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Szanowni Państwo, 

W letnim wydaniu magazynu przedstawiamy kilka artykułów, których zadaniem 
jest inspirować i dostarczać pożytecznej wiedzy o życiu oraz prowadzeniu biznesu 
w Norwegii oraz teksty mające dostarczyć Wam trochę uśmiechu. 

Osobom, jakie dopiero zamierzają wyjechać do Norwegii, polecam poradnik 
„Jak szukać pracy w Norwegii?” – dostarcza on praktycznych, konkretnych informa-
cji. Biznesmenom rekomenduję artykuły o sytuacji na rynku budowlanym i nowej 
strategii rządu norweskiego oraz wywiad ze zwycięzcą konkursu „Wybitny Polak”  
w Norwegii Łukaszem Tokarskim. Wszystkim zaś polecam gorąco ”Oslo w czasie 
wolnym” autorstwa Magdaleny Ułas. Bez względu na to, w jakiej części kraju mieszkamy, wszyscy czasem od-
wiedzamy stolicę i warto, byśmy poznali ją z każdej, wartej zobaczenia strony. Tym zaś, którzy pragną nawiązać 
w Norwegii serdeczne kontakty, Cecylia Liwo radzi z przymrużeniem oka, jakich zachowań należy unikać.

Lato to w krajach skandynawskich czas wyjątkowy. Zamiera życie publiczne, urzędy i biura działają na zwol-
nionych obrotach, wiele osób wyjeżdża poza miasto lub cieszy się słońcem zagranicą. Wszystko dlatego, że pół-
nocne lato jest krótkie. Wszystkim naszym czytelnikom oraz klientom życzę, by mieli okazję w pełni wykorzystać 
letni czas i odpocząć od codziennych obowiązków. Najbardziej kreatywne pomysły rodzą się wszak w chwilach 
relaksu. 

Prezes Zarządu Polish Connection Aleksandra F. Eriksen
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Wliczone kraje w MyPack
UE + Australia, Chiny, Indie, Islandia, Kanada, Malezja, Szwajcaria, Tajlandia oraz USA.

SMS oraz MMS dotyczą całego świata. Kampania trwa do 31.08.2016
Prędkość transferu 20 Mbit/s. Zależy od zasięgu oraz kilku innych czynników. Czytaj więcej na mycall.no/hastighet

Nowość! Więcej za mniej!

Teraz dajemy ci  
jeszcze więcej minut i MB  

w naszych największych pakietach,  
za mniejsze pieniądze.

500 minut do Polski
3 GB
BEZ LIMITU min po Norwegii 
BEZ LIMITU SMS & MMS

KAMPANIA!249,-299,-

miesięcznie
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Konkurs „Wybitny Polak” w Norwegii organi-
zowany lokalnie od sześciu lat przez Stowarzy-
szenie Młodych Profesjonalistów UCI i będący 
częścią ogólnoświatowego konkursu powstałego 
z inspiracji Fundacji Polskiego Godła Promocyjne-
go Teraz Polska to okazja do poznania inspirują-
cych ludzi działających w dziedzinach nauki, kul-
tury oraz biznesu. Osoby z polskim paszportem 
oraz polskiego pochodzenia pełnią w Norwegii 
różnorodne, istotne dla swoich sektorów role. Są 
doceniane za kreatywność, pracowitość, solidne 
wykształcenie i świeże spojrzenie. Jedną z nich 
jest Łukasz Tokarski, laureat kategorii „Biznes” te-
gorocznej edycji „Wybitnego Polaka” w Norwegii.

Polish Connection: Wyjaśnij proszę, na czym do-
kładnie polega Twoja praca.
Łukasz Tokarski: W największym skrócie Skanska 
Commercial Development Nordics to dewelo-
per inwestujący w nieruchomości komercyjne, 
przede wszystkim biurowce. My przeprowadza-
my cały taki proces tj. zakup gruntu, regulacje 
administracyjno-prawne, projektujemy, zatrud-
niany wykonawcę, który buduje obiekt, komer-
cjalizujemy powierzchnie biurową i taki produkt 
sprzedajemy inwestorom. Są to na ogół banki lub 
fundusze inwestycyjne.

P. C.: Czym charakteryzuje się norweskie śro-
dowisko biznesowe? Czy osoba wkraczająca do 
niego powinna znać jakieś kluczowe, acz niepi-
sane zasady nim kierujące?

Ł. T.: Norwescy klienci wymagają od partnerów 
dużej elastyczności. Współpraca wielokrotnie 
ma charakter partnerstwa jednostronnego. Klu-
czowe zatem jest dobre przygotowanie i  przede 
wszystkim zrozumienie takich zagadnień jak: 
norweskie prawo pracy, przepisy podatkowe, re-
jestracja podmiotów gospodarczych, szeroko ro-
zumiane standardy jakościowe, ale także aspekty 
kulturowe. Istotne jest, by wiedzieć jak najwięcej 
o kliencie, móc dopasować ofertę optymalnie do 
jego potrzeb. Należy zawsze przygotować odpo-
wiednie certyfikaty dokumentujące jakość pro-
duktu i usług, zestawienia finansowe pokazujące 
stabilną kondycję ekonomiczną firmy oraz refe-
rencje dopasowane do działalności klienta.   

P. C.: Czy Twoim zdaniem praca zespołowa ma 
w Norwegii większe znaczenie niż np. w Polsce? 
Ł. T.: Praca zespołowa jest ważna bez względu na 
miejsce. Od dawna wiemy, że dwie osoby pracu-
jące w zespole osiągają lepsze rezultaty tworząc 
efekt synergii niż te same dwie osoby pracujące 
osobno. 

P. C.: Niedawno odebrałeś nagrodę dla wybit-
nego Polaka w Norwegii, Twoje przemówienie 
wygłoszone podczas gali finałowej w Oslo było 
inspirujące i wzruszające zarazem. Proszę, opisz 
tamten dzień używając trzech rzeczowników. 
Ł. T.: Radość, satysfakcja, odpowiedzialność.

„Dobre przygotowanie  
jest kluczowe” 
Rozmowa z Łukaszem Tokarskim Wybitnym Polakiem w Norwegii

Sylwia Skorstad
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P. C.: Pracujesz przy wielkich projektach, a to 
oznacza duże liczby, wielu ludzi, ogromną od-
powiedzialność. Jak odreagowujesz stres, któ-
ry towarzyszy tego typu pracy? Co lubisz robić  
w wolnym czasie?
Ł. T.: Dużo biegam, to daje mi wspaniały relaks  
i odpoczynek, obecnie przygotowuję się do ma-
ratonu.

P. C.: Zatem powodzenia! Powiedz, co uważasz 
za swoje najważniejsze osiągnięcia do tej pory?
Ł. T.: Trudne pytanie, na które odpowiem nie-
standardowo. Myślę, że to po prostu droga, jaką 
wybrałem i przemierzam, reszta jest tylko wy-
padkową tej wędrówki. 

P. C.: Czy Twoim zdaniem istnieje uniwersalny 
przepis na sukces? Jaką radę mógłbyś dać tym, 
którzy pragną iść w Twoje ślady?
Ł. T.: Wielokrotnie o tym wspominam - obierz cel 
i dąż do niego wytrwale, bądź twardy jak skała 
nie poddająca się bijącym falom. To jedna z mo-
ich życiowych zasad.  

P. C.: Norwegia to dla Ciebie…
Ł. T.: Kraj dużych możliwości i przepięknej natury.

P. C.: Jakie cechy należy w sobie kształtować, 
by zostać liderem w biznesie? A może chodzi  
o wrodzone talenty lub szczęście?
Ł. T.: Na pewno cechy wrodzone takie jak: zdol-
ność przewodzenia w grupie oraz dobrej organi-

zacji bardzo pomagają. Niemniej wiele cech przy-

wódczych można w sobie wykształtować lub się 

ich nauczyć poprzez rozwijanie inteligencji emo-

cjonalnej. 

P. C.: Swoją biografią udowadniasz, że wszystko 

jest możliwe. Czy sam masz takie poczucie, iż 

dzisiejszy świat daje nam możliwość życia gdzie-

kolwiek i bycia kimkolwiek zechcemy?

Ł. T.: Świat daje nam dziś ogromny wybór i moż-

liwości tworzenia, jakich dotąd nie miało żadne 

pokolenie wcześniej. Niemniej byłbym ostrożny 

w formułowaniu twierdzeń, że każdy może być 

kim chce, choć nie jestem przeciwnikiem tej tezy. 

Mam do tej kwestii podejście pragmatyczne. 

Twierdzę, że trzeba przede wszystkim stać mocno 

na nogach, znaleźć to, co się lubi i w czym czło-

wiek czuje się dobry, coś, co będzie wykonywało 

się z pasją, a wiec również z zaangażowaniem. 

Następnie należy ciężko pracować, by się stać 

najlepszym w tym obszarze. To nie tylko moja re-

cepta, wielu ludzi sukcesu, z jakimi miałem możli-

wość porozmawiać, widziało to podobnie. 

Polish Connection jest jednym z dumnych spon-

sorów gali finałowej konkursu „Wybitny Polak”  

w Norwegii. 

Łukasz Tokarski 

Zwycięzca kategorii „Biznes” tegorocznej edycji 
konkurs „Wybitny Polak” w Norwegii. Karierę w Nor-
wegii zaczynał na stanowisku inżyniera projektu  
w firmie HENT. Obecnie pracuje w dziale zajmują-
cym się inwestowaniem i realizacją nieruchomości 
komercyjnych na dużą skalę w firmie Skanska.
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Magdalena Ułas

GDZIE SZUKAĆ?

Internet
Większość pracodawców ogłasza zapotrzebowanie na 
nowych pracowników w sieci. Warto poszukać ofert 
pracy na następujących stronach:
•	 www.nav.no – strona norweskiego Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych i Urzędu Pracy – można tu 
znaleźć  ogłoszenia po norwesku i angielsku,

•	 eures.europa.eu – strona, na której można zna-
leźć ogłoszenia o pracę w wielu językach, w tym 
po polsku,

•	 www.finn.no/jobb – najpopularniejszy portal 
ogłoszeniowy w Norwegii, duża część pracodaw-
ców również z niego korzysta,

•	 strony internetowe norweskich firm – część pra-
codawców tylko u siebie umieszcza ogłoszenia,

•	 strony agencji pracy.

Norweskie gazety
Wiele norweskich gazet lokalnych i ogólnokrajowych 
zamieszcza ogłoszenia o pracę, największą z nich jest 
„Aftenposten” (www.aftenposten.no).

Związki zawodowe
Dobrym źródłem informacji mogą być związki za-
wodowe. Ogłoszenia o pracę można znaleźć na ich 
stronach internetowych lub w wydawanych przez 
nie broszurach. Najpopularniejszymi organizacja-
mi związkowymi wśród Polaków są Fellesforbundet 
(www.fellesforbundet.no) i Solidaritet (www.solidari-
tetnorge.no). 

Prywatni pośrednicy
Jeśli jesteśmy zainteresowani konkretnym zawodem, 
warto zapoznać się z ofertą biur rekrutacyjnych, któ-
re często specjalizują się w konkretnych branżach. 
W tym wypadku należy zawsze sprawdzić, czy biuro 
ma prawo działać jako pośrednik. Można to zrobić na 
stronie www.kraz.praca.gov.pl.

Otwarte podania o pracę
Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć interesujące nas 
ogłoszenie. W takiej sytuacji możemy przejąć inicjaty-
wę i wysłać swoje CV i list motywacyjny do firm, które 
działają w naszej branży. Może się okazać, że szukają 
lub będą w niedalekiej przyszłości szukać pracowni-
ków z naszymi umiejętnościami. Należy pamiętać, że 
po wysłaniu CV warto zadzwonić do potencjalnego 
pracodawcy, by mieć rękę na pulsie.

JAK NAPISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY?

CV
Nasze CV powinno być przede wszystkim przejrzyste  
i czytelne, nie może być także przeładowane. Najważ-
niejsze informacje to:
•	 nasze dane i informacje kontaktowe oraz zdjęcie,
•	 wykształcenie,doświadczenie zawodowe,
•	 dodatkowe kwalifikacje (kursy, prawo jazdy, języki).

Jeśli mamy problem ze stworzeniem przejrzystego 
formularza, możemy skorzystać z porad na stronach 
www.nav.no i www.finn.no/jobb. Polecamy również 
usługi polsko-norweskiej firmy budujmarke.no, któ-
ra stworzy dla Ciebie unikalne CV i profil na LinkedIn 
perfekcyjnie napisane w języku norweskim lub angiel-
skim.
Pracodawcy bardzo życzliwie patrzą na certyfikaty 
kursów oraz inne dokumenty poświadczające nasze 
umiejętności – jeśli nie ukończyliśmy kursów między-
narodowych, warto zadbać o uznanie naszych kwalifi-
kacji przez DSB (www.dsb.no) – Dyrektorat ds. bezpie-
czeństwa i przygotowania społecznego.

LIST MOTYWACYJNY
Nasz list, podobnie jak CV, powinien być zwięzły i 
przejrzysty oraz zawierać nasze dane kontaktowe.
Przede wszystkim powinniśmy dokładnie sprecyzo-
wać, na jakie stanowisko aplikujemy i dlaczego to ro-
bimy (ogłoszenie, które znaleźliśmy w Internecie lub 
w gazecie, podanie otwarte umotywowane chęcią 

Jak szukać pracy w Norwegii?
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współpracy z tą konkretną firmą). Kolejnym krokiem 
powinno być krótkie przybliżenie potencjalnemu pra-
codawcy swojego doświadczenia i przydatnych kwa-
lifikacji. Nie należy się jednak  rozpisywać – list powi-
nien zmieścić się na jednej stronie. Pismo kończymy, 
wyrażając nadzieję, że nasza propozycja znajdzie 
uznanie w firmie, do której się zwracamy, zachęcając 
do kontaktu i pozdrawiając.
Firma Polish Connection może pomóc Państwu  
w opracowaniu CV i listu motywacyjnego według 
obowiązujących w Norwegii zasad.

DOSTAŁEM PRACĘ, ALE CO DALEJ?

NUMER PERSONALNY I KARTA PODATKOWA
Aby legalnie pracować w Norwegii, musimy uzyskać 
numer personalny. W tym celu po podpisaniu kon-
traktu musimy udać się do najbliższego urzędu skar-
bowego (Skatteetaten) w celu kontroli tożsamości  
i złożenia podania o kartę podatkową. Na taką wizytę 
zabieramy kopię umowy o pracę, dowód osobisty lub 
paszport oraz wypełnione podanie o kartę podatko-
wą. Na wizytę w Skatteetaten nie trzeba umawiać się 
wcześniej. Kartę podatkową na nadany nam numer 
personalny powinniśmy otrzymać w ciągu dwóch ty-
godni.

REJESTRACJA POBYTU (REGISTRERINGSBEVIS)
Jeśli będziemy w związku z pracą przebywać w Nor-
wegii dłużej niż trzy miesiące, musimy zarejestro-
wać nasz pobyt w ośrodku ds. obcokrajowców lub 

na najbliższej komendzie policji. Aby umówić się na 
spotkanie, należy zarejestrować się na stronie UDI 
(Dyrektoratu ds. Obcokrajowców) – www.udi.no –  
i ustalić datę oraz godzinę spotkania. Na samo spo-
tkanie należy zabrać ze sobą kontrakt i dokument 
tożsamości. Potwierdzenie rejestracji (Registrerings-
bevis) otrzymamy pocztą. UWAGA! Osoby pracujące  
w rotacjach (np. cztery tygodnie w pracy /dwaty-
godnie w domu) nie mają obowiązku starania się o 
Registreringsbevis, ale warto się o ten dokument po-
starać, by uniknąć problemów w razie ewentualnych 
starań o zasiłek rodzinny lub dla bezrobotnych.

ROZLICZENIE PODATKOWE
Praca w Norwegii wiąże się z rozliczaniem tam podat-
ków. Aby uniknąć ewentualnych problemów, warto 
zbierać wszystkie potwierdzenia wypłat (pracodaw-
ca ma obowiązek przekazywać je pracownikom, jeśli 
tego nie robi, należy się upominać) i roczne podsumo-
wania zwane Lønns- og trekkoppgave (odpowiedniki 
PIT-11). Jeśli mamy rodzinę w Polsce, podróżujemy 
do niej i sami opłacamy podróże/zakwaterowanie/
wyżywienie, zbierajmy także potwierdzenia podróży i 
przelewów bankowych za mieszkanie – przydadzą się 
do starania się o ulgi podatkowe. Więcej szczegółów 
znajdą Państwo na stronie www.podatek.no.

Firma Polish Connection może pomóc Państwu  
w przejściu przez wszystkie konieczne procedury oraz 
w staraniu się o zasiłki rodzinne, chorobowe czy dla 
bezrobotnych w Norwegii. 
Zapraszamy na www.polishconnection.no.
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Andreas Bromirski

PODSTAWY 
Podstawami skutecznego zdobywania dobrej pra-

cy są aktywność i jakość. Jakość rozumiem jako spo-
sób, w jaki się prezentujesz i komunikujesz. Proszę też 
zauważyć, że nie używam sformułowania „szukanie 
pracy”, tylko ZDOBYWANIE pracy. Nie ma czegoś ta-
kiego jak „szukanie” pracy, ona się nie znajduje ani się 
nam z założenia nie należy. O pracę trzeba się starać! 
Starasz się przez aktywność, wysoką jakość Twojej 
prezentacji i skuteczne budowanie sieci kontaktów. 

SPECYFIKA NORWEGII - KILKA WSKAZÓWEK 
Norwedzy cenią profesjonalizm i szanują swój czas, 

zapomnij więc o niespodziewanych wizytach. Umów 
się, pisząc „Czy może mi Pan/Pani poświęcić 15 minut 
na prezentację siebie i moich umiejętności?” 

Strzeż się błędów gramatycznych w CV i liście mo-
tywacyjnym! Norwedzy dostają białej gorączki, gdy je 
widząwidzą liczne błędy gramatyczne i to nie ważne 
czy jesteś z Norwegii, Polski czy Burkina Faso. Nie ma 
żadnej taryfy ulgowej! 

Nie wpadaj w euforię jeżeli otrzymasz pozytywną 
informację zwrotną. Norwedzy zawsze się uśmiecha-
ją, co nie oznacza, że praca jest już Twoja! 

Korzystaj z portalu LinkedIn! Ponad połowa pracu-
jących w Norwegii jest na nim obecna. Jeżeli Ciebie 
tam nie ma, dla wielu rekruterów nie istniejesz. Buduj 
na LinkedIn sieć kontaktów! Ponad 70% wszystkich 
prac w Norwegii jest zdobywana w ten sposób. Ozna-
cza to, że to, co widzisz na portalach typu finn.no/
jobb i nav.no, jest tylko niewielką częścią norweskie-
go rynku pracy. Na LinkedIn zamieszcza się też wiele 
ogłoszeń o pracę. 

Jest ich bardzo dużo, niestety o bardzo zróżnico-
wanej jakości. Trzymaj się tych, które mają ściśle okre-
ślony regulamin i nie zajmują się banalnymi tematami 
typu „Gdzie kupię kisiel w Norwegii”. Przedstaw się 
porządnie, czyli opisz swoje umiejętności, doświad-
czenie, osobowość i znajomość języka. 

Andreas Bromirski 
Specjalizuje się w wydobywaniu i eksponowaniu naj-
lepszych stron ludzi poprzez coaching zawodowy. Po-
mógł już ponad 100 osobom wykonać swój następny 
krok w życiu zawodowym. Pracuje jako headhunter  
w branży IT. Od ponad 20 lat mieszka w Norwegii. 

Jak zdobyć  
dobrą pracę  
w Norwegii? 
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Konrad Lotczyk

Dlaczego stworzono strategię współpracy z Polską?
Strategia rządu norweskiego odnośnie do współ-

pracy z UE w latach 2014–2017 zakłada, że Norwegia  
będzie w niej konstruktywnie uczestniczyć, również 
w szukaniu wspólnych rozwiązań wspólnych proble-
mów. Rząd chce prowadzić aktywną politykę euro-
pejską i systematyczniej współpracować z krajami 
członkowskimi o szczególnym znaczeniu dla Norwegii. 
Dlatego, w myśl nowej strategii, tak ważne jest, aby 
państwo miało jednolite, skoordynowane i strate-
giczne podejście odnośnie do współpracy bilateralnej  
z Polską. 

Polska liczy 38,2 mln ludności, znajduje się na 
szóstym miejscu w Europie pod względem rozwo-
ju gospodarczego, a jej handel wykazuje tendencję 
wzrostową. Jak dotąd założono w niej ponad 300 
norweskich firm.  Obecnie Polska jest największym 
rynkiem eksportowym dla Norwegii, jeśli chodzi  
o produkty przetwórstwa rybnego oraz najważniej-
szym rynkiem europejskim dla  norweskiego przemy-
słu zbrojeniowego.

Migracja z Polski do Norwegii od wielu lat utrzy-
muje się na wysokim poziomie, a liczba zameldowa-
nych w niej Polaków i Polek to ok. 100 tys. osób, choć 
wiadomo, że faktycznie przebywa w niej więcej Po-
laków (osoby, które przybyły do Norwegii do trzech 
miesięcy nie mają obowiązku rejestracji pobytu). Nor-
wescy studenci są trzecią co do wielkości największą 
grupą studentów zagranicznych w Polsce. 

Nasze państwo jest również poważnym partne-
rem dla Norwegii w Europie, ponieważ  interesują 

go podobne kwestie dotyczące polityki europejskiej. 
W związku z dużym politycznym i gospodarczym 
znaczeniem odgrywamy wiodącą rolę w regionie.  
Polska okazuje też w stosunku do Norwegii otwartość 
i chęć dialogu w kwestii Unii Europejskiej i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, jak również spraw 
dotyczących strefy Schengen. 

W ciągu 16 lat swojej przynależności do NATO 
Polska stała się jego ważnym członkiem, z ambicjami 
zwiększenia swojego wpływu na decyzje podejmo-
wane przez Sojusz. Nacisk kładziony przez Polskę  na 
rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz sąsiedztwo 
Ukrainy czynią z niej ważnego partnera w dialogu  
z Norwegią  o rozwoju współpracy w zapewnieniu  
stabilizacji w regionie.

Kontakty i współpraca, które wypracowano po-
przez Norweski Mechanizm Finansowy, są ważnym 
elementem przyszłego rozwoju bilateralnych stosun-
ków między Polską i Norwegią.

Strategiczne cele rządu norweskiego zdefiniowane 
przy współpracy z Polską:
•	 Rozwój współpracy politycznej z Polską w ob-

szarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,  
a szczególnie w kwestiach dotyczących współpracy 
europejskiej i NATO.

•	 Lepsze rozumienie przez Polskę   norweskich 
interesów i stanowisk w ważnych sprawach 
międzynarodowych, w tym w zagadnieniach UE/
EOG i otwarcie na rozwój współpracy w między-
narodowych forach i instytucjach.

Strategia rządu norweskiego 
dotycząca współpracy z Polską
Współpraca między Polską a  Norwegią staje się coraz ważniejsza. Strategia 
naszego kraju odzwierciedla znaczenie, jakie dla polskiego rządu odgrywa 
bliska współpraca z norweskim partnerem. Zakłada ona zwiększenie polsko-
-norweskiej współpracy w 15 określonych obszarach.
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•	 Zabezpieczenie strategicznego wykorzystania 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

w celu zacieśnienia partnerstwa z Polską w waż-

nych dla Norwegii interesach.

•	 Wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy  

w dziedzinie energetyki, klimatu i środowiska.

•	 Sprzyjanie zwiększeniu handlu i inwestycji między 

Polską i Norwegią poprzez wspieranie inicjatyw 

norweskiego biznesu na polskim rynku, szcze-

gólnie w kwestii energetyki, materiałów zbroje-

niowych i norweskich produktów przetwórstwa 

rybnego.

•	 Zwiększenie w Polsce świadomości i wiedzy  

o Norwegii i norweskiej polityce.

•	 Tworzenie dobrego wizerunku Norwegii w Polsce.

Jak osiągnąć te cele?

Norweskie i polskie specjalne wydziały są zaangażo-
wane w prace nad strategią w 15 głównych obsza-
rach: polityka europejska, obszary północne, polityka 
obronna i bezpieczeństwa, prawa człowieka i demo-
kracja, rynek wewnętrzny, biznes, współpraca badaw-
cza i naukowa, polityka energetyczna i klimatyczna, 
różnorodność biologiczna i kontrola zanieczyszczenia, 
prawo i współpraca celna i policyjna, zdrowie i opieka, 
polityka rodzinna (w tym opieka nad dziećmi), współ-
praca kulturalna, współpraca regionalna i lokalna oraz 
wizerunek. Do powyższych mogą zostać w przyszło-
ści dołączone nowe obszary współpracy. Zostanie 
również stworzona międzywydziałowa grupa w celu 
zapewnienia dobrej i systematycznej pracy. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada Norwegii 
w Warszawie pełnią szczególną rolę w sprawowaniu 
kontroli nad pracami wydziałów.

Żródło: www.regjeringen.no



12

Barbara Cecylia Liwo

Polski poeta Stanisław Barańczak w swoich uroczych 
Geografiołach1 popełnił taki oto tekst o Norwegii:

Na podstawie doświadczeń własnych  
Poeta ostrzega
Każdego, kto ma zamiar rodowitego Norwega
Częstować informacją, że czar Norwegii polega
Na fiordzie:
Za coś takiego Norweg, choć flegmatyk,  
Daje po mordzie.

Z całym szacunkiem dla Barańczaka i jego talentu 
poetyckiego – to nieprawda. Zachwycanie się nor-
weskimi fiordami, podobnie jak innymi elementami 
norweskiego krajobrazu, na 99,9% zostanie przyjęte 
bardzo pozytywnie. Według Norwegów bowiem Nor-
wegia po prostu jest najwspanialsza na świecie.

W norweskim wariancie legendy o stworzeniu 
świata Pan Bóg, tworząc go, zapomniał o Norwegii. 
Przypomniał sobie o niej dopiero, kiedy wszystkie 
okoliczne kraje już powstały. Stwórcy zrobiło się żal 
Norwegów, więc szybciutko uszczknął trochę gór, 
lasów, jezior i pól stąd i zowąd… i z nich utworzył 
Norwegię, najpiękniejszy kraj na świecie, bo łączący  
w sobie to, co najlepsze u sąsiadów.

Prawie każdy Norweg (nawet zdeklarowany ate-
ista) w głębi swego jestestwa nosi przekonanie, że 
tak właśnie jest, a kwestionowanie tej prawdy budzi  
w nim automatyczny opór.

Czy słońce, czy deszcz, Norwegia najlepsza jest, czyli 
tylko zagraniczne mięczaki narzekają na pogodę

No dobrze, krajobraz krajobrazem, ale może cho-
ciaż na norweską pogodę wolno ponarzekać: że ka-
pryśna, że chłodno, że ciągle pada (na zachodzie kraju 

szczególnie)? Otóż nie. Dla prawdziwych Norwegów 
nie ma złej pogody, jest co najwyżej złe ubranie.  
W zimie należy ubrać się odpowiednio ciepło, a kiedy 
pada, zabrać kurtkę przeciwdeszczową, kalosze i para-
sol i można ruszać w teren.

W słynącym z opadów Bergen pragmatyczni po-
tomkowie wikingów zainstalowali nawet automaty, 
w których za niewielką kwotę można nabyć parasol, 
a całe miasto z dumą określa się mianem „miasta z 
parasolem” (norw. byen med paraplyen).
Narzekanie na pogodę może nie wprawi Norwega we 
wściekłość, ale zapewne spowoduje pełne politowa-
nia spojrzenie na wydelikaconego cudzoziemca.

Krytyka polityczna
Zdecydowana większość Norwegów jest przeko-

nana, że ustrój ich kraju (liberalna demokracja) i jego 
podstawowe wartości (państwo opiekuńcze) to nie-
dościgły wzór i na calutkim świecie nie ma niczego 
lepszego. Próba polemizowania z tymi aksjomatami, 
wtłaczanymi autochtonom do głów już od przedszko-
la, spotyka się w najlepszym razie z niezrozumieniem, 
w najgorszym z agresją i oskarżeniami o faszyzm.

W Norwegii istnieje wprawdzie szereg partii poli-
tycznych, począwszy od tych, które powołują się na 
nadrzędność zasady wolności jednostki i deklarują 
przywiązanie do wolnego rynku, a skończywszy na 
takich, które w swoich założeniach programowych 
otwarcie nawiązują do Marksa i Lenina, ale w prakty-
ce żadna z nich nie kwestionuje potrzeby utrzymania 
państwa opiekuńczego. Spory polityczne dotyczą ra-
czej szczegółów jego funkcjonowania.

O Norwegach na wesoło
Poniższy tekst można potraktować dwojako: albo jako zbiór porad, jakich 
tematów rozmów i zachowań unikać, by nie prowokować Norwegów, albo 
wręcz przeciwnie: jako instruktaż, jak doprowadzić ich do furii*

*  z zastrzeżeniem, że norweska furia to nie to samo, co polska furia. Norweg na ogół nawet gniew okazuje w sposób 
chłodny i pełen dystansu – nie licząc chwil, gdy jest pod wpływem napojów wyskokowych.
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Warto przy tym odnotować, że dla Polaka, przy-
zwyczajonego do tego, że uczestnicy debaty politycz-
nej, nawet ci zionący do siebie nienawiścią, przed ka-
merami zwracają się do siebie per „panie pośle”, „pani 
senator” czy „pani premier”, nieco szokujący może 
być norweski zwyczaj bezceremonialnego mówienia 
do siebie po nazwisku (wszak wedle polskiej maksymy 
podwórkowej „po nazwisku to po pysku”). Siedzący  
w jednym studio premier Erna Solberg, minister fi-
nansów Siv Jensen i lider opozycyjnej Partii Robotni-
czej Jonas Gahr Støre mogliby spokojnie rozmawiać 
np. tak:
Støre: „Jensen twierdzi, że skorzystanie ze środków 
zgromadzonych na Funduszu Naftowym nie stanowi 
problemu, podczas gdy naszym zdaniem jest to błąd”.
Solberg: „Jensen prezentuje tu stanowisko całego 
rządu. Ty, Gahr Støre, Halvorsen [liderka Partii Socja-
listycznej Lewicy] i wasze partie musicie to zaakcep-
tować”.
Jensen: „Hareide z Chrześcijańskiej Partii Ludowej  
i Skei Grande z Venstre też nas popierają”.
Wyobraźcie sobie Państwo, jaki szum powstałby  
w Polsce, gdyby nasi politycy zaczęli tak mówić!

Wara od króla!
Skoro przy szeroko pojętej polityce jesteśmy, pod-

kreślmy, że w Norwegii absolutnie nie wolno wypo-
wiadać się negatywnie o królu. Prywatnie całkiem 
spory odsetek Norwegów opowiada się za zniesie-
niem monarchii i wprowadzeniem republiki, ale króla 
jako takiego krytykować nie można.

Harald V cieszy się ogromną sympatią Norwe-
gów jako osoba bezkonfliktowa, apolityczna i przede 
wszystkim nader malowniczo prezentująca się na bal-
konie Pałacu Królewskiego w dniu 17 maja (norweskie 
święto narodowe), kiedy to wraz z rodziną pozdrawia 
defilującą główną ulicą stolicy szkolną dziatwę, co na-
leży do najważniejszych obowiązków Jego Wysokości. 

Norwegów o sobie sąd własny
Być może najlepiej mniemanie Norwegów o sa-

mych sobie wyraziła paręnaście lat temu ówczesna 
premier Gro Harlem Brundtland, która orzekła, że 
„Rzeczą typowo norweską jest bycie dobrym” (Det er 
typisk norsk å være god).

Sentencja owa zawiera w sobie zarówno przeko-
nanie o doskonałości norweskiego ustroju, gwarantu-
jącego zrównoważony rozwój i obdzielanie wszystkich 
według potrzeb, jak i dobroci wychowanych w nim 
obywateli, którzy ex abundantia bonitatis2 dzielą się 

owym dobrem z całą ludzkością poprzez wspiera-
nie demokracji, praw kobiet i rozwoju infrastruktury 
w tak zwanych krajach Trzeciego Świata – Drugiego 
zresztą też3 – a na własnym podwórku chociażby fun-
dując trampki biednym małym Murzynkom, przyjeż-
dżającym do Oslo na dziecięcy turniej piłkarski Nor-
way Cup.

Podważanie osądu premier Brundtland raczej nie 
spotka się z przychylnym przyjęciem.

Aby znaleźć zasady, przyświecające Norwegom  
w ich wysiłkach bycia dobrymi, można też sięgnąć 
do klasyki norweskiej literatury, powiastki dla dzieci 
pod tytułem Rozbójnicy z Kardamonu (Folk og Røvere  
i Kardemomme by) Thorbjørna Egnera. Jeden z jej bo-
haterów, Bastian policmajster, zaleca:

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og 
snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil, co się 
wykłada mniej więcej tak: „Nie wolno prześladować 
innych, trzeba być dobrym i miłym, a poza tym róbta 
co chceta”. 

Popisanie się znajomością tej zasady i ogólnie ksią-
żeczek o Kardamonowym Miasteczku z pewnością zo-
stanie ciepło przyjęte. Natomiast w żadnym wypadku 
(chyba że naprawdę chcemy zezłościć Norwega) nie 
należy chwalić się znajomością powieści Aksela San-
demosego pt. Uciekinier w labiryncie (En flyktning 
krysser sitt spor) i zawartego w niej tzw. Prawa Jante 
(Janteloven). Prawo to zdaniem samego autora (i nie 
tylko jego) podsumowuje najgorsze cechy Skandyna-
wów, w tym tłumioną zawiść, egalitaryzm i wynikają-
ce z niego równanie w dół, uniformizację, brak ambi-
cji i zaściankowość.
Oto owo prawo ujęte w zbiór jedenastu „przykazań”:
1. Nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym. 
2. Nie sądź, że nam dorównujesz. 
3. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas. 
4. Nie sądź, że jesteś lepszy od nas. 
5. Nie sądź, że wiesz więcej niż my. 
6. Nie sądź, że jesteś czymś więcej niż my. 
7. Nie sądź, że jesteś w czymś dobry. 
8. Nie masz prawa śmiać się z nas. 
9. Nie sądź, że komukolwiek będzie na tobie zależało. 
10. Nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć.
11. Nie sądź, że jest coś, czego o tobie nie wiemy.

Szwecja, czyli kompleks starszego brata
Norwegowie nie przepadają za Szwedami (trak-

towanymi jako zbiorowość – pojedynczy Szwedzi jak 
najbardziej dają się lubić) i Szwecją. Źródłem tej nie-
chęci jest po części historia, a konkretnie niemal stu-
lecie przymusowej unii ze Szwecją, a częściowo kom-
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pleksy wywodzące się z czasów, gdy Norwegia była 
ubogą krewną Szwecji, a jej mieszkańcy klepali biedę, 
żywiąc się solonymi śledziami i suszoną nogą barana.

Niezawodnym sposobem na wprawienie Norwe-
ga w irytację jest zasugerowanie mniej lub bardziej 
wprost, że Szwecja jest lepsza od Norwegii: większa, 
ładniejsza, bardziej światowa, lepsza w sporcie, mu-
zyce, że wydała więcej sławnych ludzi i tak dalej. (Zo-
bacz także punkt „Kim u licha jest Thor Bjørklund?!”).

Ekologia rzecz święta
Na rysunku w jednym z norweskich podręczni-

ków gimnazjalnych widnieje krowa emitująca metan 
do atmosfery (czyli, ujmując rzecz bardziej prozaicz-
nie, pierdząca). Będąca tego świadkiem owca mówi z 
przyganą: „ekologiczna świnia!”.

Przykład ten pokazuje, jak bardzo Norwegowie są 
zafiksowani na punkcie ekologii. Nawet krowie nie 
przepuszczą (na razie przynajmniej na papierze), a co 
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dopiero ludziom, którzy nie okazują należytej troski o 
Mateczkę Ziemię.

Niesortowanie śmieci czy rzucanie papierków na 
ulicę z pewnością spotka się z (w tym przypadku słusz-
nym) gniewem tubylców. I to niezależnie od tego, że 
ulice Oslo w niedzielny poranek, po zakończeniu przez 
Norwegów sobotniego imprezowania, potrafią wyglą-
dać naprawdę nieciekawie, a przy miejscach, w któ-
rych w Norwegii odbywają się letnie festiwale, polski 
Przystanek Woodstock prezentuje się jak oaza czysto-
ści i porządku… 

Równie niechętnie jednak Norwegowie powitają 
uwagi o tym, jak wiele odpadków wytwarza przecięt-
ny mieszkaniec kraju fiordów (Norwegia znajduje się 
wśród państw, w których masa produkowanych śmie-
ci na głowę mieszkańca jest zdecydowanie najwyższa 
– ponad 2,5 kg dziennie na osobę! Prawdopodobnie 
kraj ten nie tonie w odpadkach tylko z powodu małej 
gęstości zaludnienia) lub zarzuty związane z kultywo-
waniem niechlubnej w oczach ekologów tradycji po-
lowań na wieloryby.

O tych sprawach lepiej nie wspominać, jeśli nie 
chcemy naruszyć dobrego samopoczucia Norwega 
i jego przekonania o wielkich zasługach Norwegii na 
polu ochrony środowiska.

Kim u licha był Thor Bjørklund?!
Norwegowie są głęboko przekonani, że ich kraj 

wydał wielu sławnych ludzi, odkrywców, wynalazców, 
a także sportowców.

Jeśli na nazwiska takie jak Bjørn Wirkola, Bjørn 
Dæhlie, Ole Einar Bjørndalen czy Marit Bjørgen 
zareagujecie wzruszeniem ramion i brakiem 
entuzjazmu, przeciętny Norweg uzna Was za osobę 
nieobytą. Trudno mu będzie przyjąć do wiadomości, 
że w większości krajów poza Norwegią narciarstwo 
klasyczne to sport niszowy i mało kto się nim intere-
suje.

Kiedy z kolei ośmielicie się w rozmowie z Norwe-
giem zasugerować, że jego rodacy nie dokonali żad-
nych istotnych odkryć, z oburzeniem wytknie Wam, 
że zapomnieliście chociażby o Thorze Bjørklundzie.

(Jeśli, Drogi Czytelniku, właśnie zadałeś sobie pyta-
nie, kim u licha był Thor Bjørklund, spieszę wyjaśnić, 
iż był to stolarz z Lillehammer, który w latach 20. XX w. 
opatentował epokowy wynalazek w postaci… struga 
do sera (norw. ostehøvel). Teraz takie narzędzie znaj-
duje się w każdej norweskiej kuchni i można go uznać 
wręcz za jeden z symboli tego kraju).

Natomiast prawdopodobnie bardzo źle przyjęte 
zostanie przywołanie przez Was „w odwecie” innego 
norweskiego wynalazcy, Svenda Foyna, czyli człowie-
ka, który pod koniec XIX w. stworzył działko harpunni-
cze do polowań na wieloryby…

Milczą świerki na gór szczycie
Podane powyżej przykłady tematów, którymi moż-

na zirytować Norwega, zakładają, że w ogóle dojdzie 
do konwersacji. Tymczasem Norwegowie niechętnie 
rozmawiają (poza wymianą zdawkowych uprzejmo-
ści, wskazaniem drogi itp.) z przygodnie spotkanymi 
nieznajomymi. Ba, na ogół unikają nawet kontaktu 
wzrokowego.

Pasażerowie komunikacji publicznej, jeśli się nie 
znają, zawsze starają się w miarę możliwości siadać 
osobno, a zmuszeni do znoszenia czyjejś obecności na 
siedzeniu obok, patrzą w okno, ekran laptopa czy ko-
mórki, a nie na współpasażera. I milczą.4

Któryś z norweskich satyryków stwierdził kiedyś, 
że Norwegowie są jak las świerkowy – cisi i milczący.

Najprostszym zatem sposobem na wprawienie 
nieznanego nam Norwega w konsternację, a nawet 
złość, jest nawiązanie i uparte podtrzymywanie kon-
taktu wzrokowego albo, co gorsza, rozpoczęcie roz-
mowy – im bardziej poufałej, tym gorzej.

(Uwaga! Panowie muszą uważać, wypróbowu-
jąc tę strategię na kobietach. W skrajnym przypadku 
Norweżki mogą odebrać patrzenie się na nie i próby 
nawiązania rozmowy jako molestowanie seksualne).

Oczywiście stereotypy z samej swej natury ope-
rują uogólnieniami i uproszczeniami. Możliwe zatem, 
że uda się nam spotkać gadatliwego Norwega-kapita-
listę, entuzjastę polowań na wieloryby, który będzie 
sarkał na norweski klimat ile wlezie i miał w nosie 
sporty zimowe, a nasze próby zirytowania go poru-
szaniem wyżej wymienionych tematów co najwyżej 
go rozbawią. Czemu nie? Świat jest pełen niespodzia-
nek. :)

1  Barańczak, Stanisław: Geografioły: z notatek glob-
trotera-domatora. Prószyński i Spółka, Warszawa 
1998.

2  Łac. z nadobfitości dobra.
3  Wśród krajów Drugiego Świata jest m.in. Polska, 

gdzie pomoc znad fiordów trafia chociażby  
w formie Norway Grants.

4  Wyłączając sytuacje, kiedy są pod wpływem na-
pojów wyskokowych.
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Statystyki prowadzone przez Centralny Rejestr w 
Brønnøysund (Brønnøysundregister) pokazują, że licz-
ba spółek akcyjnych (Aksjeselskap - AS) ogłaszających 
upadłość od kilku lat utrzymuje się na podobnym po-
ziomie i wynosi około 26 000 zarejestrowanych wnio-
sków w Brønnøysund. 

W przypadku ogłoszenia upadłości przez spółkę 
AS, to przedsiębiorstwo bankrutuje, a nie osoby od-
powiadające za prowadzenie tej firmy lub też akcjo-
nariusze, którzy za długi firmy odpowiadają wyłącznie 
do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Ist-
nieją jednakże podstawy prawne umożliwiające usta-
lenie odpowiedzialności osobistej członków zarządu 
firmy. 

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy upadło-
ściowej (Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkur-
sloven) z dnia 08.06.1984 z późniejszymi zmianami).

Wierzyciele firm, które ogłosiły upadłość nadal 
niezbyt często korzystają z możliwości odzyskania na-
leżności i nie żądają osobistej odpowiedzialności. Być 
może wynika to ze słabej znajomości prawa. 

Poniżej krótkie omówienie najważniejszych przy-
padków, które mogą stanowić podstawę odpowie-
dzialności osobistej zarządu firmy:

•	 niewypłacalność firmy w trakcie zawarcia umowy.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia wtedy, 
kiedy kierownictwo nakłada na firmę kolejne zobo-
wiązanie, wiedząc lub chociaż przypuszczając, że fir-

ma nie będzie w stanie temu zobowiązaniu podołać. 
Problemem dla wierzycieli będzie udowodnienie, że 
w czasie, gdy umowa została zawarta, firma była już 
niewypłacalna, a osoby zarządzające nie podjęły de-
cyzji o ogłoszeniu upadłości. 

•	  prowadzenie działalności mimo jej niewypłacal-
ności.

Osoby zarządzające firmą są zobowiązane do sta-
łej oceny czy firma może nadal funkcjonować. W przy-
padku utraty większości kapitału zakładowego oraz 
braku możliwości w dłuższym czasie obsługi swoich 
zobowiązań płatniczych firma powinna podjąć decy-
zję o upadłości, ponieważ nie ma podstaw do dalsze-
go prowadzenia tej działalności. Firmy często bronią 
się przed złożeniem do sądu wniosku o upadłość ze 
względu na koszty, które trzeba ponieść. Opłata za 
wniosek z zabezpieczeniem kosztów postępowania to 
wydatek w granicach 50 000 NOK.

•	 nierówne traktowanie wierzycieli.

Często błędna polityka przedsiębiorstwa i decyzje 
jej kierownictwa nie są wyłączną przyczyną bankruc-
twa firmy, mogą to być inne czynniki zewnętrzne: mi-
kro- i makroekonomiczna sytuacja, klęski żywiołowe 
czy też realizacja pojedynczych kontraktów. Natural-
nym jest, że wierzyciele starają się jak najlepiej zabez-
pieczyć własne interesy i mogą zabiegać o prioryte-
tyzację własnych należności. Pamiętajmy jednak, że 
nierówne traktowanie wierzycieli może być podstawą 
do osobistej odpowiedzialności.

Upadłość firmy a dpowiedzialność 
członków zarządu
Upadłość firm jest jednym z elementów funkcjonowania gospodarki wol-
norynkowej. Szeroko prowadzone badania rynku pokazują, że najbardziej 
zagrożone upadłością są firmy działające mniej niż pięć lat. 

Katarzyna Redmer
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•	 zaległości w feriepenger i VAT.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy upadłości 
za zaległości wobec VAT oraz zaległości w wynagro-
dzeniu urlopowym (feriepenger) zawsze odpowiadają 
osoby zarządzające firmą. 

Ustalenie i udowodnienie, że w danym przypadku 
istnieją podstawy, aby wnieść roszczenie przeciwko 
osobom zarządzającym firmą oraz ustalić ich odpo-
wiedzialność osobistą jest skomplikowane. Kadra 
zarządzająca nie chce ponosić osobistej odpowie-
dzialności, broniąc się zwykle argumentem, że celem 
ich wszystkich działań było dobro firmy. Przy bliższej 

analizie może się okazać, że ich odpowiedzialność 
osobista jest na tyle znacząca, że dzięki jej ustaleniu 
będzie możliwe odzyskanie części lub całości ponie-
sionych przez wierzycieli strat. Reasumując, w sytuacji 
upadłości firmy, zawsze należy rozpatrzeć powyższą 
ewentualność.

Źródła:

- www.brønnøysundregister.no

- lovdata.no

- www.entrepriserettsadvokater.no
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Zamówienia publiczne w Norwegii są częścią sys-
temu finansów publicznych.  Obejmują  szczegółowe 
rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środ-
ków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców 
oraz zasad zawierania umów). Procedury te mają for-
mę przetargów. Odkąd Norwegia została członkiem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązuje 
w niej regulamin, który określa, jak podmioty pu-
bliczne powinny realizować zamówienia.  Stawia on 
surowe wymagania w kwestii przygotowania, prze-
prowadzania i kończenia zamówień – konieczne są 
m.in. obszerna dokumentacja, szczególny sposób 
upublicznienia, wyznaczanie i przestrzeganie termi-
nów, zawarcie kontraktu na podstawie dokumentu 
umowy i możliwość odwołania do instytucji zamawia-
jącej i organu odwoławczego do spraw zamówień pu-
blicznych (KOFA).

W systemie norweskich zamówień publicznych 
można zdobyć kontrakty w wielu sektorach gospodar-
ki – budowa i remonty budynków administracji pu-
blicznej, dróg i infrastruktury, inwestycje w zakresie 
ruchu i transportu itd. 

Przepisy dzielą status i wysokość kontraktów na 
trzy grupy. W w pierwszej grupie znajdziemy zamó-
wienia poniżej granicy upublicznienia przetargu. War-
tość tych umów wynosi średnio 100 tys. koron i nie 
może przekroczyć 500 tys. koron. Druga grupa obej-
muje zamówienia na kwotę pomiędzy 500 tys. a 1,75 
mln koron. Kontrakty z tej półki muszą być upublicz-
niane w kraju. Najwyższy próg dotyczy zleceń powyżej 
kwoty 1,75 mln (dla usług i towarów) i  44 mln koron 
(kontrakty budowlane). Muszą być one upubliczniane 
w ramach EOG.

W 2016 roku na projekty w branży budowlanej  
i pokrewnych przeznaczono w Norwegii 2 498 mln 
koron. Między innymi pieniądze otrzymały takie pro-
jekty jak: 

•	 Konserwacja i odnowienie torów kolejowych,  
w tym Vossabanen i Jærbanen – 480 mln.

•	 Modernizacja budynków uniwersyteckich –  
60 mln.  

•	 Utrzymanie latarni morskich i usuwanie pozbawio-
nych właścicieli farm hodowlanych małży – 50 mln. 

•	 Założenie archiwum w Kristiansand – 15 mln.

Norweska Agencja Zarządzania Publicznego  
i E-administracji stworzyła internetowy przewodnik 
dla zamówień w sektorze publicznym. Ma on poma-
gać instytucjom, które nie mają własnej strategii reali-
zacji, a chcą sprzedawać swoje towary i usługi. 

Wiarygodnymi źródłami informacji o zamówie-
niach publicznych są: strona Doffin.no, strony po-
szczególnych instytucji państwowych oraz TED (Ten-
ders Electronic Daily) – strona europejskich zamówień 
publicznych z wyszukiwarką, w której możemy filtro-
wać wyniki według branży, daty, kraju itd.  Po znale-

Krótki poradnik o norweskich 
zamówieniach publicznych
Prowadzisz firmę w Norwegii i chcesz przystąpić do konkursu na kontrakt 
publiczny? Przeczytaj poniższy tekst, by zwiększyć swoje szanse na sukces.

Marek Kowalik
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zieniu interesującej oferty należy dobrze przygotować 
się do procesu zamówienia Firmy powinny przystę-
pować tylko do tych przetargów, które odpowiadają 
ich profilowi.  Warto planować swoje działania oraz 
zawczasu dokładnie czytać wszystkie pisma. Ważne, 
by na początku  skompletować wszystkie dokumen-
ty niezbędne do spełnienia wymagań przetargu.  
W razie wszelkich niejasności najlepiej kontaktować 
się pisemnie z organizatorem konkursu. Ofertę moż-
na złożyć samodzielnie lub we współpracy z innymi 
firmami – w ten sposób mniejsze przedsiębiorstwa 
mogą uzupełnić i rozszerzyć swe kluczowe kompeten-
cje. Należy spełniać wymagania i pilnować terminów 
wyznaczonych przez zleceniodawcę – oferta wysłana 
zbyt późno lub zawierająca błędy najprawdopodob-
niej zostanie odrzucona.

Każda oferta zamówienia zawiera wymagania 
kwalifikacyjne. Firmy  biorące udział w konkursie mu-
szą ich bezwzględnie przestrzegać i udokumentować 
je w swojej ofercie. Przetarg wygra oferta najkorzyst-
niejsza pod względem jakości, dostawy i ceny. Warto 
przeanalizować również kryteria wybrania dostawcy, 
czyli jak oferty są oceniane i na jakich zasadach zlece-
niodawca wybierze firmę.

Poniżej 10 najczęściej popełnianych błędów formal-
nych, przez które oferty są często odrzucane:

1. Firma zaczyna przygotowywać ofertę tuż przed 
upływem terminu jej składania. 

2. Firma nie zapoznaje się ze szczegółowymi wymo-
gami stawianymi przez zamawiającego. 

3.  Brak kontroli nad tym, kto co robi (podziału za-
dań) w procesie składania oferty.

4. Brak doświadczenia lub wiedzy na temat prawa  
i przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

5. Nieprzestrzeganie wymogów formalnych w pro-
cesie składania oferty.

6. Bezkrytyczne ponowne korzystanie ze złożonych 
wcześniej ofert.

7. Kładzenie nacisku na produkty i rozwiązania,  
w których firma przoduje, a nie na te, które odpo-
wiadają wymaganiom konkursowym.

8.  Wielokrotne studiowanie dokumentów przetar-
gowych zamiast wysłania zapytania do zamawia-
jącego. 

9.  Wysłanie oferty bez uprzedniej korekty. 

10. Brak wymaganych załączników.

Wymogi formalne, które należy spełnić przy składaniu 
ofert – przykładowe, na podstawie jednej z ofert dla 
gminy Oslo. 

1.  Języki, w których można sporządzać oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu: norweski.

2.  Certyfikat podatkowy i VAT nie mogą być starsze 
niż sześć miesięcy.

3.  Dokument potwierdzający, że firma jest zareje-
strowana w ewidencji działalności gospodarczej, 
jak określono w przepisach prawa kraju, w któ-
rym dostawca ma siedzibę.

4.  Potwierdzenie zdolności ekonomicznej i finanso-
wej: sprawozdania finansowe z trzech ostatnich 
lat, sprawozdania roczne z działalności i sprawoz-
dania biegłego rewidenta, ocena zdolności kredy-
towej – nie starsza niż trzy miesiące.

5.  Udokumentowane doświadczenia w realizacji 
podobnych zleceń o wartości kontraktu powyżej 
określonej kwoty.  

6.  Opis najistotniejszych projektów dostawcy prze-
prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat z cer-
tyfikatem podpisanym przez zleceniodawcę.

7. Wykonawca musi posiadać wystarczające moce 
przerobowe, w związku z czym należy dostarczyć 
dokładny opis sytuacji personalnej. Z opisu musi 
jasno wynikać, czy  pracownicy są zatrudnieni  
u składającego ofertę czy też w jednostce należą-
cej do przedsiębiorstwa.

8. Wykonawca musi mieć dobry i skuteczny system 
gwarantujący jakość wykonanej usługi. W związ-
ku z tym należy dostarczyć certyfikat wydawany 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

9. Całkowita odpowiedzialność za wykonanie pro-
jektu spoczywa na głównym wykonawcy, w związ-
ku z czym należy dostarczyć certyfikaty potwier-
dzające ubezpieczenie. 

10. Zakaz dumpingu socjalnego, co oznacza, że zle-
ceniodawca wymaga, aby zachowane były staw-
ki minimalne obowiązujące w danej branży.  
W związku z tym należy dostarczyć pełnomoc-
nictwo do zasięgania informacji na tematy po-
datkowe dotyczące firmy. Pełnomocnictwo ma 
obowiązywać do sześciu miesięcy po zakończeniu 
kontraktu.
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Pierwsza usługa, z jakiej możemy skorzystać, to zu-
pełnie nowa procedura składania podań o dotacje za-
łożycielskie na badanie rynku. Jest ona częścią obszer-
nego programu cyfryzacji stworzonego przez firmę  
i pierwszą bezpośrednio dostępną dla jej klientów. 

– To znacznie ułatwi dialog między Innovasjon 
Norge a założycielami firm, kiedy będą się ubiegać 
o dotacje na ich założenie. O takie rozwiązanie pro-
sili norwescy początkujący przedsiębiorcy – mówi 
o przedsięwzięciu minister gospodarki, Monica 
Mæland. 

Rozwiązanie zostało stworzone wespół z założycie-
lami firm.

Innovasjon Norge chce dzięki temu zostać liderem 
w Skandynawii. W czasie tworzenia usługi instytucja 
zapraszała do współpracy zarówno początkujących, 
jak i doświadczonych przedsiębiorców, by uzyskać ich 
bezpośrednie opinie na temat prototypów. Po pew-
nym czasie do przetestowania i wyrażenia opinii za-
proszono szersze grono przedsiębiorców. 

– Zamiast samemu zdefiniować to, co według nas 
byłoby najlepszym rozwiązaniem, pracowaliśmy na 
podstawie hipotez, które w czasie trwania całego pro-
cesu były bezpośrednio testowane na naszej grupie 
docelowej. Było to posunięcie niezbędne, by utrzy-
mać tempo naszego ciągłego procesu doskonalenia 
usług, które oferujemy naszym grupom docelowym i 
klientom – mówi Anita Krohn Traaseth, dyrektor za-
rządzająca Innovasjon Norge.

„Game changer” 
Innovasjon Norge chce w przyszłości skupić wokół 

platformy „Moja Strona” wszystkie usługi cyfrowe 
przeznaczone dla klientów.

– Fakt, że możemy wreszcie promować tę usłu-
gę na naszej nowej platformie, to prawdziwy „game 

changer” – mówi Rodin Lie, dyrektor ds. IT w IN  
i osoba odpowiedzialna za proces cyfryzacji. 

– Teraz mamy podstawy, by tworzyć o wiele lep-
sze usługi dla klientów. Jednocześnie nasza codzienna 
praca stała się prostsza, dzięki czemu nasza obsługa 
klienta może być zarówno przejrzystsza, jak i bardziej 
efektywna – mówi Lie. 

Pierwszą usługą na nowej platformie jest moż-
liwość składania podań o dotacje założycielskie na 
badanie rynku, a kolejne funkcje będą dodawane  
z czasem. Ważną częścią pracy, wykonywaną równo-
legle, jest usprawnienie procesów leżących u podstaw 
usług. 

– Rozpatrywanie wszystkich spraw kierowanych 
do nas przez portal będzie odbywało się w Norwe-
skim Centrum Przedsiębiorczości Innovasjon Norge 
w Førde. Tu znajduje się również infolinia dla właści-
cieli firm, a lokalizacja w tym samym miejscu usług 
pierwszego kontaktu i ośrodka rozpatrywania spraw 
przedsiębiorców pozwoli nam na lepsze współdziała-
nie – opowiada Lie. 

„Moja Strona”
Serce nowego cyfrowego systemu obsługi klienta Inno-
vasjon Norge. Pierwszą usługą, z jakiej możemy skorzy-
stać, jest dotacja założycielska na badanie rynku. 
Na „Mojej Stronie” można:

– zalogować się bezpiecznie przez BankID,
– reprezentować firmy zarejestrowane w 

Brønnøysundregistrene,
– tworzyć nowe podania,
– śledzić elektronicznie cały proces rozpatrywania 

podań,
– podpisywać się podpisem elektronicznym,
– otrzymywać wskazówki – zarówno w formie tek-

stów, jak i filmów – o tym, co powinno się znaleźć 
w dobrym podaniu.

Pierwszy w Norwegii interaktywny 
portal dla przedsiębiorców
Pierwsza w Norwegii „Moja Strona” dla założycieli firmW tym tygodniu  
Innovasjon Norge uruchomiło cyfrową stronę dla założycieli firm  
– „Moja Strona”.

Adrianna Smerecka
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Zagłębie muzeów
Żelaznym punktem dla turystów jest Bygdøy. Na 

tym półwyspie, oprócz plaż (w tym dla nudystów), 
dóbr królewskich i licznych willi, znajduje się aż sześć 
muzeów. Na pytanie, które z nich najbardziej warto 
odwiedzić, odpowiedź brzmi: wszystkie, przy czym 
powinno się na to poświęcić minimum dwa dni.  
W centrum półwyspu (pierwszy przystanek tramwa-
ju wodnego po wypłynięciu spod ratusza) znajduje 
się Norsk Folkemuseum – skansen, w którym można 
zobaczyć dawne norweskie zagrody i zabudowania 
miejskie, zwiedzić muzeum zabawek (w którym doj-
rzymy także polskie eksponaty), podejrzeć proces po-
wstawania norweskich lomper, a w grudniu odwiedzić 
Julemarked – tradycyjny jarmark świąteczny. W Norsk 
Folkemuseum znajduje się też tradycyjny kościół palo-
wy, pochodzący z około 1200 roku. Jeśli dopisze nam 
szczęście, możemy trafić na tradycyjny norweski ślub.  
Niemal przez płot z Folkemuseum rozłożył się budy-
nek Vikingskipshuset, w którym podziwiać można 
trzy łodzie pogrzebowe, pochodzące z IX stulecia, ele-
menty wyposażenia i dary nagrobne oraz… kości po-
grzebanych. Kawałek dalej w stronę miasta znajduje 
się nieco niedoceniana atrakcja – otoczony pięknym 
parkiem biały pałacyk Oscarshall, wybudowany w XIX 
wieku za czasów króla Oskara I, uznawany za pomnik 
norweskiej architektury neogotyckiej. Reprezentacyj-
ne wnętrza Oscarshall uchodzą za jeden z najpiękniej-
szych przykładów norweskiego narodowego roman-
tyzmu.

Przy drugim przystanku tramwaju wodnego, na 
Bygdøynes, zwiedzić można muzeum statku polarne-
go Fram – w charakterystycznym, przypominającym 
domek z kart budynku zmieścił się cały statek i wy-
stawa o tematyce polarnej. Tuż obok znajdują się: 
Muzeum Kon-Tiki z odtworzonymi modelami tratw  
i łodzi Thora Heyerdahla – podróżnika, laureata Osca-
ra i bodaj najgorzej mówiącego po angielsku Norwega 
w historii – oraz Norweskie Muzeum Morskie (Norsk 
Maritimt Museum). W tym drugim szczególnie warto 
zejść do sali projekcyjnej, by obejrzeć panoramicz-
ny film o związkach Norwegii z morzem. Dzieciom  
z pewnością spodoba się sala eksperymentów, w któ-
rej będą mogły posterować małym stateczkiem czy 
przekonać się, ile waży drewno, a ile aluminium.

 
Upiory i Krzyk, czyli coś dla ducha 

Niemal w centrum miasta, przy ulicy (nomen 
omen) Henrika Ibsena, mieści się muzeum tego wiel-
kiego norweskiego dramaturga. To z tego budynku 
wychodził na swoje codzienne spacery po mieście 
z punktualnością, dzięki której powstało powiedze-
nie, że w zgodzie z Ibsenem można regulować ze-
garki. Wnętrza mieszkania na pierwszym piętrze,  
w którym pisarz żył i zmarł, zostały bardzo starannie 
odtworzone w oparciu o zachowane zdjęcia, a duża 
część sprzętów stanowiła autentyczne wyposażenie. 
Niewiele jest obrazów lepiej znanych niż „Krzyk” 
Edvarda Muncha. Chyba tylko „Mona Lisa” i „Ostat-
nia Wieczerza” doczekały się większej liczby przeró-

Oslo w czasie wolnym
Część I – muzea
Gdyby ktoś zapytał o największe atrakcje Norwegii, prawdopodobnie 
większość respondentów, nie wyłączając samych Norwegów, odparłaby: 
fiordy, Bergen, Lofoty, Nordkapp. Oslo, bądź co bądź stolica kraju,  znajduje 
się pod tym względem nieco na uboczu. A przecież i tu znajdzie się wiele 
miejsc wartych zobaczenia i wiele rzeczy wartych zrobienia. Zapraszam na 
wycieczkę po stolicy Norwegii i jej znanych i mniej znanych atrakcjach. 

Magdalena Ułas
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bek i interpretacji. Gdy Munch zmarł w 1944 roku, 
praktycznie cały swój majątek – w tym 1100 obrazów, 
4500 rysunków i ok. 18 tys. grafik – przekazał w spad-
ku miastu Oslo. Wybór jego dzieł, jak również filmy 
o jego życiu, można dziś obejrzeć w Munch-museet 
na Tøyen. Obrazy Muncha możemy oglądać także  
w założonej w 1837 roku Nasjonalgalleriet – Narodo-
wej Galerii Sztuki – w doborowym towarzystwie dzieł 
takich artystów, jak Paul Cézanne i Édouard Manet. 
W niedzielę dzieła sztuki można podziwiać za darmo. 
 
Sport, czyli coś dla ciała 

Wszyscy, którzy wiedzą, co to jest spalony, jak rów-
nież ci, którzy chcieliby się tego wreszcie dowiedzieć, 
powinni odwiedzić Fotballmuseet. Muzeum, zorga-
nizowane na stadionie Ullevål, umożliwia poznanie 
norweskiego futbolu ze wszystkich stron – zarówno 
boiska, jak i garderoby. 

Obowiązkowym miejscem dla miłośników spor-
tów zimowych (zwłaszcza pewnego orła z Wisły) jest  
z kolei widoczna z każdego punktu w mieście (wyłą-
czając może stacje metra) skocznia Holmenkollen. 
Wjazd na szczyt odnowionej niedawno konstrukcji 
do tanich niestety nie należy, ale widok zapiera dech  
w piersiach. Bardziej oszczędni mogą podziwiać – 
również niezgorsze – widoki spod skoczni oraz zwie-
dzić znajdujące się u jej stóp najstarsze na świecie 
muzeum poświęcone skokom narciarskim. Dzieciom 
z pewnością spodoba się nowoczesny symulator sko-
ków.

Na dzień wolny 
Jeśli dysponujemy nieco większą ilością wolnego 

czasu i zamiłowaniem do sztuki współczesnej, war-
to wybrać się do położonego na zachód od Oslo –  
w Høvikodden – Henie Onstad Kunstsenter. W mu-
zeum fundacji norweskiej łyżwiarki figurowej i aktor-
ki Sonji Henie oraz jej męża Nielsa Onstad podziwiać 
można bodaj czy nie największy w Norwegii zbiór 
współczesnych dzieł sztuki takich artystów jak Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Joseph Beuys i Christo. Do 
muzeum należy również pobliski park rzeźb plenero-
wych.

Inną propozycją na dzień wolny może być Bærum. 
Na terenie dawnej huty z 1610 roku znajdziemy mu-
zeum ze starymi piecami do wypalania rudy, plenery 
rzeźbiarskie, warsztaty rzemieślnicze i pokazy dmu-
chania szkła, ale także sklepy i restauracje. Zwiedza-
jący, którzy wolą spożywać posiłki na łonie natury, 

mogą w wielu miejscach skorzystać z tego, że w Nor-
wegii nie płaci się mandatów za piknik na terenach 
zielonych.

Opisane przeze mnie miejsca stanowią tylko nie-
wielki procent znajdujących się w Oslo muzeów.  
W stolicy Norwegii można również zwiedzić m.in. 
Międzynarodowe Muzeum Sztuki Dziecięcej, Mu-
zeum Techniki, Park Gadów, Narodowe Muzeum Me-
dycyny, Centrum Popu czy jedyne na świecie Muzeum 
Butelek. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

I na koniec jeszcze krótka informacja praktyczna: 
wiele spośród omówionych muzeów można zwiedzić 
za darmo po zakupieniu Oslo Pass, który obejmuje rów-
nież darmowe przejazdy komunikacją miejską, darmo-
we parkowanie na miejskich parkingach oraz rabaty 
w licznych restauracjach i innych atrakcjach turystycz-
nych (do kupienia online oraz w punktach IT, wybranych 
muzeach, hotelach, schroniskach i na campingach). 
 
Przydatne strony www:

www.visitoslo.com 
www.oslo.kommune.no 



Nasze biura znajdują się również w Norwegii (Oslo, Molde, Moss, Trondheim), Rumunii oraz na Litwie.


