broń i biżuteria, 
zbiór monet, sztuka i kultura 
Samów, sztuka kościelna i zbio-
ry muzyczne (można posłuchać 
m.in. charakterystycznego śpie-
wu Samów – joik), a do tego 
prelekcje i pokazy… Na zwie-
dzanie muzeum można swo-
bodnie przeznaczyć cały dzień.

Niewiele osób wie, że Tromsø 
było kiedyś dużym ośrodkiem 
łowców fok oraz miejscem 
startu wielu ekspedycji na te-
reny polarne. To stąd wyruszył 
w swoją ostatnią podróż zdo-
bywca Bieguna Południowego 
Roald Amundsen. Ten frag-
ment przeszłości dokumentuje 
niewielkie Muzeum Polarne – 
Polarmuseet. Znajdziemy tam 
wystawy poświęcone połowom 
fok i wielorybów, zobaczymy 
pamiątki po Roaldzie Amund-
senie i Fridtjofie Nansenie – 
człowieku, który jako pierwszy 
przemierzył Grenlandię na nar-
tach, poznamy historię odkry-
cia i kolonizacji Svalbardu…  
I może przekonamy się, że 
mamy całkiem wygodne życie?

Świątynia nauki

Oddalone od centrum miasta 
o około 15 minut drogi auto-

busem Nordnorsk vitensenter 
– Centrum Nauki Północnej 
Norwegii, znajdujące się na te-
renie Uniwersytetu w Tromsø, 
to obiekt dla głodnych wiedzy, 
zdolny zaspokoić najbardziej 
wybredne gusta. Dzieci będą 
się tam świetnie bawić, a do-
rośli… Dorośli poczują się jak 
dzieci, odkrywające nieznane 
dotąd tajemnice. Można tam – 
dosłownie i w przenośni – do-
tknąć wielu dziedzin nauki. 
Obiekt podzielony jest na kilka 
sekcji. W części poświęconej 
tajemnicom ludzkiego ciała i 
ludzkiego mózgu można zba-
dać możliwości swojego orga-
nizmu i sposób jego działania. 
W sekcji poświęconej energii 
i środowisku małe i duże dzie-
ci mogą nauczyć się, jak pozy-
skiwać ekologiczną energię z 
wody, słońca i wiatru. Piętro 
wyżej zapoznamy się z klima-
tem i pogodą, całość zaś wień-

Daleko, daleko za kołem podbiegunowym, w krainie zorzy polarnej, północnego 
słońca i śnieżnych psów, leży Tromsø. Położone na wyspie między cieśninami Sand-
nessundet i Tromsøysundet miasto może zaoferować turystom bardzo wiele – za-
równo latem, jak i zimą. Zapraszamy na wycieczkę po wyspie Tromsøy.

Miasto zorzy polarnej czy część poświęcona magne-
tyzmowi i zorzy polarnej oraz 
planetarium.

Spotkania ze sztuką

Miłośnicy sztuki zechcą być 
może odpocząć po ekspery-
mentach w Nordnorsk Kunst-
museum. Muzeum, położone 
tuż obok centrum informacji 
turystycznej (wystarczy przejść 
przez skrzyżowanie), mieści ko-
lekcję dzieł przedstawiających 
północ Norwegii, np. będący 
bardzo popularnym tematem 
dla romantycznych malarzy 
Nordkapp. Najstarsze obra-
zy pochodzą z początków XIX 
wieku, ale muzeum gości tak-
że wystawy czasowe – sztukę 
współczesną, filmy, instalacje… 
Wstęp wolny.

Jeśli ktoś jest jednocześnie mi-
łośnikiem sztuki i eksperymen-
tów, powinien z kolei wybrać 
się do Tromsø Kunstforening, 
największego centrum sztuki 
współczesnej w północnej Nor-
wegii. Położonego na wzgórzu 
dziewiętnastowiecznego bu-
dynku nie sposób przeoczyć 
(no, chyba że komuś naprawdę 
bardzo na tym zależy). Tu sta-
wia się na sztukę eksperymen-

talną, odważną i niecodzienną. 
Również do tej instytucji wstęp 
jest bezpłatny.

Skarby morza, zorza polarna  
i wyprawa na Svalbard

Dwadzieścia minut od centrum 
miasta, na nabrzeżu nieopodal 
wspomnianego Tromsø Kunst-
forening, znajduje się Polaria. 
Przypominający kostki domina 
budynek kryje mnóstwo atrak-
cji dla całej rodziny. Oprócz 
wystaw poświęconych morskim 
stworzeniom dwa razy dzien-
nie – o 12.30 i 15.30 – można 
podziwiać karmienie i tresurę 
mieszkających w Polarii fok. 
Dodatkowo co pół godziny od-

bywają się seanse filmów pa-
noramicznych. Na pięciu wiel-
kich ekranach można obejrzeć 
nakręcony z powietrza film  
o archipelagu Svalbard (uwa-
ga – w czasie oglądania zmysł 
równowagi traci równowa-
gę) lub film o zorzy polarnej. 
W obiekcie znajduje się także 
sklepik i kącik zabaw dla dzie-
ci. Tuż obok Polarii, ukryty pod 
szklanym dachem, zacumowa-
ny jest najstarszy zachowany  
w Tromsø statek polarny –  
Polstjerna, zbudowany w 1949 
roku (część Muzeum Tromsø).

Pokazy dmuchania szkła i od-
poczynek nad kuflem piwa

Dziesięć minut spacerkiem 
od centrum informacji tury-
stycznej na Kirkegata, na Peder 
Hanssens Gate, znajduje się po-
łożona najdalej na północ huta 
szkła na świecie – Blåst. Moż-
na tam przyjrzeć się procesowi 
produkcji szkła, a na życzenie 
odwiedzających pracownicy 
stworzą pamiątkę tylko dla 
nich. Wydmuchanym specjal-
nie dla nas szklanym cackiem 
możemy cieszyć się po drugiej 
stronie ulicy, w najstarszym 
w mieście pubie – Ølhallen  
(założonym w 1926 roku), 
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Windą do nieba i polarnego 
słońca

Tromsø, podobnie jak Ber-
gen, ma swoje czerwone i żół-
te wagoniki. Osoby, które mają 
ochotę znaleźć się 421 m bli-
żej nieba, powinny skorzystać 
z Fjellheisen – kolejki linowej 
na Storsteinen na zboczu góry 
Fløya. Wagoniki liczą sobie już 
50 lat, ale wciąż działają spraw-
nie. Latem górna stacja Fjell-
heisen to najlepsze miejsce na 
podziwianie słońca o północy, 
tym bardziej, że wtedy kolejka 
działa do 1.00 – ostatni kurs w 
dół odbywa się o godzinie 1.30. 
Storsteinen to także doskonały 
punkt wypadowy do wycieczek 
w góry. Miłośnicy wędrówek 
mogą m.in. wspiąć się na szczyt 
Tromsdalstinden (1238 m 
n.p.m.) i/lub przejść malowni-
czą doliną rzeki Tromsdalselva. 
Uwaga: odległość ze Storste-
inen na Tromsdalstinden to ok. 
10 km, z czego jedna trzecia to 

ostra wspinaczka, nie jest więc 
to propozycja na popołudnio-
wy spacer.

W góry cieszyć się życiem

Jeśli już jesteśmy w temacie wę-
drówek po górach, alternatywą 
jest wybranie się na Kvaløya. 
Wycieczka doliną rzeki Slet-
taelva doprowadzi nas do ma-
lowniczych jeziorek, będących 
źródłem wody pitnej dla mia-
sta, a w dalszej perspektywie 
na szczyt Stor-Kjølen (765 m 
n.p.m.), skąd roztacza się wi-
dok na wyspę a także leżące na 
wschodzie miasto.

Możliwości spędzania czasu 
za kołem podbiegunowym jest 
wiele i każdy może znaleźć to, 
co mu najbardziej odpowiada. 
Jeśli zaś ktoś nie ma pomysłu 
lub też brakuje mu umiejętno-
ści organizacyjnych, mamy do-
brą wiadomość - Tromsø może 
się pochwalić niezwykle bo-

gatą ofertą turystyki mniej lub 
bardziej zorganizowanej. Na 
chętnych czekają wycieczki  
w poszukiwaniu (w zależności 
od pory roku) zorzy polarnej  
i północnego słońca, wyprawy 
na nartach, wycieczki kajako-
we, rejsy łodzią motorową, sku-
tery śnieżne, loty na paralotni, 
wyprawy konne, psy zaprzęgo-
we, polowania na grubą rybę, 
safari z łosiem w roli głównej 
- bliskie spotkania z Samami… 
Większość wycieczek i imprez 
można zarezerwować przez 
internet na www.visittromso.
no lub w centrum informa-
cji turystycznej na Kirkegata.  
W Tromsø wszystko jest moż-
liwe.

Przydatne strony WWW:
www.visittromso.no
www.visitnorway.com
www.tromso.kommune.no
      
Magdalena Ułas

gdzie spróubujemy piwa wa-
rzonego w znajdującym się tuż 
obok browarze Mack z 1877 
roku. Od poniedziałku do 
czwartku browar można zwie-
dzać z przewodnikiem. Wy-
cieczka zaczyna się o godzinie 
13.00, ale by się odbyła, muszą 
się na nią zdecydować co naj-
mniej 3 osoby.

Ogród botaniczny za kołem 
podbiegunowym

Nie dłużej niż 15 minut auto-
busem z centrum miasta zaj-
mie nam wycieczka do najdalej 
na północ położonego ogro-
du botanicznego na świecie.  
W ogrodzie, podzielonym na 
20 części, przeważają, jak na 
koło podbiegunowe przystało, 
rośliny arktyczne i wysokogór-
skie – znajdziemy tu m.in. oka-
zy z Himalajów, Syberii i Ame-
ryki Północnej, a także norwe-
skie kwiaty i zioła. W ogrodzie 
znajduje się ponadto kącik 
zabaw dla dzieci i otwarta la-
tem kawiarenka. Kto woli bar-
dziej konkretne rozrywki niż 
kwiatki, może zainteresować się 
ścieżką edukacyjną poświęconą 
geologii i lokalnym skałom, po-
prowadzoną na stoku nad ogro-
dem.

Na nartach przez wyspę

Norwegowie kochają narty. To 
sport narodowy, dla którego są 
w stanie wiele poświęcić. Biega-
ją nie tylko Bjørgen, Nordhug 
czy Bjørndalen. Niemal w każ-
dym domu znajdują się nar-
ty biegowe i niemal wszędzie 
można znaleźć świetnie przygo-
towane trasy. Jedną z najpięk-
niejszych jest ta biegnąca przez 
tereny zielone wyspy Tromsøya 
– od północnego krańca aż na 
kraniec południowy. Na szlaku 
mijamy skocznie narciarskie, 
a na jego południowym końcu 
znajduje się niewielki stok nar-
ciarski. Trasę można oczywiście 
przejść także pieszo – prowa-
dzi ona przez lasy i łąki, obok 
zabudowań, bagienek i uro-
czych jeziorek, z których naj-
większym i najpopularniejszym 

wśród narciarzy, łyżwiarzy, bie-
gaczy i spacerowiczów jest Pre-
stvannet.

Spacer przez cieśninę i koncert 
dla słońca

Miłośnicy spacerów i pięknych 
widoków, nie cierpiący jedno-
cześnie na lęk wysokości, mogą 
udać się na spacer jednym  
z miejskich mostów. Sand-
nessundbrua łączy Tromsøya  
i Kvaløya, piątą co do wielkości 
wyspę Norwegii. Ma 1220 m 
długości i wznosi się 41 m nad 
lustrem wody. Tromsøbrua,  
łączący Tromsøya ze stałym  
lądem, jest nieco mniejszy – 
ma 1036 m długości i maksy-
malną wysokość 38 m. Na jego 
końcu, w Tromsdalen, znaduje 
się jedna z największych atrak-
cji miasta – Katedra Lodowa 
(Ishavskatedralen). Zbudowana  
w 1965 roku szybko stała się 
jednym z symboli Tromsø. 
Latem dwa razy dziennie –  
o 14.00 i o 23.30 – w katedrze 
odbywają się koncerty orga-
nowe (późniejszy nosi nazwę 
„Koncertu słońca o północy”  
– „Midnattsolkonsert”).
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TARGI ORAZ WYSTAWY W NORWEGII 
Styczeń / luty 2014

Gave & interiørmessen 

24-26 stycznia 
Norges Varemesse, Lillestrøm

 Targi przeznaczone są dla osób prowadzących sklepy z wyposażeniem wnętrz. Walka o 
klienta w dzisiejszych czasach jest niezwykle zacięta, artykuły domowe są powszechnie do-
stępne, coraz trudniej zachować także rozsądną relację między ceną a jakością, nie znie-
chęcając przy tym nabywców. Targi są doskonałym miejscem zdobywania informacji oraz 
nawiązywania kontaktów między właścicielami sklepów i najważniejszymi dostawcami. 
Podczas spotkań przedsiębiorcy zapoznają się z najnowszymi trendami, modnymi produk-
tami oraz będą mieli możliwość poznania osób z branży.

Więcej informacji: http://messe.no/no/GaveInterior/
 

 REISEKLAR 2014

24-26 stycznia 
Grieghallen, Bergen

Największe targi podróżnicze w Vestlandet odbywać się będą w Grieghallen w samym cen-
trum miasta. Wystawcy na Targach Podróżniczych 2012 zaprezentują oferty podróży zarów-
no do bliskich, jaki i dalekich zakątków świata. Zainteresowani znajdą tu także oferty wycie-
czek autokarowych, łodzią oraz rejsów na terenie Norwegii, ale także po rzekach Europy i 
odległych wodach.

Więcej informacji: http://www.possibility.no/reiseklar/ 

 Mat & emballasje

4 – 6 luty 
Norges Varemesse, Lillestrøm 

Podczas trzydniowych targów, zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z trenda-
mi i nowymi technologiami związanymi z branżą spożywczą i opakowaniową. Wystawcami 
podczas targów będą dostawcy maszyn i sprzętu, składników oraz usług związanych z bran-
żą intensywnie rozwijającego się sektora przetwórstwa żywności.

Więcej informacji: http://messe.no/no/Mat-og-Emballasje/

1.  UDI / Utlendigsdirektoriatet – 
urząd ds. obcokrajowców 
www.udi.no 

2.  Skatteetaten – urząd skarbowy  
http://www.skatteetaten.no/

3. Trygdeetaten – ’ZUS’- rodzinne, 
chorobowe, renty  
A-etat – pośrednictwo pracy, 
szkolenie zawodowe  
Sosialkontor – urzad ds. 
socjalnych – zasilek socjalny, 
zapomogi innego rodzaju  
Trzy powyzsze urzędy zostały 
zastąpione przez NAV- Urząd Pracy 
i Spraw Socjalnych 
www.nav.no

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

5.  Toll - urząd celny  
www.toll.no 

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

7. Altinn – elektroniczne 
skladanie zeznań podatkowych; 
bedriftsinformasjon – informacja 
dla firm oraz osób zakladających 
firmę  
https://www.altinn.no

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

9. Pomoc prawna 
www.prawo.no  
(strona w języku polskim)

10. Informacja turystyczna oraz 
transport miejski 
www.trafikanten.no

11. Arbeidstilsynet (inspekcja pracy) 
www.arbeidstilsynet.no

12. Doffin – informacje na temat 
przetargów i zamówień 
publicznych w norwegii 
www.doffin.no

13. Regelhjelp.no – przewodnich po 
przepisach dotyczących zdrowia, 
środowiska oraz bezpieczeństwa.
www.regelhjelp.no

14. Frirettshjelp – darmowa pomoc 
prawna w Oslo:  
http://www.frirettshjelp.com/

15. Wszystko w jednym miejscu...  
http://www.norge.no/  
... i to samo po angielsku:  
http://www.norway.no/Default.asp  

TELEFON ALARMOWY  
(pogotowie, stra poarna, 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
-----------------------------------------------------------------

Nowy portal NAV  www.nav.no/workinnorway

-----------------------------------------------------------------
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:

WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047




