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Pozdrawiam serdecznie 
Aleksandra F. Eriksen 

Prezes Zarządu Polish Connection

Szanowni Czytelnicy

Święta, święta, a po świętach nowy rok, co nam 
przyniesie? Myślę że każdy z Państwa zadaje sobie 
to pytanie. W noworocznym wydaniu naszego ma-

gazynu opowiadamy m.in. o tym co zmieni się w przepi-
sach podatkowych oraz świadczeniach socjalnych czyli 
„co nam zabiorą, a co dadzą”. Na prośbę wielu naszych 
czytelników w tej edycji magazynu poruszamy tematykę 
odszkodowań za wypadek drogowy i przy pracy, w którą 
wprowadza nas adwokat Finn Linde Eriksen. Ku pokrze-
pieniu serc polecamy również wywiad z Panią Justyną 
Kotowiecką założycielką organizacji Propter Familia. Je-
stem pełna nadziei, że zebrane w tym wydaniu porady  
i ciekawostki stanowić będą dla Państwa źródło cennych 
i przydatnych informacji o życiu i pracy w Norwegii. Ży-
czę wszystkim naszym czytelnikom wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym roku.

3.  Towar po terminie. Norweski przykład nie idzie na marne – Izabela Połeć

4.  Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z Norwegią – wywiad z Michałem Tyczyńskim

6.  Odszkodowanie za wypadek drogowy lub przy pracy  
– jak postępować? – Finn Linde Eriksen

8.  Co w trawie piszczy - najnowsze zmiany w przepisach – Magdalena Bielecka

9.  Er nynorsk en dialekt? O norweskich wariantach językowych – Marta Hinz

10.  Zmiany w podatkach w 2018 roku – Magdalena Ułas

11.  Darmowe świadczenia medyczne na terenie Unii Europejskiej? To możliwe!  
– Katarzyna Redmer

11.  Możliwe zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników delegowanych – Magdalena Ułas 

12.  Błędy budowlane skutkiem nieporozumień językowych – Barbara Cecylia Liwo

13.  „Nie powołałam do życia organizacji by zbawiać świat, tylko aby służyć”  
– wywiad z Justyną Kotowiecką
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Skala tego zjawiska jest zatem 
znacznie większa. Dane dotyczą-
ce Polski mówią o blisko  

9 mln ton marnowanej żywności rocz-
nie, co plasuje nasz kraj na niechlubnym 
piątym miejscu spośród krajów Unii 
Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niem-
cami, Francją oraz Holandią. Walcząc 
ze zjawiskiem marnotrawienia żywności 
Unia Europejska wydaje dyrektywy i 
tworzy kampanie informacyjne na temat 
jego rozmiarów, przyczyn i skutków. 
Podkreśla też, że marnowanie zasobów 
ma przede wszystkim wymiar etyczny  
i ekologiczny.

Tymczasem w królestwie fiordów…

Norwegia, pozostająca poza Unią Euro-
pejską, znalazła natomiast swój sposób 
na ograniczenie ilości żywności, która 
ląduje w śmietniku.  
W lipcu 2017 roku norweski rząd wraz  
z przedstawicielami 12 organizacji prze-
mysłu spożywczego (głównie rolnicy, 
producenci, hurtownicy, sprzedawcy 
detaliczni) podpisali porozumienie w 
sprawie zmniejszenia odpadów żywno-
ściowych o 15% do 2020 roku i o 50% 
do 2030 roku. Dokument mówi o tym,  
że organizacje mają ze sobą ściśle 
współpracować i za pomocą nowo-
czesnych technologii oraz skoordyno-
wanych działań sprawić, by nadwyżki 
jedzenia były na czas wyprzedawane, 
przetwarzane, przekazywane do banków 
żywności lub na cele charytatywne. 
Obecnie w Norwegii marnuje się rocznie 
około 355 tysięcy ton żywności,  
w porównaniu z innymi krajami Europy 
Zachodniej, wynik ten może wydawać 
się zaskakująco niski. Na tym większe 

uznanie zasługuje fakt, że w perspek-
tywie 13 lat liczba ta ma spaść do 175 
tysięcy ton rocznie.

Norweskie know-how

Pomysł na to jak walczyć z marnotra-
wieniem żywności w Norwegii nie jest 
zupełnie nowy. Już w 2012 roku Peder 
Stokke zatroskany ogromem odpadów 
generowanych przez rodzinny sklep 
spożywczy postanowił stworzyć opro-
gramowanie, które miałoby to ograni-
czyć. W ten sposób powstała platforma 
BESTB4 zawierająca informacje o trwa-
łości produktów i miejscach, w których 
są zlokalizowane produkty z krótkim 
okresem przydatności do spożycia. 
Pozwala to np. supermarketom, hurtow-
niom czy szpitalom identyfikować żyw-
ność, mogącą w niedługim czasie stać 
się odpadem żywnościowym i zawczasu 
podjąć odpowiednie kroki. Dzięki temu 
ilość odpadów może zmniejszyć się 
nawet o 90%.

Również w Norwegii powstała aplikacja 
Foodlist, umożliwiająca użytkownikom 
(przedsiębiorcom i klientom) dzielenie 
się informacjami na temat żywności, 
której kończy się termin ważności, jej 
lokalizacji, promocyjnych ofertach na 
takie produkty, bądź możliwości ich 
odbioru przez organizacje charytatywne. 
Aplikacja jest intuicyjna w użytkowaniu, 
a dodatkowo daje konsumentom poczu-
cie, że robią coś dobrego.

Prawdziwym hitem okazał się także su-
permarket w Oslo Best Før.No oferujący 
niewyprzedane na czas artykuły  
z innych sklepów. Wszystkie produkty 
mają bardzo krótki termin ważności, 

bądź są po terminie określanym jako 
„najlepiej spożyć przed”. Nie oznacza to 
wcale, że są zepsute a jedynie, że mogą 
nieco inaczej smakować czy wyglądać, 
jednak są nadal zdatne do spożycia. 
Dzięki temu ceny takich produktów są 
odpowiednio niższe - nawet do 75%,  
a zadowoleni są wszyscy – producenci, 
sprzedawcy i konsumenci. W okolicach 
Oslo powstało kilka podobnych sklepów, 
widać więc, że idea chwyciła wśród 
społeczeństwa.

Przykład godny do naśladowania, także 
w Polsce, aż chce się powiedzieć „Bądź 
jak Norweg, kupuj i spożywaj mądrze”.

Towar po terminie 
Norweski przykład nie idzie na marne 
Czy wiesz, że każdego roku około 1,3 mld ton wyprodukowanej na świecie żywności 
trafia na śmietnik? Co bardzo ważne, często są to produkty dobrej jakości, które wciąż 
nadają się do spożycia. Tylko w Europie rocznie marnuje się około 100 milionów ton 
żywności, a liczba ta nie obejmuje strat odnoszących się do rolnictwa i rybołówstwa. 

Izabela Połeć

Źródła:
www.bankizywnosci.pl
www.regjeringen.no
www.theguardian.com
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Polish Connection: Dlaczego Państwo-
wa Inspekcja Pracy zajmuje się proble-
mami polskich pracowników świadczą-
cych pracę za granicą?

Michał Tyczyński: Państwowa In-
spekcja Pracy została powołana jako 
organ nadzoru i kontroli przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia. Co do zasady adresatami 
działań kontrolnych PIP są pracodawcy, 
powierzający w Polsce pracę innym 
osobom fizycznym w ramach stosunku 
pracy nawiązanego w oparciu o prze-
pisy polskiego prawa potwierdzonego 
umową o pracę a także przedsiębiorcy, 
którzy powierzają pracę innym osobom 
na innej podstawie niż stosunek pracy.

Należy jednak pamiętać, że współcze-
sny rynek pracy przestał mieć wyłącznie 
krajowy charakter. Przedsiębiorcy  
z Polski są coraz bardziej aktywni na 
europejskich rynkach usług, kierując 
swoich pracowników do czasowego 
wykonywania pracy za granicą. Jeste-
śmy uznawani za liderów w procesach 
delegowania pracowników, w szczegól-
ności do Niemiec, Francji, Belgii, Holan-
dii. Również sami Polacy, coraz częściej 
podejmują pracę u pracodawców zagra-
nicznych, w ramach czasowych migracji 
zarobkowych. To wszystko powoduje, że 
przed nowymi wyzwaniami stają także 
organy nadzoru i kontroli nad warunka-
mi pracy.

PC: W jakich obszarach zagadnień 
realizowane są zadania Państwowej 
Inspekcji Pracy w stosunku do pracow-
ników polskich za granicą?

M.T.: Obszarem, w którym dochodzi 
do styku przepisów prawnych kraju 
wysyłającego i kraju przyjmującego jest 
delegowanie pracowników w ramach 
świadczenia usług. Sytuacja, w której 
pracownik delegowany w ramach świad-
czenia usług - utrzymując więź prawną 
ze swoim macierzystym pracodawcą  

(z kraju delegującego) – wykonuje cza-
sowo pracę za granicą (w kraju odde-
legowania) wymusza na pracodawcy de-
legującym konieczność przestrzegania 
także przepisów prawa kraju, w którym 
świadczona jest usługa – w zakresie 
tzw. minimalnych standardów zatrudnie-
nia. Skutkuje to realizacją określonych 
zadań przez organy nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, podejmowanych 
w ramach współpracy między właści-
wymi instytucjami kraju wysyłającego 
i kraju przyjmującego. Mocą postano-
wień dyrektyw unijnych każdy z krajów 
członkowskich UE został zobowiązany 
do powołania tzw. biura łącznikowego, 
za pośrednictwem którego realizowana 
jest współpraca administracyjna między 
państwami w sprawach dotyczących 
delegowania. Narzędziem wzajemnej 
komunikacji jest Elektroniczny System 
Wymiany Informacji na Rynku We-
wnętrznym – IMI, z wykorzystaniem 
którego instytucje właściwe z różnych 
krajów mogą m.in. wnioskować o doko-
nanie ustaleń w stosunku do przedsię-
biorców, w tym także kontroli, których 
wyniki mogą być podstawą do dokona-
nia stosownych rozstrzygnięć i decyzji 
organów kontrolnych państw, do których 
pracownicy są wysyłani celem czasowe-
go wykonywania pracy.

Drugi obszar naszej działalności wiąże 
się z chęcią udzielenia pomocy i wspar-
cia pracownikom polskim, którzy podej-
mują pracę za granicą bezpośrednio  
u pracodawców zagranicznych,  
w oparciu o tamtejsze regulacje prawne. 
Należy pamiętać, że inspektorzy pracy  
w Polsce nie są uprawnieni do wyda-
wania środków prawych (nakazów, 
wniosków w wystąpieniach) oraz do 
nakładania sankcji na pracodawców 
zagranicznych, którzy nie przestrzegają 
przepisów prawa w związku z zatrud-
nieniem obywatela polskiego w swojej 
firmie. A skargi tego rodzaju składane 
są niekiedy do Państwowej Inspekcji 

Pracy. Dzięki współpracy z innymi insty-
tucjami kontrolnymi w Europie opartej 
na dwustronnych porozumieniach moż-
liwe jest ich przesyłanie do właściwej 
instytucji za granicą z prośbą o podjęcie 
właściwych działań. Dostrzegamy także 
znaczenie działań prewencyjnych i edu-
kacyjnych, zgodnych z misją naszego 
urzędu, jaką jest ochrona pracowników 
przed zagrożeniami występującymi  
w pracy. Staramy się korzystać  
z doświadczeń innych krajów w tym 
zakresie. W dobie intensywnych migracji 
zarobkowych niezbędne są działa-
nia proaktywne, aby dotrzeć do tych 
pracowników, którzy decydują się na 
pracę za granicą i poszerzyć ich wiedzę 
na temat ich praw oraz obowiązków 
pracodawców. A jest to możliwe tylko 
w kooperacji z instytucjami krajów, do 
których Polacy wyjeżdżają najchętniej.

PC: Jak realizowana jest współpraca  
z Arbeidstilsynet w Norwegii?

M.T.: Państwowa Inspekcja Pracy roz-
wija współpracę ze swoimi odpowiedni-
kami w Europie, biorąc pod uwagę m.in. 
zmiany zachodzące na rynkach pracy. 
Norwegia jest krajem, który Polacy 
bardzo chętnie wybierają jako kierunek 
migracji zarobkowych. Jeszcze w 2007 
r. szefowie urzędów inspekcyjnych obu 
krajów zdecydowali o konieczności 
zacieśnienia współpracy między PIP 
i Arbeidstilsynet, potwierdzonego Po-
rozumieniem, obejmującym wymianę 
informacji w sprawach związanych z 
zatrudnieniem pracowników skierowa-
nych czasowo do pracy na terenie Polski 
lub Norwegii. W 2015 r. Delegacja Pań-
stwowej Inspekcji Pracy złożyła wizytę 
w jednostce regionalnej Arbeidstilsynet 
w Bergen, gdzie dyskutowano m.in. 
kwestie związane z obecnością Pola-
ków na norweskim rynku pracy. Środki 
finansowe z tzw. „Funduszy Norweskich” 
stworzyły możliwość realizowania 
działań wspólnych także  
w ramach projektów, ukierunkowanych 

Współpraca Państwowej  
Inspekcji Pracy z Norwegią
Wywiad z Michałem Tyczyńskim - Wicedyrektorem Departamentu  
Legalności Zatrudnienia
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na realizację określonych celów, zgodnie 
z założeniami Państwa-Darczyńcy.

PC: Czego dotyczył projekt realizowany 
przez Państwową Inspekcję Pracy  
i Arbeidstilsynet w 2017 r.?

M.T.: Projekt pt. „Delegowanie pracowni-
ków i legalność zatrudnienia. Wymiana 
dobrych praktyk i doświadczeń służb 
nadzoru nad warunkami pracy Polski 
i Norwegii” finansowany był w całości 
ze środków finansowych Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 w ramach Funduszu Współ-
pracy Dwustronnej na poziomie krajo-
wym w roku 2017 Realizowany był na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Państwową Inspekcją Pracy – Głównym 
Inspektoratem Pracy a Ministerstwem 
Rozwoju. Działania projektowe miały 
miejsce w okresie od sierpnia do grud-
nia 2017 r. Projekt zakładał zacieśnie-
nie współpracy bilateralnej pomiędzy 
organami inspekcji pracy obu krajów 
partnerskich, tj. Polski i Norwegii. Służyć 
miał uzyskaniu wiedzy na temat mecha-
nizmów rządzących rynkami pracy obu 
krajów, roli służb publicznych w zapew-
nieniu praworządności w stosunkach 
pracy, pozycji partnerów społecznych 
i środków ochrony pracowników. Dzia-
łania realizowane w ramach projektu 
skoncentrowane były na kwestiach 
rynku pracy i zatrudnienia oraz legalno-
ści zatrudnienia w aspekcie transgra-
nicznym. Szczególny nacisk położono 
na problematykę delegowania pracowni-
ków w ramach świadczenia usług oraz 
zwalczania pracy niezadeklarowanej. 
W projekcie realizowano wizyt studyj-
nych pracowników Państwowej Inspek-
cji Pracy w Norwegii (11-14 września 
2017 r.) oraz przedstawicieli norwe-
skiego Urzędu Inspekcji Pracy w Polsce 
(28-31 sierpnia 2017 r. w Warszawie). 
W ramach wizyt studyjnych uczestnicy 
mogli zapoznać się z metodyką dzia-
łania służb kontrolnych oraz ramami 
prawnymi działalności instytucji part-
nerskiej w danym obszarze zagadnień, 
uczestnicząc wspólnie w czynnościach 
kontrolnych w polskich i norweskich 
przedsiębiorstwach. Podsumowaniem 
wizyt było dwudniowe seminarium 
międzynarodowe zorganizowane 
przez Państwową Inspekcję Pracy we 
wrześniu 2017 r. w Ośrodku Szkolenia 

Państwowej Inspekcji Pracy we Wro-
cławiu– z udziałem przedstawicieli obu 
urzędów i innych instytucji publicznych, 
w zakresie działania których pozostają 
kwestie przeciwdziałania nadużyciom 
związanym z wykonywaniem pracy.  
W toku spotkania w OS PIP we Wro-
cławiu podpisane zostało także nowe 
porozumienie o współpracy bilateralnej 
pomiędzy organami inspekcji pracy 
Polski i Norwegii. Celem podpisania po-
rozumienia wizytę we Wrocławiu złożyła 
p. Trude Vollheim – Dyrektor Generalna 
Arbeidstilsynet.

PC: Czego oczekujecie Państwo po 
podpisanym nowym Porozumieniu  
o współpracy z Arbeidstilsynet?

M.T.: Według danych GUS w 2015 r.  
na terytorium Norwegii przebywało  
84 tysięcy Polaków. Nieoficjalne szacun-
ki mówią o ok. 150 tysiącach obywateli 
Polski zamieszkujących na terytorium 
Norwegii, z których większość świadczy 
tam pracę zarobkową. Polacy na teryto-
rium Norwegii pracują głównie  
w branży budowlanej, usługach, prze-
twórstwie rybnym, sektorze wydo-
bywczym. Uzasadnia to konieczność 
bliższej współpracy pomiędzy służbami 
Polski i Królestwa Norwegii zajmującymi 
się legalnością zatrudnienia i warunkami 
świadczenia pracy. Celem porozumienia 
jest podejmowanie wspólnych działań 
dla zwiększenia skuteczności ochrony 
praw pracowników delegowanych  
i migrujących zarobkowo oraz na rzecz 

egzekwowania przestrzegania prze-
pisów prawa dotyczących m.in. bhp. 
Działania inspekcji będą mogły być pro-
wadzone w przypadku pracy wykonywa-
nej na podstawie kontraktów zawartych 
bezpośrednio z norweskimi lub polskimi 
pracodawcami, a także w związku  
z kierowaniem pracowników do pracy 
za pośrednictwem agencji zatrudnienia 
świadczących usługi pośrednictwa do 
pracy u pracodawców zagranicznych. 
Porozumienie określa formy współpracy 
polskich i norweskich służb. Będzie ona 
polegała między innymi na prowadzeniu 
kontroli przestrzegania przepisów do-
tyczących delegowania pracowników. 
Przewidziano możliwość prowadzenia 
wspólnych kontroli w sprawach doty-
czących transgranicznych stosunków 
zatrudnienia. Strona polska  
i norweska będą prowadzić działania  
o charakterze informacyjnym i prewen-
cyjnym. Chodzi o wymianę materiałów 
informacyjno-edukacyjnych adresowa-
nych do pracowników delegowanych 
oraz migrujących zarobkowo. Umowa 
zobowiązuje polskie i norweskie służby 
do podejmowania działań w przypadku 
kierowania przez osoby wykonujące 
pracę zarobkową skarg dotyczących 
nieprawidłowości związanych z pracą. 
Ponadto Inspekcje będą wymieniać 
informacje na temat nieprawidłowości 
ujawnionych podczas kontroli zatrudnie-
nia oraz stwierdzonych naruszeń praw 
pracowniczych.
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Odszkodowanie za wypadek 
drogowy lub przy pracy  
– jak postępować?

Linde Eriksen

Poniżej kilka wskazówek, o których 
firmy ubezpieczeniowe nie wspo-
minają a mogą okazać się bardzo 

pomocne w staraniach o odszkodowa-
nie:

•	 na miejsce wypadku wezwij policję 
(sprawozdanie policji wraz z  doku-
mentacją mogą być podstawą dla 
wszelkich roszczeń o odszkodo-
wanie),

•	 jeśli to możliwe, pozyskaj nazwiska 
i adresy świadków,

•	 sporządź dokumentację fotogra-
ficzną z miejsca wypadku,

•	 jeśli nie czujesz się na siłach, by 
samodzielnie wypełnić formularz 
powypadkowy, poproś kogoś  
o pomoc, najlepiej policjanta (po-
winieneś zawsze mieć w schowku 
samochodu standardowy formu-
larz zgłoszenia wypadku),

•	 niezwłocznie zgłoś wypadek do 
właściwej firmy ubezpieczeniowej  
i zasygnalizuj wszystkie swoje 
dolegliwości,

•	 pamiętaj, że po dwóch miesiącach 
od zgłoszenia wypadku firmie ubez-
pieczeniowej, poszkodowanemu 
przysługują odsetki,

•	 sprawdź, czy możesz zostać objęty 
innymi polisami ubezpieczeniowy-
mi (np. ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i ubez-
pieczenie podróżne).

W przypadkach wypadków drogowych, 
ubezpieczyciel często domaga się usta-
lenia prędkości samochodów w trakcie 
zderzenia. Firmy ubezpieczeniowe 
próbują czasem pozyskać raporty ze-
wnętrznych ekspertów w celu określenia 
prędkości. Nie zawsze są one jednak 
obiektywne, co może mieć wpływ na 
wynik raportu.

W przypadku wypadków przy pracy, 
nawet jeśli pracodawca nie ubezpieczał 
swojej firmy ubezpieczeniem od takich 
zdarzeń,  nadal przysługuje ci prawo 
ubiegania się o odszkodowanie. W takim 
przypadku roszczenie powinno zostać 
skierowane do Yrkesskadeforeningen, 
wspólnej organizacji wszystkich firm 
ubezpieczeniowych. 

Jeśli doszło do wypadku przy pracy, 
pracodawca jest zobowiązany poinfor-
mować NAV oraz firmę ubezpieczenio-
wą. Warto upewnić się, czy pracodawca 
rzeczywiście to zrobił. Jeżeli pracodaw-
ca nie dopełnił swego obowiązku zaleca 
się, to zrobić samodzielnie. Zarówno 
firma ubezpieczeniowa, jak i NAV, skon-
taktują się z Tobą po otrzymaniu takiego 
zgłoszenia.

W przypadkach urazów w miejscu pracy, 
okoliczności wypadku w miejscu pracy 
są decydującymi czynnikami dla okre-
ślenia ryzyka urazu, na przykład wyso-
kość upadku z rusztowania. Zazwyczaj, 
Urząd Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) 

wydaje raport zawierający informację  
o tym, co się wydarzyło. Dlatego, jeśli 
jest to możliwe, powinieneś zrobić jak 
najwięcej zdjęć z miejsca wypadku, abyś 
mógł udowodnić jak doszło do wypad-
ku i, że jest on rzeczywiście przyczyną 
urazu.

Aby wypadek został uznany za przy-
czynę trwałych uszkodzeń na zdrowiu, 
zakłada się, że bóle urazowe muszą 
nastąpić w dość krótkim odstępie czasu 
po wypadku - zazwyczaj do trzech dni 
po wypadku. Towarzystwo ubezpiecze-
niowe zwykle wymaga, aby objawy bólu 
były zawarte w dokumentacji medycz-
nej. Brak takiej informacji, może stać 
się powodem odrzucenia roszczeń do 
odszkodowania. W praktyce oznacza 
to, że natychmiast po wypadku należy 
udać się do lekarza i upewnić się, 
że wszystkie zgłoszone przez ciebie 
objawy oraz inne dolegliwości zostały 
zanotowane. Poproś także o zrobienie 
zdjęcia rentgenowskiego. Poinformuj 
lekarza o wszystkich dolegliwościach, 
które wystąpiły w związku z urazem - 
nawet tych, które wydają się mniej inten-
sywne w danym momencie. Bóle  
o pierwotnie słabym nasileniu, mogą 
bowiem przerodzić się w intensywne  
i dominujące. Jeśli nie zostaną zgłoszo-
ne lekarzowi niezwłocznie po wypadku, 
ubezpieczyciel będzie mógł je odrzucić 
uznając, że nie mają związku z dozna-
nym urazem.

Czy kiedykolwiek zdarzył Ci się wypadek drogowy lub doznałeś urazu w czasie pracy? 
Zdajesz sobie sprawę jakie przysługują Ci prawa i jakich obowiązków musisz dopełnić, 
by uzyskać należne odszkodowanie? Codziennością są sytuacje, w których osoby 
doznające urazów nie otrzymały należnej rekompensaty, gdyż nie przestrzegały zasad 
wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
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Dokumentacja medyczna jest ważnym 
źródłem informacji na temat urazu 
doznanego wskutek wypadku, ale nie 
jedynym. Jeśli nie upewniłeś się, że do-
kumentacja jest kompletna, o skutkach 
urazu poświadczyć mogą Twoi przyja-
ciele, współpracownicy, sanitariusze lub 
inni świadkowie.

Kolejnym warunkiem w staraniach  
o odszkodowanie jest stałe odczuwanie 
dolegliwości pourazowych przez pewien 
okres od wypadku. Dlatego należy regu-
larnie stawiać się u lekarza, aby upewnić 
się, że wszystkie najdrobniejsze dolegli-
wości są rejestrowane w karcie medycz-
nej. Jeżeli pomiędzy wizytami nastąpi 
kilkutygodniowa przerwa, firma ubezpie-
czeniowa może uznać, że dolegliwości 
ustały, a wystąpienie ich w późniejszym 
okresie nie musi mieć związku z wypad-
kiem.

Charakter obrażeń ciała musi być 
zgodny z ogólną wiedzą medyczną. 
Przyjmuje się, że wszystkie obrażenia, 
czy dolegliwości pourazowe mają cha-
rakterystyczne objawy, przynajmniej 
jeśli chodzi o główne cechy. To samo 
dotyczy szkód osobowych. Stwierdzone 
dolegliwości będą musiały mieć cha-
rakterystyczny przebieg, monitorowany 
przez firmę ubezpieczeniową w celu 
wykluczenia oszustwa.

Mimo, że wszystkie twoje dolegliwości  
i skargi zostały spisane w dokumentacji 
medycznej, twoje roszczenia mogą zo-
stać odrzucone, jeśli lekarz nie stwierdzi, 
że szkoda jest spowodowana na skutek 
wypadku. Firmy ubezpieczeniowe korzy-
stają z usług różnych specjalistów, któ-
rzy często orzekają na niekorzyść osoby 

poszkodowanej. Dlatego przed bada-
niem lekarskim wyznaczonego przez 
firmę ubezpieczeniową, należy najpierw 
skonsultować się ze swoim lekarzem.  
W przypadku braku akceptacji świadec-
twa lekarskiego przez firmę ubezpiecze-
niową, może ona domagać się wysta-
wienia opinii medycznej przez lekarza  
z nią współpracującego.

Po zaakceptowaniu przygotowanej 
przez ciebie dokumentacji, otrzymasz 
ofertę odszkodowania od firmy ubez-
pieczeniowej. Warto szczegółowo 
zapoznać się z zaproponowanymi wa-
runkami. Często okazuje się, że wstępna 
oferta nie jest kompletna z punktu 
widzenia poszkodowanego, a ubezpie-
czyciel oczekuje, że zostanie zaakcep-
towana jako szybkie i łatwe rozwiązanie 
sprawy. Czasami firma ubezpieczeniowa 

wyznacza termin do zaakceptowania 
oferty. Pamiętaj, że ustalając krótkie 
terminy, ubezpieczyciel niejednokrotnie 
chce wywrzeć na Tobie presję i zniechę-
cić Cię do dalszych negocjacji.

Możesz nie zgodzić się z otrzymaną 
ofertą, firma ubezpieczeniowa będzie 
jednak zachęcać Cię do skorzystania  
z wewnętrznych procedur złożenia ape-
lacji. W uproszczeniu proces wygląda 
następująco: firma ubezpieczeniowa 
sama przygotowuje wniosek do rozpa-
trzenia, a następnie sama go rozpatruje. 
Firmy ubezpieczeniowe liczą na to, że 
wiele osób, którym przysługuje prawo 
do odszkodowania, zrezygnuje z dalsze-
go ubiegania się o zadośćuczynienie, 
gdy nie uzyskują pozytywnego rozstrzy-
gnięcia po złożeniu skargi do komisji 
odwoławczej.

Finn Linde Eriksen
Partner/adwokat

+47 91 81 46 92

finn.linde.eriksen@codex.no
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Magdalena Bielecka

Poniżej kilka najnowszych i najistot-
niejszych zmian, które weszły  
w życie w 2017 roku:

1. Kary pieniężne dla przedsiębiorstw za 
nieterminowe składanie zeznań i dekla-
racji podatkowych

Każda firma, która nie złożyła zeznania, 
czy deklaracji podatkowej lub też spóźni-
ła się z ich złożeniem, otrzymała pismo 
informujące o naliczeniu grzywny. Zgod-
nie z ustawą, która weszła w życie  
1 stycznia u.br., kara pieniężna jest nali-
czana za każdy dzień zwłoki. Wysokość 
kary (tj. stawka opłaty sądowej) wynosi  
1 049 NOK. Ponadto:
•	 wysokość kary pieniężnej za brak lub 

za nieterminowe zeznanie podatkowe/ 
deklarację podatkową VAT wynosi 1/2 
opłaty sądowej za każdy dzień zwłoki, 
jednak maksymalna wysokość grzyw-
ny nie może przekroczyć pięćdziesię-
ciokrotności opłaty sądowej;

•	 wysokość kary pieniężnej za brak lub 
za nieterminowe złożenie  
A-melding wynosi dwukrotność opłaty 
sądowej za każdy dzień zwłoki, jednak 
maksymalna wysokość kary nie może 
przekroczyć pięćdziesięciokrotności 
opłaty sądowej;

•	 wysokość kary pieniężnej za niedo-
stosowanie się do nakazów urzędu 
w zakresie księgowości wynosi jed-
nokrotność opłaty sądowej za każdy 
dzień zwłoki, jednak maksymalna 
wysokość grzywny nie może przekro-
czyć 1 miliona NOK.

2. Zniesienie obowiązku rejestrowania 
reprezentanta VAT

Od 1 kwietnia u.br. firmy zagraniczne 
zarejestrowane w Norwegii, z siedzibą w 
jednym z wymienionych krajów: Polska, 
Niemcy, Czechy, Słowenia, Portugalia 
Belgia, Finlandia, Dania, Szwecja, Wielka 
Brytania, Hiszpania, nie mają obowiązku 

rejestrowania reprezentanta VAT. Pozo-
staje jednak obowiązek posiadania osoby 
kontaktowej. Zniesienie obowiązku wyni-
ka z faktu, że Norwegia podpisała z ww. 
krajami umowę na wymianę informacji i 
wzajemnej pomocy w ściąganiu należno-
ści VAT.

3. Zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych 
(dagpenger)

1 lipca u.br. NAV zmienił zasady wylicza-
nia czasu pracy do dagpenger. Zgodnie 
z nowymi przepisami czas pracy jest 
wyliczany w oparciu o datę ostatniego 
zmniejszenia liczby godzin, a nie datę 
złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobot-
nych. Pojawiła się również możliwość 
obliczenia czasu pracy na podstawie  
36 miesięcy przed zmniejszeniem liczby 
godzin (w tym wypadku należy dołączyć 
dokumentację informującą o liczbie go-
dzin przepracowanych w ciągu ostatnich 
3 lat). Wnioskujący może wybrać wariant 
u.b.r.ziej korzystny dla siebie.

4. Nowy wymiar czasu pracy

1 lipca u.br. wprowadzono możliwość 
(tylko za zgodą pracownika i po zawarciu 
pisemnej umowy między pracownikiem  
i pracodawcą) pracy między godz. 21:00 

a 23:00 w ramach zwykłego wymiaru go-
dzin. Praca po godz. 21:00 wykraczająca 
poza dzienny limit czasu pracy zaliczana 
jest do nadgodzin.

5. Dodatkowy warunek uzyskania zasił-
ku opiekuńczego

1 lipca u.br. NAV wprowadził nowy wa-
runek niezbędny do uzyskania zasiłku 
opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy może 
przysługiwać osobom, które należą do 
systemu ubezpieczeń społecznych  
w Norwegii lub kraju zamieszkania przy-
najmniej 5 lat. Jeżeli oboje rodziców 
sprawują opiekę nad dzieckiem, wów-
czas oboje muszą spełniać ten warunek. 
Równocześnie od 1 sierpnia u.br. wzrosła 
wysokość wypłacanego zasiłku opiekuń-
czego z 6 000 NOK do 7 500 NOK.

6. Zmiany dotyczące przyznawania 
zasiłku pielęgnacyjnego na przewlekle 
chore dziecko (pleiepenger)

1 października u.br. zmieniły się zasady 
przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego 
na przewlekle chore dziecko. Zmieniono 
górną granicę wieku dziecka do 18 roku 
życia. Zasiłek pielęgnacyjny może być 
przyznany na okres 10 lat (sumują się 
wszystkie okresy pobierania zasiłku do 
ukończenia 18 roku życia dziecka).

7. Wzrost zasiłku chorobowego dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą

1 października u.br. wzrósł zasiłek cho-
robowy dla osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. Jego wartość pod-
niesiono z 65% do 75% licząc od 17. dnia 
zwolnienia lekarskiego. Zmiana dotyczy 
osób prowadzących własną działalność 
gospodarczą, które zawarły umowę ubez-
pieczenia z NAV na wypłatę świadczeń 
chorobowych przez pierwsze 16 dni 
zwolnienia. Nowelizacja ma zastosowa-
nie do zwolnień lekarskich wystawionych 
po 1 października 2017 roku.

Co w trawie piszczy -
najnowsze zmiany w przepisach
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Er nynorsk en dialekt? 
O norweskich wariantach  
językowych

Równie konsternujący może być fakt, 
że w przeciwieństwie do choćby 
duńskiego czy szwedzkiego, roli 

oficjalnego standardu językowego nie pełni 
żaden z nich. Ciężko wskazać inne państwo, 
które mogłoby poszczycić się podobnym 
równouprawnieniem językowym – swoim 
rodzimym dialektem z dumą posługują 
się politycy w parlamencie, dziennikarze 
telewizyjni i inne osoby publiczne. Tylko jak 
się w tym wszystkim połapać, jeśli jest się 
obcokrajowcem?

Ci z Was, którzy zaczęli już swoją przygodę 
z norweskim, prawdopodobnie wiedzą, że 
poznają na zajęciach bokmål. Co to jednak 
właściwie oznacza? Tego wariantu języko-
wego używa około 85% Norwegów… tyle że 
w piśmie. Bokmål i nynorsk są mianowicie 
wariantami pisanymi. Specyficzny podział 
jest efektem różnicy zdań co do tego, jak 
powinien wyglądać pisany norweski, który 
w momencie odłączenia się w XIX wieku 
od Danii praktycznie nie istniał. Dzięki zwo-
lennikom stopniowego „norwegizowania” 
języka duńskiego w oparciu o wymowę 
zachodniego Oslo wykształcił się właśnie 
bokmål. Po drugiej stronie barykady stała 
nieco mniej może liczna grupa fanów pomy-
słu stworzenia „prawdziwie” norweskiego 
języka pisanego, możliwie jak najbardziej 
przemawiającego do użytkowników innych 
niż wschodnionorweskie dialektów. Trudne-
go zadania podjął się Ivar Aasen, a rezultat 
jego pracy znany jest dzisiaj jako nynorsk, 
używany przede wszystkim w Vestlandet, 
zachodnich rejonach Norwegii.

Jeśli oglądacie czasem norweską telewizję, 
zauważyliście na pewno, że część napisów 
różni się nieco od tego, do czego przywy-
kliście – ikkje zamiast ikke, eg zamiast jeg, 
kvifor zamiast hvorfor… Zgodnie z norwe-
skim prawem określony procent progra-
mów musi bazować na nynorsk, norwescy 
uczniowie z kolei obowiązkowo uczestniczą 
w nauce obydwu wariantów (zapewne 
wyglądałoby to prościej, gdyby udało się 
doprowadzić do ich połączenia, samnorsk – 
ten pomysł zarzucono już jednak oficjalnie 
ponad dekadę temu). My na szczęście nie 
musimy posługiwać się nynorskiem aktyw-
nie, a zaawansowana znajomość bokmåla 
pozwala czytać teksty napisane w tym 
pierwszym bez większych problemów.

W razie trudności komunikacyjnych  
z Norwegiem, który mówi nieznanym nam 
dialektem, możemy zawsze poprosić: Kan 
du snakke bokmål? I choć z lingwistyczne-
go punktu widzenia będzie to błąd, bo nie 
można przecież mówić językiem pisanym, 
nie bójcie się tego pytania! To uproszczenie 
pozwoli Wam porozumiewać się szybko  
i sprawnie – a rozumienie dialektów przyj-
dzie z czasem.  

Warto zresztą trenować swoje ucho już od 
najwcześniejszych etapów nauki. Podczas 
oglądania Skam słyszycie u Evy z Bergen 
tak zwane skarre-r, czyli grasejowanie, z któ-
rym możemy też spotkać się w niemieckim 
czy francuskim. To jasny sygnał, że mamy 
do czynienia z dialektami z okolic zachod-
nich i południowych. Wasz rozmówca zjada 

końcówki wyrazów? Jest duża szansa, że 
pochodzi z Trøndelag. Podczas audycji ra-
diowej usłyszeliście wypowiedź z melodią, 
która zamiast z dołu do góry wędruje  
w odwrotnym kierunku? Na pewno należy 
do kogoś, kto mieszka daleko na północy. 
Pod nazwą nordnorsk kryje się zresztą 
grupa absolutnie najpiękniejszych norwe-
skich dialektów! Może właśnie któryś z nich 
stanie się Waszym ulubionym?

Marta Hinz

Każdy, kto miał styczność z Norwegami pochodzącymi z różnych części kraju, wie 
doskonale, że język mieszkańców krainy fiordów niejedno ma imię. Liczbę norweskich 
dialektów bardzo trudno oszacować, mówi się jednak, że jest ich co najmniej tyle, ile 
gmin, a więc nieco ponad 400. 
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Ograniczenie prawa do odpisów za za-
kwaterowanie i wyżywienie

Jedną z najważniejszych zmian jest ograni-

czenie prawa do odpisów za zakwaterowa-

nie i wyżywienie. Według propozycji osoba 

pracująca dla tego samego pracodawcy 

i mieszkająca w tej samej gminie przez 

okres dłuższy niż dwa lata, nie będzie już 

traktowana jako pendler z prawem do zwro-

tu kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 

Pomysł zawiera zastrzeżenie, że, jeśli taka 

osoba zmieni pracę i przeprowadzi się do 

innej gminy, dwuletni okres z prawem do 

odpisów będzie się liczył od nowa. Co istot-

ne, nawet po upływie dwóch lat pracodawcy 

nadal będą mogli zapewniać dojeżdżającym 

pracowników zakwaterowanie i wyżywienie 

według obowiązujących stawek.

Co ciekawe, ograniczenie nie dotyczy odli-

czania kosztów podróży – te, według propo-

zycji, będzie można odliczać tak długo, jak 

długo będzie się jeździć do rodziny miesz-

kającej w innej gminie, fylke czy kraju.

Okres dwóch lat ma zacząć obowiązywać 

od roku 2018, tak więc osoby, będące obec-

nie pendlerami, zachowają uprawnienia do 

odpisów przez kolejne dwa lata i utracą je 
dopiero w 2020 roku.

Niższy odpis za wyżywienie

Już od 2018 roku rząd chce ograniczyć 
możliwość odpisywania kosztów wyżywie-
nia. Prawo do tej ulgi mają mieć tylko osoby, 
mieszkające w miejscach bez możliwości 
gotowania (baraki, hotele, pensjonaty). 
Osoby wynajmujące mieszkania lub domy, 
mające dostęp do kuchni, będą musiały 
obejść się smakiem. Dodatkowo według 
autorów propozycji odpis jest nieproporcjo-
nalnie wysoki i powinien być niższy o 100 
NOK w stosunku do stawek obowiązują-
cych obecnie.

Likwidacja drugiej klasy podatkowej

Rząd planuje całkowitą rezygnację z drugiej 
klasy podatkowej. Powodem jest chęć akty-
wizacji zawodowej kobiet, zwłaszcza  
z rodzin imigrantów, bo to wśród nich i eme-
rytów jest najwięcej osób korzystających  
z tej ulgi.

Opodatkowanie wynajmu mieszkania

Autorzy projektu budżetu chcą także ure-
gulować krótkotrwały wynajem mieszkań, 
spopularyzowany w ostatnich latach przez 

platformy internetowe. Zniesiona ma zostać 
większość ograniczeń w kwestii podatków 
– od dochodu z okazjonalnego (krótszego 
niż 30 dni) wynajmu jednego lub kilku pokoi 
będzie trzeba zapłacić podatek, jeśli docho-
dy osiągnięte na tej drodze przekroczą  
10 000 NOK w skali roku.

A co z rozliczeniem roku 2017?

Osoby, które w 2018 roku będą rozliczać się 
z podatku za rok 2017, nie będą jeszcze ob-
jęte nowymi przepisami. Będąc pendlerem, 
nadal można będzie odpisać koszty zakwa-
terowania i wyżywienia według normalnych 
stawek – 315 NOK za nocleg w hotelu/pen-
sjonacie lub na kwaterze bez dostępu do 
kuchni i 205 NOK za nocleg w miejscu  
z możliwością przygotowania posiłku. 
Można także odpisać koszty podróży,  
przekraczające 22000 NOK (do granicy  
70 500 NOK) oraz skorzystać z drugiej klasy 
podatkowej. Osoby dopiero zaczynające 
pracę w Norwegii i płacące za swoje po-
dróże, zakwaterowanie i wyżywienie, będą 
mogły skorzystać z ulgi 10%.

Więcej szczegółów w sprawie rozliczeń 
podatkowych i praw do ulg znajdą Państwo 
na stronie www.podatek.no.

Zmiany w podatkach w 2018 roku
W budżecie Norwegii na rok 2018 znalazło się wiele punktów, dotyczących zmian w podatkach. Zmia-
ny te dotkną szczególnie osoby pracujące poza miejscem zamieszkania, w tym Polaków.

Magdalena Ułas

iStock@ hanifhamzahh
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Dla kogo ubezpieczenie zdrowotne na 
druku E 106?

Wnioskując o wydanie E 106 należy spełnić 
następujące warunki:

•	 być członkiem norweskiego systemu 
ubezpieczeń społecznych – tj. składki na 
ubezpieczenie społeczne (tzw. trygde-
avgift) są odprowadzane w Norwegii,

•	 pracować w Norwegii lub pobierać świad-
czenie z NAV np.: zasiłek dla bezrobot-
nych, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, 
tacierzyński lub macierzyński.

•	 posiadać stałe zamieszkanie w innym 
kraju Unii Europejskiej, np. w Polsce.

Nie jest natomiast potrzebne posiadanie 
stałego numeru personalnego, wystarczy 
numer tymczasowy tj. D-nummer.

Na podstawie formularza E 106 można 
również objąć ubezpieczeniem członków 
rodziny osoby wnioskującej. Należy jednak 

pamiętać, że nie można posiadać podwój-
nego ubezpieczenia. Jeśli więc rodzina lub 
osoba wnioskująca o E 106 korzysta 
z ubezpieczenia w Polsce należy zdecydo-
wać, które ubezpieczenie jest wybierane.

Procedura krok po kroku

W Norwegii za rozpatrzenie wniosku o wy-
danie druku E106 odpowiada HELFO (odpo-
wiednik polskiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia). Procedura rozpatrzenia wniosku 
może trwać ok 12 tygodni.

Do wniosku należy dołączyć następujące 
dokumenty: kopię paszportu lub dowodu 
tożsamości oraz dokumenty potwierdzają-
ce zatrudnienie lub pobieranie świadczeń 
w Norwegii. W przypadku umowy o pracę 
„starszej” niż rok – niezbędne jest dołącze-
nie dodatkowego potwierdzenia ciągłości 
zatrudnienia od pracodawcy.

Po rozpatrzeniu podania HELFO wysyła do 

wnioskodawcy dwa egzemplarze podstem-
plowanego druku. Oba egzemplarze należy 
dostarczyć do wojewódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia, który 
podstemplowuje oba egzemplarze. Jeden 
egzemplarz pozostaje w NFZ, natomiast 
drugi należy odesłać do HELFO. Wówczas 
druk E 106 nabiera mocy.

Okres ważności druku

Druk E 106 jest wydawany najczęściej na 
okres 2 lat, z zastrzeżeniem, że gdy umowa 
o pracę jest zawarta na okres krótszy niż 
dwa lata, ważność ubezpieczenia będzie 
równa okresowi zatrudnienia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po-
krycie kosztów leczenia odbywa się ponad 
tzw. wkład własny (egenandel) – w roku 
2017 wynoszący 2 205 NOK. W 2018 rząd 
planuje podwyższenie udziału własnego do 
kwoty 2 258 NOK.

Darmowe świadczenia medyczne na 
terenie Unii Europejskiej? To możliwe!
Nie każda osoba pracująca w Norwegii jest świadoma, jak ważne jest posiadanie druku E 106. To druk 
międzynarodowy poświadczający prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na terenie Unii 
Europejskiej, np. w Polsce, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Według planowanej dyrektywy o dele-
gowaniu pracowników, pracodawcy 

musieliby włączyć do wynagrodzenia 
pracowników oddelegowanych koszty 
zakwaterowania, wyżywienia i podróży 
między miejscem zamieszkania w innym 
kraju, a miejscem pracy w Norwegii. Związki 
zawodowe są podzielone. Część organizacji 

uważa proponowane rozwiązania za suk-
ces, inne jednak mają wątpliwości. Jednymi 
z najczęściej dyskutowanych aspektów jest 
pojęcie pracy oddelegowanej i maksymalnej 
długości trwania takiego stosunku pracy. 
Komisja Europejska zaproponowała jako 
granicę 24 miesiące, ale pojawiają się głosy, 
chcące skrócić ten czas do 18 miesięcy.

Jeśli dyrektywa wejdzie w życie, sposobem 
na jej obejście będzie zatrudnianie pracow-
ników zamieszkałych na miejscu. W ten 
sposób pracodawcy i agencje zatrudnienia 
będą mogły uniknąć płacenia za podróże, 
zakwaterowanie i wyżywienie pracowników. 
Niewykluczone, że wiele firm wybierze wła-
śnie tę drogę.

Możliwe zmiany w wynagrodzeniach 
dla pracowników delegowanych
Parlament Europejski pracuje nad dyrektywą, która może wywrócić norweski system płac dla pen-
dlerów do góry nogami. Chodzi o ujednolicenie pensji oraz obowiązek pokrywania kosztów podróży, 
zakwaterowania i wyżywienia pracowników oddelegowanych. Dla wielu podmiotów z Europy Środko-
wo-Wschodniej może to oznaczać znaczący wzrost kosztów pracy takich pracowników.

Katarzyna Redmer

Magdalena Ułas
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Norwescy naukowcy  
z ośrodków badawczych 
Sintef i IdeHandling prze-

prowadzili badania, dotyczące 
komunikacji na placach budowy. 
Wnioski z tych badań, opubliko-
wane w ich raporcie, nie są zasko-
czeniem dla osób  
z branży.

Wśród pracowników zatrudnio-
nych na norweskich placach 
budowy jedną trzecią stanowią 
cudzoziemcy. Większość  z nich 
to mieszkańcy Europy środkowej  
i wschodniej, którzy w dużej 
mierze posiadają odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie, 
natomiast bardzo niewielu z nich 
mówi po norwesku. Wiele osób 
ma również kłopoty z komunika-
cją w innych językach obcych, np. 
angielskim. Według badaczy to 
właśnie bariera językowa stanowi 
największy problem na placach 
budowy.

Kierownikom robót ciężko jest 
wydawać polecenia osobom, 
które nie znają norweskiego, czy 
nawet angielskiego. Niejednokrot-
nie dochodzi zatem do nieporozu-
mień, błędów oraz konfliktów.

Na to nakładają się różnice kultu-
rowe pomiędzy Norwegami,  
a pracownikami z Europy środko-
wej i wschodniej, którzy,  
w opinii badaczy, są o wiele bar-
dziej niepewni siebie niż Skandy-
nawowie. Pracownicy nienorwe-

skojęzyczni są bardziej zależni od 
otrzymywanych instrukcji, jedno-
cześnie zaś obawiają się głośno 
przyznać, że czegoś nie rozumieją 
i poprosić o powtórzenie polece-
nia lub dodatkowe wyjaśnienia.

Oprócz aspektu czysto technicz-
nego i ekonomicznego (błędy, 
będące wynikiem nieporozumień 
językowych, przysparzają do-
datkowych kosztów i opóźniają 
realizację projektów; w skrajnym 
przypadku mogą też doprowa-
dzić do katastrofy budowlanej), 
sprawa ma też wymiar społeczny. 
Osoby mówiące w tym samym 
języku mają tendencję do trzy-
mania się razem. Pracownicy ze 
wschodniej i środkowej Europy 
zamykają się we własnym gro-
nie i praktycznie nie nawiązują 
kontaktów ze swoimi norweskimi 
kolegami, z którymi nie potrafią 
się porozumieć.

Zarówno eksperci jak i firmy  
z branży budowlanej są świado-
me tych negatywnych zjawisk. 
Niemniej jednak w sytuacji, gdy 
zagraniczni pracownicy budow-
lani postrzegani są jako osoby, 
które są na budowie tylko tymcza-
sowo, firmom nie opłaca się inwe-
stować w szkolenia językowe. 

Źródła: 
FAFO
gemini.no
elmagasinet.no

Błędy budowlane skutkiem 
nieporozumień językowych
Brak znajomości języka prowadzi do nieporozumień, a te mogą przekładać się na błędy. 
W niektórych przypadkach ta niewiedza bywa jednak szczególnie niebezpieczna. Za 
przykład posłużyć może nam raport z przepływu informacji na placu budowy.

Barbara Cecylia Liwo
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Polish Connection:Mijają 4 lata od Pani 
przeprowadzki do Bergen. Czy z perspek-
tywy czasu uważa Pani, że miniony rok był 
szczęśliwy?

Justyna Kotowiecka: Nie jestem przesąd-
na. To rok wielu zmian i życiowych decyzji.

PC: Dlaczego ten kierunek? Moda na Skan-
dynawię?

J.K.: Nie. To zupełny przypadek. Nigdy nie 
myślałam o Norwegii jako krainie przyjaznej 
do życia, owszem interesowałam się histo-
rią, przeczytałam wiele książek ze Skan-
dynawią w tle, niemniej nie wyobrażałam 
sobie życia tutaj.

PC: To co zadecydowało?

J.K.: Mieszkałam 10 lat w USA. Gdy dzieci 
zaczęły szkołę, podjęłam decyzję o po-
wrocie. Nie wiem czy słuszną, czy nie. To 
będzie można ocenić za kilkanaście lat. 
Tęskniłam bardzo za Polską. W tej miłości 
do kraju byłam bardzo samolubna i samot-
na. Myślałam, że wszyscy czują i rozumieją 
jak ja. Nie patrzyłam na dzieci i męża, którzy 
nie chcieli zmieniać niczego w swoim do-
tychczasowym spokojnym życiu. Ja czułam 
jakąś presję, moralny obowiązek. Wiedzia-
łam, że mieszkając na Florydzie nie prze-
każę dzieciom tego patriotycznego ducha, 
który ja wyniosłam z domu pełnego tradycji 
i opowieści Babci, która brała udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Postawiłam na swo-
im i wróciliśmy wszyscy. Wkrótce jednak 
okazało się, że nic nie jest takie jak sobie 
wyobraziłam. Zresztą wyjeżdżając miałam 
24 lata i zupełnie inne oczekiwania od życia, 
które podziwiałam z entuzjazmem przez 
różowe okulary. To pamiętałam. Po powro-
cie byłam matką trójki dzieci, doświadczoną 
kobietą, która nie jest rządna przygód, a 
konkretnych rozwiązań i stabilizacji potrzeb-
nej do normalnego funkcjonowania. Do tego 
byłam przyzwyczajona. To mi dały Stany. 
W Polsce wciąż życie przypomina jazdę na 
rollercoasterze.

PC: I pojawiła się myśl ponownej emigra-
cji?

J.K.: Tak, już po kilku miesiącach posta-
nowiliśmy wyjechać. Naszym kierunkiem 
była Kanada. Włożyliśmy w to bardzo dużo 
pieniędzy i czasu, aby ostatecznie po ponad 
dwóch latach usłyszeć, że nasz wniosek 
został odrzucony. Wtedy mąż usiadł i wysłał 
CV do Anglii i Norwegii w odpowiedzi na 
ogłoszenia, które znalazł w internecie. Po 
trzech dniach przyszła odpowiedź z Bergen 
i nie myśląc za wiele spakował się i poleciał. 
To był listopad. W styczniu dołączyłam do 
niego z dziećmi.

PC: Dlaczego nie USA?

J.K.: Tak myślałam, że padnie to pytanie. 
W USA byłam nielegalnie. Dostałam zakaz 
wjazdu na 10 lat, gdy poszłam do amba-
sady i powiedziałam urzędnikom prawdę. 
Mąż też powiedział i otrzymał wizę, dzieci 
mają obywatelstwo, a ja zakaz... Ciężko jest 
zrozumieć prawo emigracyjne, które każdy 
urzędnik interpretuje na swój sposób.

PC: Znając już historię przyjazdu do Nor-
wegii, możemy przejść do życia w Bergen, 
gdzie trzy lata temu powołała Pani do 
życia organizację Propter Familia. Co 
oznacza ta nazwa?

J.K.: Propter to słowo zaczerpnięte z łaciny. 
Ma wiele znaczeń, a jedno z nich to “dla do-
bra”. Znane jest powiedzenie propter bonum 
Reipublicae - dla dobra Rzeczypospolitej. 
Spodobało mi się, gdy w rozmowie zasuge-
rował mi je znajomy. I tak powstała orga-
nizacja Propter Familia - dla dobra rodziny. 
Nazwa trudna, nie kojarząca się z Polską, 
ale z systemem wartości, gdzie rodzina 
jest podstawową komórką społeczeństwa. 
Pomysł spodobał się również Jarosławowi  
i Małgorzacie Szulc, którzy są zaangażowa-
ni w życie organizacji od samego początku. 
To z Jarkiem otworzyliśmy Propter Familia, 
z czasem doszła do nas niezastąpiona Ju-
styna Szwarc i tak to wszystko się zaczęło.

PC: Jaki jest zakres działania? Na co może 
liczyć człowiek trafiający do organizacji?

J.K.: Początkowo chciałam, aby to było ta-
kie centrum rzetelnych informacji dla nowo 
przybyłych do Norwegii rodaków. Ja sama 
czułam się zagubiona. Bez znajomości 
języka, specyfiki kraju, prawa, zwyczajów 
kulturowych łatwo o błędy, a jak wiadomo 
one nas zawsze dużo kosztują, nie tyle pie-
niędzy co nerwów i zdrowia psychicznego. 
Stąd ta funkcja informacyjna, stworzenie 
bazy firm, organizacji i instytucji, które są 
kompetentne w tym, co robią i mogą służyć 
za drogowskaz. Dość szybko się okazało, 
że jest ogromne zapotrzebowanie na psy-
chologa polskojęzycznego i tak powstał 
kolejny projekt, gdzie wykwalifikowane 
osoby - Joanna Pilarczyk i Magdalena 
Baziuk-Nyga prowadzą nieodpłatne kon-
sultacje i terapię przez Skype. Następnym 
krokiem było powołanie do życia Projektu 
Mama, gdzie od dwóch lat koordynuje go 
Aleksandra Podwiązka. Z zajęć skorzystało 
już blisko sto kobiet. Moim marzeniem było 
stworzenie organizacji, która odpowiada na 
zapotrzebowanie Polonii w Bergen, dlatego 
bacznie obserwowałam to środowisko. I tak 
powstały kolejne projekty.

PC: Czy ma Pani świadomość ciążącej 
odpowiedzialności za brata-emigranta?

„Nie powołałam do życia 
organizacji by zbawiać świat, 
tylko aby służyć”
O życiu na emigracji, miłości do ojczyzny a jednocześnie bolesnej konfrontacji z polską 
rzeczywistością, opowiada nam Justyna Kotowiecka – założycielka organizacji Propter 
Familia, powołanej w 2013 roku dla dobra polskich rodzin w Norwegii. 
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J.K.: Tak. Ogromne, niemniej nie powołałam 
do życia organizacji, by zbawiać świat, tylko 
aby służyć. I tą pomocą służę. Każdy może 
przyjść, zadzwonić porozmawiać. Czasami 
ta rozmowa, ten czas, który poświęca się 
na wysłuchanie historii jest ważniejszy niż 
wszystko inne. Często jest tak, że człowiek 
mówiąc o swoich problemach, czy pomy-
słach, obawach sam wpada na genialne 
rozwiązania. Drzemie w nas, w Polonii, 
ogromny potencjał i cieszę się jak go  
w sobie odkrywamy.

PC: A co powie Pani o polskiej mentalno-
ści, o człowieku-wilku dla bliźniego  
z Ojczyzny?

J.K.: Jesteśmy ludźmi. To wszystko. Są 
wśród nas wilki, owce, lwy. Czy to w Polsce, 
czy na obczyźnie. To nie ma znaczenia.

PC: Buduje Pani nowe doświadczenie emi-
gracyjnej tożsamości, pamięci o tym, co 
polskie? Czy wręcz przeciwnie, pomagasz 
zapomnieć, otwierając drzwi do nowego?

J.K.: Każdy z nas otworzył drzwi do nowego 
i świadomie przekroczył próg. To jest ekscy-
tujące, ale i przerażające. Jedni z nas kro-
czą powoli, oglądając się za siebie, a drudzy 
pędzą na oślep. W tym wszystkim jednak 
najważniejsza jest tożsamość. Świadomość 
tego, kim jesteśmy. Chciałabym, abyśmy  
o tym pamiętali. Można pięknie połączyć 
oba te światy. Zaakceptować zmiany, otwo-
rzyć się na nowe, wykorzystując wiedzę 
i swoje pochodzenie. Takim wzorem dla 
mnie jest Polonia Amerykańska, choć samo 
społeczeństwo lokalne tam jest inne, bar-
dziej przyjazne i otwarte.

PC: Jakie są przyczyny emigracyjnych 
niepowodzeń?

J.K.: Czas. Na wszystko trzeba sobie dać 
czas. To po pierwsze. Po drugie, ciągłe my-
ślenie o powrocie. Planowanie co będzie jak 
już zarobimy i wrócimy. To życie i tu i tam. 
W rezultacie lata mijają i nie ma nas ani tu, 
ani tam. Porównywanie, to kolejna rzecz, 
która nie pomaga, a szkodzi.

PC: Kim była Pani jako polska dziewczy-
na przed emigracją? Czy każda kolejna 
emigracja to utrata siebie, jakiejś ważnej 
części?

J.K.: Ja nigdy nie chciałam emigrować.  
Ani do USA, ani do Norwegii. Jako 23-letnia 
dziewczyna pojechałam na rok do Anglii, 
wracając zarzekałam się, że nigdy więcej. 
Za dwa lata siedziałam w samolocie do 
Miami. Pamiętam, że jako dziecko mówi-
łam, iż nie chcę zwiedzać świata, że nie 
chcę wiedzieć, co jest poza granicami kraju, 
by później nie żałować, że się urodziłam  
w Warszawie. Dziś wiem, że nie ma czego 
żałować. Jestem rozerwana na trzy. Ko-
cham swoją Warszawę pełną zapachów  
z dzieciństwa. Kocham Deerfield Beach, pla-

żę, która przypomina mi o beztrosce, oliwce 
dziecięcej i radosnym uśmiechu pełnym 
słońca. Zakochuję się w Bergen, mieście na 
tyle małym, a jednocześnie tak dużym, że 
wciąż zdarza mi się zgubić. Wszędzie zo-
stawiłam część siebie. Wspomnienia. Przy-
jaciół. Każde z tych miejsc jest ogromnie 
ważne. Jedyne w swoim rodzaju. Jestem 
wszędzie. Pomiędzy.

PC: I tu pojawia się pytanie o narodziny po-
ezji. Czy ona jest wyrazem buntu, samot-
ności, a może przeciwnie - miłości, szczę-
ścia, potrzeby pisania samej w sobie?

J.K.: Pisanie jest ogniwem łączącym 
wszystko to co mam, z tym co zgubiłam po 
drodze.

PC: Czy chce Pani wzbić się ponad rze-
czywistość? Jaka ona jest? Zawiodła się 
Pani? Jest surowa? Buduje Panią, czy 
niszczy?

J.K.: Rzeczywistość ma kolory i smaki, 
zapachy. Poezja jest, choć nie zawsze, 
jej odbiciem. Umiem poruszać się w obu 
tych światach i nie wyobrażam sobie, aby 
któregoś z nich zabrakło. Nie pragnę wzbić 
się ponad rzeczywistość ani widzieć świata 
takim jakim nie jest. To, czego się boję to 
anonimowości, nieistnienia po śmierci, 
zapomnienia. Dlatego piszę, bo słowo prze-
trwa i wierzę, że zakurzone teksty znajdzie 
jakieś moje pra, pra, prawnuczę i zapyta się, 
kto to napisał.

PC: Czy organizacja jest też taką formą 
obrony przed zapomnieniem?

J.K.: Nie. To zupełnie coś innego. Tu czuję, 
że żyję. Jestem częścią projektu, który 
ma na celu umilić wszystkim pobyt na 
emigracji, który ma łączyć Norwegię z Pol-
ską i nas samych. Organizacja to ludzie. 
Przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. 
To Polonia bergeńska. Wciąż dochodzą 
do nas nowe osoby, które mają serce na 
dłoni. Taką osobą jest między innymi Marta 
Jędryka-Plesińska, która zaczęła z nami 
współpracować ponad rok temu, a której 
nie są obojętne dzieci. To im i ich rozwojowi 
poświęca najwięcej uwagi. Również z jej 
inicjatywy we współpracy z Aleksandrą 

Podwiązką powstał najnowszy projekt 
Salonik Kobiecy. Marzena Żak to anioł, 
który czyta swoim anielskim głosem bajki 
najmłodszym i koordynuje Bergen Ungdom 
Art, projekt skierowany do dzieci w wieku 
szkolnym. Andrzejowi Gołuckiemu tak się 
spodobała idea, że stworzył dla nas stronę 
internetową. Organizacja to w końcu wszy-
scy członkowie Propter Familia, których jest 
coraz więcej.

PC: Jak widzi Pani swoją najbliższą przy-
szłość, który z projektów w tym momencie 
jest dla Pani priorytetem, a może wszyst-
kie traktuje Pani na równi?

J.K.: Projekty Propter Familia są jak moje 
dzieci, a je kocha się wszystkie. Nie umiem 
wyróżnić jakiegoś szczególnie, niemniej 
chciałabym, aby było więcej tych kulturalno-
społecznych, abyśmy mogli pielęgnować  
w nas polskość. Mam też jeden projekt, 
który zaczęłam rok temu, a którego nie 
dokończyłam. To mój cel na 2018 rok, ale 
nie będę zdradzać szczegółów. To tyle 
jeśli chodzi o organizację, bo prywatnie 
chciałabym teraz skoncentrować się 
na sobie. Większość życia poświęciłam 
mężowi, jeżdżąc za nim oraz dzieciom, 
zapominając o tym, że kobieta to nie tylko 
matka i żona, ale również człowiek, który 
potrzebuje czasu i przestrzeni dla siebie, 
aby być całkowicie spełnionym, a co za tym 
idzie szczęśliwym. Teraz do pełni szczęścia 
brakuje mi normalnej pracy zarobkowej, 
nie wierzyłam, że to kiedyś powiem, ale tak 
jest. Propter Familia to organizacja non-
profit, nie czerpię z niej żadnych korzyści 
finansowych, może z czasem stanie się 
miejscem pracy, niemniej nie teraz. A ja 
chcę już poczuć tę niezależność finansową. 
Jestem dobra w administracji, księgowości 
i mediach społecznościowych. Lubię 
to i chciałabym być czynna zawodowo. 
Niby zwykła rzecz, a jednak na obczyźnie 
stanowi wyzwanie. I pisanie… To czas, aby 
w końcu, po czterdziestce, spełnić swoje 
największe marzenie. Gdyby udało mi się 
połączyć wszystko w jedno, mogłabym  
o sobie powiedzieć - szczęściara. Wierzę, 
że na wszystko nadejdzie czas, a ja mam tę 
zaletę, że jestem cierpliwa.
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NIELIMITOWANE
ROZMOWY

Pozostałe ceny dotyczą połączeń do krajów niewliczonych w pakiet, na numery specjalne, w strefi e bezcłowej, na statkach oraz pokładzie samolotów.
Prędkość transferu zależy od zasięgu oraz innych czynników. Czytaj więcej na myca..no

POLSKA

NIEMCY

USA
LITWA

DANIA

SZWECJA
ŁOTWA

UK

KANADA
IRLANDIA

RUMUNIA
USA

NOWOŚĆ

KANADA
NOWOŚĆ

IRLANDIA
NOWOŚĆ

RUMUNIA
NOWOŚĆ

300kr
miesięcznie

BEZ LIMITU
po Norwegii

BEZ LIMITU
SMS & MMS

INTERNET
3 GB

BeFree
wlicza również
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 Warszawa
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 warszawa@polishconnection.no | tel. +48 221 021 999

Oslo 
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Moss 
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