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Maja Zaborek

Polish Connection 
otwiera nowe biura

Z dniem 1 września br. rozpoczął działalność 
warszawski Oddział firmy Polish Connection Sp.  
z o.o. Biuro mieści się w budynku Millennium Pla-
za położonym w centrum Warszawy, w Alejach  
Jerozolimskich 123A. Doskonała lokalizacja w central-
nym obszarze biznesu wybrana została z myślą o za-
pewnieniu naszym Klientom bezpośredniego dostępu 
do infrastruktury oraz środków komunikacji miejskiej. 
W siedzibie nowego Oddziału w Warszawie Klienci 
będą mogli korzystać ze wszystkich usług Polish Con-
nection, ciesząc się jednocześnie dużym komfortem. 

Do podstawowych zadań Oddziału należą: 
wsparcie rozwoju sprzedaży usług skierowanych do 
klienta biznesowego oraz indywidualnego, głównie 
z rejonu Polski Centralnej, a także ugruntowanie wi-
zerunku firmy na lokalnym rynku, jako przedsiębior-
stwa otwartego na Klienta i świadczącego usługi na 
najwyższym poziomie niezależnie od lokalizacji.

„Powołanie nowych biur wpisuje się w realizo-
wane przez nas plany ekspansji na rok 2014. Dążymy 
do zbudowania stabilnej bazy do dalszego rozwoju 
firmy zarówno w Polsce, w Norwegii, jak i na Litwie  
i w Rumunii. 1 września br. otwarte zostały także 
oddziały w Siauliai na Litwie oraz trzeci, norweski 
oddział, zlokalizowany w miejscowości Molde. Na-
tomiast 1 października br. rozpoczną działalność od-
działy w Bukareszcie oraz czwarty, norweski oddział 

w Trondheim” - mówi Aleksandra F. Eriksen, Prezes 
Zarządu Polish Connection Sp. z o.o. 

Norweskie oddziały to wyjście naprzeciw rosną-
cej populacji Polaków zamieszkujących rejony Molde 
oraz Trondheim, którym zgodnie z najnowszą dewi-
zą, chcemy zapewnić dostęp do naszych usług „po 
sąsiedzku”. Każdy z oddziałów oferować będzie także 
pełen wachlarz usług księgowych dla zagranicznych 
podmiotów prowadzących lub planujących rozpoczę-
cie działalności gospodarczej w Norwegii.

Norwegia staje się bardzo popularnym kierun-
kiem emigracji oraz chłonnym rynkiem inwestycyj-
nym także dla podmiotów gospodarczych z Litwy 
oraz Rumunii. Placówki w Siauliai i Bukareszcie są 
odpowiedzią na potrzeby naszych obecnych Klientów 
biznesowych oraz indywidualnych, dla których nie-
zmiernie istotny jest bezpośredni kontakt oraz kon-
sultacje w rodzimym języku z zachowaniem wysokich 
standardów obsługi.

Jesteśmy przekonani, że możliwość bezpośred-
niego kontaktu przyniesie wymierne korzyści obu 
stronom, a bieżące wsparcie merytoryczne w spra-
wach podatkowych, socjalnych, jak i dotyczących 
prowadzenia biznesu w Norwegii, będzie wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszych stałych, 
jak i przyszłych Klientów.

 Dnia 8 września br. odbyło się oficjalne otwarcie warszawskiego Oddziału firmy Polish Connection. 
Swoją obecnością zaszczycili nas zarówno przedstawiciele biznesu, jak i polskich oraz norweskich organizacji rządowych  
i pozarządowych. Serdecznie dziękujemy za wizytę oraz wieloletnią, owocną współpracę.
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Norweskie zasiłki socjalne 
związane z urodzinami  
dziecka
Zasiłek rodzicielski i zasiłek tacierzyński

W tym artykule chcielibyśmy poruszyć temat, 
wokół którego powstało wiele różnych interpretacji, 
w związku z czym osoby starające się o tę formę po-
mocy socjalnej są często postawione w trudnej sytu-
acji w obliczu niejasnych przepisów i wymagań, które 
powinni spełniać, aby mieć prawo do tego rodzaju 
pomocy. Tematem tym jest tzw. zasiłek rodzicielski 
(foreldrepenger) i jego szczególna forma, foreldre-
penger til far (zasiłek tacierzyński).

Jakie podstawowe wymagania trzeba speł-
nić, aby mieć prawo do otrzymania zasiłku?

•	 trzeba pracować przez przynajmniej  
6 z ostatnich 10 miesięcy i mieć wypracowa-
ny dochód w wysokości ½ stawki G, czyli mi-
nimum 44 185 NOK,

•	 jeśli wnioskujący pobierał w tym czasie np.: 
zasiłek chorobowy (sykepenger), zasiłek ro-
dzicielski (foreldrepenger), zasiłek dla bez-
robotnych (dagpenger under arbeidsløshet), 
zasiłek przejściowy (arbeidsavklaringspen-
ger), to ten zarobek jest traktowany na równi 
z osiągniętym dochodem, tzn. daje prawo do 
zasiłku rodzicielskiego.

Jak długo można pobierać foreldrepenger  
i kiedy najlepiej składać podanie?
Według nowych zasad, w przypadku dzieci urodzo-
nych po 1. lipca 2014 r., podział urlopu pomiędzy ro-
dziców wygląda następująco:
A. PODZIAŁ URLOPU, W SYTUACJI, KIEDY OBYDWO-

JE RODZICE MAJĄ PRAWO DO FORELDREPENGER 
(matka i ojciec dziecka mieszkają i pracują w Nor-
wegii)

-  łączna długość urlopu to: 49 tygodni (urlop cał-
kowity - 100%) lub 59 tygodni (urlop częściowy - 
80%),

-  3 tyg. przed porodem zarezerwowane są wyłącznie 
dla matki,

-  10 tyg. zarezerwowane dla matki (mødrekvote),  
z których 6 tygodni po porodzie jest zarezerwowa-
ne wyłącznie dla matki,

-  10 tyg. zarezerwowane dla ojca  (fedrekvote),
-  okres wspólny: 26 tygodni (100%) lub 36 tygodni 

(80%).
Wymiar czasowy pobierania foreldrepenger podczas 
urlopu rodzicielskiego (permisjon) jest podzielony 

Konrad Lotczyk

W ostatnim czasie wśród Polaków pracujących w Norwegii rośnie zaintere-
sowanie różnego rodzaju świadczeniami socjalnymi, w szczególności zaś 
wzrost zainteresowania widoczny jest w obszarze świadczeń związanych  
z urodzeniem się dziecka. W naszych artykułach poruszaliśmy już kilka razy 
temat zasiłku rodzinnego (barnetrygd) i opiekuńczego (kontantstøtte), 
które przysługują dzieciom rodzica pracującego (i odprowadzającego 
składki na ubezpieczenie społeczne) w Norwegii. 
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między ojca i matkę dziecka w szczególny sposób. Po-
niższy obrazek ilustruje ten podział:
 

X – 27 tydzień ciąży – to wtedy najwcześniej można 
wnioskować o foreldrepenger – należy dołączyć kopię 
karty zdrowia (helsekort) oraz potwierdzenie od leka-
rza o spodziewanej dacie porodu (uwaga! tylko w sy-
tuacji, kiedy matka ma prawo do foreldrepenger, czyli 
spełnia warunki do otrzymania tego zasiłku – tzn. wy-
pracowała sobie dochód w Norwegii);

A – 3 tygodnie przed porodem zarezerwowane dla 
matki dziecka (tylko ona może je wykorzystać, inaczej 
przepadają), matka nie może wtedy pracować;

B – 6 tygodni po porodzie zarezerwowane dla matki 
dziecka (wchodzą w skład mødrekvote i tylko mat-
ka może je wykorzystać, inaczej przepadają), matka 
nie może wtedy pracować. Jest to również okres (od 
dnia porodu do 6 tygodnia po porodzie), w którym 
ojciec powinien składać wniosek o zasiłek tacie-
rzyński, jeśli tylko on ma do niego prawo. Najlepiej 
jednak, jeśli składa podanie między dniem porodu,  
a 3 tygodniem po porodzie;

Y – 7 tydzień po porodzie - data rozpoczęcia przez 
ojca pobierania zasiłku tacierzyńskiego tak, aby nie 
przepadły żadne dni zasiłku (jeśli tylko ojciec ma pra-
wo do foreldrepenger). 

B. PODZIAŁ URLOPU, W SYTUACJI, KIEDY TYLKO  
OJCIEC MA PRAWO DO FORELDREPENGER (matka 
przebywa (pracuje lub nie) w Polsce z dzieckiem, 
ojciec dziecka mieszka i pracuje w Norwegii)

-  łączna długość urlopu to: 40 tygodni (urlop cał-
kowity - 100%) lub 50 tygodni (urlop częściowy - 
80%),

-  7. tydzień po porodzie – od tego dnia najwcześniej 
ojciec może pobierać zasiłek i znajdować się na 
urlopie tacierzyńskim.

Uwaga! Jeśli matka nie ma prawa do foreldrepenger, 
to ojciec wnioskując o foreldrepenger til far „zrzeka 
się” tym samym prawa do fedrekvote (jest ona już 
ujęta w tym okresie, więc nie dolicza się jej dodat-
kowo).

Co jeśli tylko ojciec ma prawo do foreldre-
penger?

W tej sytuacji używa się terminu foreldrepenger 
til far (zasiłek rodzicielski dla ojca). Ma to miejsce, kie-
dy są spełnione warunki do otrzymania zasiłku przez 
ojca (wypracowany dochód ½ stawki G i przepraco-
wane 6 z ostatnich 10 miesięcy), natomiast matka 
dziecka nie wypracowała takiego dochodu. Jest to 
sytuacja najczęstsza w przypadku polskich pracowni-
ków w Norwegii, których rodzina (żona i dziecko) zo-
stały w Polsce lub mieszkają z nimi w Norwegii, lecz 
matka nie pracuje. 

Ojciec ma wtedy prawo do maksymalnie 40 ty-
godni pobierania foreldrepenger til far (w przypad-
ku całościowego pobierania zasiłku – 100%) lub do 
maks. 50 tygodni (w przypadku częściowego pobie-
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rania zasiłku, tzw. gradertuttak, w wymiarze 80%). 
Całościowe pobieranie zasiłku oznacza, że ojciec nie 
łączy swojego zasiłku z aktywnością zawodową lub 
zdecydował się na krótszy okres przebywania na za-
siłku. Ważne jest, aby takie decyzje uzgodnić z praco-
dawcą. Zgoda pracodawcy na wymiar czasowy zasił-
ku jest bardzo ważna i zawsze należy konsultować to  
z nim przed złożeniem podania o zasiłek.

Ojciec może najwcześniej rozpocząć okres po-
bierania zasiłku wraz z rozpoczęciem 7 tygodnia po 
narodzinach swojego dziecka. Powinien wnioskować  
o foreldrepenger najwcześniej tuż po urodzeniu 
dziecka, a najpóźniej  3 tygodnie przed planowanym 
przejściem na urlop.

Jeśli chce wykorzystać wszystkie tygodnie, które 
mu przysługują – musi rozpocząć okres foreldrepen-
ger od 7 tygodnia po przyjściu na świat dziecka. Je-
śli rozpocznie później, to niewykorzystane tygodnie  
z urlopu rodzicielskiego przepadną. UWAGA! Istnie-
je możliwość przeniesienia części tygodni z urlopu 
ojca na później. W tym celu musi on rozpocząć okres 
foreldrepenger od 7 tygodnia po przyjściu na świat 
dziecka, wykorzystać minimum 6 tygodni urlopu, a w 
czasie, kiedy wraca do pracy (na np. 2 miesiące, aby 
potem znowu wykorzystać pozostałe tygodni urlopu) 
matka nadal musi pozostawać w pracy.

Kiedy ojciec pobiera ten zasiłek, istnieje wymóg 
w stosunku do matki dziecka – jeśli pobierała zasiłek 
macierzyński w Polsce, musi z niego zrezygnować  
i spełniać jeden z poniższych warunków:

1. Rozpocząć pracę;
2. Rozpocząć studia (w zatwierdzonej instytucji 

oświatowej np. państwowy uniwersytet);
3. Rozpocząć studia w połączeniu z pracą, co ra-

zem daje „pełny wymiar godzin”;
4. W związku z chorobą, wypadkiem lub umiesz-

czeniem w szpitalu być całkowicie niezdolną 
do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jeśli matka pracuje na 75% etatu lub więcej, to trak-
towane jest to jako praca w pełnym wymiarze godzin. 
Kiedy pracuje mniej – foreldrepenger dla ojca będzie 
odpowiednio zredukowane.

Ile będzie wynosić foreldrepenger?
Zasiłek rodzicielski jest obliczany indywidualnie 

na podstawie osiągniętego dochodu. Do tego do-
chodu nie wlicza się nadgodzin, feriepenger ani diet 
od pracodawcy. Pracodawca musi udokumentować 
dochód pracownika przez wysłanie formularza In-
tektsopplysninger. Pracownicy NAV porównują ten 
dochód ze średnim dochodem osiąganym przez wnio-

skującego na przestrzeni ostatnich 3 lat. W ocenie 
urzędników bardzo ważna jest obecna sytuacja wnio-
skującego, dlatego NAV zwraca szczególną uwagę na 
ostatni wypracowany przez wnioskującego dochód 
(wynagrodzenie) przed momentem złożenia podania. 

Ważne informacje dotyczące zasiłku rodzi-
cielskiego:

•	 Można otrzymywać foreldrepenger oraz 
kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy) jedno-
cześnie. Nie można natomiast otrzymywać 
kontantstøtte jednocześnie z foreldrepenger 
w związku z adopcją;

•	 Matka może mieć prawo do macierzyńskiego 
w Polsce, ale żeby ojciec mógł pobierać zasi-
łek tacierzyński, matka musi wrócić do pracy/
na studia;

•	 Można przedłużyć urlop o 4 tygodnie i 1 
dzień w ciągu roku kalendarzowego (ustalony 
prawnie urlop), lecz jest to urlop bezpłatny  
i pracodawca musi wyrazić na to zgodę;

•	 Jeśli matka ma prawo do foreldrepenger, 
to ojciec może wnioskować o wykorzysta-
nie swojej części urlopu rodzicielskiego  
(fedrekvoten) najlepiej w okresie między 
narodzinami dziecka a 6-8 tygodniem przed 
zakończeniem części urlopu rodzicielskiego 
przeznaczonego dla matki;

•	 Cały urlop rodzicielski musi zostać wyko-
rzystany przed ukończeniem przez dziecko 
3. roku życia lub przed narodzinami nowego 
dziecka (jeśli oboje rodzice mają prawo do  
foreldrepenger);

•	 Jeśli ojciec chce wykorzystać fedrekvote za-
raz po wykorzystaniu urlopu przez matkę 
dziecka, oboje muszą wnioskować o odrocze-
nie - najpóźniej w dniu po zakończeniu urlo-
pu przez matkę (formularz NAV 14-16.05).  
Powodem odroczenia jest to, że okres wspól-
ny urlopu i fedrekvoten są traktowane jako 
jeden okres;

•	 Jeśli matka nie ma prawa do foreldrepenger, 
to ojciec nie może wnioskować o odroczenie 
swojego urlopu (foreldrepenger) do 3 lat – 
wtedy niewykorzystane tygodnie przepadają.

Zasiłek rodzicielski to ważna pomoc dla rodziców, 
gdyż zapewnia możliwość przebywania z dzieckiem 
obojgu rodzicom. Osoby pracujące w Norwegii po-
winny znać swoje prawa i korzystać z nich, zwłaszcza 
w tym ważnym dla wszystkich okresie życia, jakim są 
narodziny dziecka. 
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Zmiany w norweskiej 
ustawie urlopowej

Przesunięcie urlopu z powodu choroby, która przy-
trafiła się w trakcie urlopu

Stare przepisy (sprzed 1 lipca)
Pracownik, który stał się całkowicie niezdolny do 

pracy z powodu choroby przed urlopem, mógł zażą-
dać, by urlop został przesunięty na jakiś późniejszy 
termin w ciągu roku. Natomiast, kiedy niezdolność 
do pracy wystąpiła już w trakcie urlopu, musiała ona 
trwać co najmniej sześć dni roboczych, by pracow-
nik miał prawo do przełożenia straconych z powody 
choroby dni urlopowych i otrzymania urlopu na nowo  
w późniejszym terminie.

Nowe przepisy (od 1 lipca)
Wymóg, by choroba, która zdarzyła się w trakcie 

urlopu trwała co najmniej sześć dni, został zniesiony. 
Zmiana ta oznacza, że już od pierwszego dnia choro-
by podczas urlopu pracownik może zażądać, by liczba 
dni odpowiadająca dniom, podczas których chorował, 
została udzielona jako urlop w późniejszym terminie.  

Chorobę w trakcie urlopu pracownik musi udoku-
mentować przy pomocy orzeczenia lekarskiego, które 
ma obowiązek przedłożyć pracodawcy niezwłocznie 
po powrocie do pracy.

Wypłata wynagrodzenia urlopowego (feriepenger) 
za niewykorzystany urlop oraz kumulowanie urlopu

Stare przepisy (sprzed 1 lipca)
Pracodawca mógł wypłacić wynagrodzenie urlo-

powe (feriepenger) za ustawowo należny urlop wy-
poczynkowy, nawet jeśli ten nie został wykorzystany 
z powodu choroby lub przebywania w tym czasie na 
urlopie rodzicielskim.

Nowe przepisy (od 1 lipca)
Możliwość wypłacenia wynagrodzenia urlopowe-

go za niewykorzystany z powodu choroby lub urlopu 
rodzicielskiego urlop wypoczynkowy została zniesiona.

Zmiany oznaczają, że urlop wypoczynkowy, 
który nie został wykorzystany w danym roku  

zostanie przesunięty na następny rok. Jeśli przełożone 
dni urlopowe nie zostaną wykorzystane w następnym 
roku, przejdą na kolejny rok. W efekcie będzie mogło 
dojść do kumulacji niewykorzystanego urlopu.

Aby uniknąć kumulowania się urlopów z kilku 
lat, pracodawca może skorzystać ze swoich praw od-
nośnie ustalania terminów urlopu. Powinien jednak  
z odpowiednim wyprzedzeniem przedyskutować  
z pracownikiem terminy urlopów i przedstawić listę 
urlopową.

W przypadku kiedy pracownik domaga się prze-
łożenia urlopu ze względu na chorobę, pracodawca 
powinien postarać się o to, by pracownik wykorzystał 
urlop wypoczynkowy jeszcze w danym roku.

Pracownik ma prawo domagać się, by ustalo-
ny termin urlopu został podany jak najszybciej i nie 
później niż na 2 miesiące przed jego rozpoczęciem, 
o ile szczególne okoliczności nie stoją temu na prze-
szkodzie. Przypadki, kiedy pracownik wraca do pra-
cy po chorobie w czasie urlopu pod koniec roku 
będą stanowić właśnie takie szczególne okoliczno-
ści, a zatem pracodawca będzie miał wtedy prawo 
do wyznaczenia nowego terminu urlopu, niezależnie 
od tego, że np. do końca roku pozostało mniej niż  
2 miesiące, a zatem 2-miesięczny okres powiadomie-
nia nie będzie mógł zostać zachowany.

Wypłata wynagrodzenia urlopowego przy rozwiąza-
niu stosunku pracy

Uchwalone zmiany w ustawie urlopowej nie do-
tykają prawa pracownika do wypłaty wypracowanego 
wynagrodzenia urlopowego w momencie rozwiązania 
stosunku pracy. Kiedy stosunek pracy zostaje rozwią-
zany, całe wypracowane wynagrodzenie urlopowe 
(feriepenger) należy bowiem wypłacić pracowniko-
wi wraz z ostatnią wypłatą. Tę część wynagrodzenia 
urlopowego, której na ten moment nie da się obliczyć, 
można wypłacić w związku z rozliczeniem końcowym.

1 lipca bieżącego roku weszły w życie uchwalone przez Storting zmiany  
w ustawie urlopowej (ferieloven), zwiększające prawa pracownika do prze-
łożenia urlopu na późniejszy termin w związku z chorobą.

Barbara Liwo
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Ponowne rozpatrzenie  
kwestii alimentów  
dla 20-latków
20-latkowie, którzy kontynuują naukę mogą domagać się alimentów od 
rodziców. Teraz rząd zapowiada nowelizację tych przepisów.

Joanna Czyżewska

20-latkowie, którzy zdecydowali się na dalszą 
edukację, mogą domagać się alimentów od rodziców. 
Celem takiej regulacji jest to, aby wszyscy młodzi mie-
li możliwość kontynuowania nauki. Może to jednak 
być szokiem dla rodziców, którzy będą zmuszeni wy-
łożyć tysiące koron miesięcznie. Teraz rząd zapowiada 
nowelizację przepisu o alimentach dla starszej mło-
dzieży.

Zaskoczenie dla rodziców
– Być może będą musieli sprzedać samochód, 

wziąć pożyczkę bądź zastaw pod dom, aby móc za-
płacić alimenty. Ludzie kręcą głowami z niedowierza-
niem i pytają się czy naprawdę takie było zamierzenie, 
mówi Arve Kambe - przewodniczący komitetu pracy 
i społeczeństwa w parlamencie norweskim (Stortin-
get).

Obecnie młodzi ludzie mogą zatem domagać się 
alimentów od swoich rodziców, pomimo, że w świetle 
prawa są dorosłymi. 20-latek, który pracował kilka lat 
po szkole podstawowej i decyduje się kontynuować 
naukę, może domagać się alimentów. 18-latek, który 
chodzi do szkoły, może podjąć decyzję o wyprowadz-
ce od rodziców – oraz zażądać płacenia przez nich ali-
mentów.

– Dla bardzo wielu rodziców jest to szok. Nie cho-
dzi tu jedynie o to, że ich dziecko udaje się do NAV-u  
i otrzymuje wyliczoną sumę alimentów, lecz także  
o to, że suma ta często wynosi tysiące koron netto każ-
dego miesiąca - mówi Kambe.

Nie powinni otrzymywać alimentów, jeśli się 
wyprowadzają

Kambe podkreśla jednocześnie, że mogą zaist-
nieć solidne podstawy do tego, że dziecko wyprowa-
dza się z domu.

Rodzice, z którymi rozmawiało NRK, opowiadają 
o konfliktach rodzinnych i ciężkiej sytuacji finansowej. 
Rozwiedziony, samotny ojciec, który nie mieszka ra-
zem ze swoim dzieckiem, płaci alimenty 18-latkowi. 
Syn powtarzał pierwszą klasę liceum kilkakrotnie. 
Inny ojciec opowiada o życiu z pracą na dwa etaty.

Alimenty z NAV otrzymywało wiosną tego roku 
ponad 2 600 osób powyżej 18 roku życia. Jednocze-
śnie NAV wyjaśnia, że większość umów o alimenty 
ustalana jest indywidualnie.

Reprezentanci parlamentu norweskiego - Arve 
Kambe, Linda C. Hofstad Helleland oraz Torbjørn Røe 
Isaksen z prawicy - zaproponowali przed trzema laty, 
aby rząd ponownie rozpatrzył przepisy dotyczące ali-
mentów w celu ich zmiany. Propozycja uzyskała po-
parcie partii postępu. Nowelizacja miała miejsce, lecz 
ówczesny rząd nie zaproponował żadnych zmian.

Zniesienie możliwości nałożenia na rodziców 
obowiązku płacenia alimentów po ukończeniu przez 
ich dzieci 18 lat oznaczałoby, że odpowiedzialność 
utrzymywania dzieci przejdzie na same dzieci, ewen-
tualnie na urząd, uważa rząd. I oczywiście ponownie 
może to prowadzić do tego, że wielu młodych nie bę-
dzie posiadało środków do ukończenia średniej edu-
kacji. Wskazano także na to, że młodzi ludzie mogą 
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mieć powód do tego, żeby wyprowadzić się z domu  
i uzyskać alimenty, jak na przykład odległość od szkoły 
i konflikty rodzinne.

Arve Kambe twierdzi, że rodzice powinni nadal 
być odpowiedzialni za dzieci w liceum, także, jeśli 
dzieci te z jakiegoś powodu powtarzają rok w tej sa-
mej klasie. Natomiast, jeśli jakieś dziecko może jak 
najbardziej mieszkać w domu, a pomimo tego wypro-
wadza się, wtedy powinno ono odpowiadać samo za 
siebie, uważa Arve Kambe.
Potrzeba nowelizacji

Minister do spraw dzieci i równouprawnienia, 
Solveig Horne, zapowiada nowe rozpatrzenie prze-
pisów o alimentach. Ma się to odbyć we współpracy  
z departamentem wiedzy, który jest odpowiedzialny 
za wspieranie edukacji.

– Uważam, że na rodzicach spoczywa odpowie-
dzialność utrzymywania swoich dzieci, podczas gdy te 
kształcą się w liceum. Musimy jednakże zorientować 
się, czy rozporządzenie jest odpowiednio sformułowa-
ne i dostosowane tak, abyśmy mieli pewność, że do-
trzemy do młodych ludzi, którzy nas potrzebują oraz, 
że uda nam się zapobiec nadużywaniu systemu, mówi 
Solveig Horne.

– Czy sądzi Pan, że obecnie nadużywa się regula-
cji prawnych?

– Nadużycie prawa zawsze będzie istniało, a ja 
jako polityk opozycji często brałem udział w takich 
sprawach i widziałem to na własne oczy. Nadużycia 
są, tak samo jak nieszczęśliwe wypadki. Jest to zatem 
ważne, abyśmy przeprowadzili nowelizację przepisów 
o alimentach.
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Norwegia zapowiada  
zaostrzenie walki  
z przestępczością  
gospodarczą
Pranie brudnych pieniędzy, korzystanie z nielegalnej siły roboczej czy  
brakujące kontrole w miejscu pracy - takie zjawiska stają się coraz bar-
dziej powszechne, zwłaszcza w branży budowlanej. Państwo norweskie  
postanowiło skuteczniej z tym walczyć i na ten cel przeznaczyło dodatko-
we środki.

Policja w Oslo otrzymała 2,6 miliona koron na 
nowy projekt, który ma na celu walkę z przestępczo-
ścią gospodarczą w branży budowlanej.  

Nowe przedsięwzięcie będzie projektem między-
wydziałowym, prowadzonym w ścisłej współpracy  
z innymi instytucjami.

- Współpraca międzywydziałowa poprowadzi nas 
do sukcesu. Raporty z poszczególnych okręgów wska-
zują, że praca na czarno, czy pranie brudnych pie-
niędzy są zjawiskiem powszechnym, które prowadzi 
do wzrostu dumpingu socjalnego. Jest to bardzo po-
ważny problem socjalny – mówi Hans Sverre Sjøvold  
z okręgu policyjnego w Oslo w wywiadzie dla norwe-
skiego dziennika Aftenposten.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata. Poli-
cja w walce przeciwko przestępczości w miejscu pracy 
będzie ściśle współpracowała nie tylko z prokuraturą, 
organami kontroli, ale również z sektorem prywat-
nym.

Przyznane na przedsięwzięcie pieniądze zostaną 
przeznaczone na wypłaty pensji pracowników za pra-
cę w godzinach nadliczbowych oraz na pokrycie kosz-
tów niezbędnego sprzętu.

- Naszym priorytetem jest przestępczość w bran-
ży budowlanej, która jest bardzo wysoka - kontynuuje 
Sjøvold.

Branża budowlana jest środowiskiem, w którym 
występuje przestępczość o różnym charakterze. To 

o wiele więcej niż tylko praca na czarno oraz pranie 
brudnych pieniędzy. Brak kontroli nad tym, ile osób 
znajduje się w miejscu pracy sprawia, że trudno jest 
pilnować bezpieczeństwa oraz jakości wykonywanej 
pracy. Może to powodować poważne konsekwencje 
zarówno dla pracowników, jak i dla osób, które w póź-
niejszym czasie będą korzystały z budynku.  

Pranie brudnych pieniędzy oraz systematyczne 
bankructwa przedsiębiorstw stanowią bardzo zamie-
rzoną strategię, mającą na celu zatuszowanie prze-
stępstwa. Firmy, które w ten sposób działają, mogą 
pchnąć stawki w dół, stworzyć niezdrową konku-
rencję i tym samym wyprzeć uczciwe firmy z rynku. 
Temu również policja ma zamiar skuteczniej zapo-
biegać. Wcześniej często badano bankructwa już po 
zamknięciu postępowania upadłościowego, teraz ma 
się to zmienić i strumień pieniężny ma być śledzony 
bardziej bezpośrednio jeszcze w trakcie trwania po-
stępowania.

Dodatkowym problemem w branży jest istnie-
nie zbyt wielu warstw podwykonawców, co utrudnia 
głównym zleceniodawcom kontrole nad konkretnymi 
projektami budowlanymi.

Problem przestępczości w miejscu pracy jest nie-
stety ogólnopaństwowy. Tegoroczna kontrola prze-
prowadzona wiosną w Bergen wykazała  nieprawi-
dłowości o charakterze karno-skarbowym w 8 na 10 
kontrolowanych przedsiębiorstw. Wykazano pranie 

Barbara Krasowska
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brudnych pieniędzy, rażący wyzysk pracowników oraz 
oszustwa przy podatkach.

Inspekcje nadzorujące z Bergen współpracują  
z poborcą podatkowym, władzami skarbowymi, po-
licją oraz NAV. Pracownicy wszystkich instytucji są 
zdania, że jest gorzej niż kiedykolwiek i problem się 
rozprzestrzenia.

Rząd w ramach walki z przestępczością gospodar-
czą postanowił podnieść kary za poważne naruszenia 
o charakterze kryminalnym w miejscu pracy z 1 do 3 
lat więzienia. Spotkanie w tej sprawie ma zostać zwo-
łane jeszcze przed nowym rokiem.

Na wniosek rządu Państwowy Związek Zawodo-
wy Branży Budowlanej powołał specjalną komisję, 

której zadaniem będzie ustalenie środków i metod 
do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej  
w branży.  

Komisja proponuje między innymi rozszerzenie 
i udoskonalenie systemu kart identyfikacyjnych oraz 
zaostrzenie kontroli ze strony władz norweskich.

Wymienione w niniejszym artykule problemy,  
z jakimi boryka się branża budowlana, to tylko “kro-
pla w morzu”. Przedsiębiorcy, działający zgodnie  
z obowiązującym prawem, którzy nie są w stanie za-
oferować tak niskich stawek za wykonanie zlecenia, 
jak firmy nieuczciwe, cierpią z tego powodu najbar-
dziej. Rząd ma nadzieję, że działania wymierzone 
przeciwko przestępczości, jaka ma miejsce głównie  
w branży budowlanej (ale nie tylko), zmienią tą sytuację.
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70 miliardów Euro 
do podziału
Horyzont 2020 to nowy program dotacji Unii Europejskiej dla badań  
naukowych i rozwoju, który do roku 2020 będzie dysponował łącznym  
budżetem w wysokości 70 miliardów euro.

Norweskie przedsiębiorstwa oraz środowiska na-
ukowe również mogą brać w nim udział razem z kole-
gami i konkurencją z innych krajów europejskich, co 
sprawia, że jest to dość ekscytujące nowe przedsię-
wzięcie. Horyzont 2020 będzie stanowił znaczną część 
starań, by przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
oraz zatrudnienia w Europie w najbliższych latach. 

Horyzont 2020 skupia swój wkład w trzech po-
lach: wybitnej nauki, konkurencyjnej gospodarki oraz 
badań mających na celu rozwiązać wyzwania stawia-
ne społeczeństwu.

Wewnątrz kategorii wymienionej jako pierwsza 
znajdzie się europejska rada naukowa - ERC, programy 
mobilności, technologie przyszłości oraz infrastruktu-
ra. Wewnątrz konkurencyjnej gospodarki znajdą się 
kluczowe technologie, takie jak informatyka, nano-  
i biotechnologia oraz technologia kosmiczna, regula-
cje finansowania dla kapitału ryzyka, a także innowa-
cja małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). 

Wewnątrz badań naukowych mających na celu 
rozstrzyganie regulacji społecznych wyznaczonych 
zostało siedem głównych tematów. Są to:

• Zdrowie i zmiany demograficzne;
• Kontrola i bezpieczeństwo żywności, bada-

nia środowiska morskiego, zrównoważone 
użytkowanie gruntów oraz bioekonomia;

• Bezpieczna, czysta i efektywna energia;
• Inteligentne, ekologiczne i zintegrowane roz-

wiązania z zakresu transportu;
• Eksploatacja klimatu, środowiska i zasobów 

oraz surowców;

• Tolerancyjne, innowacyjne i obywatelskie 
społeczeństwo;

• Bezpieczne społeczeństwo.

Temat spotkania członków 
Innovation Forum

Innovation Forum Norway, które jest jednym  
z wiodących miejsc spotkań i siatką dla profesjonal-
nych innowatorów w Norwegii, obejmuje regulację 
prawną, którą ustanowiło jako główny punkt progra-
mu podczas spotkania swoich członków w sierpniu. 

Wtorek, 26 sierpnia był mianowicie datą pierw-
szego spotkania członków Innovation Forum i współ-
pracy z Norges Forskningsråd (Norweską Radą  
Naukową) w ich nowych lokalach na Lysaker.

Podczas spotkania, niektórzy z wiodących eks-
pertów w Norwegii podzielili się swoim doświadcze-
niem i wskazali konkretnie co jest potrzebne do od-
niesienia sukcesu w składaniu podań. Był także czas 
na dyskusję i refleksję. 

Spotkania członków stwarzają także okazję do 
tego, by zagłębić się w różnorodne oferty , gdzie Rada 
Naukowa i partnerzy oferują pomoc w związku z in-
ternacjonalizacją – między innymi przygotowują je ci, 
którzy są odpowiedzialni za SkatteFUNN, Eurostars, 
Enterprise Europe Network.

- Fakt, że Innovation Forum organizuje swoje 
spotkanie w naszym nowym i eleganckim centrum 
spotkań na Lysaker, daje Radzie Naukowej fantastycz-
ną okazję do zaprezentowania się i pokazania nasze-
go wkładu, zarówno w odniesieniu do UE i Horyzon-
tu 2020, lecz także tu na gruncie domowym poprzez 

Joanna Czyżewska
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takie regulacje jak SkatteFUNN, BIA, Næringsphd  
i wiele innych. Takie szerokie fora dają nam możliwość 
do ustanowienia kontaktów z przedsiębiorstwami, co 
z kolei z naszej strony umożliwia wzmocnienie inno-
wacji, mówi Anne Kjersti Fahlvik, Dyrektor Oddziału 
Rady Naukowej.

Rada Naukowa zajęta jest budowaniem wielu 
solidnych mostów pomiędzy badaniami naukowy-
mi, które mają miejsce, a pracami innowacyjnymi  
w różnorodnych przedsiębiorstwach, tak, aby te dwie 
dziedziny umacniały się nawzajem. Połączenie wiedzy 
i wartości może podarować norweskim przedsiębior-
stwom i Norwegii jeszcze większy potencjał do kształ-
towania wartości w przyszłości.

Zarówno Norweska Rada Naukowa (www.forsk-
ningsradet.no), jak i Innovation Forum Norway (www.
innovationforum.no) będą w stanie odpowiedzieć 
na wszelkie pytania zawiązane z tematyką zawartą  
w artykule. Na podanych powyżej stronach interne-
towych obu organizacji można także zaczerpnąć wię-
cej szczegółowych danych oraz znaleźć kontakt do 
poszczególnych osób, gdyby zaistniała taka potrzeba. 
Natomiast firma Polish Connection chętnie pomoże 
w procesie składania podań lub w komunikacji z tymi 
organizacjami. Prosimy o kontakt z naszym biurem  
w Gdyni: +48 58 733 08 31 lub w Warszawie:  
+48 887 888 303.
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Nie macie 
pojęcia, 
co na Was 
czeka

NPORTAL.no: Opowiedz o granej przez siebie roli.  
Czy bohater to „typowy Polak”?

B. K.: Grana przeze mnie postać to dwudziestoośmio-
letni lingwista Tomasz Nowak. Mieszka ze swoją pięk-
ną ukochaną o imieniu Ania (w tej roli Anna Czarto-
ryska) i jej córką z poprzedniego związku, Lidią. Anna 
jest z nim w ciąży, a tu warunków dla wspólnego 
dziecka nie ma, bo para ledwo wiąże koniec z końcem. 
Ona pracuje to tu, to tam, on chodzi na uczelnię.

NPORTAL.no: I pojawia się pomysł wyjazdu do  
Norwegii?

B. K.: Ania ma dosyć życia w taki sposób i namawia 
Tomasza na wyjazd do Norwegii. Tam miałby odnaleźć 
swojego norweskiego ojca i domagać się tego, czego 
tamten przez lata mu nie dawał, chociaż powinien. Nasz 
bohater niechętnie zgadza się na tę wyprawę, by na 
miejscu przekonać się, że nic nie idzie zgodnie z planem.  
Nie wiem, czy Tomasz pasuje do określenia „typowy 
Polak”. To zależy, z której strony na niego spojrzeć. 
Twórcy scenariusza serialu wykreowali tę postać 
raczej w ten sposób, by nie pasowała do stereoty-
pu „złotej rączki” z nad Wisły.

NPORTAL.no: Czy zdajesz sobie sprawę, że dla Pola-
ków mieszkających w Norwegii ten serial będzie miał 

Sylwia Skorstad

Nie macie pojęcia, co na Was czeka – mówi Bartek Obuchowicz-Kamiński 
odtwórca głównej roli w Kampen for tilværelsen. 10 września, we środę 
o godzinie 21:35 stacja NRK wyemitowała pierwszy odcinek serialu pod 
tytułem Kampen for tilværelsen (Walka o byt) opowiadającego o polskim 
imigrancie.  Projekt powstał przy udziale polskich aktorów, a nad scenariu-
szem pracowały takie sławy, jak pisarz Erlend Loe. Prezentujemy wywiad  
z odtwórcą głównej roli Bartkiem Obuchowiczem-Kamińskim.
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specjalne znaczenie? Będą go śledzić uważnie, bo są 
czuli na punkcie swojego publicznego wizerunku i cie-
kawi, jak widzą ich przedstawiciele innych narodów.  
Niektórzy przypiszą twojemu bohaterowi rodzaj misji, 
by ich „godnie reprezentować”. Jeśli coś narozrabia, 
mogą uznać to za obrazę. Czujesz ciężar odpowie-
dzialności?

B. K.: Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele roz-
myślań temu poświeciłem! Zdaję sobie sprawę  
z odpowiedzialności, wiem, że niektórzy moi rodacy 
będą odbierali tę rolę jako „reprezentowanie” ich. 
Chcę uprzedzić ich ewentualne uwagi. Historia To-
masza nie jest typową historią o polskim imigrancie 
zarobkowym. Tomasz to dość samotny gość. Jednym  
z powodów, dla których przyjąłem jego rolę, był fakt, że 
to skomplikowany, niejednoznaczny bohater. 

NPORTAL.no: Pamiętasz, jak część polskiej widow-
ni zareagowała na serial o imigrantach w Londy-
nie? Mało delegacji do trybunału w Strasburgu nie  
wysłano. Że wstyd, że hańba!

B. K.: Nasza opowieść bierze na celownik ste-
reotypy. Ona nie mówi o tym, że Polacy są fajni  
a Norwegowie źli, czy odwrotnie. Nie, absolu-
tnie nie! Bardzo polubiłem ten serial właśnie dla-
tego, że ukazuje dobre i złe strony wszystkich, 
nikogo nie oszczędza. Wielu bohaterów „Kam-
pen for tilværelsen” z czasem poznamy z różnych 
stron. Do ostatniego odcinka nie będziemy mie-
li pewności, z kim nasza sympatia pozostanie.  
Spojrzenie na siebie w krzywym zwierciadle przyda się i 
Norwegom, i Polakom. Twórcy scenariusza to ludzie ze 
specyficznym poczuciem humoru. Do oglądania efek-
tu ich i naszej pracy trzeba trochę dystansu, poczucia 
humoru oraz autoironii. A jeśli ktoś jest tych cech po-
zbawiony, to cóż, wiecie jak zmieniać pilotem kanały.  
 
NPORTAL.no: Zatem z Norwegów autorzy drwią tak 
samo, jak z Polaków?

B. K.: Norwegowie przedstawieni w serialu pocho-
dzą ze specyficznej dzielnicy Oslo. To teren „nadzia-
nych” ludzi, wielkich pieniędzy, świata tak zwanej 
kultury wysokiej. Przynależność do tego światka 
świadczy o wysokim statusie. Ale przecież to nie 
znaczy, że wszyscy Norwegowie tak mieszkają, ich 
portret jest przerysowany. Bez wyśmiewania klisz 
kulturowych serial nie byłby czytelny i zabawny dla 
reszty Norwegii. Pamiętajmy, że on w gruncie rze-
czy opowiada o ludziach, których zaskoczyły nowe 
okoliczności. Zestawienie przeciwieństw – biednych 
i bogatych, mądrych i głupich, Norwegów i imigran-
tów, pracowników i pracodawców „normalnych”  
i „dziwaków” - to oś serialu. 

NPORTAL.no: Spróbuj nam nakreślić w kilku słowach, 
jaki to rodzaj historii. 

B. K.: To klasyczna opowieść o „rybie wyjętej  
z wody”. Przypowieść o człowieku, który nigdzie nie 
pasuje, nie umie się znaleźć nawet wśród Polaków, 
których spotyka w Norwegii. Jest kujonowatym aka-
demikiem, człowiekiem trochę naiwnym, niezdarnym, 
miłym i unikającym konfliktów. To chyba najbardziej 
bezkonfliktowa postać, jaką kiedykolwiek zagrałem. 
Pisarze, którzy stworzyli scenariusz, nazywali go  
„liściem na wietrze”.

NPORTAL.no: Czy twoim zdaniem widzowie polubią 
Tomasza Nowaka?

B. K.: On wzbudza sympatię zarówno ze względu 
na swoje braki, jak i mocne strony. Zakładam, że  
u widzów wzbudzi mniej więcej te same uczucia,  
jakie wzbudził we mnie, kiedy czytałem scena-
riusz. A była to cała gama, uwielbiałem gościa, by 
za chwilę być nim totalnie zirytowanym. W jednym 
momencie życzysz mu wszystkiego najlepszego,  
w drugiej mu współczujesz, potem się wkurzasz, je-
steś rozbawiony jego losami i wreszcie popadasz  
w zadumę. Krótko ujmując, to bardzo specjalny typ. 
Myślę, że dla Norwegów będzie to opowieść nieco eg-
zotyczna, nada kolorytu miejscowemu tłu. 

NPORTAL.no: Czy myślisz, że odbiór serialu będzie 
różny w zależności od narodowości widza? 

B. K.: Na razie pierwsza seria zbiera bardzo pozytyw-
ne opinie. Wszyscy są pod wrażeniem pracy polskich 
aktorów. Norwegowie też są bardzo ciekawi, jak ich 
pracę ocenią Polacy. To wszystko razem sprawia, 
że premiera zapowiada się niezwykle interesująco.  
Jak już wcześniej wspomniałem, nie jestem pe-
wien, jaki będzie odbiór serialu wśród polskich wi-
dzów mieszkających w Norwegii. Domyślam się, że 
zaistnieje obawa, iż mógłby potwierdzić istnieją-
ce stereotypy lub stygmatyzować Polaków. Jestem 
niemal pewien, że pojawią się skargi. W związku  
z tym, cieszę się, iż mogę zawczasu wyjaśnić swoje 
stanowisko. 

NPORTAL.no: Chcesz złożyć oświadczenie?

B. K.: Raczej coś wyraźnie podkreślić, kiedy mam ku 
temu okazję: to jest serial, który parodiuje „WSZYST-
KICH”. Igra ze stereotypami ludzi „dobrze urodzonych”, 
drwi z samozadowolenia norweskiej klasy średniej, 
przedstawia w krzywym zwierciadle nową klasą ro-
botniczą, czyli imigrantów zarobkowych. „Kampen for 
tilværelsen” jest satyryczną, poetycką, zabawną i bar-
dzo zaskakującą satyrą na współczesne społeczeństwo.  
Wspomniane stereotypy zobaczymy już w pierwszym 
odcinku tej serii, by potem obserwować ich rozwój  
w odcinkach następnych. 

Dziękujemy NPORTAL.no za udostepnienie wywiadu.
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Spacer starymi ulicz-
kami

Każdy szanujący się 
turysta rozpoczyna zwie-
dzanie Bergen od cen-
trum. Już tu znajdzie się 
mnóstwo atrakcji. Części 
osób wystarcza przejście 
chodnikiem i podziwia-
nie frontów drewnianej 
zabudowy Bryggen, ale 
by naprawdę poznać to 
miejsce, należy zagłębić 
się w wąskie ścieżki między domami. By móc dojrzeć 
choćby drewniane schody, tak wykrzywione, że Krzy-
wa Wieża w Pizie mogłaby się schować. Kto szuka 
miejsca na wrzucenie monety w intencji powrotu do 
Bergen, znajdzie w tej plątaninie także studnię życzeń 
– pieniądze z niej wydobywane przeznaczane są na re-
nowację miejskich zabytków, łączymy więc przyjemne 
z pożytecznym. Komu zaś znudzi się kluczenie między 
budynkami, może się wybrać do Bergenhus i odpocząć 
na zielonej trawce, bądź zrobić zakupy na słynnym 
berneńskim Torget – znaleźć tam można świeże ryby 
i owoce morza, ale także pamiątki, owoce i warzywa. 
Z targu niedaleko już do Lille Lungegårdsvannet – na 
placyku od zachodniej strony można niemal zawsze 
spotkać ludzi ćwiczących triki na rolkach, deskorolkach  
i BMX-ach. Stąd już tylko krok do urokliwej, pełnej re-
stauracji i sklepików uliczki Marken.

Nie wychodząc poza centrum, czyli lekcja  
historii miasta

Zaledwie kilkaset lat temu, Bergen było swo-
istym państwem w państwie, najbogatszym i naj-
bardziej dumnym miastem Norwegii, centrum 
handlu morskiego. Duma została mieszkańcom 
miasta do dziś, podobnie jak związki z morzem.  
O tym, jak kiedyś wyglądało tutejsze życie, można się 
przekonać w położonym na Bryggen Muzeum Hanzy. 

Zgromadzono tu liczne 
księgi, pieczęcie miast 
należących do Hanzy  
(w tym Gdańska i Kra-
kowa) oraz przedmioty 
codziennego użytku. Bi-
let do Muzeum Hanzy 
uprawnia także do wstę-
pu do Schøtstuene na za-
pleczu Bryggen.

Parę kroków dalej 
znajduje się Muzeum 
Bryggen, kryjące wyko-
paliska archeologiczne. 

Nie znajdziemy w środku dinozaurów, ale muzeum 
powstało w miejscu, w którym odkryto najstarsze 
na Bryggen budynki, pochodzące z XII wieku. Oprócz 
resztek zabudowy w muzeum znajdziemy m.in. cera-
mikę, runy i przedmioty codziennego użytku z czasów 
średniowiecza. Muzeum Bryggen to również punkt,  
z którego wyruszają wycieczki po najciekawszych 
miejscach Bryggen.

Jeszcze kilka kroków i znajdziemy się w jednym  
z najstarszych budynków Bergen. Håkonshallen, zbu-
dowana z szarego kamienia w latach 1247-1261 jako 
rezydencja królewska z wielką salą biesiadną, oparła 
się licznym pożarom i przetrwała po dziś dzień. Tuż 
obok wznosi się Rosenkrantztårnet, również pocho-
dząca z XIII wieku, ale przebudowana w XVI wieku 
przez Erika Rosenkrantza, od którego wieża wzięła 
swoją nazwę. Kogo nie odstraszają ciemne wąskie 
schody, może liczyć na piękny widok ze szczytu bu-
dowli. Od czerwca do sierpnia w jednym z budynków 
kompleksu działa kawiarenka, w której posiadacze bi-
letów do Håkonshallen i Rosenkrantztårnet mogą się 
napić darmowej kawy lub herbaty.

Nauka i zabawa po sąsiedzku z uniwersytetem
Nieopodal centrum, na wzgórzu koło uniwersytetu 

w Bergen, znajdują się dwa oddziały Muzeum Bergen 
– De Naturhistoriske samlinger i De Kulturhistoriske 

Bergen w czasie wolnym 
Bergen… Zaraz po fiordach i łososiu, najbardziej rozpoznawalny towar ekspor-
towy Norwegii. Można nie znać nic innego, ale barwne domki na Bryggen rozpo-
zna każdy, kto miał coś do czynienia z tym krajem. Podobno w Bergen ciągle pada.  
Podobno w Bergen pada przez 200 dni w roku. Podobno w Bergen pada nawet, 
kiedy nie pada… A tak naprawdę? A tak naprawdę spotkajmy się „przy niebieskim 
kamieniu” (najsłynniejsze miejsce spotkań w Bergen przy zbiegu Torgallmeningen  
i Torggaten) i wyruszmy na wycieczkę.

Część I – muzea

Magdalena Ułas
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samlinger. Ten pierwszy jest rajem dla miłośników zie-
mi oraz wszystkiego, co żyje, znajdziemy tam bowiem 
wystawy poświęcone minerałom, roślinom i zwie-
rzętom z całego świata, możemy się także przyjrzeć 
ewolucji człowieka. Budynek muzeum otoczony jest 
przepięknym ogrodem, chętnie odwiedzanym przez 
studentów i okolicznych mieszkańców. W De Kulturhi-
storiske samlinger można zobaczyć wystawy o epoce 
kamienia, czasach Wikingów, norweskiej sztuce reli-
gijnej i rosyjskich ikonach.

Nie można zapomnieć o dobrym przyjacielu Ber-
gen, czyli morzu. Historię tej przyjaźni ukazuje położo-
ne nieopodal Sjøfartsmuseum. Z jednej strony można 
w nim podziwiać bogatą kolekcję modeli dawnych ło-
dzi i statków – od łodzi wikingów przez statki Hanzy 
do nowoczesnych tankowców – z drugiej zaś obejrzeć 
na dużym ekranie filmy o tematyce morskiej. Znajdzie 
się też kącik zabaw dla dzieci.

W parku i w akwarium
Stosunkowo blisko centrum miasta znajdują się 

dwa malownicze parki. Za zabudowaniami uniwersy-
tetu rozciąga się Nygårdsparken ze stawami pełnymi 
kaczek i plenerem rzeźb. Kto nie chce iść aż tak dale-
ko, może zatrzymać się w ogrodzie przy opisywanym 
już wcześniej Muzeum Historii Naturalnej – tam rów-
nież jest gdzie usiąść i co podziwiać.

Na drugim końcu głównej części miasta, na cyplu 
Nordnes, znajduje się park o tej samej nazwie. Tere-
ny zielone doskonale nadają się na spacer, piknik i do 
opalania. Kogo znudzą drzewa i trawa, może wybrać 
się do położonego tuż obok bergeńskiego Akwarium, 
które kusi nie tylko pokazami umiejętności swoich 

mieszkańców – od ryb przez węże do fok i pingwinów 
– ale także własnym kinem, wyświetlającym filmy 3D.

Sztuka wyższa i nie tylko
Nad brzeg Lille Lungegårdsvannet powinni wybrać 

się miłośnicy sztuki. W trzech budynkach przy Rasmus 
Meyers Allé mieści się największe na zachodzie Nor-
wegii Muzeum Sztuk Pięknych, w którym możemy 
oglądać dzieła od renesansu do czasów współcze-
snych – do kolekcji należą m.in. liczne dzieła Edvarda 
Muncha. Wspólny system biletowy obejmuje także 
położone w pobliżu Vestlandske Kunstindustrimu-
seum z wystawami poświęconymi rzemiosłu, złotnic-
twu, sztuce chińskiej i orientalnej.
W starym szpitalu

Miłośnicy medycyny oraz tych elementów  
historii, o których się zazwyczaj nie mówi, powinni 
wybrać się na Kong Oscarsgate, gdzie w starym szpi-
talu św. Jørgena urządzono Lepramuseet – Muzeum 
Trądu. Szpital, mimo licznych pożarów, działał w tym 
miejscu od XV wieku. Istniejące budynki pochodzą  
z wieku XVIII. W muzeum można zobaczyć szpitalne 
pokoje (trzyosobowe, choć mieściły się w nich tylko 
dwa łóżka), kaplicę, zaplecze kuchenne a nawet spe-
cjalne krzesło do ważenia chorych. Mocny fragment 
historii i mocne wrażenia gwarantowane.

Muzyka nad wodą
Miłośnikom muzyki i dużej dawki świeżego powie-

trza spodoba się położona na południe od Bergen,  
w (nomen omen) Paradis, czyli Raju, willa kompozy-
tora Edvarda Griega – Troldhaugen. Autor muzyki do 
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„Peer Gynta” spędził tu z żoną 22 lata i tutaj, w wyku-
tym w skale grobie z widokiem na Nordåsvannet, zo-
stali oboje pochowani. Oprócz willi (wystrój pochodzi  
z 1907 roku) do muzeum należy położona obok 
sala koncertowa Troldsalen, w której latem odby-
wają się codzienne koncerty muzyki Griega (13.00  
i 18.00) i „Chatka kompozytora”, do której ten wymy-
kał się, by tworzyć.

Nie lada atrakcją (dostępną niestety tylko od maja 
do października) jest niewielka wysepka Lysøen ze 
zbudowaną w latach 1872-1973 willą wybitnego nor-
weskiego skrzypka Olego Bulla, zwanego „Paganinim 
Północy”. Niezwykle oryginalny, „koronkowy” dom 
niektórzy uważają za kicz, inni za wybitne dzieło ar-
chitektury. Bez względu na poglądy warto jednak po-
płynąć na wyspę, zobaczyć bogatą willę, wspiąć się na 
wieżę widokową i odpocząć w niewielkiej kawiaren-
ce, uzupełniając stracone kalorie gofrem z dżemem  
i śmietaną.

Gubałówka bez białych niedźwiedzi
Około 150 metrów od Torget znajduje się dolna 

stacja kolejki na Fløyen. Kursujące naprzemiennie 
wagoniki – czerwony i niebieski – są jedną z wizytó-
wek miasta i jedyną tego rodzaju kolejką w Norwegii. 
Z góry, z wysokości 320 m n.p.m., widać panoramę 
miasta i wejście do portu w Bergen, a także okoliczne 
wyspy. Na miejscu znajduje się restauracja, kawiarnia, 
sklep z pamiątkami, sieć tras turystycznych i strzeżo-
ny przez norweskie trolle plac zabaw dla dzieci. Na 
Fløyen można wejść także piechotą, co, biorąc pod 
uwagę, że droga łagodnie wznosi się w górę zakosami, 
jest możliwe do osiągnięcia nawet w upalny dzień.

Najwyższe z siedmiu wzgórz
Oprócz czerwonego i niebieskiego wagonika Ber-

gen ma także wagonik żółty i czerwony. Można się nimi 
dostać na najwyższe z siedmiu wzgórz – Ulriken (643 

m n.p.m.). Wszystko tu jest „naj” – najwyższy punkt 
widokowy, najwyżej położona restauracja, zwana, nie 
bez racji, Skyskraperen (Drapacz Chmur). Do tego do-
chodzi jeszcze gęsta sieć szlaków i duża liczba jezior, co 
czyni Ulriken rajem dla lubiących wędrować. Do stóp 
wzgórza, od maja do 20 września, można się dostać 
turystycznym autobusem, wyruszającym z Bryggen  
w ramach okrężnej trasy wycieczkowej „Ulriken643 
Panoramatur”.

Ponad miastem
Bergen słynie ze swego wspaniałego położenia 

między siedmioma wzgórzami. Oprócz wymienionych 
już Sandviksfjellet, Fløyen (Fløyfjellet) i Ulriken, pozo-
stałe to: Rundemanen, Løvstakken, Damsgårdsfjellet  
i Lyderhorn. Wszystkie wzgórza łączy gęsta sieć tras 
turystycznych, co daje mieszkańcom i turystom nie-
spotykane możliwości odbywania krótszych i dłuż-
szych wędrówek. Chętni mogą się też wykąpać w nie-
których górskich jeziorkach, np. Munkebotn.

Najwytrwalsi mogą pokusić się o wzięcie udziału 
w corocznej, organizowanej od 1948 roku imprezie 
„7-fjellsturen”, polegającej na zdobyciu wszystkich 
siedmiu szczytów. Istnieje też krótszy wariant, obej-
mujący cztery wzgórza: Ulriken, Fløyfjellet, Rundema-
nen i Sandviksfjellet.

Powyższe atrakcje to, rzecz jasna, tylko część spo-
sobów na spędzenie w Bergen wolnego czasu. Bo 
możliwości jest tak naprawdę tyle, ilu ludzi, chcących 
ten czas wolny w tym mieście spędzić. Nie da się opi-
sać wszystkiego, a zresztą… Bergen, podobnie jak 
Oslo, każdy powinien odkrywać dla siebie. A jeśli jed-
nak będzie padać… cóż… peleryna przeciwdeszczowa 
na plecy i w drogę!

Przydatne strony www:
www.visitbergen.com
www.bergen-guide.com
www.bymuseet.no




