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 Sylwia Skorstad

Skacz na głęboką wodę
- wywiad z Julienem S. Bourrelle

Mieszkał w pięciu różnych krajach. Studiował inżynie-
rię kosmiczną, ale podczas robienia doktoratu w Nor-
wegii odkrył w sobie nową pasję, czyli analizowanie 
społecznych zależności i dekodowanie kodów kultu-
rowych w celu usprawnienia komunikacji międzyludz-
kiej. Dziś prowadzi kursy i seminaria z zakresu integra-
cji międzykulturowej.

Polish Connection: Na początek twoje ulubione py-
tanie, jedno z tych, które Norwegowie często zadają 
obcokrajowcom – „Dlaczego Norwegia?”

Julien S. Bourrelle: Przyjechałem do Norwegii robić 
doktorat na NTNU. Już wcześniej wiele dobrego o tym 
kraju słyszałem, więc byłem go ciekawy. Spodobało 
mi się tu, jestem między innymi pod wrażeniem nor-
weskiej natury i… zostałem. 

P.C.: Czy dzisiaj masz wrażenie, że rozumiesz dobrze 
Norwegów i ich zachowania?

J. S. B: Powiem tak – coraz mniej mnie tu dziwi. Za-
adaptowałem się, znalazłem klucz do zrozumienia 
miejscowych. Rozumiem większość schematów 
zachowań Norwegów i dzięki temu mam mniej stresu, 
nie biorę niektórych rzeczy niepotrzebnie do siebie. 

P.C: Czy możesz podać przykład?

J. S. B: Typowa sytuacja w komunikacji miejskiej: nikt 
obok ciebie nie siada, nikt nie zagaduje, wygląda na 
to, że ludzie starają się trzymać jak najdalej od cie-
bie. Jako osoba nowa w Norwegii nie wiesz, czy jest 
to sytuacja typowa, czy wyjątkowa. Przychodzi ci do 
głowy, że to z twojego powodu, że ludzie unikają cię, 
bo jesteś obcokrajowcem. A prawda jest inna, bo 
to jest typowe zachowanie norweskie, typowa nor-

weska uprzejmość. Bo co to znaczy być uprzejmym  
w Norwegii?

P.C: Nie narzucać się, szanować czyjąś przestrzeń, 
trzymać się na dystans. 

J. S. B: Tak jest. I nie poruszać zbyt osobistych tema-
tów z osobami, których dobrze nie znamy. Tak jak to 
opisałem w książce: jeśli chcesz porozmawiać z kimś 
o sporcie, to zapisz się do klubu sportowego, jesli  
o polityce, to do lokalnego koła politycznego, a jeśli 
masz ochotę komuś się zwierzyć i podyskutować  
o emocjach, to zapisz się do psychologa.

P.C. Jaka jest twoja rada dla obcokrajowców przyjeż-
dzających do Norwegii?

J. S. B: Pominąć pierwszy etap adaptacji polegający 
na szukaniu ludzi znajdujących się w sytuacji podob-
nej do naszej, czyli przedstawicieli tej samej nacji lub 
innych mniejszości narodowych. Jeśli zamkniemy się  
w społecznej bańce, będzie nam potem bardzo trud-
no z niej wyjść, co może opóźnić etap adaptacji o całe 
lata. Od początku postawmy na kontakt z miejscowy-
mi. Zaangażujmy się w lokalną działalność, poszukaj-
my aktywności odpowiadającej naszym zaintereso-
waniom. Zapraszajmy Norwegów do siebie, starajmy 
się zrozumieć i poznać ich sposób komunikacji.

W swojej książce „The Social Guide-
book to Norway” pokazał w krzy-
wym zwierciadle społeczne pułapki, 
jakie czyhają w Norwegii na obco-
krajowców. Nam opowiada o tym, 
jak znaleźć sobie miejsce w nowym 
kraju. 
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P.C. Dość trudna i ryzykowna strategia, skok na głębo-
ką wodę. A co jeśli nikt nie odpowie na zaproszenie?

J. S. B: Odpowie, jeśli zaproszenie będzie konkret-
ne i powiązane z jakąś aktywnością. Jeśli sformułu-
jemy je w sposób mało zobowiązujący, na przykład 
„wpadnij, kiedy masz ochotę”, to faktycznie istnie-
je duże ryzyko, że nikt nie przyjdzie. Jeśli natomiast 
zaprosimy sąsiadów na wycieczkę w góry, ognisko, 
quiz, szansa sukcesu znacznie wzrośnie. Norwegowie  
w kontaktach społecznych najbardziej obawiają się 
krępującego milczenia. Boją się luźnych rozmów, 
bowiem w ich mniemaniu ktoś mógłby zdemaskować 
ich brak umiejętności prowadzenia tak zwanej „gadki 
o niczym”. Żeby zredukować ten lęk, trzeba im zapro-
ponować konkretną aktywność, w której się odnajdą. 
Moim zdaniem warto skakać na głęboką wodę.

P.C.: A propos kodów kulturowych, czy przyzwycza-
iłeś się do norweskiego zwyczaju chwalenia za rzeczy 
błahe?

J. S. B: Warto zauważyć, że Norwegowie chwalą w ten 
sposób głównie te zachowania, które przynoszą ko-
rzyść społeczności. Gdy robisz coś, co jest z pożytkiem 
dla twojej grupy, np. mieszkańców twojej ulicy, to naj-
pewniej usłyszysz kilka zapewnień, że „du er så flink”!

P.C. Masz rację. Norwescy sąsiedzi są zwykle bardzo 
entuzjastyczni wobec prac ogrodowych. Jeśli przy-
strzyżesz wspólny trawnik, usłyszysz więcej pochwał 
niż gdybyś zdobył pierwszą nagrodę w jakimś kon-
kursie.

J. S. B: Tak, właśnie w tym tkwi sedno jednego z nor-
weskich kodów kulturowych. Kiedy dbasz o wspólną 
przestrzeń, to przyczyniasz się do zapewniania kom-
fortu innym i za to otrzymasz pochwałę. Nie spo-
dziewaj się jej jednak za osobisty sukces, na przykład 
za pierwszą nagrodę w konkursie. Za to nikt cię nie 
pochwali, a i twoja próba pochwalenia się tym może 
zostać źle odebrana. Podkreślanie osobistego sukcesu 
jest w Norwegii traktowane jako niepotrzebne wy-
wyższanie się, które nie pasuje do modelu społeczeń-
stwa równościowego. 

P. C: Czy twoim zdaniem Norwegia to kraj dla każ-
dego? Kto łatwo odnajdzie tu swoje miejsce, a kto 
poczuje się rozczarowany?

J. S. B: Jeśli cenisz spokój, poczucie bezpieczeństwa 
i poczucie szczęścia, Norwegia to miejsce dla ciebie. 
Norwegowie są szczęśliwi, tego inne nacje mogą im 
pozazdrościć. Nie rywalizują ze sobą, nie mają wygó-
rowanych ambicji. Co innego, jeśli jesteś osobą prze-
bojową, której zależy na osiąganiu ponadprzeciętnych 
celów albo na rzetelnej, motywującej edukacji dla 
dzieci. Wtedy Norwegia może cię rozczarować. 

P. C.: Wyjaśnij, co masz na myśli.

J. S. B: W Norwegii nie trzeba być wybitnym, tu wy-
starczy „god nok”. Widzę to na przykładzie edukacji 
uniwersyteckiej. Mam doświadczenia z wielu krajów 
i w każdym z nich istniał w życiu akademickm jakiś 
element rywalizacji, presja, która motywowała do 
osiągania więcej. Zapewne wy Polacy też to znacie – 
kilka osób na jedno miejsce i świadomość, że dyplom 
zdobędzie zaledwie jakaś część grupy, która rozpoczę-
ła naukę. W Norwegii natomiast musiałbyś się bardzo 
postarać, żeby cię... wyrzucono z uniwersytetu. Mo-
żesz studiować latami, nie przykładać się do egzami-
nów, mieć nieobecności, a system ci prawie wszystko 
wybaczy. 

P.C. Czy w przyszłości planujesz napisać coś, co było-
by satyrą na obcokrajowców? Może będzie tam też 
coś o nas, Polakach?

J. S. B: Mam plany na kolejne książki, ale nie chciał-
bym ich jeszcze zdradzać. W przyszłości w działalności 
publicystycznej pragnę być bardziej dosłownym. Po 
publikacji pierwszej książki zrozumiałem, iż niektórzy 
czytelnicy odczytali tylko wierzchnią warstwę satyry, 
nie docierając do sedna. „The Social Guidebook to 
Norway” jest dla nich tylko zabawną książeczką. Zda-
rza się, że ktoś dzwoni do mojego agenta i chce zamó-
wić u mnie „śmieszą” prelekcję lub wystąpienie. W ta-
kich wypadkach wyjaśniamy, iż nie jestem satyrykiem, 
który przyjdzie na julebord, żeby poopowiadać kawa-
ły. Mam do przekazania wiedzę na temat problemów 
integracji w Norwegii i traktuję to zadanie poważnie.
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Magdalena Ułas 
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Przed startem, czyli co trzeba 
wiedzieć, zanim założymy 
firmę w Norwegii? 
Część III
Coraz więcej naszych rodaków decyduje się na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności nad fiordami. Założenie firmy w Norwegii wydaje się stosunkowo 
proste, ale nie sztuką jest samo zarejestrowanie działalności – sztuką jest 
przetrwanie na norweskim rynku. Przedstawiamy trzecią i ostatnią część 
informacji na temat najważniejszych kwestii, które należy przemyśleć za-
nim staniemy na linii startu.

Nazwa firmy - podstawowe wymagania
Kryteria wyboru nazwy dla naszego przedsiębior-

stwa można przedstawić w następujący sposób:
•	 Nazwa powinna zawierać co najmniej trzy litery  

z norweskiego alfabetu,
•	 Można użyć tylko pewnych określonych znaków 

jako dodatku do liter (nie użyjemy np. „^”, „*” czy 
„§”),

•	 Nazwa nie może być ograniczona tylko do nazwy 
kraju, województwa lub gminy,

•	 Nazwa nie może być identyczna z już zarejestrowa-
ną,

•	 Nazwa nie może być myląca ani budząca nieprzy-
jemnych skojarzeń.

Co z formą organizacyjną?
Z nazwy firmy musi jasno wynikać, jaki rodzaj dzia-

łalności prowadzimy. Podobnie jak w Polsce, gdzie do 
nazw spółek akcyjnych dodaje się „S.A.”, a po nazwach 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niejako auto-
matycznie pojawia się skrót „z o.o.”, tak i w Norwegii 
klient lub kontrahent musi na pierwszy rzut oka móc 
rozpoznać, z kim ma do czynienia:
•	 firmy jednoosobowe muszą mieć w nazwie imię i 

nazwisko właściciela (np. AK BYGG Anna Kowalska 
czy Jan Nowak Renholdstjenester),

•	 nazwy spółek: ANS, DA, AS i ASA muszą zawierać 
skrót od formy działalności lub jego rozwinięcie 
(odpowiednio „ansvarlig selskap”, „delt ansvar”, 
„aksjeselskap” i „allmennaksjeselskap”),

•	 nazwa spółdzielni musi mieć oznaczenie SA lub 
„samvirkeforetak”.

Prawo do nazwy
Nazwa jest niezwykle istotnym elementem dzia-

łalności i wizerunku firmy. Marka rozpoznawalna na 
rynku może być warta więcej niż aktywa materialne 
firmy i dlatego może być przedmiotem sporów doty-
czących własności. Z tego powodu przy wyborze nazwy 
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy efekt 
naszych wysiłków nie przypomina nazwy już istnieją-
cej firmy lub organizacji. Jeśli okaże się, że tak jest, bę-
dziemy musieli liczyć się z tym, że właściciel wcześniej 
zarejestrowanej marki zgłosi sprawę do norweskie-
go Urzędu Patentowego, co może się dla nas okazać 
bardzo kosztowne. Aby uniknąć problemów, możemy 
sprawdzić, czy ktoś nie używa naszej potencjalnej na-
zwy (lub nazwy do niej podobnej) na stronie Rejestru 
Przedsiębiorstw (www.brreg.no) lub wspomnianego 
Urzędu Patentowego (www.patentstyret.no).
Dobrym pomysłem jest sprawdzenie zawczasu, czy 
będziemy mogli zarejestrować domenę internetową 
zawierającą dane naszej firmy – rejestr norweskich do-
men prowadzony jest przez Norid. Jeśli domena okaże 
się dostępna, musimy pamiętać, że osoba kontaktowa 
do jej obsługi musi mieć norweski adres koresponden-
cyjny oraz stanowisko lub przynajmniej związek z naszą 
firmą, a sama firma musi już mieć za sobą rejestrację w 
Enhetsregisteret.

Jeśli chcemy uzyskać wyłączne prawo do nazwy, 
pierwszym krokiem jest zarejestrowanie firmy w Fore-

Magdalena Ułas
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taksregisteret. To uniemożliwi zarejestrowanie innego 
przedsiębiorstwa o takiej samej nazwie, nawet jeśli bę-
dzie miało odrębną formę organizacyjną (wyjątkiem są 
firmy jednoosobowe – pani Anna Kowalska z firmy AK 
BYGG Anna Kowalska nie może powstrzymać pana Ar-
nego Kristiansena przed zarejestrowaniem działalności 
pod nazwą AK BYGG Arne Kristiansen). Rejestracja w 
Foretaksregisteret nie chroni nas jednak przed zareje-
strowaniem podobnej, nawet mylącej nazwy – gdyby 
pani Kowalska założyła firmę AK BYGG AS, inna osoba 
mogłaby bez większych problemów zarejestrować fir-
mę o nazwie np. A&K BYGG AS. Jeśli pani Anna poczu-
łaby się zagrożona perspektywą mylenia tych dwóch 
firm, mogłaby, jak to już wspomnieliśmy, złożyć skargę 
do Patentstyret. Dodatkowo, jeśli obawiamy się takiej 
sytuacji, możemy zarejestrować nazwę firmy jako mar-
kę. Ceny za zastrzeżenie nazwy w Urzędzie Patento-
wym zaczynają się od 2900 NOK, a ochrona obowiązu-
je przez 10 lat.
Rejestracja pracowników i kontraktów

Przed założeniem firmy musimy być świadomi, że 
nasi pracownicy nie mogą pojechać do Norwegii z mar-
szu – aby wykonywać tam pracę będą potrzebowali 
norweskiego numeru personalnego (stałego lub tym-
czasowego) oraz, w przypadku pobytu dłuższego niż 
trzy miesiące – rejestracji pobytu. Po numer personal-
ny będą musieli udać się do lokalnego Urzędu Skarbo-
wego, zaś w celu otrzymania potwierdzenia rejestracji 
(Registreringsbevis) będą się musieli zarejestrować na 

stronie UDI, po czym pomaszerować na posterunek po-
licji na kontrolę.

Nasi pracownicy przebywający na terenie Norwe-
gii nie są jedynymi, którzy muszą zarejestrować swoją 
obecność nad fiordami – obowiązek ten dotyczy tak-
że przedsiębiorców. Jako obywatele EOG nie musimy 
starać się o pozwolenie na pobyt i pracę, ale jeśli bę-
dziemy przebywać w Norwegii dłużej niż trzy miesiące, 
procedura rejestracyjna za pośrednictwem portalu UDI 
oraz stawienie się na policji lub w specjalnym biurze dla 
obcokrajowców nas nie ominie.

Wszystkie kontrakty, jakie będziemy realizować w 
Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym, 
trzeba w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia zgłaszać do 
Urzędu Skarbowego na formularzu RF-1199. Trzeba 
to robić nawet w przypadku niepłacenia podatków na 
rzecz Norwegii. Obowiązek ten nie dotyczy nas tylko w 
dwóch sytuacjach:
- jeśli zleceniodawca jest osobą prywatną,
- jeśli kwota, na jaką opiewa kontrakt, nie przekracza 
10 000 NOK.

Jak widać jest bardzo wiele kwestii, które należy 
przed założeniem firmy w Norwegii dokładnie przemy-
śleć. Sama procedura założycielska nie należy do naj-
bardziej skomplikowanych, ale to nie sama procedura, 
ale dobre przygotowanie zadecyduje o losach naszej 
działalności. Jeśli dobrze zaplanujemy wszystko jeszcze 
przed startem, zwiększymy swoje szanse na sukces.
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Zmiany w przepisach 
budowlanych w Norwegii
Od 1 lipca br. wszyscy posiadający własny dom lub posiadłość w Norwe-
gii mogą bez uzyskiwania pozwoleń dokonywać na niej pewnych zmian. 
Osoby posiadające własny teren obok swojego domu mogą wybudować 
garaż, werandę, taras, ganek lub schowek na rower, łódź czy motor bez 
wcześniejszej potrzeby ubiegania się o pozwolenie - tłumaczy minister 
rozwoju Jan Tore Sanner. 

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca, lecz war-
to sprawdzić i upewnić się indywidualnie w swojej 
Gminie-Komunie, kiedy można rozpocząć budowę. 
Wcześniej warto również porozmawiać i omówić plan 
budowy z sąsiadem. 
Z dniem 1 lipca można zbudować bez pozwolenia: 
1. Garaż, domek wypoczynkowy, warsztat, pracownię, 
szklarnię, itp.
- Budynek nie może być mieszkalny tzn. nie może 

być przystosowany do noclegu. Budynek nie 
może posiadać kuchni, sypialni, salonu i łazienki/
toalety. 

- Budynek może mieć maksymalnie 50 m2 i może 
być on zbudowany w odległości min. 1 m od 
działki sąsiada. 

- Wysokość budynku do czubka dachu nie może 
przekraczać 4 m a wysokość do początku dachu 
- 3 m. 

WAŻNE: Domek budowany bez pozwolenia posiadać 
może wyłącznie 1 piętro.
2. Balkon, weranda itp. 
- Powierzchnia konstrukcji może mieć maksymal-

nie 15 m2. 

- Odległość balkonu/werandy od działki sąsiada 
musi wynosić minimalnie 4 m. 

- W dobudowanym balkonie/werandzie nie można 
zamieszkać. 

3. Mur, plot, balustrady, barierki itp. 
- Maksymalna długość to 10 m a wysokość 1.8 m. 

Na granicy działki z sąsiadem maksymalna dłu-
gość płotu może wynosić 5 m. 

4. Bez pozwolenia można również wprowadzać zmia-
ny w gruncie/terenie działki, umieszczać system ante-
nowy, budować drogi wewnętrzne lub parking. 
Podczas budowy należy pamiętać, aby przestrzega-
ne były wszystkie zasady ochrony przeciwpożarowej 
(strategia wydostania się z budynku w momencie za-
grożenia, obszar wolny pomiędzy budynkami). 

Jeśli Twoi sąsiedzi posiadają niewielkie budynki 
lub garaże między domami mieszkalnymi, nie ozna-
cza, że i Ty dostaniesz prawo do budowy tego typu 
budynków, gdyż każda budowa zagrażać może bezpie-
czeństwu. 

Więcej informacji uzyskasz w swojej Gminie-Ko-
munie. 
Źródło: www.aftenposten.no 

Agnieszka Bogiel i Przemysław Klepacki 
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Barbara Liwo

O upowszechnieniu
Upowszechnienie umowy zbiorowej (allmengjøring 

av en tariffavtale) oznacza, że całość lub część posta-
nowień jakiegoś układu zbiorowego, zawartego po-
między organizacjami pracodawców i pracobiorców, 
zostaje rozciągnięta na wszystkie firmy i pracowników 
danej branży, a nie tylko na firmy i pracowników zrze-
szonych w organizacjach, które tę umowę zbiorową 
zawierały. Najczęściej upowszechniane są postano-
wienia płacowe, czasami również postanowienia do-
tyczące kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowa-
nia oraz czasu pracy.

Rozporządzenia o upowszechnieniu umów zbio-
rowych zaczęły być w Norwegii uchwalane po rozsze-
rzeniu Unii Europejskiej i EOG o kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej, w celu zapobiegania dumpingowi 
socjalnemu wobec pracowników z tych krajów, a tak-
że by chronić firmy i pracowników norweskich przed 
nieuczciwą (zdaniem związków zawodowych oraz du-
żej społeczeństwa norweskiego) konkurencją ze stro-
ny firm zagranicznych, które mogłyby oferować dużo 
niszę ceny dzięki dużo niższym kosztom płacowym.
W tej chwili przepisy umów zbiorowych upowszech-
nione są w następujących branżach: branży budowla-
nej, stoczniowej, sprzątającej, elektrycznej, rolnictwie 
i sadownictwie oraz branży przetwórstwa rybnego.

Branża budowlana
Z upowszechnieniem w branży budowlanej w za-

kresie stawek minimalnych mamy do czynienia już 
od roku 2006. Z reguły stawki były podnoszone przy-
najmniej raz na dwa lata (w związku z renegocjacją 
układu zbiorowego, który zawierany jest na dwa lata),  
a najczęściej raz na rok, z okazji negocjacji płacowych 
w trakcie obowiązywania bieżącej umowy. W roku 
2014 i 2015 stawki minimalne podniesione zostały 
dwukrotnie w ciągu mniej niż pół roku, najpierw 27 
listopada 2014, a potem 8 maja 2015, co jest sytuacją 
bardzo nietypową.

Zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 8 maja 
pracobiorcy wykonujący prace budowlane powinni 
otrzymać wynagrodzenie za godzinę wynoszące mi-
nimum:
a) Pracownicy wykwalifikowani: 187,80 kr
b) Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia 

w branży: 168,80 kr
c) Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej 

rocznym doświadczeniem w branży: 176,00 kr
d) Pracownicy poniżej 18 roku życia: 113,20 kr

Ponadto, w przypadku zadań zleconych przez pra-
codawcę i wymagających nocowania poza miejscem 
zamieszkania, pracodawca ma obowiązek na podsta-
wie osobnej umowy pokrywać koszty podróży (na po-

Nowe stawki minimalne 
w branżach objętych 
upowszechnieniem umów 
zbiorowych
Koniec roku 2014 i początek 2015 przyniosły duże zmiany jeśli chodzi  
o branże, w których obowiązują upowszechnione umowy zbiorowe i wy-
nikające z nich stawki minimalne wynagrodzeń. Po naciskach ze strony 
związków zawodowych upowszechnieniem w zakresie płac objęte zostały 
branża przetwórstwa rybnego oraz branża elektryczna. Komisja do spraw 
układów zbiorowych (norw. Tariffnemnda) ustaliła też nowe stawki mini-
malne w branży budowlanej, sprzątającej, rolnictwie i sadownictwie oraz 
branży stoczniowej. Od lipca 2015 roku upowszechnienie obejmie także 
transport drogowy. 
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czątku lub końcu zlecenia), a także koszty podróży do 
domu.

Zanim pracodawca wyśle pracownika na zlecenie 
poza miejsce zamieszkania, powinny też zostać usta-
lone zasady dotyczące wyzywienia i zakwaterowania. 
Pracodawca powinien zadbać o to w formie stałych 
stawek diety na wyjazdy, zwrotu kosztów na podsta-
wie rachunków lub w innej formie wg. umowy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pra-
cownikom odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia 
ochronnego, dostosowanych do pory roku i miejsca 
pracy.

Postanowienia umowy zbiorowej dla branży bu-
dowlanej w kwestii dodatku za nadgodziny nie zostały 
upowszechnione, a zatem jeśli w umowie z pracow-
nikiem nie ustalono korzystniejszego dodatku, obo-
wiązują zapisy kodeksu pracy (arbeidsmiljøloven). 
Zgodnie z § 10-6 (11) kodeksu pracy za pracę w nad-
godzinach należy wypłacić pracownikowi dodatek wy-
noszący 40% stawki godzinowej.

Branża stoczniowa
W przeciwieństwie do branży budowlanej, w bran-

ży stoczniowej stawki minimalne podniesione zostały 
27.11.2014 roku po raz pierwszy od ponad półtora 
roku (od marca 2013) i kształtują się w tej chwili na-
stępująco:
Pracobiorcy wykonujące prace przy produkcji i monta-
żu oraz prace instalacyjne w przemyśle stoczniowym, 
powinni otrzymywać wynagrodzenie za godzinę, wy-
noszące minimum:
a)  160,15 kr – w przypadku pracowników wykwalifi-

kowanych
b)  152,85 kr – w przypadku pracowników-specjali-

stów
c)  145,64 kr – w przypadku pracowników pomocni-

czych
Za wyjątkiem pracowników zatrudnionych/przyjętych 
do pracy w samym miejscu pracy, w przypadku zle-
ceń wymagających nocowania poza domem należy 
wypłacić dodatek do stawki godzinowej, tak zwane 
rozłąkowe (norw. bortetillegg) w wysokości:
a)  32,03 kr – w przypadku pracowników wykwalifiko-

wanych
b)  30,57 kr – w przypadku pracowników-specjalistów
c)  26,97 kr – w przypadku pracowników pomocniczych
(Rozłąkowe stanowi zawsze 20% upowszechnionej 
minimalnej stawki godzinowej właściwej dla danej 
kategorii pracowników, ale jest kwotą stałą, tj. nawet, 
jeśli pracownik ma według umowy wyższą stawkę 
podstawową - np. pracownik wykwalifikowany 200 kr 
na godzinę - rozłąkowe i tak wyniesie 32,03 kr).
W miejscach pracy, gdzie stosuje się pracę zmianową 
należy wypłacić dodatek do stawki godzinowej w wy-
sokości:  

a)
W wypadku pracy na dwie zmiany (36,5 godziny  
w tygodniu):
1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
2. zmiana: 17,69 kr
W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 
w dni przed niedzielami i świętami: 37,79 kr
Po godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobo-
tę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielo-
nych Świąt): 54,19 kr.
Za każdą godzinę przepracowaną po godzinie 
24.00 należy wypłacić dodatek jak za 3. zmianę.  

b)
W wypadku pracy na trzy zmiany (35,5 godziny  
w tygodniu):
1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
2. zmiana: 18,23  kr
3. zmiana: 27,13 kr
W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 
w dni przed niedzielami i świętami: kr 36,01
Po godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobo-
tę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielo-
nych Świąt): kr 51,58.

c)
W wypadku pracy ciągłej na trzy zmiany (33,6 go-
dziny w tygodniu):
1. zmiana: do godziny 14.00 w sobotę – nic
2. zmiana: 19,32 kr
3. zmiana: 26,66 kr
W przypadku pracy zmianowej po godzinie 14.00 
w dni przed niedzielami i świętami: 41,06 kr
Od godz. 14.00 w Wigilię, Sylwestra, Wielką Sobo-
tę i wigilię Zesłania Ducha Świętego (wigilię Zielo-
nych Świąt): 58,87 kr.

Czas pracy
Umowa zbiorowa dla branży stoczniowej jest jedy-
ną spośród upowszechnionych umów zbiorowych,  
w przypadku, których na wszystkich pracowników roz-
ciągnięte zostały regulacje dotyczące czasu pracy.
Według nich podstawowy czas pracy nie powinien 
przekroczyć 37,5 godziny w tygodniu.
W przypadku pracy zmianowej obowiązują następu-
jące granice:

- Systemy dwuzmianowe: średnio 36,5 godziny  
w tygodniu
- Systemy trzyzmianowe: średnio 35,5 godziny  
w tygodniu
- System pracy ciągłej: średnio 33,6 godziny w ty-
godniu

Możliwe jest ustalenie innych systemów czasu pra-
cy, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 17 
czerwca 2005, nr 62 o środowisku pracy, czasie pracy 
i ochronie zatrudnienia (kodeksie pracy), rozdział 10.
Wynagrodzenie ze nadgodziny
Należy wypłacić dodatek za pracę wykraczającą poza 
podstawowy czas pracy w wysokości 50% stawki go-
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dzinowej. Za pracę poza podstawowym czasem pracy, 
w godzinach pomiędzy 21.00 a 06.00 oraz pracę w 
niedziele i święta należy wypłacić dodatek w wysoko-
ści 100% stawki godzinowej.

Rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo
Warunki upowszechnionej umowy zbiorowej 

dla rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa, są różne  
w przypadku pracowników stałych oraz sezonowych 
(zatrudnionych jedynie przy zbiorach).
Podane poniżej stawki obowiązują od 27 listopada 
2014.
Pracownicy sezonowi i pracownicy zatrudnieni do 
pomocy przy zbiorach lub żniwach powinni otrzymać 
stawkę godzinową wynoszącą co najmniej:
•	 Pracownicy w wieku 16-17 lat: 89,65 kr
•	 Pracownicy w wieku 17-18 lat: 92,65 kr
•	 Powyżej 18 lat - zatrudnieni na okres do 12 tygo-

dni: 111,15 kr
•	 Powyżej 18 lat - zatrudnieni na okres 12-24 tygo-

dni (3-6 miesięcy): 116,65 kr
Pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinni otrzymać takie 
wynagrodzenie jak niewykwalifikowani pracownicy 
zatrudnieni na stałe.
Pracownicy zatrudnieni na stałe:
•	 Pracownicy niewykwalifikowani: 129,30 kr
•	 Pracownicy w wieku 16-17 lat: 95,90 kr
•	 Pracownicy w wieku 17-18 lat: 99,90 kr
•	 Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych:  

10 kr/godz.
Dodatek 25% za weekendy i święta dla pracowników 
zatrudnionych przy hodowli w ustalonym systemie 
czasu pracy:

1) pomiędzy godziną 13.00 w sobotę, a 24:00 w nie-
dzielę

2) pomiędzy godziną 13:00 a 24:00 w wigilię Bożego 
Narodzenia i w Sylwestra

3) cały dzień podczas świąt ruchomych oraz 1 i 17 
maja

Firmy sprzątające
Pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach 

świadczących usługi sprzątające, powinni otrzymać 
wynagrodzenie na godzinę co najmniej 169,37 kr.
Pracownicy poniżej 18 roku życia, zatrudnieni w pry-
watnych firmach świadczących usługi sprzątające, 
powinni otrzymać wynagrodzenie na godzinę co naj-
mniej 122,76  kr.
Dodatek za nadgodziny
Za pracę w godzinach 21.00 - 06.00 należy ustalić do-
datek do stawki godzinowej. Dodatek ten musi wyno-
sić co najmniej 26 koron na godzinę.
Stawki powyższe obowiązują od 8 maja 2015.

Przemysł rybny (przetwórstwo rybne)
Upowszechnienie w przetwórstwie rybnym weszło 

w życie w lutym 2015 roku, na mocy rozporządzenia 
z 27 listopada 2014. Zaledwie trzy miesiące później, 8 
maja 2015, upowszechnione stawki minimalne zosta-
ły podniesione i wynoszą obecnie:
• 177,70 kr - dla pracowników wykwalifikowanych
• 167,70 kr - dla pracowników produkcji
Pracownicy poniżej 18 roku życia, wykonujący ww. 
prace mają otrzymać wynagrodzenie na godzinę wy-
noszące 80% stawki minimalnej określonej powyżej.
Pracownicy powyżej 17 roku życia, którzy przepraco-
wali w danej firmie 12 tygodni mają być wynagradzani 
wg. stawki dla takiej grupy pracowników, do jakiej się 
zaliczają.

Kolejne branże  

objęte upowszechnieniem

Od 1. lipca 2015 płace minimalne będą 

obowiązywać kierowców ciężarówek.

Uchwalono też upowszechnienie dla 

kierowców autobusów turystycznych, 

nie określono jednak na razie, kiedy 

przepisy wejdą w życie.
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Młodzież szkolna zachowuje uprawnienia wynikające 
ze stażu pracy w tej samej branży z jednego roku na 
kolejny. Staż pracy wypracowany przez pracowników, 
podczas, gdy byli zaliczani do pracowników młodych 
[poniżej 18 roku życia - przyp. tłum] brany jest pod 
uwagę również po osiągnięciu przez nich dorosłości, 
tj. 18 lat.
W miejscach pracy, gdzie stosuje się pracę zmianową, 
należy wypłacić dodatek do stawki godzinowej okre-
ślonej powyżej, wynoszący:
• W przypadku pracy na drugą zmianę 20 % stawki 

minimalnej
• W przypadku pracy na trzecią zmianę 25 % stawki 

minimalnej
Upowszechnioną umową zbiorową dla przetwórstwa 
rybnego objęte są następujące grupy pracowników: 
pracownicy wykwalifikowani i pracownicy produkcji, 
a także osoby wykonujące inne prace przynależne do 
branży rybnej: pracownicy magazynowi, pracownicy 
transportu, stróże, pracownicy porządkowi, pracow-
nicy stołówek i kantyn, rzemieślnicy, osoby wykonu-
jące naprawy sprzętu i urządzeń, kierownicy prac, 
instruktorzy oraz pracownicy chłodni i mroźni w za-
kładach przetwórstwa rybnego.

Prace elektryczne
Decyzja Komisji do spraw układów zbiorowych  

w sprawie upowszechnienia umowy zbiorowej dla 
elektryków zapadła w lutym 2015, jest to zatem naj-
świeższe rozporządzenie o upowszechnieniu. Objęci 
nim są wszyscy pracownicy wykonujący prace elek-
tryczne, z wyłączeniem prac elektrycznych związa-
nych z aktywnością na szelfie kontynentalnym (przy 
poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziem-
nego).
Pracownicy wykonujący prace polegające na instalo-
waniu, montażu lub konserwacji instalacji elektrycz-
nych w automatyce, informatyce, telekomunikacji itp, 
powinni otrzymać wynagrodzenie nie mniejsze niż:
•	 W przypadku pracowników wykwalifikowanych, 

wykonujących prace wymagające uprawnień: 
201,97 kr/godz.

•	 W przypadku pozostałych pracowników: 174,35 
kr/godz.

Praca zmianowa
W przypadku pracy zmianowej należy wypłacić doda-
tek do stawki godzinowej, wynoszący:
•	 W przypadku pracy na drugą zmianę: 17 % stawki 

minimalnej.
•	 W przypadku pracy na trzecią zmianę: 27,3 % 

stawki minimalnej.
 Stawki obowiązują od 8 maja 2015. 

Upowszechnione postanowienia pozapłacowe
Czas pracy

Jak wspomniano wcześniej, przepisy dotyczące 
czasu pracy zostały upowszechnione jedynie w branży 

stoczniowej. W pozostałych branżach przepisy te nie 
są upowszechnione, a zatem obowiązują zasady ogól-
ne, zawarte w kodeksie pracy (40 godzin pracy tygo-
dniowo przy zatrudnieniu na pełen etat).
Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia
W przypadku zadań zleconych przez pracodawcę  
w branży budowlanej, stoczniowej lub sprzątającej,  
a wymagających nocowania poza miejscem zamiesz-
kania, pracodawca ma obowiązek na podstawie osob-
nej umowy pokrywać koszty podróży (na początku lub 
końcu zlecenia), a także koszty podróży do domu.
Zanim pracodawca wyśle pracownika na zlecenie 
poza miejsce zamieszkania, powinny zostać ustalone 
zasady dotyczące wyzywienia i zakwaterowania. Pra-
codawca powinien zadbać o to w formie stałych sta-
wek diety na wyjazdy, zwrotu kosztów na podstawie 
rachunków lub w innej formie wg. umowy.
Odzież i obuwie robocze
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowied-
niej odzieży roboczej i obuwia ochronnego, dostoso-
wanych do pory roku i miejsca pracy.

Obowiązek informowania, nadzoru oraz prawo do 
kontroli.

Podmiotem odpowiedzialnym w pierwszej kolej-
ności za przestrzeganie warunków zatrudnienia wyni-
kających z upowszechnionych umów zbiorowych jest 
pracodawca, ale nie tylko on ma prawa i obowiązki  
z tym związane:
•	 Osoba lub firma angażująca przedsiębiorstwo/za-

mawiająca jakąś pracę bądź usługę od wykonawcy 
lub dostawcy, ma obowiązek zapoznania się z prze-
pisami o upowszechnieniu.

•	 Główny wykonawca danego projektu ma obowią-
zek dopilnowania, by przepisy o upowszechnieniu 
były przestrzegane przez wszystkich podwykonaw-
ców i poddostawców, aż do samego dołu łańcucha 
zamówienia.

•	 Przedstawiciele związków zawodowych w fir-
mie głównego wykonawcy mogą zażądać wglądu  
w warunki pracy i płacy pracowników (również 
pracowników podwykonawców i poddostawców), 
wykonujących prace objęte przepisami o upo-
wszechnieniu.

Prawo kontrolowania przestrzegania przepisów  
o upowszechnieniu mają także Inspekcja Pracy (arbe-
idstilsynet) i Urząd Skarbowy (skatteetaten).

Wyjątek
Przytoczonych powyżej przepisów nie stosuje się, 

jeśli pracownik na mocy indywidualnej umowy o pra-
cę lub na mocy ustawodawstwa kraju, z którego został 
oddelegowany jest, rozpatrując rzecz całościowo, ob-
jęty korzystniejszymi warunkami pracy i płacy.
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Sytuacja w norweskiej gospodarce pogorszyła 
się. Klika tysięcy miejsc pracy zostało zredukowa-
nych. Wynika to ze spadku cen ropy w zeszłym roku 
i konieczności zmniejszenia zatrudnienia szczególnie 
wśród dojeżdżających pracowników, a więc m.in. pra-
cowników polskich, którzy przyjeżdżali na terminowe 
kontrakty. Organizacja Norsk Industri wylicza, że ok. 
200.000 pracowników zostanie bez pracy w najbliż-
szych latach. Jeżeli wziąć pod uwagę imigrację netto 
(liczba imigrantów napływających do Norwegii minus 
liczba imigrantów wyjeżdżających z Norwegii), w po-
równaniu do pierwszego kwartału z 2014 roku, imi-
gracja netto wśród Polaków zmniejszyła się o 28%. 
Centralne Biuro Statystyczne (Statistisk Sentralbyrå) 
podaje, że było o 51% mniej Litwinów i o 60% mniej 
Szwedów. Od 2007 roku odnotowano najmniejszy 
wzrost napływu ludności do Norwegii.

Norweskie przedsiębiorstwa są w tym roku bardzo 
ostrożne, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. 
Johannes Sørbø, doradca w NAV, wskazuje na jeszcze 
trudniejszą sytuację niż w czasie kryzysu finansowego. 
NAV co roku przeprowadza badanie przedsiębiorstw, 
które wskazują na zapotrzebowanie na siłę roboczą  
i oczekiwania co do liczby zatrudnienia pracowników. 
Badanie pokazało, że udział netto przedsiębiorstw, 
które zwiększą zatrudnienie pracowników, wyno-
si jedynie 8%. Jest to najniższy udział od 2003 roku. 
Przedsiębiorstwa chcą redukować koszty i są bardzo 
ostrożne, jeśli chodzi o rozpoczęcie nowych dużych 
projektów. Szczególnie dotyczy to branży naftowej  
i branż z nią związanych. Vibeke Hammer Madsen, dy-
rektor administracyjny organizacji Virke podkreśla, że 
kryzys w branży naftowej pociąga za sobą także trud-
ny okres w innych branżach gospodarki norweskiej. 

Szczególnie jest to odczuwalne w biurach pośrednic-
twa pracy i konsultingowych.

Szef agencji zatrudnienia Adecco Norge Anders 
Øwre-Johnsen już zaobserwował skutki zmian. - Na 
rynku jest mniej ofert pracy niż wcześniej. Zmniejsza 
się wybór prac sezonowych tak popularnych wśród 
obcokrajowców. Imigranci pierwsi poniosą koszty 
zmian. Niektórzy już stracili posady i pojechali do do-
mów – powiedział w państwowej telewizji NRK. Stopa 
bezrobocia w Norwegii wzrosła w ostatnich miesią-
cach z 3,7 proc. do 4,1 proc. Wśród obcokrajowców 
bezrobocie jest ponad dwukrotnie większe niż wśród 
miejscowych. W kwietniu oficjalnie status bezrobot-
nego miało 7800 z blisko 100 tys. przebywających le-
galnie w Norwegii Polaków.

- Wielu z polskich pracowników jest dobrze zinte-
growanych w norweskim społeczeństwie oraz środo-
wisku pracy – uważa Øwre-Johnsen. – Utrata pracy 
może być dla nich dotkliwa - dodaje. Rekompensa-
tą może być zasiłek dla bezrobotnych, o który może 
ubiegać się każdy, kto w ciągu ostatniego miesiąca ka-
lendarzowego zarobił co najmniej 132 tys. koron nor-
weskich. Zasiłek można na trzy miesiące przetransfe-
rować do Polski.

Organizacja Norsk Industri nie zakłada po-
prawy sytuacji ani w norweskiej gospodarce, ani  
w sytuacji Polaków powracających do Polski. Wręcz 
przeciwnie, sytuacja ta będzie się z czasem pogarszać. 
Popyt na tymczasową imigrację pracowników znacz-
nie zmniejszył się w okresie tylko jednego roku. Ani 
w tym roku, ani w najbliższych latach nie będzie po-
prawy na rynku pracy dla imigrantów. Sytuacja ta nie-
pokoi wielu Polaków, którzy decydują się na powroty 
do kraju.   

Rita Kubylis 

Norweski rynek pracy: coraz 
mniejsze zapotrzebowanie  
na pracowników z Polski
Polska imigracja stanowi od 2007 roku jedną z najliczniejszych grup imi-
grantów w Norwegii. Liczba imigrantów z Polski nadal rośnie, coraz wy-
raźniej jednak zaznacza się trend masowych powrotów do Polski. Przy-
czyną jest malejące zapotrzebowanie na pracowników na norweskim 
rynku pracy. Podczas gdy w pierwszym kwartale 2015 roku przybyło do 
Norwegii 2.600 Polaków, 900 wróciło do Polski.
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Prawo do złożenia odwołania od decyzji podatko-
wej (klage på likning) przysługuje każdemu, kto otrzy-
mał już rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør). Termin 
na złożenie odwołania wynosi 6 tygodni od momentu 
wystawienia przez urząd (Skatteetaten) rozliczenia 
podatkowego. Urząd ma 3 miesiące na rozpatrzenie 
terminowo złożonych odwołań. Jeżeli odwołanie jest 
złożone po terminie ustawowym, ale przed upływem 
roku od rozliczenia podatkowego – na jego rozpatrze-
nie trzeba będzie zaczekać dłużej, a opóźnienie od-
powiednio usprawiedliwić. Odwołanie można złożyć 
elektronicznie w systemie ALTINN na formularzu RF 
1117 „Klage på likning” lub wysłać drogą pocztową do 
właściwego urzędu skarbowego. 

W tym roku pierwsza partia rozliczeń podatkowych 
datowana jest na 24 czerwca (data zeznania widocz-
na jest w prawym górnym rogu zeznania podatkowe-
go, nad numerem personalnym). Tym samym termin 
składania pierwszych odwołań upływa 10 sierpnia. 
Kolejne pule rozliczeń trafią do podatników między 5 
sierpnia a 14 października. 

Sprawdźmy uważnie otrzymane rozliczenie podat-
kowe. Może okazać się bowiem, że urząd przeoczył 
jakieś należne nam odliczenie albo o jakimś odpisie 
zapomnieliśmy składając wstępne zeznanie (selvangi-
velse). 

Najważniejsze pozycje rozliczenia podatkowego 
(skatteoppgjør), które warto samemu sprawdzić.

Klasa podatkowa, czyli „skatteklasse”

Klasę, w której zostaliśmy rozliczeni możemy 
sprawdzić na pierwszej stronie rozliczenia podatko-
wego, na górze kartki po prawej stronie (skatteklasse 
1 lub skatteklasse 2).

W rozliczeniu podatku za 2014 rok o drugą klasę 

podatkową mogli starać się samotni rodzice oraz po-
datnicy, których małżonkowie w 2014 roku osiągnęli 
dochód nie przekraczający 43 664 koron (ok. 21 875 
PLN). 

Odpisy od podstawy opodatkowania, czyli ”fradrag”

Możemy porównać czy urząd przyznał nam wszyst-
kie odpisy, o które wystąpiliśmy składając wstępne 
zeznanie podatkowe (selvangivelse). Na stronie roz-
liczenia o nazwie „Utskrift av likningen” w kolumnie 
„Fra Selvangivelsen” będą znajdowały się kwoty odpi-
sów, o które występowaliśmy. Natomiast w kolumnie 
pod nazwą „Likningsgrunnlag” będą odpisy przyzna-
ne przez urząd. Jeżeli kwoty te są różne, warto ustalić 
przyczynę wystąpienia tej różnicy.

Pamiętajmy również, że w przypadku naliczenia 
przez urząd zaległości podatkowej (restskatt) do roz-
patrzenia odwołania od podatku konieczne jest, aby 
zaległość została w pierwszej kolejności zapłacona w 
całości. Jeżeli urząd nasze odwołanie uzna – wówczas 
zwróci kwotę przez nas zapłaconą oraz kwotę należ-
ną. Dla przypomnienia zasady zapłaty zaległości:

•	 do 100 kr – nie podlega zapłacie,

•	 poniżej 1 000 kr – płatne w ciągu 3 tygodni od 
wysłania przez urząd rozliczenia podatkowe-
go (skatteoppgjør),

•	 od 1 000 kr i więcej – płatne w 2 ratach  
w ciągu 3 i 8 tygodni od wysłania przez urząd 
rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør).

Uważasz, że na wyniku twojego rozliczenia jest 
błąd? Powinieneś złożyć skargę jak najszybciej i od-
zyskać swoje pieniądze. Nie wiesz jak to zrobić sam? 
Skorzystaj z pomocy firmy Polish Connection. Konsul-
tanci są zawsze gotowi by odpowiedzieć na twoje py-
tania!

Odwołanie od wyniku 
rozliczenia podatkowego  
w Norwegii
Nie zdążyłeś złożyć rozliczenia podatkowego za 2014 rok? Nie zgadzasz się 
z wynikiem twojego rozliczenia? – Złóż odwołanie.

Katarzyna Redmer
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Podatek VAT (ang. Value Added Tax, norw. Merver-
diavgift - MVA), także zwany Podatkiem od Towarów 
i Usług (PTU) to podatek, jaki płacimy od wartości 
dodanej. Oznacza to, iż doliczany jest do wartości za-
kupu, trafiając do końcowego odbiorcy, czyli kupują-
cego. Oblicza się go od wartości dodanej w obrocie 
towarowym. Podatkiem VAT objęte są między innymi: 
dostawa, import i eksport towarów. Podatek VAT jest 
niezmiernie ważny dla budżetu państwa – za rok 2015 
dochody z tego podatku szacowane są na ok. 256 mi-
liardów norweskich koron.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy w Norwegii posiadają wymóg pła-
cenia podatku VAT po przekroczeniu 50 000 NOK 
obrotu w przeciągu 12 miesięcy. Wówczas należy już 
wystawiać faktury z dodanym VATem, a także zareje-
strować się, jako płatnik VAT. W tym przypadku, przy 
rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym, kwotę tę 
można odliczyć. Poniżej widnieją terminy płatności 
podatku VAT:

Podatek VAT– obowiązek 
każdego przedsiębiorcy  
w Norwegii
Jeśli posiadasz w Norwegii swoją firmę, musisz też nabyć wiedzę o podat-
ku VAT. Jego opłacanie będzie jednym z twoich najważniejszych obowiąz-
ków. Warto śledzić zmiany w dotyczących go przepisach prawnych, by nie 
wejśc w konflikt z urzędem skarbowym.

Łańcuch należności

Z dniem 1 stycznia 2005 roku ustanowiono na-
stępujące stawki VAT: 25% dla towarów i usług, 15% 
dla artykułów spożywczych i napojów, 8% dla biletów 
kinowych, wejść do muzeum, wynajmu pokoi ho-
telowych, transportu osób itp. Jeśli chodzi o handel 
krajowy, to podatek oblicza się od ceny sprzedaży, na-
tomiast przy imporcie – od wyskości cła za towar.

Podatek VAT naliczany jest na każdym etapie tzw. 
„łańcucha obrotu”. W praktyce oznacza to, że zanim 
końcowy odbiorca otrzyma swój towar, każdy z eta-
pów sprzedaży również obłożony jest takim podat-
kiem, a więc każdy pośrednik w łańcuchu nakłada 
swój podatek VAT, a każdy odbiorca go płaci. Podatek 
ten naliczany jest bez względu na to czy handel odby-
wa się z klientem indywidualnym czy z przedsiębiorcą.

VAT płacimy także od towaru bądź usługi, które 
służą jako całe lub częściowe wynagrodzenie w za-
mian za inny towar lub usługę. Wymiana towarów lub 
usług jest zatem uznawana za obrót. Jeśli wymienia-
my usługę za usługę, podatek VAT naliczany jest dla 
obu stron transakcji. 

VAT elektronicznie

Raportowanie podatku VAT na papierze zostanie 
w Norwegii niedługo calkowicie zastąpione składa-
niem zeznania drogą elektroniczną. Już teraz 99.5% 
podatników składa swoje zeznania elektronicznie, co 
usprawnia pracę urzędu skarbowego. W roku 2016 
roku państwo norweskie nałoży na podatników obo-
wiązek rozliczania podatku wyłącznie drogą elektro-
niczną.

Terminy płatności podatku VAT:

- 10 kwietnia: 1 termin VAT (styczeń, luty)

- 10 czerwca: 2 termin VAT (marzec, kwiecień)

- 10 sierpnia: 3 termin VAT (maj, czerwiec)

- 10 października: 4 termin VAT (lipiec, sierpień)

- 10 grudnia: 5 termin VAT (wrzesień, październik)

- 10 lutego: 6 termin VAT (listopad, grudzień)

Joanna Czyżewska
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Od 1 stycznia 2015 roku granica dla niepłacenia VATu 
przy imporcie towarów podwyższona została do 350 
NOK. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozporzą-
dzeń, teraz także koszty przewozu i ubezpieczenia wli-
czane są w cenę wartości towaru. 

Ponadto, rok 2015 przywitał nas zmianą przepi-
sów pod względem naliczanego podatku VAT od za-
kupu pojazdu osobowego. Osoby posiadające własną 
działalnością gospodarczą, które nabywają taki po-
jazd w celach biznesowych, do wynajmu lub trans-
portu osób, również mają prawo do odpisu. Przed 
zmianami, sprzedaż lub przeniesienie prawa własno-
ści w przeciągu trzech lat dawało możliwość propor-
cjonalnego odpisu opartego na amortyzacji liniowej. 
Obecnie, zmiany oznaczają tyle, iż pojazd musi być 

własnością sprzedającego, przez co najmniej cztery 
lata w celu uzyskania prawa do pełnego odpisu nali-
czanego podatku VAT. 

W tym samym czasie weszła w życie ustawa na-
kładająca na płatników VAT nakaz przechowywania 
całej dokumentacji księgowej przez okres pięciu lat ze 
względu na możliwe kontrole. 

Norwegia jest na szczęście jednym z tych euro-
pejskich krajów, w którym zasady związane z uiszcza-
niem podatku VAT są dość czytelne i łatwo dostępne. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć między 
innymi na stronie: http://www.skatteetaten.no/en/
Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/
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Przypomnijmy, że w uproszczeniu system emerytalny 
zbudowany jest z III filarów:

I „filar”: emerytura z norweskiego Folketrygden (od-
powiednik polskiego ZUS)

II „filar”: Obowiązkowe pracownicze programy eme-
rytalne (Obligatorisk Tjenestepensjon)

III „filar”: ubezpieczenia prywatne 

Od czego zależeć może wysokość emerytury z Nor-
wegii?

a) okres składkowy (składki na ubezpieczenia spo-
łeczne) oraz ilość lat członkostwa w Folketrygden 
w Norwegii,

b) okresy składkowe w innych krajach,

c) wysokość dochodu będącego podstawą do eme-
rytury (pensjonsgivende inntekt),

d) rok urodzenia,

e) stan cywilny i sytuacja rodzinna,

f) posiadanie dodatkowych programów emerytal-
nych (II i III „filar”),

g) wzrost średniego poziomu wynagrodzeń, wzrost 
stawki G, wzrost szacowanej długości życia dane-
go rocznika,

h) inne czynniki.

Powyższa lista zawiera główne, choć nie wszystkie 
czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość eme-
rytury norweskiej. Do czynników, które nie pojawiły 
się na liście, a mogą mieć kluczowe znaczenie, należy 
zaliczyć też np. możliwe zaostrzenie polityki podatko-
wej państw oraz dalsze reformy systemów emerytal-
nych negatywnie wpływające na wysokość emerytury 
i wiek emerytalny (tj. wiek przejścia na emeryturę). 

Pobieranie emerytury proporcjonalnej

Osoby, które pracowały w swoim życiu w Pol-

sce i Norwegii, po przejściu na emeryturę mogą po-
bierać emeryturę proporcjonalną polsko-norweską 
(uwzględniająca polskie i norweskie lata składko-
we). Wówczas emerytury będą wypłacane przez ZUS  
w Polsce i NAV Pensjon w Norwegii. Wyjątkiem jest 
m.in. sytuacja, kiedy dodatkowy dochód (poza eme-
ryturą) z Norwegii uniemożliwia jednoczesne pobie-
ranie polskiej emerytury. Wniosek o emeryturę jest 
składany w kraju, w którym dana osoba zamierza 
mieszkać na stałe będąc na emeryturze. 

Polacy wracający do Polski z norweską emeryturą

Jednym z ważniejszych dokumentów, który regu-
luje kwestie pobierania emerytury norweskiej przez 
Polaków mieszkających w Polsce (razem z emeryturą 
polską lub bez) jest podpisana w 2009 r. Konwencja 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Nor-
wegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania  
w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej 
Konwencji (z późniejszymi zmianami)1. W dokumen-
cie tym, zwłaszcza w dość enigmatycznym art. 17 i 22 
Konwencji, omówione są zasady unikania podwójne-
go opodatkowania. W praktyce zasada ogólna mówi, 
że norweska emerytura wypracowana w Norwegii  
i „eksportowana” do Polski będzie obciążona 15 %. 
podatkiem w Norwegii, z kolei w Polsce będzie zasto-
sowana tzw. metoda wyłączenia z progresją2. 

Co ciekawe, w kwietniu 2015 r. weszła w życie no-
welizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (z 1991 r.), gdzie w art. 35 ustawy jest mowa 
o oskładkowaniu emerytury lub renty z zagranicy 
wpływającej na konto bankowe w Polsce. W myśl tych 
przepisów, jeśli dana osoba podlega ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w Polsce (np. z tytułu pobierania 
polskiej emerytury i renty), to bank przyjmujący 
świadczenie zagraniczne będzie zobowiązany do po-
boru składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 %) od 

Jak zapewnić sobie wyższą 
emeryturę z Norwegii?

Konrad Lotczyk

Polacy pracujący w Norwegii kilka lub kilkanaście lat, coraz częściej zasta-
nawiają się, jak wysoka będzie ich emerytura z Norwegii. Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.
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wypłacanych za pośrednictwem banku rent lub eme-
rytur zagranicznych. To na banku spoczywa obowią-
zek skierowania do właściciela rachunku bankowego 
zapytania, skąd pochodzą dane środki pieniężne. 

Jak widać, nowe przepisy jeszcze bardziej obciążają 
fiskalnie poborcę emerytury norweskiej. Z drugiej 
strony, koszty życia w Polsce są znacznie niższe niż  
w Norwegii, więc wpływa to korzystnie na relatywną 
wartość tego świadczenia otrzymywanego w Polsce. 

Polacy zostają w Norwegii z norweską emeryturą

Jakie emerytury mogą otrzymać Polacy, którzy po-
zostaną na emeryturze Norwegii? 

Jest to pytanie, nad którym zastanawia się zapew-
ne duża grupa Polaków rozważających stałe zamiesz-
kanie w Norwegii po osiągnięciu wieku emerytalnego. 
Ogólna zasada mówi, że osoba pracująca (i/lub będą-
ca członkiem Folketrygden) w Norwegii tzw. „pełny 
okres składkowy”, czyli 40 lat, jednocześnie ubezpie-
czona w II „filarze” (OTP) przez swojego pracodawcę 
i posiadająca indywidualne ubezpieczenie (IPS) w ra-
mach III „filaru” powinna, po przejściu na emeryturę, 
otrzymywać równowartość ok. 50 % - 66 % swojego 
średniego wynagrodzenia. 

Są to oczywiście bardzo ogólne informacje 
uwzględniające pewne tendencje i dane statystyczne, 
i należy wziąć pod uwagę możliwość odstępstw od 
tej reguły. Jednak przyjmując taką zasadę za prawdę, 
trudno nie widzieć w ciemnych barwach przyszłości 
osób, które, przykładowo, pracowały i odprowadzały 
składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii ok. 
10-15 lat, nie były przez pracodawcę objęte II „fila-
rem” (OTP) mimo, że powinny, nie mówiąc już o braku 
jakiegokolwiek indywidualnego programu emerytal-
nego w ramach III „filaru”. 

Co można zrobić już teraz, aby zwiększyć przyszłą 
emeryturę z Norwegii?

Emerytura z I „filaru” (Folketrygden) stanowczo 
nie będzie wystarczająca, aby bez problemów żyć  
w Norwegii. Należy więc starać się o zwiększenie wy-
sokości przyszłych świadczeń emerytalnych na różne 
sposoby. Oto niektóre z nich:

1) Wyższe dochody z wynagrodzenia – wyższy 
dochód, który uzyskujemy w Norwegii przekłada 
się na część emerytury z I „filaru”, która nazywa 
się „emeryturą dochodową” (inntektspensjon). 
Każdy dodatkowy dochód (do wysokości 7,1 G, 
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czyli w 2015 r. do ok. 639 483 NOK) wpływa po-
zytywnie na wielkość emerytury, oczywiście pod 
warunkiem, że całość dochodu jest oskładkowana 
w Norwegii.

2) Utworzenie przez pracodawcę II „filaru” 
(OTP) – obowiązek objęcia przez pracodawcę 
II „filarem” (OTP) swoich pracowników wynika  
z ustawy o obowiązkowej emeryturze usługowej 
(OTP-loven), która weszła w życie w 2006 r.3 Pro-
gramem emerytalnym powinni być objęci pra-
cownicy powyżej 20 r. życia, pracujący w firmie na 
min. 20% etatu. Jeżeli pracodawca nie utworzył 
takiego grupowego programu emerytalnego 
dla pracowników, warto skontaktować się 
z przedstawicielem zakładowych związków 
zawodowych lub Inspekcją Finansową (Finanstil-
synet), która może nałożyć na pracodawcę obo-
wiązek utworzenia OTP. Pracodawca odprowadza 
min. 2 % wynagrodzenia brutto pracownika na 
specjalne konto emerytalne; wpłacone na fun-
dusz (program) emerytalny składki zwiększają 
dodatkowo kwotę zwolnioną od podatku docho-
dowego.

3) Utworzenie indywidualnego programu emery-
talnego w III „filarze” (IPS) –  (szerzej na ten te-
mat w dalszej części tekstu).

4) Kontynowanie pracy podczas pobierania norwe-
skiej emerytury – norweski system emerytalny 
umożliwia kontynuowanie pracy i łączenie eme-
rytury oraz wynagrodzenia z pracy. Najkorzyst-
niej jest, naturalnie, jak najdłużej wstrzymać się 
z wypłatą emerytury lub wnioskować o jej wypła-
tę w niepełnym wymiarze – dodatkowy dochód 
powiększa kapitał emerytalny (maks. do 75 r. 
życia).

Indywidualne programy emerytalne 

Podczas debaty publicznej dotyczącej norweskie-
go systemu emerytalnego często pojawia się temat III 
„filaru” emerytalnego. Zawarcie indywidualnej umo-
wy oszczędzania emerytalnego (IPS) z określonym 
towarzystwem emerytalnym daje możliwość dodat-
kowego gromadzenia kapitału, który stanie się w przy-
szłości emeryturą. Zgodnie z ustawą o indywidualnym 
programie emerytalnym (Lov om individuell pensjon-
sordning)  z 2008 r.4 każdy, kto skończy 18 r. życia, 
może podpisać z odpowiednią instytucją taką umo-
wę. Podobnie jak w II „filarze”, również w IPS składki 
emerytalne są gromadzone w portfelu inwestycyjnym  
(o małym, średnim lub dużym ryzyku), a następnie 
inwestowane przez towarzystwo emerytalne w okre-
ślony pakiet akcji i obligacji. Profil dużego ryzyka zwią-

1). www.przepisy.gofin.pl, data dostępu: 19.06.2015
2). jest to metoda unikania podwójnego opodatkowania, gdzie, w przypadku Polski, 

dochód z zagranicy nie będzie ponownie opodatkowany w Polsce, ale będzie 
wpływał na wysokość stawki podatkowej w Polsce

3). www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-12-21-124
4). www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-62

zany jest z wysokim procentowo odsetkiem akcji,  
w które inwestowane są nasze pieniądze. Jak przeko-
nują eksperci, jeżeli ktoś podpisuję taką umowę ma-
jąc w perspektywie długi okres składkowy, to bardziej 
korzystne wydaje się inwestowane w portfele inwe-
stycyjne o dużej stopie ryzyka, które mogą też zapew-
nić duży zysk (ale też dużą stratę). 

III „filar” jest przeznaczony z pewnością dla osób 
o niskiej awersji do ryzyka, które nie boją się lokować 
nadwyżki swoich środków finansowych w bardziej 
„agresywne” portfele inwestycyjne. Z drugiej strony, 
można wybrać również portfel inwestycyjny o niskiej 
ilości akcji, co spowoduje, że wypracowany zysk z ka-
pitału emerytalnego będzie niższy, ale pewniejszy.

Niewątpliwą korzyścią z inwestowania środków  
w III „filarze” jest możliwość obniżenia podstawy opo-
datkowania dochodu do 15 000 NOK w skali roku. 
Wypracowany zysk również nie jest opodatkowany. 
Podobnie jak w II „filarze”, środki są opodatkowane 
dopiero w chwili ich wypłaty po osiągnięciu wieku 
emerytalnego (w przypadku II i III „filaru” najwcze-
śniej w 62 roku życia).

Zasiłek uzupełniający dla osób pozostających na 
emeryturze w Norwegii

Osoby, które swoją przyszłość na emeryturze wią-
żą z Norwegią, mogą starać się o tzw. zasiłek uzupeł-
niający (supplerende stønad). Jest to pomoc dla osób, 
które z jednej strony nie są objęte specjalnymi przywi-
lejami odnośnie praw do norweskiej emerytury (jak 
np. uciekinierzy z krajów objętych wojną), z drugiej 
strony nie mają wieloletniego okresu zamieszkiwa-
nia w Norwegii. Do tej grupy z pewnością zalicza się 
znaczna część Polaków pracujących w Norwegii. 

Zasiłek ten jest formą dodatku do emerytury dla 
osób przebywających po ukończeniu 67 roku życia  
w Norwegii i spełniających wymogi do jego otrzyma-
nia. Temat ten zostanie szerzej omówiony w przy-
szłym numerze „Polish Connection”.
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Poniżej znajdziesz dziesięć nieskomplikowanych py-
tań na temat Norwegii. Dotyczą one takich dziedzin 
jak: kultura, sport, gospodarka, turystyka oraz życie 
codzienne. Na każde pytanie jest tylko jedna popraw-
na odpowiedź. 
Powodzenia!

1.  24 lipca 2014 roku w Oslo padł rekord ciepła. Ile 
pokazały termometry?
a) 31,2 °C
b) 28,8 °C
c) 33.4°C

2.  Norweski zespoł z ponad 40 milionami sprzeda-
nych albumów na koncie, który rozpoczął karierę 
w latach 80-tych i odniósł spektakularny sukces 
na świecie to:
a) ABBA
b) A-ha
c) Mandrugada

3.  Księżniczka norweska, małżonka nastepcy tronu, 
ma na imię:
a) Mette-Marit
b) Mete-Maritt
c) Marit-Mete

4.  Ile statków jest zarejestrowanych w Norwegii?
a) 1759
b) 175
c) 17

5.  Rysunki naskalne powstałe przed ponad 6000 
lat, które wpisano na listę światowego dziedzic-
twa ludzkości UNESCO, można podziwiać:
a) W Alcie
b) Na Malcie
c) W Oslo

6.  Państwowe przedsiębiorstwo naftowe prowa-
dzące interesy w 37 krajach z siedzibą główną  
w Stavanger to:

a) Orkla
b) Statoil
c) Norwegian

7.  Jaki procent powierzchni Norwegii zajmują użyt-
ki rolne (łąki, pastwistka, grunty orne i sady)?
a) 3%
b) 13%
c) 30%

8.  Muzeum Wikingów Lofotr w Borg znajduje się:
a) W Trondheim
b) W okręgu Buskerud
c) Na Lofotach

9.  Największa norweska gazeta codzienna to:
a) Aftenposten
b) VG
c) Adresseavisen

10.Najpopularniejszym norweskim sportowcem 
roku 2014 został/a według jurorów dziennika 
VG:
a) Marit Bjørgen
b) Kjetil Jansrud
c) Magnus Carlsen

Odpowiedzi na pytania prześlij do 15 sierpnia 
br. na adres mailowy: majaz@polishconnection.no  
w tytule maila wpisując słowo «quiz». Do wygrania  
3 power banki do telefonu oraz 3 bony upominkowe 
w wysokości 150 złotych na lekcje języka norweskie-
go, ufundowane przez Mojnorweski.pl. 

Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich 
osób, które nadesłały poprawne odpowiedzi. Ich na-
zwiska opublikujemy w kolejnym wydaniu magazynu. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  
http://goo.gl/nIZXRh

Quiz wiedzy  
o Norwegii
Norwegia ma niewiele tajemnic. Ten fascynujący kraj łatwo daje się po-
znać, a jednocześnie inspiruje wyobraźnię. Jeśli masz wrażenie, że sporo 
już o nim wiesz, sprawdź się w naszym quizie i wygraj nagrody!

iStock © Violin
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Lofoty 
– kwintesencja  
Norwegii
O Lofotach napisano już bardzo wiele. Gdyby ktoś chciał zebrać wszystkie 
książki, broszury i artykuły o tym północnym archipelagu, musiałby pew-
nie założyć odrębną bibliotekę, gdyż o Lofotach można pisać w nieskoń-
czoność. 

Lofoty (nor. Lofoten) ze swoimi głębokimi fiordami, 
pokrytymi śniegiem szczytami, czerwonymi domkami 
i dorszem suszącym się na słońcu są jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych „towarów eksportowych” 
Norwegii. Wiele osób na słowo „Norwegia” wyobraża 
sobie właśnie pocztówkowe widoki z tego archipela-
gu. Nazwa Lofoten oznacza łapę rysia, której to kształt 
przypomina jedna z głównych wysp – Vestvågøya. Wy-
spy zasiedlone były już w epoce żelaza, a w czasach 
Wikingów powstał tu pierwszy w północnej Norwegii 
ośrodek miejski – Vågan. Głównym źródłem utrzyma-
nia mieszkańców od ponad tysiąca lat są połowy dor-
sza, który przybywa na Lofoty na tarło. Od dłuższego 
czasu z przypływającymi na archipelag rybami konku-
rują napływający z kraju i zagranicy turyści. Lofoty to, 
wbrew pozorom, rozległy obszar, najlepiej zwiedzać 
archipelag i przebiegającą przez niego Krajową Trasę 
Turystyczną (E10 Nasjonal Turistveg) samochodem 
lub motorem – dla wytrwałych istnieje opcja rowero-
wa. A jest co podziwiać i co robić…

Punkt wypadowy
Jedyną miejscowością na Lofotach o typowo miej-

skiej zabudowie jest Svolvær na Austvågøya. Mia-
steczko jest najbardziej popularnym punktem wypa-
dowym do zwiedzania pozostałych atrakcji archipe-
lagu, tym bardziej, że ma bezpośrednie połączenia  
z Bodø (prom) i lotniskiem Harstad/Narvik (autobus), 
to tu przybijają też statki Hurtigruten. Miłośnicy pie-
szych wędrówek powinni wspiąć się na Linken, skąd 
roztacza się piękny widok na całą okolicę. Ze Svolvær 
wyruszają wycieczki łodziami do Raftsundet i odno-
gi cieśniny – przepięknego Trollfjorden (jeden z naj-
bardziej obfotografowanych punktów Lofotów), stąd 

można też wyruszyć statkiem na pełne morze, by ob-
serwować orki czy też wyprawić się na Svinøya, by zo-
baczyć suszone tradycyjną metodą dorsze.

Trochę historii i mnóstwo ryb
Na Lofotach od ponad tysiąca lat króluje dorsz, 

nietrudno domyślić się, że ryby i rybołówstwo muszą 
być też obecne w muzeach. Jednym z najciekawszych 
jest Lofotmuseet w Kabelvåg na wyspie Austvågøya. 
Wśród tradycyjnych czerwonych domków można po-
dziwiać nie tylko kolekcję łodzi i kutrów rybackich oraz 
poznać historię połowów dorsza, ale także obejrzeć 
rodzime rękodzieło i tradycyjny ogród. Muzeum jest 
polecane dla rodzin z dziećmi, podobnie jak położone 
nieopodal Lofotakvariet, gdzie można m.in. obejrzeć 
zapierający dech w piersiach film o Lofotach i wziąć 
udział w karmieniu fok – dzieci na pewno będą zado-
wolone, a i dorosłym trudno będzie oprzeć się uroko-
wi wąsatych mieszkańców okolicznych wód.

Jeśli komuś jeszcze mało, powinien wybrać się do 
miejscowości o najkrótszej nazwie na świecie. W Å 
(zwanym także Å i Lofoten) na Moskenesøya kończy 
się droga E10, dalej można wyruszyć tylko przez mo-
rze. Na tym końcu świata również znajdziemy sympa-
tyczne „rybie” muzea: Norsk Fiskeværmuseum i Lofo-
ten Tørrfiskmuseum. To pierwsze to w rzeczywistości 
skansen, obejmujący świetnie zachowane stupięć-
dziesięcioletnie zabudowania tradycyjnej wioski ry-
backiej. Można zwiedzić wystawy, wziąć udział w kon-
kursie rozróżniania zapachów, a w tutejszej piekarni 
kupić chleb i cynamonowe bułeczki (niestety tylko 
latem). Drugie muzeum to Muzeum Dorsza, w którym 
można obejrzeć narzędzia służące do połowów i film 
o tym największym naturalnym bogactwie Lofotów.

Magdalena Ułas
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I jeszcze trochę historii
W Borg na Vestvågøya odkryto jedyne na terenie 

Norwegii pozostałości po domostwie lokalnego wo-
dza wikingów – høvdinga. Dom o budzącej respekt 
długości 83 m zrekonstruowano i dziś mieści się tu 
Lofotr Viking Museum. W zagrodzie hoduje się zwie-
rzęta, nad ogniem bulgocze latem gulasz z jagnięciny, 
a w części muzealnej umieszczono znaleziska rodem 
ze średniowiecza. Doskonałe miejsce dla małych i du-
żych miłośników brodatych wojowników sprzed wie-
ków.

Galeria osobliwości
A co robi największe wrażenie na Lofotach? Oczy-

wiście przyroda. Oprócz pocztówkowych fiordów  
i gór, archipelag może się pochwalić kilkoma nader 
oryginalnymi atrakcjami. Kto czytał „20 tysięcy mil 
podmorskiej żeglugi” Juliusza Verne’a, powinien ko-
jarzyć piekielny wir Moskenesstraumen (Maelstrom),  
w którym zniknął Nautilus. Mało kto wie, że to miej-
sce znajduje się u południowo zachodnich wybrzeży 
wyspy Moskenesøya i można się do niego dostać ło-
dzią. Przewodnicy z pewnością nie pozwolą na to, by 
turyści podzielili los kapitana Nemo i jego załogi, nie-
mniej jednak niesamowite przeżycia zapewnione.

Jeśli już jesteśmy przy osobliwościach Lofotów, 
wypadałoby wspomnieć o … pustyni. Dobrze czyta-
cie, Polska ma swoją Pustynię Błędowską, a Norwegia 
swoją pustynię w Sommarhus na północy Austvågøya. 
Innym ciekawym miejscem, o którym nie wszyscy 
wiedzą, jest Finnkjerka – oryginalna formacja skalna 
i dawne miejsce kultu, położone na południowym za-
chodzie Hinnøya, uznawane za swego rodzaju skałę 
ofiarną tutejszych Samów.

Cóż, powoli zbliżamy się do końca... W tym artyku-
le wspomniane zostały tylko niektóre atrakcje. Z pew-
nością pominięto wiele ważnych i pięknych miejsc, 
choćby Henningsvær z uroczymi sklepikami i kafejka-
mi, Skomvær Fyr na ostatniej wyspie archipelagu, Eg-
gum z niesamowitym widokiem na słońce o północy 
i zorzę polarną, wspaniałe plaże i galerie sztuki… To 
po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy i poczuć na 
własnej skórze (jeśli chodzi o ryby, to również we wła-
snym nosie).

Przydatne strony www:
www.visitlofoten.com
www.visitlofoten.as
www.lofoten.info
www.lofoten-startside.no



Za każde polecenie otrzymasz od nas wyjątkowy prezent  
w postaci akumulatora do telefonu, który zapewni Ci kontakt  
z Twoimi najbliższymi podczas długich podróży.

Poinformuj nas o tym, kogo poleciłeś, pisząc na adres: majaz@polishconnection.no. 
Po weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia adresu wysyłki prezentu.

Promocja wyłącznie dla Klientów PC, ważna od 1 czerwca br. do wyczerpania zapasów.

Jesteś zadowolony  
z usług Polish Connection?

Powiedz o tym swoim znajomym! 

Polecasz?
Wygrywasz!


