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Prezes Zarządu Polish Connection

Szanowni Czytelnicy

Dobiegł końca sezon podatkowy, ale to nie pora na odpoczynek. Od-
dajemy w Państwa ręce nowy numer naszego pisma. Norwescy 

prawodawcy nie próżnowali w pierwszej połowie tego roku, dlatego 
przygotowaliśmy podsumowanie najbardziej aktualnych zmian w prze-
pisach. Wiemy też, że nie wszyscy odpoczywają, a wyjazdy nie zawsze 
są wyjazdami na urlop, dlatego zachęcamy do przeczytania artykułu,  
w którym porównujemy delegację i oddelegowanie pracowników oraz 
zakładaniu przez pracowników własnych działalności gospodarczych  
i konsekwencjach takiego postępowania. Polecamy także artykuł, doty-
czący wypowiedzeń umów o pracę.

Chyba wszyscy zgodzą się z nami, że nie ma dobrego czasu na cho-
rowanie, każdy czas jest jednak właściwy na przeczytanie o metodach 
naliczania zasiłku chorobowego w okresie pracodawcy i egenmeldingu 
(zwolnieniu chorobowym na żądanie). Przezorny zawsze przygotowany 
(na okres chorobowy). A jeśli już zachorujemy i przyjdzie nam zmierzyć 
się z NAV, warto wiedzieć, w jakich sytuacjach przysługuje nam pomoc tłumacza, o czym również piszemy w tym 
numerze.

Na koniec polecamy artykuł naszego partnera, dotyczący zarządzania flotą pojazdów oraz sprzętem budowla-
nym. Przedsiębiorcy na pewno znajdą dla siebie dogodne rozwiązania.

Życzymy Państwu miłej lektury i udanego wypoczynku!
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DELEGOWANIE PRACOWNIKA 

(PODRÓŻ SŁUŻBOWA)

Prawną definicję delegacji zawiera 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (j.t.: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.; dalej K.p.) 
Artykuł 775 tegoż kodeksu stanowi, 
że pracownikowi wykonującemu 
na polecenie pracodawcy zadanie 
służbowe poza miejscowością, 
w której znajduje się siedziba pra-
codawcy lub poza stałym miejscem 
pracy, przysługują należności na 
pokrycie kosztów związanych z po-
dróżą służbową. Ani ten przepis, ani 
żaden inny nie określa jednak mak-
symalnego czasu trwania podróży 
służbowej. 

W doktrynie prawa pracy natomiast 
istnieje pogląd, że delegacja może 
trwać do 3 miesięcy. Pogląd ten wy-
wodzi się z brzmienia art. 42 § 4 K.p. 
zgodnie z którym „wypowiedzenie 
dotychczasowych warunków pracy 
lub płacy nie jest wymagane w razie 
powierzenia pracownikowi, w przy-
padkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy, innej pracy niż określo-
na w umowie o pracę na okres nie-
przekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje 
to obniżenia wynagrodzenia i odpo-
wiada kwalifikacjom pracownika”. 

Jednak pogląd ten jest przez część 
środowiska prawniczego kwestio-
nowany, ponieważ przepis ten mówi  
o zmianie warunków pracy, a nie 
zmianie miejsca jej wykonywania.

Co na to doradcy podatkowi?

Wielu doradców podatkowych uzna-
je, że delegacja kończy się po pół roku 
(czyli po upływie 183 dni) ponieważ 
po tym okresie obowiązek płacenia 
podatków powstaje w kraju, w któ-
rym pracownik wykonuje pracę (na-
bywamy rezydencję podatkową).

Co cechuje delegację (podróż  
służbową)?

•	 podróż poza miejsce pracy
•	 fizyczne podróżowanie
•	 dokument polecenia podróży służ-

bowej
•	 brak zmian w umowie o pracę
•	 wypłata diet
•	 zwrot kosztów noclegów i podróży
Delegacja (podróż służbowa)  
a podatki i ZUS

Najważniejszym obowiązkiem pra-
codawcy z tytułu podróży służbowej 
pracownika jest wypłata diet oraz 
zwrot kosztów poniesionych na po-
dróż oraz nocleg. Zwrot kosztów 
podróży służbowej oraz wypłata diet 
są zwolnione z opodatkowania oraz 
składek ZUS i są wliczone do docho-
du. W czasie trwania delegacji pra-

cownik nadal związany jest umową 
o pracę istniejącą w Polsce i podlega 
tutaj ubezpieczeniom społecznym.

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA 
(A1)

Na czym polega oddelegowanie pra-
cownika?

Oddelegowanie pracownika polega 
na tym, że polskie przedsiębiorstwo 
wysyła pracowników do pracy poza 
granice Polski, aby zrealizować 
umowę zawartą z zagranicznym 
kontrahentem.

Pracownikiem oddelegowanym 
(zgodnie z przyjętą w dyrektywie de-
finicją) jest pracownik, który przez 
ograniczony okres wykonuje swoją 
pracę na terytorium innego pań-
stwa członkowskiego niż państwa, 
w którym pracuje na co dzień. Za 
definicję pracownika przyjmuje się 
definicję stosowaną w prawie pań-
stwa członkowskiego, na terytorium 
którego pracownik jest delegowany. 

Okres oddelegowania może wynosić 
nie więcej niż 24 miesiące.

Co na to doradcy podatkowi?

W przypadku oddelegowania pra-
cownika wpływ na to, gdzie pracow-
nik będzie opodatkowany, mają mię-
dzynarodowe konwencje o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 

Delegować czy oddelegować 
pracownika - oto jest pytanie

Magdalena Polakowska

W prawie polskim nie występuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy pojęciami oddelego-
wania i delegacji (podróży służbowej), a już stanowczo o tym, czy mamy do czynienia 
z jednym czy z drugim, nie decydują ani 3 miesiące, ani 90 dni. Kiedy w takim razie 
mówimy o delegacji a kiedy o oddelegowaniu pracownika?
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Wiele konwencji przewiduje, iż re-
zydencję podatkową nabywa się  
w momencie, w którym czas poby-
tu na terenie innego kraju przekra-
cza 183 dni w ciągu 12 miesięcy.  
W przypadku Norwegii należy zwró-
cić uwagę na to z jakim typem kon-
traktu mamy do czynienia. Jeśli 
mamy kontrakt entreprise (samo-
dzielne zlecenie), opodatkowanie 
pracownika następuje po 6 m-cach 
(chyba że pracodawcy powstał  
w Norwegii zakład w rozumieniu ar-
tykułu 5. konwencji — w takim przy-
padku - tj. w przypadku, gdy pracow-
nik pracuje na rzecz takiego zakładu 
— liczba dni pobytu nie ma znaczenia 
— miejscem opodatkowania pracow-
nika będzie Norwegia), jeśli mamy 
kontrakt utleie (wynajem siły robo-
czej), opodatkowanie pracownika na-
stępuje od dnia 1.

Co cechuje oddelegowanie?

•	 czasowa zmiana miejsca pracy - 
nie musi wiązać się z podróżowa-
niem,

•	 w przypadku A1 maksymalny 
okres oddelegowania to 24 m-ce,

•	 umowa/aneks na oddelegowanie,

•	 nie przysługują dodatkowe na-
leżności (możliwa jest wypłata 
dodatku za rozłąkę, np. w branży 
stoczniowej w Norwegii).

Pracownik oddelegowany ma pra-
wo do minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w państwie, do 
którego jest oddelegowany, o ile wy-
nagrodzenie to jest wyższe od wy-
nagrodzenia minimalnego obowią-
zującego w państwie pochodzenia. 

W Norwegii są to stawki minimalne 
za godzinę pracy w poszczególnych 
branżach.

Oddelegowanie a podatki i ZUS

W przypadku Norwegii decydujące 
dla tego, czy pracownik będzie opo-
datkowany w Polsce, czy w Norwegii 
będą:

•	 konwencja podatkowa,

•	 typ podpisanego kontraktu.

W momencie, w którym oddelegowu-
jemy pracownika na podstawie for-
mularza A1, składki na ubezpieczenie 
społeczne opłacane są w Polsce wg. 
aktualnych stawek procentowych.

Mimo, że składki od wynagrodzenia 
odprowadzane są w Polsce, do nor-
weskiego urzędu skarbowego należy 
zawsze raportować wynagrodzenie 
uzyskane przez pracowników za pra-
cę na terenie Norwegii. Niezależnie 
od tego, czy dany dochód podlega 
opodatkowaniu w Norwegii, czy nie 
oraz czy podlega oskładkowaniu, czy 
nie.
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„Nikt” nie przestrzega zasad 
obliczania wynagrodzenia 
chorobowego

Izabela Olejnik

Zasady obliczania zasiłków chorobowych są tak skomplikowane i czasochłonne,  
że wiele osób po prostu daje sobie z nimi spokój i nie przeprowadza dokładnych wyli-
czeń, a to może doprowadzić do tego, że pracownicy dostaną źle naliczone „chorobowe”.

Od stycznia 2019 weszły w życie 
nowe przepisy, dotyczące obli-

czania zasiłku chorobowego. Spo-
wodowało to, że wiele osób ma teraz 
świadomość, jak wylicza się pod-
stawę zasiłku, również w przypadku 
pojedynczych dni nieobecności. Je-
śli podstawa zostanie źle wyliczona, 
pracownicy otrzymają wypłatę za-
siłku w niewłaściwej wysokości, a to 
może również doprowadzić do tego, 
że pracodawca otrzyma zbyt mały 
zwrot z NAV.

- Odnosimy wrażenie, że wielu pra-
codawców nie jest w stanie obliczyć 
podstawy zasiłku chorobowego,  
a zamiast tego wypłaca wynagrodze-
nie, które pracownik powinien mieć, 
gdyby był w pracy. Niektórzy uważają 
za „nowość”, że od 2019 r. należy obli-
czyć podstawę zasiłku chorobowego, 
ale od dziesięcioleci było to obowiąz-
kiem pracodawcy. Nowością w tym 
roku jest sposób obliczania podsta-
wy zasiłku — mówi Berit Stokstad, 
doradca prawny ds. HR i zarządzania  
w Infotjenester.

Pomyłki związane z nieobecnościa-
mi

Od 2019 r. podstawa obliczeń ustala-
na jest na podstawie dochodu zgło-

szonego do A-melding za ostatnie  
3 miesiące kalendarzowe, poprzedza-
jące czas niezdolności do pracy. O ile 
dana osoba była codziennie w pracy 
przez te 3 miesiące, nie ma żadnego 
problemu.

- Bardzo często nie odzwierciedla to 
rzeczywistości. W przypadku wielu 
rodzajów nieobecności pracodawca 
musi dokonać ręcznej kalkulacji, chy-
ba że specjalista ds. płac ma jakieś 
rozwiązanie techniczne, które to ob-
sługuje — mówi Stokstad.

Następujące typy nieobecności  
w 3-miesięcznym okresie, poprze-
dzającym okres choroby, spowodują, 
że wypłata może okazać się niepra-
widłowa, jeśli jako podstawę przyjmie 
się normalną pensję:

•	 Egenmelding czyli samodzielne 
zgłoszenie własnej choroby

•	 Zwolnienie lekarskie w przypadku 
własnej choroby

•	 Nieobecność z powodu choroby 
dziecka / opieki nad dzieckiem

•	 Urlop
•	 Zwolnienia płatne i bezpłatne
•	 Dni seniora
Potrącenia

W przypadku jednego z powyższych 
rodzajów nieobecności pracodaw-

ca potrąca wypłacony zasiłek cho-
robowy, zasiłek opiekuńczy, wyna-
grodzenie za urlop (feriepenger)  
i wynagrodzenie wypłacane podczas 
zwolnienia i zastępuje odliczenie wy-
nagrodzeniem, które pracownik powi-
nien był mieć, gdyby był w pracy. Pra-
wo o ubezpieczeniach społecznych 
zdefiniowało termin „wynagrodzenie” 
jako płatność za wykonaną pracę.

- Nadal słyszymy od pracodawców, 
że będą korzystać tylko ze stałej mie-
sięcznej pensji bez dokładnego ob-
liczania podstawy zasiłku chorobo-
wego. Ponieważ zwolnienia poniżej  
14 dni nie wynikają z A-melding 
(zestawieniu dochodów od praco-
dawcy), podstawą obliczenia będzie 
zazwyczaj faktyczny przychód za 
ostatnie 3 miesiące, raportowany do 
A-melding. Jeśli ktoś nie uwzględ-
ni nieobecności, podstawa obliczeń 
prawdopodobnie będzie błędna —
mówi Stokstad.

Na przykład potrącenie na urlop bez 
wynagrodzenia doprowadzi do zbyt 
niskiej podstawy.

Zasiłek chorobowy dla pracowni-
ków godzinowych

W przypadku osób otrzymujących 
wynagrodzenie godzinowe, podsta-

5



wa obliczenia jest również określa-
na na podstawie zgłoszonego do  
A-melding dochodu za ostatnie  
3 miesiące kalendarzowe przed okre-
sem niezdolności do pracy. W tej 
grupie pracodawca w swoim okresie, 
tzw. arbeidsgiverperioden, wypłaci 
zasiłek chorobowy w oparciu o do-
chód z ostatnich 3 miesięcy, podzie-
lony przez liczbę rzeczywistych dni 
roboczych.

W raporcie o przychodach do NAV 
pracodawca musi określić średnią 
zgłoszonych dochodów za ostatnie  
3 miesiące.

- Problemy dotyczące zgłaszania 
dochodu do NAV są takie same, jak  
w przypadku osób ze stałym mie-
sięcznym wynagrodzeniem. Z drugiej 
strony zakładamy, że stawka dzienna 
w okresie pracodawcy jest łatwiejsza 
do obliczenia. Problem polega jednak 
na tym, że bardzo wielu pracodaw-
ców nie dokonuje konkretnej kalku-
lacji stawki zasiłku chorobowego, ale 
wypłaca zasiłki chorobowe odpowia-
dające wynagrodzeniu, które pracow-
nik powinien był mieć, gdyby dana 
osoba pracowała — mówi Stokstad.

Wypłata może być bardzo nieprawi-
dłowa

Wcześniej, kiedy dochód był zmien-
ny, jego średnia mogła być uży-

wana przez dłuższy i reprezenta-
tywny okres. Zgodnie z pracami 
przygotowawczymi wyliczano śred-
nią za ostatnie 12 miesięcy. Nie jest 
to już możliwe, ponieważ wg prawa 
istnieje wyraźne ograniczenie do 
średniej za ostatnie trzy miesiące ka-
lendarzowe.

- Jeśli pracownik przebywa na zwol-
nieniu lekarskim przez okres, kiedy 
było niewiele lub nie było żadnych 
zmiennych dodatków lub zwolnienie 
przypada na okres, w którym nie ma 
premii/prowizji, podstawą obliczenia 
będzie „tylko” zwykłe miesięczne wy-
nagrodzenie. Jeśli pracownik prze-
bywa na zwolnieniu chorobowym 
po wypłaceniu większej premii, pod-
stawa zasiłku chorobowego będzie 
znacznie większa i być może wy-
jątkowo wysoka. Pracodawca nie 
może tego zmienić, ale po upływie 
okresu pracodawcy NAV przejmie 
płatność i oceni podstawę zasiłku 
chorobowego zgodnie z § 8-30 Usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych.  
Z przepisu tego wynika, że   jeśli do-
chód podany przez pracodawcę  
w rachunku zysków i strat odbiega  
o 25% od średniego zgłoszonego do-
chodu do A-melding w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy, należy użyć średniej  
z 12-miesięcznego dochodu — mówi 
Stokstad.

Infotjenester zna przykłady np.  
z handlu detalicznego, gdzie w grud-
niu wiele osób pracuje dużo więcej,  
a pensja jest zazwyczaj wypłacana w 
styczniu, styczeń jest bardzo dobrym 
miesiącem do uwzględnienia w okre-
sie obliczeniowym.

Po co zasady, które nie są prze-
strzegane?

Berit Stokstad i jej koledzy uważa-
ją, że niefortunne są przepisy, które  
w praktyce nie są przestrzegane 
przez dużą część firm. Kiedy nowe 
regulacje były w 2016 roku poddane 
konsultacjom społecznym, Infotjene-
ster, w swojej odpowiedzi na konsul-
tacje, stwierdziło, że przepisy powin-
ny zostać uproszczone i ujednolicone 
zgodnie z tym, co jest praktykowane.

- W związku z konsultacjami społecz-
nymi zasugerowaliśmy, że zasiłek 
chorobowy w okresie pracodawcy 
jest obliczany na podstawie tego, co 
dana osoba zgodziła się otrzymać  
w okresie choroby. Naszym zdaniem 
pozwoliłoby to zaoszczędzić czas 
pracodawcom bez pozbawiania pra-
cowników prawa do pełnego ubez-
pieczenia w czasie choroby. To, że nie 
jest to brane pod uwagę, prowadzi do 
tego, że wielu nie stosuje się do prze-
pisów, z konsekwencjami, jakie się  
z tym wiążą — mówi Stokstad.
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Egenmelding - wolne na żądanie 

Izabela Olejnik

Zachorowałeś i nie dasz rady pójść do pracy? Możesz skorzystać z prawa do tzw. 
egenmelding, czyli oświadczenia własnego o nieobecności w pracy z powodu choroby 
własnej lub dziecka poniżej 12. roku życia  – nieobecność usprawiedliwiona płatna  
w 100%. W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące egenmelding i do-
wiesz się, jakie zmiany obowiązują od tego roku.

Komu przysługuje prawo do egen-
melding i jak długo można choro-
wać bez przedstawienia zwolnienia 
lekarskiego?

Każdy może zachorować o każdej 
porze roku i jeśli pracujesz, może być 
konieczne wzięcie paru dni wolnego, 
aby dojść do siebie. Nie możesz jed-
nak brać dni chorobowych na wła-
snych warunkach.

Co do zasady, możesz skorzystać  
z egenmelding przez cztery okresy  
w trakcie dwunastomiesięcznego 
okresu pracy, ale maksymalnie trzy 
dni za jednym razem. Czyli mówiąc 
prościej — 4 razy po 3 dni, czyli 12 dni 
wolnego na żądanie. 

Zanim będzie można skorzystać  
z egenmelding, trzeba być zatrudnio-
nym w firmie co najmniej dwa mie-
siące, ale zasady korzystania z egen-
melding mogą różnić się w zależności 
od miejsca pracy, pracodawca może 
zezwolić swoim pracownikom na 
wcześniejszy egenmelding, np. już 
po czterech tygodniach. Niektórzy 
pracownicy (np. osoby w podeszłym 
wieku, osoby niepełnosprawne) mają 
prawo do egenmelding w wymiarze 
24 dni bez konieczności dostarcze-
nia zwolnienia chorobowego. Trzeba 
jednak spełnić podstawowy warunek, 
tj. być niezdolnym do wykonywania 
pracy ze względu na własną chorobę 
lub uraz. Nie należy korzystać z egen-
melding, jeśli faktycznie nie ma takiej 
potrzeby.

Egenmelding po weekendzie, urlo-
pie i zwolnieniu lekarskim

Istnieją nie tylko reguły określające, 
przez ile dni z rzędu można korzy-
stać z egenmelding, ale są też pew-
ne ograniczenia, dotyczące sposobu 
jego wykorzystania.

Jeśli zachorujesz w piątek i w po-
niedziałek po weekendzie nadal bę-
dziesz chory, musisz mieć zwolnienie 
lekarskie od poniedziałku. Dzieje się 
tak, ponieważ sobota i niedziela są 
wliczone w dni przypadające na jeden 
okres egenmelding.

Nie ma żadnych ograniczeń w ko-
rzystaniu z egenmelding po urlopie, 
ponieważ nie jest to uważane za 
przerwanie stosunku zatrudnienia. 
Jednak po zwolnieniu chorobowym 
istnieją pewne ograniczenia.

- Jeśli korzystałeś z długoterminowe-
go zwolnienia chorobowego, a praco-
dawca wypłacił zasiłek chorobowy 
za cały okres pracodawcy, tzw. arbe-
idsgiverperiode, który wynosi 16 dni, 
jesteś „poza okresem pracodawcy”. 
Wtedy musisz, aby móc ponownie 
skorzystać z egenmelding, być zdol-
nym do pracy przez 16 dni i podjąć 
pracę chociaż na 1 dzień.

EGENMELDING ZARAZ PO 
ZWOLNIENIU CHOROBOWYM, 
KIEDY OBOWIĄZUJE OKRES 
PRACODAWCY

• Wznowiłeś pracę na pełnym 
etacie i pracujesz co najmniej 

jeden dzień po zwolnieniu lekar-
skim

• Nie korzystałeś ze wszystkich 
trzech dni egenmelding w cią-
gu jednego okresu pracodawcy 
(16 dni)

• Pozostajesz nadal w tym sa-
mym okresie pracodawcy

• Przykład: Pracujesz na 100% 
etatu i korzystasz z egenmel-
ding w poniedziałek i wtorek 
w 1. tygodniu. W środę w tym 
samym tygodniu odwiedzasz 
lekarza i zwalniasz się z pracy 
na jeden tydzień. W poniedzia-
łek w tygodniu 2. powróciłeś do 
pracy na pełen etat, ale choroba 
dopada cię ponownie we wto-
rek w tygodniu 2. 

Pracownik może skorzystać  
z egenmelding we wtorek w ty-
godniu 2., ponieważ jest w tym 
samym okresie pracodawcy, 
praca została wznowiona na 
pełnym etacie przed wystąpie-
niem nowego okresu choroby  
i nie wykorzystał wszystkich 
dni egenmeldingu (wykorzysta-
no dwa podczas pierwszej nie-
obecności).

Kiedy można utracić prawo do 
egenmeldingu?

Zakłada się, że istnieje wzajemne za-
ufanie pomiędzy pracodawcą a pra-
cownikiem, który może sobie wybrać 
dni choroby bez poświadczania, że   
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jest chory. Jednak zaufanie to może 
zostać zachwiane, jeśli będzie się 
nadużywało dobrodziejstw socjal-
nych.

Jeśli pracodawca ma uzasadnione 
powody, by zakładać, że nieobec-
ność nie jest spowodowana chorobą, 
można zostać pozbawionym prawa 
do egenmelding. Pracodawca może 
odmówić uznania pracownikowi 
egenmelding w przypadku, kiedy ma 
uzasadnione przypuszczenie, że pra-
cownik wykorzysta je nie na chorobę 
a w innym celu – np. na krótki wyjazd 
zagraniczny (co może dotyczyć pol-
skich pracowników). 

Pracodawca, przed podjęciem de-
cyzji, czy pracownik straci prawo do 
egenmelding, musi wezwać pracow-
nika na rozmowę, tak aby ten miał 
możliwość usprawiedliwienia się. 

Jeśli pracownik straci prawo do egen-
melding, musi przedkładać zwolnie-
nie lekarskie już od pierwszego dnia 
nieobecności.

Czy odzyska to prawo, czy nie, będzie 
można zdecydować dopiero po sze-
ściu miesiącach.

W domu z chorym dzieckiem

Jeśli masz dzieci w wieku poniżej 
12 lat, masz również prawo do po-
zostania w domu, gdy te zachorują. 
Aby otrzymać pieniądze na opiekę, 
musisz zarejestrować swój egenmel-
ding wskazując chorobę dziecka jako 
przyczynę nieobecności.

PRAWO DO EGENMELDING,  
JEŚLI MASZ CHORE DZIECI

•  Prawo do  przebywania  
w domu z chorymi dziećmi jest 
określone w rozdziale 9 II folke-
trygdloven (ustawy o ubezpie-
czeniach społecznych) i § 12-9 
arbeidsmiljøloven (norweskie-
go kodeksu pracy).

• Zazwyczaj trzeba pracować 
w miejscu pracy przez co naj-
mniej cztery tygodnie, zanim 
będzie można zostać w domu 
z chorymi dziećmi i otrzymać 
pieniądze na ich opiekę.

• Można otrzymać pieniądze 
na opiekę nad chorym dziec-
kiem w domu przed rozpoczę-
ciem nowej pracy przez cztery 
tygodnie z jednym wyjątkiem: 
pracowałeś lub byłeś w równo-
ważnej sytuacji (otrzymywałeś 
zasiłek chorobowy lub zasiłek 
dla bezrobotnych) bez przerwy 
przed nieobecnością.

- Jeśli opiekujesz się maksymalnie 
dwojgiem dzieci do 12 roku życia, 
masz dziesięć dni, które możesz 
przeznaczyć na ich opiekę w ciągu 
jednego roku kalendarzowego. Jeśli 
masz troje lub więcej dzieci, masz 
prawo do 15 dni wolnego.

Kwotę podwaja się jeśli pracownik 
jest jedynym opiekunem lub ma prze-
wlekle chore dzieci.

Dni przeznaczone na opiekę są nieza-
leżne od dni z egenmelding.

Na przykład wielu rodziców musi 
zostać w domu z dziećmi z astmą  
i alergiami w okresie, gdy w powietrzu 
występuje duże pylenie.

- Jeśli masz przewlekle chore dzieci, 
musisz udowodnić to, przedkładając 
zaświadczenie lekarskie od lekarza 
pediatry.

Zmiana reguł dotyczących  
egenmelding

Wzrosła liczba dni egenmelding w fir-
mach, które podpisały porozumienie 
IA (Inkluderende Arbeidsliv)

Można o tym nie wiedzieć, ale jeśli 
skorzysta się tylko z jednego dnia 
egenmelding, nie oznacza to, że ma 
się jeszcze 11 dni do wykorzystania.

Jeśli jesteś chory tylko jeden dzień, 
wykorzystałeś jeden z czterech okre-
sów, do których masz prawo. Ale jeśli 
firma, w której pracujesz, jest firmą 
IA, nie musisz stosować się do tych 
okresów. W przypadku pracy w takiej 
firmie otrzymasz więcej dni wolnego i 
możesz korzystać z nich pojedynczo.

„Jeśli pracujesz w firmie IA, możesz 
skorzystać z egenmelding przez 
maksymalnie osiem dni kalenda-
rzowych. Egenmelding można wy-

korzystać przez 24 dni kalendarzo-
we w okresie 12 miesięcy. Nie ma 
ograniczeń co do liczby przypadków,  
w których można korzystać z prawa 
do egenmelding.” pisze na swojej 
stronie internetowej NAV.

FAKTY O FIRMACH IA

• Firma IA to taka, która pod-
pisała porozumienie IA-avtale  
(En intensjonsavtale om et mer 
inkluderende arbeidsliv - umo-
wa intencyjna na rzecz bardziej 
integracyjnego miejsca pracy). 
Rząd i strony na rynku pracy 
pracują na rzecz bardziej inte-
gracyjnego życia zawodowego 
z korzyścią dla indywidualnego 
pracownika, samego miejsca 
pracy i społeczeństwa.

• W czerwcu 2017r. prawie  
30% norweskich przedsię -
biorstw było firmami typu IA. 
Były to przede wszystkim duże 
przedsiębiorstwa, a od 2019 
weszła w życie nowa umo-
wa dotycząca IA, obejmująca 
wszystkie przedsiębiorstwa. 

Nowe zasady: możliwość  
ograniczeń w firmach IA

Od roku 2019 wprowadzono nowe 
zasady dla firm IA. Dotyczą one moż-
liwych ograniczeń dla firm, np. w kwe-
stii zasad egenmelding.

Od stycznia tego roku nowe poro-
zumienie IA ma zastosowanie we 
wszystkich podmiotach biorących 
udział w życiu zawodowym, a zatem 
to ostatni termin, by firmy zobowiąza-
ły się rozszerzyć możliwość do korzy-
stania z egenmelding.

W porozumieniu zachęcono przed-
siębiorstwa do korzystania z rozsze-
rzonego prawa do egenmelding, od-
powiadającego temu, któremu firmy 
IA podlegały do 2019 r.

Najważniejszą zmianą w porozumie-
niu jest wprowadzenie obowiązku 
przeprowadzania rozmów/dyskusji 
na temat panujących w danej firmie 
zasad, dotyczących egenmeldingu  
z tillitsvalgt, czyli mężem zaufania. 
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Wniosek nie podaje, kogo dokład-
nie określa się mianem męża za-
ufania. Należy zatem móc zacząć 
od założenia, że   jest to wybrany 
przedstawiciel pracowników. Jeśli 
firma nie ma męża zaufania, na-
leży mieć możliwość wyboru tillit-
svalgt, z którym firma omawia pra-
wo do egenmelding — mówi Jørgen 
Brostrøm, doradca prawny ds. HR  
i zarządzania w Infotjenester.

Brostrøm podkreśla, że   ten obowią-
zek dyskusji nie daje pracownikom 
możliwości żądania rozszerzonego 
egenmeldingu.

- Ponieważ istnieje obowiązek prze-
dyskutowania, oznacza to jedynie 
„obowiązek omówienia rozszerzo-
nych praw do egenmelding” i należy 
zrozumieć, że pracodawca po dys-
kusji ma swobodę decydowania, czy 
chce rozszerzyć program, czy nie —
mówi Brostrøm.

Sama możliwość rozszerzenia prawa 
pracowników do korzystania z egen-

melding w okresie pracodawcy jest 
również zgodna z obowiązującymi 
przepisami, ale może nie być tak do-
brze znana wszystkim pracodawcom 
i pracownikom.

- Teraz należy wyjaśnić, że możliwe 
jest wprowadzenie rozszerzonego 
egenmelding u poszczególnych pra-
codawców, bezpośrednio w tekście 
legislacyjnym. Chociaż strony ryn-
ku pracy zalecają takie rozwiązanie, 
podkreślamy, że jest to dobrowolne 
dla indywidualnego pracodawcy i że 
to pracodawca, poprzez swoje prawo 
kierownictwa, decyduje, czy taki sys-
tem zostanie wprowadzony, czy nie 
— mówi Brostrøm.

NOWE POROZUMIENIE IA

• Wejście w życie 1 stycznia 
2019 r

• Pozwala wszystkim firmom na 
podpisanie porozumienia IA

• Przystosowane do małych  

i średnich przedsiębiorstw, uła-
twia śledzenie wystawiania 
zwolnień lekarskich

• Otwarte na dyskusje o sys-
temie zasiłków chorobowych. 
Wskazuje na możliwość spoj-
rzenia na praktykę wystawiania 
zwolnień przez lekarzy. Teraz 
pracodawcy i pracownikowi  
w danym miejscu pracy będzie 
łatwiej przyczynić się do osią-
gnięcia celu, jakim jest zmniej-
szenie absencji i rezygnacji  
z pracy, dając wszystkim do-
stęp do różnych środków za-
radczych.

• Zapewnia znacznie większej 
liczbie norweskich firm moż-
liwość korzystania z pomo-
cy i utrzymania pracowników  
w pracy.

Źródło: Organizacja Virke
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Prawo do tłumacza  
w instytucjach publicznych 

Magdalena Ułas-Lemańczyk

W Norwegii nie istnieje odrębna ustawa, regulująca prawo do skorzystania z tłuma-
cza w instytucjach publicznych, można znaleźć jednak przepisy w innych ustawach 
i rozporządzeniach, np. ustawie o postępowaniu administracyjnym (forvaltningslo-
ven), ustawie o sądach (domstolloven), ustawie o obcokrajowcach (utlendingsloven), 
ustawie o zarządzaniu kryzysowym (krisesenterloven), ustawie o prawach pacjenta  
i konsumenta (pasient- og brukerrettighetsloven) i ustawie o procesach karnych (straf-
feprosessloven). Poniżej znajdą Państwo krótkie podsumowanie tego, co warto wie-
dzieć o prawach i obowiązkach, związanych z zapewnieniem tłumacza.

Prawo ogólne

Forvaltningsloven zabrania wyko-
rzystywania dzieci w roli tłuma-

czy. Zawiera także informację, że 
urzędnicy i funkcjonariusze publiczni 
mają obowiązek jak najlepszego po-
informowania i wysłuchania stron  
w sprawie przed wydaniem decyzji, 
jak również sprawdzenia, czy stro-
ny nie potrzebują dodatkowych in-
strukcji. Obowiązek ten implikuje ko-
nieczność wykorzystania tłumacza  
w przypadku osób, które nie mówią 
po norwesku, tak, by wyrównać ich 
możliwości uczestniczenia i rozumie-
nia sprawy.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Jak pisze NAV na swojej stronie inter-
netowej, każda osoba, mająca w tym 
urzędzie sprawę, ma prawo do oceny, 
czy nie potrzebuje tłumacza na roz-
mowie z urzędem. Jednostką ocenia-
jącą zapotrzebowanie na tłumaczy 
jest sam NAV.

Sektor prawny

Domstolloven zawiera zapis o prawie 
osób nieposługujących się norwe-
skim do tłumacza. Wezwanie/akcep-

tacja tłumacza leży po stronie sądu.

Straffeprosessloven wymaga, by 
osoby oskarżone, nieznające języka 
norweskiego, mogły zapoznać się ze 
sprawą i wnioskami prokuratury oraz 
obrony. Podobne zapisy znajdują się 
w Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, której Norwegia zobowiązała 
się przestrzegać. 

Zdrowie

W ustawie o prawach pacjenta  
i konsumenta oraz ustawie o per-
sonelu medycznym istnieją zapisy, 
że pacjent ma prawo do informacji  
o stanie zdrowia, zakresie udzielanej 
pomocy oraz jej możliwych skutkach 
ubocznych i powikłaniach. Informa-
cja musi być dopasowana do kultury 
i języka pacjenta. Personel powinien 
także upewnić się, że pacjent zrozu-
miał to, co mu przekazano. Podobnie 
sprawa ma się z ośrodkami dla osób 
ze szczególnymi potrzebami i cało-
dzienną opieką.

Obcokrajowcy

Utlendingsloven i towarzyszące usta-
wie rozporządzenie nakłada na urzę-
dy, zajmujące się sprawami obco-

krajowców, obowiązek zapewnienia 
klientom możliwości wypowiedzenia 
się w języku, którym ci posługują 
się płynnie i świadomie. Dotyczy to 
m.in. takich spraw, jak azyl, wydalenie  
z kraju lub cofnięcie pozwolenia na 
pobyt.

Przedszkola i szkoły

Utdanningsdirektoratet zaleca, by 
właściciele przedszkoli i szkół rów-
nież korzystali z usług tłumaczy, 
choćby na spotkaniach z rodzicami 
uczniów, w czasie których komunika-
cja jest szczególnie ważna.

Ustawa o tłumaczeniach

Ustawodawstwo, odnoszące się do 
korzystania z usług tłumaczy w insty-
tucjach publicznych, jest niejednolite 
i nierzadko interpretowane w różny 
sposób. Norweski rząd pracuje obec-
nie nad odrębnym aktem prawnym, 
mającym ujednolicić i skodyfikować 
zasady, regulujące prawo i obowią-
zek zapewnienia tłumacza. Być może 
wkrótce doczekamy się więc uprosz-
czenia sytuacji.

Źródło: www.imdi.no
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Wypowiedzenie norweskiej 
umowy o pracę

Tomasz Kowalczyk 

Stosunek pracy jest zazwyczaj rozwiązywany poprzez złożenie pisemnego wypowie-
dzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę. Wypowiedzenie oznacza 
również, iż stosunek pracy wygasa w określonym czasie – ustalonym prawnie lub 
uzgodnionym przez strony. Wypowiedzenie umowy jest głównym zgodnym z prawem 
sposobem zakończenia umowy o pracę – i jest przeciwieństwem zwolnienia z pracy. 
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy (avskjed) jest z reguły nagłym zakończeniem sto-
sunku pracy ze strony pracodawcy, bez dotrzymania okresu wypowiedzenia. Zazwy-
czaj powodem „dyscyplinarki” jest złamanie prawa lub regulaminu przez pracownika. 

Jednym z najważniejszych ele-
mentów umowy o pracę jest fakt, 

iż pracownik wykonuje prace w okre-
ślonym miejscu oraz w określonym 
czasie. Złamanie tego zapisu poprzez 
oddalenie się z miejsca pracy lub nie-
pojawienie się w pracy w ogóle może 
być powodem do zwolnienia dys-
cyplinarnego. Jeżeli pracownik ma 
ważne powody, dla których oddalił się 
z pracy, ale nie przedstawi ich praco-
dawcy, jest to traktowane na równi 
z opuszczeniem miejsca pracy bez 
zgody zwierzchnika i również może 
być podstawą do zwolnienia dyscy-
plinarnego. Tego typu sprawy jednak 
często nie są jednowymiarowe i war-
to w takich przypadkach prosić o po-
moc zawodowych negocjatorów lub 
prawnika.

Pracownik, który składa wypowie-
dzenie, nie musi w nim zawierać 
szczegółowych informacji na temat 
jego okoliczności. Wypowiedzenie 
powinno zawierać same suche fakty 
– podstawowe informacje na temat 
daty zawarcia umowy, stanowiska 
oraz samej daty wypowiedzenia. Nie 
ma również obowiązku podania po-
wodu złożenia wypowiedzenia. Ma 

to być pismo informacyjne. Najważ-
niejsze jest, aby wypowiedzenie było 
w formie pisemnej, dostarczone oso-
biście lub wysłane listem poleconym, 
ewentualnie, jeśli jest to niemożliwe, 
mailem.

Pracodawca natomiast ma w mo-
mencie, kiedy zdecyduje się zwol-
nić swojego pracownika, konkretne 
obowiązki. Wypowiedzenie musi być 
uzasadnione, na przykład złamaniem 
przez pracownika regulaminu pracy, 
niewywiązywaniem się przez niego 
z umowy lub redukcją zatrudnienia  
w zakładzie pracy.

W pewnych sytuacjach pracownik 
jest chroniony przed zwolnieniem  
z pracy. Takie przypadki to: choroba 
pracownika, ciąża, urodzenie dziecka 
lub adopcja a także służba wojskowa. 
Pracownik jest szczególnie chroniony 
podczas pierwszego roku choroby –  
i w tym okresie pracodawca nie może 
zwolnić pracownika z jej powodu. Po 
upływie roku choroba może być argu-
mentem, ale inne czynniki również po-
winny być brane pod uwagę. W takim 
wypadku ważne jest określenie, czy 
w związku z chorobą była możliwość 
dostosowania stanowiska pracy lub 

jego zmiana w obrębie firmy. Ciąża 
oraz okres zasiłku rodzicielskiego dla 
matki lub ojca również nie mogą być 
powodem zwolnienia. Pracownik jest 
chroniony w okresie do jednego roku 
po urodzeniu dziecka. W tych wszyst-
kich wypadkach pracodawca może 
zwolnić pracownika – nawet kiedy 
jest on w okresie ochronnym – musi 
jednak w takim przypadku umieć 
przedstawić poważny, konkretny po-
wód zwolnienia – najczęściej takim 
powodem jest redukcja etatów w fir-
mie. Jeżeli pracownik ma wątpliwości 
co do powodów swojego zwolnienia, 
może zawsze poprosić pracodaw-
cę o pisemne uzasadnienie. Należy 
pamiętać, iż pracodawca nie może 
zmusić pracownika do tego, aby ten 
sam złożył wypowiedzenie.

Pracodawca – zanim podejmie osta-
teczną decyzję o zwolnieniu i wyśle 
do swojego pracownika wypowie-
dzenie – powinien przeprowadzić  
z tym pracownikiem spotkanie na ten 
temat. Wypowiedzenie ze strony pra-
codawcy powinno być sporządzone 
w formie pisemnej i dostarczone oso-
biście lub wysłane listem poleconym. 
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na 

11



wysłanie wypowiedzenia pocztą elek-
troniczną, samo wypowiedzenie nie 
będzie traktowane automatycznie 
jako nieważne – jednak to po stronie 
pracodawcy będzie w takim wypad-
ku leżał obowiązek udowodnienia,  
iż pracownik otrzymał wypowiedzenie, 
jeśli ten będzie temu zaprzeczał. Wy-
powiedzenie wchodzi w życie dopiero  
w momencie skutecznego otrzyma-
nia go przez pracownika. 

W takim wypowiedzeniu, oprócz pod-
stawowych informacji na temat zwal-
nianego pracownika, powinny znajdo-
wać się między innymi: informacje na 
temat możliwego wniesienia sprawy 
do odpowiedniego sądu lub żądania 
negocjacji w sprawie wypowiedze-
nia, informacje o terminach złoże-
nia odwołania do sądu lub wniosku  
o negocjacje, dane jednostki, do któ-
rej można się odwołać, oraz informa-
cja o prawie do dalszego zajmowania 
swojego stanowiska do momentu 
sądowego rozstrzygnięcia sprawy 
lub zakończenia negocjacji. Jeżeli 
powodem zwolnienia była redukcja 
etatów, w wypowiedzeniu powinna 
się również znaleźć informacja o pra-
wie pierwszeństwa do ponownego 
zatrudnienia w momencie ewentual-
nego przywrócenia stanowiska. 

Pracownik może złożyć do praco-
dawcy pisemny wniosek o negocja-
cje w ciągu 2 tygodni od otrzymania 
wypowiedzenia. Negocjacje powinny 
odbyć się najszybciej, jak to możliwe, 
ale nie później niż w ciągu 2 tygodni 
od momentu otrzymania wniosku. Na 
takie spotkanie może być zaproszony 
adwokat lub mąż zaufania w firmie. 
Negocjacje powinny zakończyć się 
w ciągu dwóch tygodni spisaniem 
protokołu, podpisanego przez strony 
oraz inne osoby, które ewentualnie 
brały udział w rozmowach.

Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
oczekiwanych skutków, pracownik  
w ciągu 8 tygodni od ich zakończenia 
może wnieść sprawę do sądu. Jeśli 
nie było negocjacji, pozew można 

złożyć w ciągu 8 tygodni od momen-
tu otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli 
natomiast wypowiedzenie nie było 
dostarczone w formie pisemnej, lecz 
jedynie w formie ustnej, na wniesie-
nie sprawy do sądu nie obowiązują 
żadne terminy. Analogicznie wygląda 
procedura, jeśli wypowiedzenie nie 
spełnia wymogów formalnych. Jeże-
li pracownik składa jedynie do sądu 
wniosek o odszkodowanie, a nie chce 
przywrócenia na stanowisko, może 
to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia 
otrzymania wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia zależy od sta-
żu pracy oraz ewentualnie od tego, co 
zostało wpisane w umowie o pracę. 
Jeżeli praca trwa krócej niż 5 lat, stan-
dardowy okres wypowiedzenia to  
1 miesiąc – jeżeli zostało to zapisane 
w umowie, termin ten może być krót-
szy w czasie trwania okresu próbne-
go. Jeżeli pracownik jest zatrudniony 
w danej firmie dłużej niż 5, ale krócej 
niż 10 lat, jego okres wypowiedzenia 
wynosi co najmniej 2 miesiące. Pra-
ca przez ponad 10 lat daje ustawowe 
prawo do minimum trzymiesięcz-
nego okresu wypowiedzenia. Jeże-
li w umowie o pracę jest zapisany 
dłuższy okres wypowiedzenia niż to, 
co wynika z ustawy, obowiązujący 
jest ten zapis jako korzystniejszy dla 
pracownika. Jeżeli natomiast okres 
wypowiedzenia zapisany w umowie 
jest krótszy niż ten, który przysłu-
guje z racji wysługi lat, obowiązują 
przepisy kodeksu pracy. Dodatkowo  
w przypadku pracowników, którzy są 
zatrudnieni w firmie ponad 10 lat oraz 
uzyskali stosowny wiek, minimalny 
okres wypowiedzenia jest jeszcze 
dłuższy i wynosi odpowiednio: wiek 
ponad 50 lat – 4 miesiące, wiek po-
nad 55 lat – 5 miesięcy, wiek ponad 
60 lat – 6 miesięcy. 

Okres wypowiedzenia liczy się od 
pierwszego dnia kolejnego miesiąca 
po miesiącu, w którym wręczono wy-
powiedzenie. Na przykład jeżeli wy-
powiedzenie zostało przez nas otrzy-

mane w połowie lutego, miesięczny 
okres wypowiedzenia liczy się od  
1 marca. Wyjątkiem jest okres próbny 
– w takim wypadku okres wypowie-
dzenia liczy się od daty otrzymania 
dokumentu. 

Niestety czasami pracodawca –  
z różnych przyczyn – nie dotrzymu-
je warunków, jakie powinien spełnić, 
wypowiadając umowę o pracę swo-
jemu pracownikowi. Najczęstszym 
powodem podważania wypowiedze-
nia jest brak konkretnego uzasad-
nienia lub możliwości udowodnienia 
przez pracodawcę powodów wypo-
wiedzenia umowy. W takich wypad-
kach pracownik może mieć prawo do 
odszkodowania. Wypowiedzenia są 
najczęściej podważane w następują-
cych przypadkach:

-  zwolnienie pracownika z powodu 
choroby lub ciąży,

-  zwolnienie pracownika z powodu 
redukcji etatów, kiedy pracodawca 
przy wyborze osób do zwolnienia 
dokonuje niewłaściwej selekcji po-
przez zmianę lub niezastosowanie 
uzgodnionych kryteriów wyboru,

-  wypowiedzenie z trywialnych, 
drobnych powodów.

Powodem podważenia wypowiedze-
nia mogą być również ewentualne 
braki proceduralne, na przykład brak 
wstępnego spotkania z pracowni-
kiem przed podjęciem ostatecznej 
decyzji. Sam brak spotkania nie po-
woduje z automatu nieważności 
wypowiedzenia, lecz w praktyce jest 
źle postrzegany na sali sądowej, jeśli 
dojdzie do procesu. Wypowiedzenie 
po stronie pracodawcy musi zawie-
rać określone informacje i ich brak 
również może powodować dla firmy 
określone konsekwencje. 

Niestety, pomimo coraz większej 
świadomości pracowników oraz 
pracodawców, przepisy związane  
z wypowiedzeniem nadal są łamane  
i w wielu przypadkach pracownik 
musi dochodzić swoich roszczeń  
w sądzie. 
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Dla dzwoniących za granicę
Cena dotyczy raty PartPay w okresie spłaty ratalnej 36 miesięcy.

KUP SWÓJ WYMARZONY 

TELEFON 
dzisiaj i spłacaj w ratach z

Od

 250,- 
miesięcznie

Sony Xperia 1
Razem: 9 990kr

Apple iPhone XS
Razem: 10 490kr

Samsung Galaxy Note 9
Razem: 9 490kr

Od

 278,- 
miesięcznie

0%  nawet przez 36 miesięcy!

Od

 320,- 
miesięcznie



Gdy pracownik zakłada 
działalność gospodarczą

Magdalena Bielecka 

Pracodawcy zmuszający pracowników do zakładania jednoosobowej działalności go-
spodarczej – z czym to się wiąże? Od 2013 do 2016 roku w Norwegii powstało około 
5000 nowych firm jednoosobowych. W 2017 roku nastąpił gwałtowny wzrost – zare-
jestrowano 7500 firm, a dane za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku pokazują, że 
rejestracja pozostaje na tym samym wysokim poziomie.

Tak wysoki wzrost liczby nowo 
otwieranych firm spowodowany 

jest tym, że wiele osób zmuszanych 
jest przez potencjalnych pracodaw-
ców do założenia własnej działalności 
gospodarczej. Lisbeth Korneliussen, 
prawniczka i doradczyni, obsługują-
ca zapytania z platformy Altinn, do-
tyczące rozpoczęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, twierdzi, 
że są to niedozwolone praktyki. Roz-
wój „fałszywych” jednoosobowych 
przedsiębiorstw obejmuje wiele 
branż i niekoniecznie jest powiązany 
z dumpingiem socjalnym. Kornelius-
sen wspomina, że jakiś czas temu 
otrzymała zapytanie od osoby, która 
miała być zatrudniona jako kasjer  
w sklepie i została poproszona  
o utworzenie w tym celu jedno-
osobowej działalności gospodarczej. 
Według norweskiego prawa praca 
na kasie nie spełnia wymogów sa-
mozatrudnienia, przeciwnie, spełnia 
wszystkie warunki stosunku pracy. 
Mimo to często zdarza się, że pra-
codawca, nawet w tak oczywistych 
sytuacjach, chce za wszelką cenę 
być zleceniodawcą, choćby po to, 
by przerzucić na „podwykonawców” 
obowiązek odprowadzania podatków 
i składek. Nie zawsze takie praktyki 

kończą się dla firmy dobrze – kontro-
le ze strony Inspekcji Pracy i Urzędu 
Skarbowego są coraz częstsze i co-
raz więcej przedsiębiorstw musi sło-
no płacić za takie „oszczędności”.

Jedną z najsłynniejszych takich 
spraw jest przypadek firmy Aleris 
Ungplan & Boi AS. – największego 
prywatnego dostawcy usług opieki 
społecznej w Norwegii. Większość 
osób w ww. firmie była „konsultan-
tami” z własną działalnością gospo-
darczą. Aleris musiał zapłacić do 
urzędu skarbowego (Skatteetaten) 
17 milionów koron, ponieważ uzna-

no, że wszyscy „konsultanci” powin-
ni być zatrudnieni jako pracownicy. 
Podobnie skończyła się w Sądzie 
Okręgowym Ofoten sprawa firmy  
Bo og Bistand AS, której „konsultanci”,  
tj. osoby samozatrudnione, wykonu-
jące zlecenia w domu opieki w Na-
rwiku, zostały przez sąd uznane za 
faktycznych pracowników, posiadają-
cych pełne prawa pracownicze.

Korneliussen twierdzi, że problemem 
jest także fakt, że ludzie nie rozumieją 
różnicy między byciem pracownikiem 
a samozatrudnionym. Poznała kiedyś 
historię pracownika budowlanego  
z kraju Europy Wschodniej, który 
otrzymał wezwanie do zapłaty wyso-
kiego podatku za pracę w Norwegii kil-
ka lat temu. Myślał, że jest zatrudnio-
ny i że pracodawca opłacał wszystkie 
podatki. W rzeczywistości okazało 
się, że w umowie z pracodawcą miał 
wymóg założenia własnej firmy.  
W rezultacie nie miał opłaconego ani 
podatku VAT, ani podatku dochodo-
wego.

Prawniczka zwraca jednak uwagę, 
że sam zapis w umowie, dotyczący 
działania na własny koszt i ryzyko 
wykonawcy, nie jest wystarczający. 
Aby zostać uznanym za osobę sa-
mozatrudnioną, wymagane jest, aby 
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firma była prowadzona na własny 
koszt i ryzyko w pewnym zakresie  
i przez określony czas.

Poniżej kilka punktów, które wskazu-
ją na osobę prowadzącą działalność 
gospodarczą:

• firma posiada własne pomiesz-
czenia/własny lokal,

• firma zatrudnia pracowników,

• firma nie może wymagać ciągło-
ści zleceń od zleceniodawcy (urzę-
dy często wskazują także, że firma 
powinna mieć więcej niż jednego 
zleceniodawcę),

• zleceniodawca nie pokrywa wy-
datków poza wynagrodzeniem za 
wykonaną usługę,

• zleceniodawca nie określa, w jaki 
sposób usługa ma zostać wyko-
nana, ale ma prawo reklamacji, je-
śli usługa zostanie, jego zdaniem, 
wykonana niewłaściwie,

• płatność za wykonane zadanie 
zlecana jest w ustalonej wysoko-
ści a nie według przepracowane-
go czasu.

Osoby pracujące na własny rachu-
nek mają o wiele mniejsze prawa niż 
osoby posiadające stosunek pracy. 
Samodzielni przedsiębiorcy nie mają 
uprawnień do świadczeń dla osób 
bezrobotnych, zaś ochrona na mocy 
ustawy o środowisku pracy nie przy-
sługuje im ani w zakresie zwolnienia, 
ani w zakresie czasu pracy. Świadcze-

nia z tytułu choroby są niższe, osoby 
takie płacą ponadto wysokie składki 
do NAV (trygdeavgift) i, jeśli nie zawrą 
umowy na dodatkowe płatne ubez-
pieczenie, nie mają prawa do choro-
bowego w ciągu 16 pierwszych dni 
choroby. Dlatego, mając do czynienia 
z „propozycją” nie do odrzucenia ze 
strony potencjalnego pracodawcy/
zleceniodawcy, należy taką ofertę 
dokładnie rozważyć, a jeśli jednak 
zdecydujemy się ją zaakceptować, 
należy bardzo dokładnie sporządzić 
umowę. Jeśli mamy jakieś wątpliwo-
ści, można poprosić o interpretację 
prawnika lub Urząd Skarbowy.

Źródło: www.frifagbevegelse.no

EUR  SEK  NOK  CZK  USD  DKK  GBP
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Przegląd najnowszych  
zmian w przepisach 

Agnieszka Bogiel 

Zmiany w rozliczeniach  
podatkowych

Rok 2020 będzie rokiem nowości, 
jeśli chodzi o zmiany systemowe, 

dotyczące zeznań podatkowych.

W kolejnym roku podatkowym – 
2020 – możemy spodziewać się 
naszych zeznań wcześniej niż w la-
tach ubiegłych. Nie mamy na chwilę 
obecną informacji o dokładnych ter-
minach, ale system ma je generować 
już przed kwietniem 2020.

Dzięki udogodnieniom systemowym 
podatnicy uzyskają wyniki rozliczeń 
zaraz po tym, jak prześlą swoje zmie-
nione zeznania do urzędu .

Wszystko będzie działało sprawnie,  
o ile dwie strony będą współpraco-
wały. 

Udogodnienia dotyczą również termi-
nu wypłacenia świadczeń/zwrotów, 
od roku 2020 plan zakłada, że pienią-
dze pojawią się na koncie, wkrótce 
po tym, jak urząd otrzyma złożone 
zeznanie podatkowe, nie podano 
konkretnego terminu, w jakim pienią-
dze zostaną zwrócone, ale urząd ma 
nadzieję, że potrwa to maksymalnie 
kilka tygodni. 

Zaostrzenia dotyczące wypłat (opóź-
nienia) mogą obejmować osoby, któ-
re będą sprawdzane przez urząd na 
płaszczyźnie, dotyczącej zadłużeń 
wobec państwa, niepłacenia alimen-
tów itd. oraz podatników, którzy zo-
stali wybrani do dokładniejszej kon-
troli. 

Dyrektor Marta Johanne Gjengedal 
ma nadzieję, że te nowe zmiany będą 

miło przyjęte i okażą się przyjazne dla 
użytkowników systemu altinn.no.

Źródło: www.nrk.no

Zmiana kwoty G (grunnbeløpet)

Zmiana kwoty G (grunnbeløpet) 
zwiększa wysokość świadczeń wy-
płacanych z NAV od 1 maja.

Od 1 maja stawka G wzrosła z 96 883 
koron do 99  858 koron. Jest to 
wzrost o 2 975 koron lub procentowo  
o 3,07 %. 

Regulacje dotyczące świadczeń:

Osoby będące na zasiłku (zasiłki 
inwalidzkie i inne), który jest regulo-
wany kwotą podstawową (kwotą G), 
mogą spodziewać się wzrostu do-
chodu o 3,07 % od 1 maja.

Emerytury również są regulowane 
i naliczane wg stawki G i wzrosną 
o 3,07%. Odpowiada to rocznemu 
wzrostowi o 3,20 % . 

Źródło: www.nav.no

Indywidualne konta emerytalne

W maju 2019 została przyjęta ustawa 
o utworzeniu indywidualnego konta 
emerytalnego dla pracowników.

Uwaga! Na razie nie ustalono daty, 
kiedy ustawa wejdzie w życie. 

INDYWIDUALNE KONTO EMERY-
TALNE będzie zawierało informacje 
dotyczące składek od obecnego pra-
codawcy oraz informacje o kapitale 
emerytalnym, uzyskanym od wcze-
śniejszych pracodawców.

Dzięki takiemu kontu pracownicy 
będą mieli możliwość kontrolowania 
wszystkich swoich składek na bieżą-
co w jednym miejscu . 

Źródło: www.nordea.no

Od 1 czerwca zmiana stawek mini-
malnych dla siedmiu branż

Poniżej prezentujemy wykaz stawek 
obowiązujacych od 1 czerwca:

Branża stoczniowa

Minimalna stawka godzinowa (prace 
produkcyjne, montażowe i instalacyj-
ne)

•	 Pracownicy wykwalifikowa-
ni: 178,55 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani 
z minimum rocznym doświad-
czeniem: 170,53 NOK

•	 Pracownicy pomocniczy:  
162,60 NOK

Branża budowlana

Minimalna stawka godzinowa

•	 Pracownicy wykwalifikowani: 
209,70 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani 
z minimum rocznym doświad-
czeniem w branży: 196,50 NOK

•	 Pracownicy niewykwalifikowani 
bez doświadczenia w branży: 
188,40 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku ży-
cia: 126,50 NOK

Uwaga! Powszechnie praktykowa-
ne jest zapewnienie pracownikowi 
odzieży roboczej i sprzętu ochronne-
go (wszystko powinno być dostoso-
wane do pory roku)
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Hotelarstwo, gastronomia, catering

Minimalna stawka godzinowa

•	 Stawka dla pracowników powy-
żej 20 roku życia oraz dla osób 
powyżej 18 roku życia, posia-
dających 4 miesiące praktyki: 
167,90 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku  
16 lat: 110,33 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku  
17 lat: 119,83 NOK

•	 Młodzi pracownicy w wieku  
18 lat: 134,09 NOK

Odciągnięcie od wynagrodzenia 
brutto w przypadku zakwaterowania  
w firmie

•	 Pojedynczy pokój: 555,73 NOK 
mies.

•	 Podwójny pokój: 361,45 NOK 
mies.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy stali

•	 Pracownicy niewykwalifikowani: 
143,05 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku ży-
cia: 112,65 NOK

•	 Dodatek dla pracowników wy-
kwalifikowanych: 11,75 NOK

Pomoc wakacyjna i przy zbiorach

•	 Pracownicy poniżej 18 roku ży-
cia: 103,15 NOK

•	 Pracownicy powyżej 18 roku 
życia, zatrudnieni przez okres do 
12 tygodni: 123,15 NOK

•	 Pracownicy powyżej 18 roku 
życia, zatrudnieni przez okres 
12–24 tygodni (3–6 miesięcy): 
128,65 NOK

Pracownicy powyżej 18 roku życia, 
zatrudnieni przez okres powyżej  
6 miesięcy, powinni otrzymywać wy-
nagrodzenie na poziomie niewykwali-
fikowanych pracowników stałych.

Transport osób pojazdami turystycz-
nymi

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy firm, realizujących trans-
port osób autobusami lub pojazdami 
turystycznymi, powinni otrzymywać 

wynagrodzenie za godzinę w mini-
malnej wysokości 158,37 NOK.

Drogowy transport towarów

Minimalna stawka godzinowa

Pracownicy, realizujący drogowy 
transport towarów pojazdami o wa-
dze całkowitej nieprzekraczającej  
3,5 tony, powinni otrzymywać wyna-
grodzenie za godzinę w minimalnej 
wysokości 175,95 NOK.

Przetwórstwo rybne

Minimalna stawka godzinowa (pra-
cownicy wykwalifikowani, pracow-
nicy produkcji, magazynierzy, pra-
cownicy transportu, ochroniarze, 
pracownicy sprzątający, pracownicy 
stołówki, mechanicy, kierownicy prac, 
kontrolerzy, instruktorzy, pracownicy 
chłodni i mroźni)

•	 Pracownicy wykwalifikowani: 
195,20 NOK

•	 Pracownicy produkcji:  
183,70 NOK

•	 Pracownicy poniżej 18 roku ży-
cia powinni otrzymywać stawkę 
godzinową wynoszącą mini-
mum 80 % normalnej stawki 
godzinowej.

•	 Pracownicy powyżej 17 roku 
życia, którzy przepracowali w 
firmie minimum 12 tygodni, 
powinni otrzymać wynagrodze-
nie zgodnie ze swoim stanowi-
skiem.

Branża sprzątająca

Minimalna stawka godzinowa

•	 Pracownicy, wykonujący prace 
porządkowe dla prywatnych 
firm, oferujących usługi tego 
typu, muszą mieć stawkę godzi-
nową w minimalnej wysokości 
187,66 NOK.

•	 Pracownicy poniżej 18 roku 
życia, wykonujący prace po-
rządkowe dla prywatnych firm, 
oferujących usługi tego typu, 
muszą mieć stawkę godzinową 
w minimalnej wysokości  
139,62 NOK.

Dodatek za nadgodziny

Dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 
dodatek ustalany jest indywidualnie, 
ale musi wynosić co najmniej 26 NOK 
za godzinę.

Uwaga! Branża sprzątająca ma wła-
sne zasady, dotyczące odzieży robo-
czej oraz obuwia – zasady BHP.

Źródło: www.arbeidstilsynet.no

Zmiany dotyczące zasiłku dla bez-
robotnych – DAGPENGER 

Od 1 lipca 2019 każda osoba, któ-
ra będzie ubiegała się o zasiłek dla 
bezrobotnych, musi złożyć wniosek 
najpóźniej w pierwszym dniu przeby-
wania na bezrobociu. 

Zasiłek dla bezrobotnych będzie przy-
sługiwał najwcześniej od dnia złoże-
nia wniosku i nie będzie już możliwo-
ści wypłaty świadczenia wstecz . 

Dlatego ważne jest, aby zarówno 
zarejestrować się jako poszukujący 
pracy na stronie nav.no, jak i wysłać 
wniosek nie później niż pierwszego 
dnia przebywania na zasiłku, aby 
nie stracić wynagrodzenia za te dni. 
Zmienią się również zasady, doty-
czące naliczania zasiłku, teraz będą 
brane pod uwagę dochody, osiągnię-
te do ostatniego miesiąca przed bez-
robociem a nie ostatni rok bądź trzy 
ostatnie lata kalendarzowe. Na zasi-
łek dla bezrobotnych będą składały 
się również okresy przebywania na 
zasiłku: dodatkowym na opiekę nad 
dzieckiem, pielęgnacyjnym, szkole-
niowym czy ciążowym.

Podczas ubiegania się o zasiłek waż-
ne będzie monitorowanie tego, czy 
pracodawcy zgłosili informacje o do-
chodach w terminie, by można było 
obliczyć podstawę naliczenia kwoty 
zasiłku. 

Jeśli wnioskujący o zasiłek ma obiek-
cje co do informacji o swoim docho-
dzie, zgłoszonym do NAV-u, powinien 
poprosić pracodawcę o jego popra-
wienie i poinformować o tym NAV.

Źródło: www.nav.no
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Nadajnik GPS pomaga w zarządza-
niu flotą i sprzętem branży budow-
lanej

Monitoring GPS maszyn budowla-
nych pozwala nadzorować po-

łożenie wszystkich zasobów w czasie 
rzeczywistym. Pojazdy, sprzęt zasila-
ny, niezasilany oraz elektronarzędzia 
można nadzorować z każdego urzą-
dzenia podłączonego do Internetu.  
Z urządzeniem lokalizującym zawsze 
wiesz, gdzie znajdują się Twoje po-
jazdy budowlane i sprzęt. Oznacza 
to, że osoba odpowiedzialna za ma-
jątek firmy budowlanej może spraw-
dzić aktualną lokalizację na dokładnej 
cyfrowej mapie. Śledzenie sprzętu 
budowlanego jest bardzo proste. Wy-
starczy zalogować się do systemu 
monitorowania, aby zobaczyć, filtro-
wać i grupować wszystkie zasoby. 

Zwiększenie efektywności pracy

W systemie GPS właściciel może 
wyznaczyć obszary poruszania się 
sprzętu budowlanego dzięki funkcji 
geo-fence. Jeśli dany sprzęt opuści 
określoną strefę, osoba zarządzająca 
zasobami zostanie poinformowana  
o zmianie lokalizacji poprzez SMS lub 
e-mail. 

Strefy można wykorzystać na wiele 
sposobów. Niektóre firmy budowlane 
korzystają z tej funkcji, aby monitoro-
wać zakończenie danego etapu prac 
budowlanych, inne – w celu kontroli 
pracowników lub wypożyczonego 
sprzętu. Możliwości jest oczywiście 
wiele, wszystko zależy od potrzeb 
danego przedsiębiorstwa. Wspólnym 
mianownikiem, łączącym wszystkie 
nowoczesne firmy, jest chęć zwięk-
szenia efektywności pracy – mówi 

Marcin Gorbacz, Country Director  
w ABAX Poland. 

Szybki dowóz materiałów  
budowlanych

Menadżerowie przy pomocy loka-
lizatora GPS do samochodu mogą 
kontrolować swoją flotę budowlaną 
bez konieczności kontaktowania się 
z każdym kierowcą z osobna. Przy-
kładowo, jeśli potrzebny jest dowóz 
określonego sprzętu na inny plac bu-
dowy, można go szybko zlokalizować 
na mapie a następnie zlecić wykona-
nie pracownikowi, znajdującemu się 
najbliżej. Pozwala to na bezpieczny  
i szybki dowóz materiałów budowla-
nych oraz wywiązanie się z danego 
zlecenia na czas. 

Inteligentne zarządzanie z syste-
mem GPS oznacza również moż-

Inteligentne zarządzanie  
flotą budowlaną i sprzętem
Czy wiesz, że lokalizator GPS umożliwia bezpieczny przewóz materiałów budowla-
nych, zwiększenie wydajności parku maszyn i efektywności planowania?  Z tego arty-
kułu dowiesz się, jak możesz zwiększyć zyski dzięki zaawansowanym rozwiązaniom 
opartym na technologii GPS/GSM.
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liwość śledzenia natężenia ruchu  
w czasie rzeczywistym. Wystarczy, 
że administrator zaznaczy w interfej-
sie użytkownika ABAX „Pokaż Natę-
żenie Ruchu” i będzie mógł zobaczyć, 
która trasa przejazdu będzie najko-
rzystniejsza dla kierowcy.

Monitoruj użytkowanie floty  
i sprzętu budowlanego

Lokalizator GPS dla branży budowla-
nej pomaga również wyeliminować 
nieautoryzowane użytkowanie. Me-
nadżer zostanie poinformowany, jeśli 
dany pojazd lub sprzęt był wykorzy-
stywany po godzinach pracy. Przy-
kładowo w systemie można spraw-
dzić historyczną trasę przejazdu 
danego kierowcy. Nawet jeśli pojazd 
był użytkowany przez kilku pracowni-
ków, dzięki usłudze identyfikacji kie-
rowcy RFID można w łatwy sposób 
skontrolować, kto prowadził pojazd  
w danym czasie/okresie. Jeśli sprzęt 
budowlany został wypożyczony pod-
wykonawcy, właściciel może ustawić 
przypomnienie o terminie jego zwro-
tu. Z punktu widzenia przedsiębior-
stwa ułatwia to codzienną pracę oraz 
pozwala zmniejszyć wydatki na pali-
wo średnio o 20%. Większa kontrola 
oznacza też mniejsze zużycie zaso-
bów oraz pozwala zoptymalizować 
działania. 

System ABAX wykorzystujemy głów-
nie do monitoringu floty, kontroli i roz-
liczenia pracowników oraz kontroli 
tras. Dzięki wprowadzeniu do firmy 
systemu ABAX, udało się zoptymali-
zować liczbę posiadanych pojazdów. 
Te, które pozostały, są wykorzystywa-
ne w sposób bardziej efektywny. Pro-
wadzi to do znacznych oszczędności 

z tytułu wydatków na paliwa i serwis 
pojazdów – mówi Arkadiusz Panfil, 
Specjalista ds. zarzadzania mająt-
kiem w Automatic Systems Engine-
ering Sp. z o.o.

Strategia przyjazna środowisku

Świadomość ekologiczna przedsię-
biorców pozwala na budowanie do-
brego wizerunku firmy. Jednakże nie 
jest to jedyna zaleta wdrożenia strate-
gii biznesowej przyjaznej środowisku. 
Czy słyszałeś o pojęciu eko-jazdy  
(z ang. eco-driving)? Jest to nowo-
czesne podejście do sposobu prowa-
dzenia samochodu, tj. zachowania 
kierowców podczas jazdy. Drive Tech 
szacuje, że ekonomiczna jazda po-
zwala firmie zaoszczędzić blisko 50% 
kosztów posiadania pojazdu.

Jak firmy budowlane mogą wdrożyć 
zasady eco-drivingu? Wystarczy po-
siadać urządzenie do monitorowa-
nia GPS pojazdów z funkcją Driving 
Behaviour. System automatycznie 
zbierze informacje o zachowaniu się 
kierowców na drodze, przeanalizu-
je dane i wystawi ocenę każdemu  
z kierowców. Co więcej, klienci ABAX 
mogą korzystać z raportu środowi-
skowego o emisji CO2 poszczegól-
nych pojazdów. Pomoże to uzyskać 
bardziej ekologiczną flotę w branży 
budowlanej i zaoszczędzić pieniądze 
poprzez optymalizację wydajności 
pojazdów.

Zabezpieczenie budowy  
przed kradzieżą

Wielu wykonawców szuka łatwe-
go sposobu, aby zabezpieczyć dro-
gie maszyny i sprzęt. Duża liczba 

osób decyduje się na zamontowa-
nie lokalizatora z pozycjonowaniem 
GPS i GSM, aby móc zyskać peł-
ną kontrolę nad swoimi zasobami.  
Pomimo, że żaden producent moni-
toringu nie może dać 100% gwarancji 
antykradzieżowej, urządzenie GPS 
wielokrotnie pomogło naszym klien-
tom odzyskać skradzione pojazdy  
i sprzęt. 

Na przykład jakiś czas temu skra-
dziono zagęszczarkę gruntu, którą 
udało się odzyskać dzięki technologii 
firmy ABAX – mówi Marcin Gorbacz, 
Country Director w ABAX Poland. 

Przedłużenie żywotności  
sprzętu i pojazdów

Konserwacja zapobiegawcza, ina-
czej zwana utrzymaniem według 
stanu (ang. Predictive Maintenance), 
wpływa na znaczne oszczędności 
w firmie. Pozwala ona na wydłuże-
nie żywotności sprzętu i pojazdów, 
zmniejszenie liczby przestojów  
i kosztów napraw. W systemie GPS 
wystarczy ustawić harmonogram 
przypomnień o okresowych przeglą-
dach, zależny od przebiegu auta i cza-
su pracy (motogodziny) sprzętu.

Jeden z naszych klientów z branży 
budowlanej wykrył usterkę maszyny 
na bardzo wczesnym etapie. Dzięki 
temu wymiana uszkodzonej czę-
ści nastąpiła już podczas kolejnego 
planowego serwisu, a firma była  
w stanie naprawić sprzęt bez utraty 
produktywności. Ponadto usunięcie 
usterki kosztowało mniej, niż gdyby 
miało to miejsce dopiero po awarii 
sprzętu – mówi  Bjørn André Hagen, 
Product Manager w ABAX Group.
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