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SŁOWO WSTĘPNE 
 
Niniejsza broszura traktuje o prawie ubezpieczeń społecznych. Pod 

pojęciem prawa ubezpieczeń społecznych mamy na myśli przepisy 

dotyczącego świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, o jakie 

można ubiegać się w norweskim urzędzie NAV [Urząd Pracy, 

Pomocy Socjalnej i Ubezpieczeń Społecznych] w razie choroby – 

własnej lub członka rodziny. 

 

Broszura ta ma przedstawić ogólny zarys niektórych świadczeń 

oferowanych przez NAV. Ma ona również dać rozeznanie co do 

związanych z nimi praw i obowiązków, tak Twoich jak i urzędu NAV.  

 

Broszura ta została napisana w ramach projektu realizowanego przez 

kancelarię JURK pod nazwą Ambasadorzy Prawa. W projekcie tym 

biorą udział wolontariuszki z polskich i tajlandzkich organizacji 

kobiecych, które przechodzą przeszkolenie z zakresu ważnej tematyki, 

a następnie przekazują zdobytą wiedzę w swoim otoczeniu. Broszura 

jest opracowana tak, by pasowała do prelekcji wygłaszanych przez 

Ambasadorów Prawa. Można ją też czytać bez konieczności 

wysłuchania prelekcji.  

 

Projekt Ambasadorzy Prawa finansowany jest przez Główny Urząd ds. 

Integracji i Wielokulturowości [Integrerings- og mangfoldsdirektora-

tet (IMDi)]. Dziękujemy za środki uzyskane na prowadzenie kursów i 

wydawanie broszur.  

 

Dziękujemy również naszym Ambasadorom Prawa – znakomitemu 

zespołowi kobiet, które wykonują tak ważną pracę. Także i my, osoby 

pracujące w kancelarii JURK, wiele się uczymy przy pracy z 

Ambasadorami Prawa.  

 

Jeśli po przeczytaniu tekstu nasuną Ci się dalsze pytania, możesz 

skontaktować się z kancelarią JURK lub urzędem NAV.  

 

Broszura wydana jest w języku norweskim, polskim i tajskim.  
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Oslo, wrzesień 2020. 

 

Z poważaniem 

 

Veronika Wiese 

Konsultant merytoryczny i kierownik projektu Ambasadorzy Prawa. 

 

 

 

 

 

 

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner - Kancelaria porad 

prawnych dla kobiet) udziela bezpłatnych porad prawnych 

wszystkim osobom definiującym się jako kobiety. Informacje o nas 

znajdziesz na stronie internetowej: www.jurk.no   

  

Można do nas dzwonić na numer 22 84 29 50 lub odwiedzić nas pod 

adresem Skippergata 23, 0154 Oslo. 

 

Zawsze możesz przesłać nam swoją sprawę elektronicznie! Można to 

zrobić na stronie www.jurk.no  «Send oss din sak!» [«Prześlij nam 

swoją sprawę! »] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jurk.no/
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 1.0 WPROWADZENIE 

 1.1 Co to jest prawo ubezpieczeń społecznych? 
 Pod pojęciem prawa ubezpieczeń społecznych 

rozumiemy całość przepisów dotyczących tego, o jakie 

wsparcie niepieniężne i o jaką pomoc finansową możesz 

starać się w norweskim urzędzie NAV [Urząd Pracy, 

Pomocy Socjalnej i Ubezpieczeń Społecznych], jeśli 

chorujesz lub chory jest ktoś z Twojej rodziny. 

 

 1.2 Objęcie norweskim ubezpieczeniem 
społecznym 

 

 

 

Mieszkasz 

lub 

pracujesz w 

Norwegii 

Zasady, o których piszemy w tej broszurze dotyczą osób, 

które objęte są norweskim ubezpieczeniem społecznym. 

 

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Norwegii, co do zasady 

jesteś objęty(a) norweskim ubezpieczeniem społecznym. 

Jeśli wyprowadzisz się za granicę, by tam zamieszkać, 

oznacza to często, że tracisz możliwość uzyskiwania 

świadczeń z urzędu NAV. Niekiedy istnieją wyjątki od 

tej zasady, na przykład, gdy wyjeżdżasz do kraju EOG. 

W urzędzie NAV dowiesz się, czy są jakieś wyjątki, 

które dotyczą Twojego przypadku. 

 

Gdy jesteś objęty(a) norweskim ubezpieczeniem 

społecznym, masz prawa i obowiązki określone w 

ustawie o ubezpieczeniach społecznych. W niniejszej 

broszurze znajdziesz informacje o niektórych z tych 

praw i obowiązków. 

 

 1.3 Cel broszury  
 

 

 

 

Naszym celem przy opracowywaniu niniejszej broszury 

było zaprezentowanie niektórych ze świadczeń – 

niepieniężnych i pieniężnych – oferowanych przez 

NAV, a także przedstawienie Ci praw i obowiązków –  

tak Twoich jak i urzędu NAV.  
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Nie sądzimy, by wszyscy czytelnicy tej broszury mieli 

doświadczyć wszystkiego, o czym tu piszemy. 

Postanowiliśmy jednak zwracać się bezpośrednio do 

czytelnika w całej broszurze, by łatwiej się ją czytało. 

 

Mimo że staramy się pisać prostym językiem, to 

zapewne znajdą się tu rzeczy trudne do zrozumienia. 

Jeśli czegoś nie zrozumiesz, możesz skontaktować się z 

kancelarią JURK, by uzyskać więcej informacji lub 

bliższe wyjaśnienie. 

 

 2.0 NAV – Urząd Pracy, Pomocy Socjalnej 
i Ubezpieczeń Społecznych 

 2.1 Co to jest NAV? 
Urząd 

publiczny 

 

 

 

 

Prawa i 

obowiązki 

 

 

 

  

NAV jest urzędem publicznym, który ma za zadanie 

udzielić Ci pomocy w formie niepieniężnej lub 

pieniężnej, gdy znajdziesz się w potrzebie. Dotyczy to na 

przykład sytuacji gdy nie masz pracy, spodziewasz się 

dziecka lub chorujesz. 

 

Przyznając Ci wiele uprawnień urząd NAV nakłada na 

Ciebie także pewne obowiązki. Obowiązki to działania, 

które trzeba realizować. Może tak być, że po to by 

uzyskać pewne – pieniężne lub niepieniężne – 

świadczenia z NAV, musisz w zamian przyjąć na siebie 

pewne obowiązki. Jeśli ich dopełnisz, może się okazać, 

że nie będziesz mieć takich samych uprawnień jak 

wszyscy inni.   

 

W niniejszej broszurze opowiemy o niektórych 

niepieniężnych i pieniężnych świadczeniach 

oferowanych przez NAV oraz o tym jakie prawa i 

obowiązki się z nimi wiążą dla Ciebie i urzędu NAV. 

NAV oferuje także inne świadczenia, o których nie 

piszemy w tej broszurze. Jeśli chcesz dowiedzieć się co 

jeszcze może Ci przysługiwać ze strony urzędu NAV, 
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skontaktuj się z urzędem NAV w miejscu zamieszkania. 

 2.2 Skontaktuj się z urzędem NAV 
55 55 33 33 By uzyskać pomoc z urzędu NAV zadzwoń do tego 

urzędu pod numer 55 55 33 33. Możesz również wstąpić 

do najbliższej placówki urzędu NAV. Taka placówka 

znajduje się w każdej gminie i każdej dzielnicy. Na 

stronie www.nav.no znajdziesz wykaz wszystkich 

placówek urzędu NAV. 

 

 2.3 Obowiązki urzędu NAV wobec Ciebie   
Obowiązek 

instruowa-

nia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo do 

tłumacza  

 

 

Tajemnica 

zawodowa 

NAV ma obowiązek instruowania. To oznacza, że 

urzędnicy mają obowiązek wytłumaczyć Ci jakie masz 

uprawnienia i obowiązki. Muszą oni także powiedzieć 

Ci, co masz zrobić, by starać się o pomoc z ich strony. 

Masz prawo uzyskać takie instrukcje. 

 

Przykład 1: Jeśli dzwonisz do NAV i pytasz czy możesz 

mieć prawo do jakiegoś wsparcia finansowego, gdyż 

straciłeś(aś) pracę, to NAV musi Ci powiedzieć o 

zasiłkach, o jakie możesz się starać.  

 

Przykład 2: Jeśli nie rozumiesz treści pisma, które 

dostałeś(aś) od NAV, wówczas NAV musi wytłumaczyć 

Ci co napisane jest w piśmie. 

 

NAV ma obowiązek udzielić Ci informacji tak by była 

dla Ciebie zrozumiała. Jeśli to konieczne możesz 

uzyskać ustnego tłumacza opłacanego z urzędu.  

 

NAV ma obowiązek dochowania tajemnicy. Oznacza to, 

że jego pracownikom nie wolno rozpowiadać tego, 

czego dowiedzieli się o Tobie. 

 

 2.4 Twoje obowiązki wobec NAV  
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Obowiązek 

informowa-

nia  

 

 

 

 

Dostarcz 

wszystkie 

niezbędne 

dokumenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszaj 

zmiany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie 

zwrotu wy-

płaconych 

świadczeń                       

Gdy starasz się o świadczenie niepieniężne lub pieniężne 

z NAV, masz obowiązek informowania. Oznacza to, że 

musisz udzielić NAV tych wszystkich informacji, o 

które urząd prosi. Jest to konieczne po to, by NAV 

przyznawał świadczenia osobom, które są w potrzebie, a 

nie tym, którym taka pomoc nie przysługuje.  

 

Musisz złożyć wszystkie dokumenty, które są niezbędne 

do rozpatrzenia przez NAV Twojej sprawy. Wszystkie 

informacje, które podajesz NAV powinny być 

prawdziwe. Jeśli nie udzielisz NAV potrzebnych 

urzędowi informacji, może on zdecydować, że nie 

dostaniesz świadczeń, o które się zwracasz.  

  

W swoich pismach NAV podaje, jakie informacje z 

Twojej strony są urzędowi potrzebne. Ważne by czytać 

wszystko, co napisane jest w piśmie otrzymanym z 

NAV. Jeśli nadal nie masz pewności jakiego rodzaju 

informacje są urzędowi potrzebne, możesz zadzwonić do 

NAV i zapytać.  

 

Jeśli otrzymujesz pieniądze z NAV i w Twoim życiu 

zachodzą zmiany, masz obowiązek informować o nich 

NAV. Dzięki temu Twoja sprawa będzie odpowiednio 

rozpatrywana i dostaniesz właściwą kwotę pieniędzy. 

 

Przykład 1: Musisz zgłosić do NAV, jeśli Twój dochód 

rośnie lub maleje w stosunku do kwoty znanej NAV.  
 

Przykład 2: Musisz zgłaszać do urzędu NAV, gdy 

wybierasz się za granicę. 

 

Jeśli otrzymasz z urzędu NAV pieniądze, które Ci się nie 

należą, wówczas NAV może żądać ich zwrotu. Może to 

na przykład wynikać stąd, że nie podałeś(aś) urzędowi 

NAV właściwych informacji, lub stąd, że w Twoim 

życiu zaszły ważne zmiany i nie powiadomiłeś(aś) o 

nich NAV. 
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 2.5 Tok postępowania w urzędzie NAV   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas rozpa-

trywania  

Tutaj znajdziesz bliższe informacje na temat toku 

postępowania, gdy NAV rozpatruje Twoją sprawę. 

 

1. Składasz wniosek o przyznanie wsparcia 

finansowego lub innego rodzaju pomocy z NAV.  

2. Otrzymujesz od NAV decyzję z odpowiedzią. 

Decyzja to pismo stwierdzające co NAV 

postanowił w Twojej sprawie. Często masz 

możliwość odwoływania się od postanowienia 

NAV. Termin złożenia odwołania wynosi często 

sześć tygodni.  

3. Odwołanie składasz do urzędu, który wydał 

decyzję, od której się odwołujesz (Pierwsza 

Instancja NAV). 

4. Jeśli NAV w Pierwszej Instancji nie zmieni zdania, 

przesyła Twoje odwołanie do Instancji 

Odwoławczej NAV, która ponownie rozpatruje 

decyzję.  

5. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem Instancji 

Odwoławczej NAV, to następnym krokiem jest 

przesłanie Twojej sprawy do sądu 

administracyjnego ds. ubezpieczeń społecznych 

[Trygderetten] (apelacja). Sąd administracyjny ds. 

ubezpieczeń społecznych przypomina sąd 

powszechny. Termin złożenia apelacji wynosi 

często sześć tygodni.  

6. Jeśli wysyłasz swoją sprawę do Sądu 

administracyjnego ds. ubezpieczeń społecznych, 

wówczas Instancja Odwoławcza NAV ponownie 

rozpatruje decyzję. Jeśli Instancja Odwoławcza 

NAV nie zmieni zdania, Twoje odwołanie 

przesyłane jest do Sądu administracyjnego ds. 

ubezpieczeń społecznych, który rozpatruje Twoją 

sprawę. 

7. Jeśli nie zgadzasz się z tym, co stwierdza Sąd 

administracyjny ds. ubezpieczeń społecznych, 
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możesz skierować sprawę do Sądu Okręgowego 

[Lagmannsretten].  

 

Trzeba pamiętać:  

Musisz złożyć niezbędne informacje w sprawie. 

Informacje muszą być prawdziwe.  

 

Długość okresu rozpatrywania spraw w urzędzie NAV 

jest zróżnicowana (bywa różna). Zależy od tego, o jakie 

świadczenie się starasz. Więcej informacji o czasie 

rozpatrywania spraw znajdziesz na stronie www.nav.no.  

  

 2.6 Skarga na NAV i odwołanie od decyzji NAV 
 

 

 

Skarga na 

obsługę 

 

 

 

Odwołanie 

od decyzji/ 

postanowie-

nia NAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poproś NAV 

o więcej 

czasu na 

Jeśli nie odpowiada Ci pomoc, jaką otrzymałaś(eś) ze 

strony urzędu NAV, możesz złożyć skargę/odwołanie. 

 

Jeśli spotkasz się ze złym przyjęciem ze strony 

pracowników NAV albo nie otrzymasz dostatecznych 

informacji, możesz złożyć skargę na obsługę. Można to 

zrobić na stronach internetowych urzędu NAV.  

 

Jeśli otrzymasz decyzję (pismo), z którą się nie 

zgadzasz, możesz się od niej odwoływać. Odwołanie 

możesz złożyć na stronach internetowych urzędu NAV. 

NAV ma obowiązek udzielić Ci pomocy, gdy chcesz się 

odwoływać.  

 

Wszystkie decyzje NAV mają określony termin złożenia 

odwołania. Jeśli nie złożysz odwołania w tym terminie, 

tracisz prawo do odwołania.  

 

Kancelaria JURK może pomóc Ci w złożeniu odwołania 

od decyzji, jeśli zgodzimy się z tym, że decyzja jest 

błędna. 

 

Jeśli nie masz czasu, by złożyć odwołanie przed 

upływem terminu określonego przez NAV, możesz 

zapytać NAV czy możesz dostać więcej czasu na 
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odwołanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna 

pomoc 

prawna 

złożenie odwołania (odwołanie przerywające bieg 

terminu odwołania). Można to zrobić dzwoniąc do NAV 

lub pisząc do NAV. 

 

Przykład:  

 

W sprawach odwołań na podstawie ustawy o 

ubezpieczeniach społecznych i apelacji do Sądu ds. 

ubezpieczeń społecznych [Trygderetten], może Ci 

przysługiwać bezpłatna pomoc prawna. Oznacza to, że 

jeśli składasz odwołanie, możesz mieć prawo do 

bezpłatnej pomocy adwokata. Dotyczy to osób 

zarabiających mniej niż 246 000 koron rocznie. Jeśli ma 

się wspólne finanse/gospodarstwo domowe z inną osobą, 

na przykład z żoną/mężem, dotyczy to osób, których 

łączne zarobki są niższe niż 369 000 koron rocznie.  

 

 3.0 Prawo do zasiłku chorobowego  

NAV (gdzie) 

(adres) 

(Data) 

ODWOŁANIE PRZERYWAJĄCE BIEG 

TERMINU ODWOŁANIA 

 

Ja, (Twoje imię i nazwisko), chcę odwołać się od 

decyzji NAV z dnia (data pisma NAV) o (to, co 

NAV postanowił).  

 

W decyzji NAV określono termin złożenia 

odwołania na (liczba tygodni). Potrzebuję więcej 

czasu na złożenie odwołania.  

 

Z poważaniem 

 

(Twoje imię i nazwisko) 
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 3.1 Wprowadzenie  
 W tym rozdziale dowiesz się jakie uregulowania 

obowiązują, w przypadku wystąpienia choroby lub 

uszkodzenia ciała oraz co musisz zrobić, by dostać 

zasiłek chorobowy. 

 

Rozdział 8 ustawy o ubezpieczeniach społecznych 

omawia prawo do zasiłku chorobowego i w jakich 

przypadkach ono przysługuje.  

 

 3.2 Co to jest zasiłek chorobowy? 
Jesteś 

chory(a) lub 

doznałeś(aś) 

uszkodzenia 

ciała? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV ustala 

wysokość 

zasiłku cho-

robowego 

Zasiłek chorobowy zastępuje wynagrodzenie – wypłaty, 

które zwykle dostajesz od szefa/pracodawcy – w 

sytuacji, gdy nie możesz pracować z powodu choroby 

lub uszkodzenia ciała. To urząd NAV decyduje, czy 

masz prawo do zasiłku chorobowego.  

 

W urzędzie NAV dowiesz się jakie uregulowania 

dotyczą Ciebie i jak wysoki zasiłek chorobowy możesz 

dostać. Obowiązują tu różne uregulowania, zależnie od 

rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy i sytuacji w 

jakiej się znajdujesz. Przykładowo inne uregulowania 

obowiązują dla pracobiorców, inne dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, a inne dla osób 

pracujących na zlecenie tzw. wolnych strzelców. 

 

Pracobiorca to osoba pracująca dla pracodawcy/szefa i 

przez niego wynagradzana. Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą to osoba pracująca na własny 

rachunek i ryzyko. Wolny strzelec to osoba otrzymująca 

wynagrodzenie za wykonaną pracę nie będąc osobą 

zatrudnioną przez pracodawcę na umowę o pracę, czy to 

na czas oznaczony czy na czas nieoznaczony.  

 

Gdy NAV ustala wysokość przysługującego Ci zasiłku 

chorobowego, bierze pod uwagę Twój dochód. Jeśli 

jesteś pracobiorcą, urząd NAV bierze pod uwagę dochód 
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Zasiłek 

chorobowy 

możesz 

dostawać 

przez 1 rok 

uzyskany w ostatnich trzech miesiącach lub w ostatnich 

12 miesiącach. To samo dotyczy wolnych strzelców. 

Gdy NAV ustala wysokość zasiłku chorobowego dla 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

co do zasady bierze pod uwagę dochód uzyskany w 

ostatnich trzech latach.  

Co do zasady nie przysługuje Ci z NAV więcej niż 6-

krotna wartość kwoty bazowej ubezpieczeń społecznych 

(G). Kwota bazowa ubezpieczeń społecznych na dzień 1 

maja 2019 r. to 99 858 kr.  

Możesz pozostawać na zwolnieniu lekarskim otrzymując 

zasiłek chorobowy przez 1 rok. Jeśli po upływie roku 

nadal jesteś chory(a), może być aktualne wystąpienie o 

zasiłek rehabilitacyjny [arbeidsavklaringspenger]. W 

następnym rozdziale tej broszury przeczytasz o zasiłku 

rehabilitacyjnym.  

 3.3 Czy masz prawo do zasiłku chorobowego?  
Warunek = 

wymóg, 

który musi 

być 

spełniony 

Masz prawo do zasiłku chorobowego, jeśli spełniasz 

określone warunki. Warunek to wymóg, który musi być 

spełniony byś mógł/mogła otrzymać pieniądze lub inną 

pomoc z NAV. Warunki są takie same dla wszystkich 

osób mieszkających w Norwegii.  

 

Możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego, jeśli 

spełniasz wszystkie poniższe wymogi:  

 

- Jesteś objęty(a) norweskim ubezpieczeniem 

społecznym. Jeśli mieszkasz lub pracujesz w 

Norwegii, to co do zasady jesteś objęty(a) 

norweskim ubezpieczeniem społecznym.   

- Pracowałeś(aś) przez przynajmniej cztery tygodnie 

przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego. Jeśli 

odszedłeś/odeszłaś z pracy tydzień przed 

zachorowaniem, to zasadniczo nie będziesz mieć 

prawa do zasiłku chorobowego. Możesz zapytać 

NAV, czy są jakieś wyjątki od tej zasady, które 
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dotyczą Ciebie.  

- Nie możesz pracować z powodu choroby lub 

uszkodzenia ciała. Problemy społeczne czy 

ekonomiczne nie dają prawa do zasiłku 

chorobowego.  

- Tracisz opodatkowany dochód z powodu tego, że 

nie pracujesz.  

- Twój dochód wynosi przynajmniej 50% kwoty 

bazowej ubezpieczeń społecznych (G). Kwota 

bazowa na dzień 1 maja 2019 r. to 99 858 kr.  

- Przebywasz w Norwegii. Od tego może być 

zrobiony wyjątek, np. gdy jesteś w obszarze EOG. 

Zawsze powinieneś/powinnaś zapytać NAV czy 

masz prawo do zasiłku chorobowego, jeśli 

wybierasz się za granicę.   

 

Przykład 1:  

Eliza pracuje na co dzień w sklepie spożywczym w Oslo. 

Teraz nie chodzi do pracy, bo złamała nogę. Eliza traci 

dochód w okresie, w którym nie może pracować z 

powodu złamania nogi i dlatego dostaje zasiłek 

chorobowy.  

 

Przykład 2:   

Tomasz właśnie skończył szkołę pielęgniarstwa. W tym 

tygodniu miał podjąć pracę w pewnym szpitalu, ale 

zachorował i musi pozostawać w łóżku z bolącym 

gardłem. Tomasz traci dochód, bo nie może pracować z 

powodu choroby. Tomasz nie dostanie też zasiłku 

chorobowego, bo nie pracował zanim zachorował. 

Wymóg wykonywania pracy przez przynajmniej cztery 

tygodnie przed zachorowaniem jest surowy.  

 

 3.4 Jak starać się o zasiłek chorobowy?  
 

 

 

 

By mieć prawo do zasiłku chorobowego musisz złożyć 

pracodawcy/szefowi własne oświadczenie o chorobie 

[egenmelding] lub zwolnienie lekarskie [sykmelding] 

oraz wniosek o zasiłek chorobowy do NAV.  
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Własne oś-

wiadczenie o 

chorobie 

 

 

Zwolnienie 

lekarskie 

 

 

 

 

 
 

 

Złożenie oświadczenia o chorobie oznacza, że sam(a) 

zgłaszasz szefowi, że nie ma Cię w pracy z powodu 

choroby lub uszkodzenia ciała, nie dając szefowi 

lekarskiego potwierdzenia (zaświadczenia od lekarza).  

 

Zwolnienie lekarskie to zawiadomienie od Twojego 

lekarza mówiące, że nie ma Cię w pracy z powodu 

choroby. Prawo do zasiłku chorobowego zaczyna biec 

od dnia, w którym Twój szef dostał wiadomość, że jesteś 

chory(a). Dlatego, gdy zachorujesz musisz zawiadomić o 

tym swojego szefa tak szybko jak to możliwe. 

 

Po zakończeniu okresu zwolnienia lekarskiego składasz 

wniosek o zasiłek chorobowy. Jeśli zwolnienie lekarskie 

jest dłuższe niż 31 dni, możesz złożyć wniosek o zasiłek 

chorobowy przed wyzdrowieniem.  

 

Jeśli złożyłeś(aś) elektroniczne zwolnienie lekarskie, 

otrzymasz wiadomość z NAV gdy wniosek o zasiłek 

chorobowy będzie gotowy do wypełnienia. W 

wiadomości tej otrzymasz link do elektronicznego 

wniosku. Logujesz się i wysyłasz wniosek z 

www.nav.no. Wniosek o zasiłek chorobowy możesz też 

wysłać w formie pisma (na papierze).  

 

Możesz poprosić NAV o pomoc w złożeniu wniosku o 

zasiłek chorobowy.  

 

 3.5 Szczególne obowiązki osoby na zasiłku 
chorobowym  

 

 

 

 

 

Udział w 

zajęciach 

Poza tymi obowiązkami względem NAV, o których 

wspomniano w rozdziale 2.4, jest jeszcze kilka innych 

rzeczy, które musisz robić, gdy dostajesz zasiłek 

chorobowy: 

 

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego musisz tak 

wcześnie jak to tylko możliwe - a najpóźniej przed 
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zawodowych 

 

 

 

 

 

Częściowe 

zwolnienie 

chorobowe 

 

 

 

 

Plan 

powrotu do 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicz w 

rozmowach 

z NAV i 

szefem  

 

 

 

 

 

 

upływem 8 tygodni – spróbować swoich sił w zajęciach 

zaproponowanych przez NAV (zajęcia zawodowe 

związane z pracą). Nie jest to jednak niezbędne, jeśli 

względy medyczne stoją na przeszkodzie takim 

zajęciom.  

 

Jeśli możesz wykonywać niektóre ze swoich zwykłych 

obowiązków służbowych, ale nie wszystkie, wymagasz 

tylko częściowego zwolnienia chorobowego. Oznacza 

to, że masz pracować tyle ile możesz, zależnie od tego 

na ile pozwala Ci stan zdrowia i na ile jest to praktycznie 

osiągalne w Twoim zakładzie pracy. 

 

W terminie 4 tygodni musisz wraz ze swoim szefem 

przygotować plan opisujący w jaki sposób możesz jak 

najszybciej wrócić do pracy. W terminie 7 tygodni szef 

musi zaprosić Cię na rozmowę na temat treści tego planu 

i tego jak Twoim zdaniem sytuacja się rozwija.  

 

W terminie 26 tygodni NAV musi zaprosić Cię i 

Twojego szefa na rozmowę o tym, co trzeba zrobić, byś 

mógł/mogła ponownie pracować. Twój lekarz także 

musi uczestniczyć, jeśli NAV tak postanowi. Jeśli długo 

chorujesz, NAV sprawdza czy jest możliwość byś 

pracował(a) gdzie indziej.  

 

To ważne, byś uczestniczył(a) w rozmowach, na które 

zaprasza Cię szef i NAV. Jeśli nie będziesz uczestniczyć 

w takich rozmowach, możesz stracić prawo do zasiłku 

chorobowego. 

 

Możesz wrócić do pracy przed końcem zwolnienia 

chorobowego. Możesz to uzgodnić ze swoim szefem. 

Nie musisz o to pytać swojego lekarza czy NAV. 

Wysyłając wniosek o zasiłek chorobowy podajesz, kiedy 

ponownie podjąłeś/podjęłaś pracę. 

 4.0 Prawo do zasiłku rehabilitacyjnego  
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 4.1 Wprowadzenie  
 W tym rozdziale dowiesz się jakie uregulowania 

obowiązują, gdy potrzebujesz pomocy, by podjąć pracę i 

co musisz zrobić, by otrzymać zasiłek rehabilitacyjny 

[arbeidsavklaringspenger].  

 

Rozdział 11 ustawy o ubezpieczeniach społecznych 

traktuje o prawie do zasiłku rehabilitacyjnego i o tym w 

jakich przypadkach prawo to przysługuje.  

 

 4.2 Co to jest zasiłek rehabilitacyjny?  
Czy 

potrzebujesz 

pomocy 

NAV by 

podjąć 

pracę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek rehabilitacyjny może być aktualny po roku na 

zasiłku chorobowym. Zasiłek rehabilitacyjny ma 

zapewnić Ci dochód w pewnym oznaczonym okresie, 

jeśli z powodu choroby lub uszkodzenia ciała 

potrzebujesz pomocy ze strony urzędu NAV, by podjąć 

pracę. Celem jest to, by udało Ci się znaleźć lub 

utrzymać pracę w okresie pobierania zasiłku 

rehabilitacyjnego.  

 

NAV może na przykład pomóc Ci poprzez 

 

- wsparcie bądź wskazówki dotyczące znalezienia 

lub utrzymania pracy  

- aparaturę pomocniczą dostosowaną do Twoich 

potrzeb 

- szkolenie i przyuczenie do pracy  

 

Możesz otrzymywać 66 procent swojego dochodu 

uzyskiwanego w ostatnim roku przed zachorowaniem 

lub w ostatnich trzech latach przed zachorowaniem. 

Masz prawo do zasiłku z NAV w wysokości 

przynajmniej 2-krotnej wartości kwoty bazowej 

ubezpieczeń społecznych (G). Kwota bazowa na dzień 1 

maja 2019 to 99 858 kr. Nie masz prawa do zasiłku z 

NAV w wysokości wyższej niż 6-krotna wartość kwoty 

bazowej ubezpieczeń społecznych (G).  
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Zasiłek re-

habilitacyj-

ny można 

dostawać 

przez 3 lata 

Wysokość wypłat uzależniona jest od stawki podatku 

dochodowego i rozmiaru etatu, na jaki się pracuje. 

Możesz zapytać NAV o wysokość zasiłku jaki możesz 

otrzymać. 

 

Zasiłek rehabilitacyjny możesz otrzymywać dopóki jest 

to konieczne, abyś mógł/mogła przejść leczenie 

potrzebne do odzyskania zdrowia lub odbyć inne zajęcia 

zanim będziesz w stanie podjąć pracę. Co do zasady nie 

możesz otrzymywać zasiłku rehabilitacyjnego dłużej niż 

przez 3 lata.  

 

 4.3 Czy masz prawo do zasiłku 
rehabilitacyjnego?  

Warunek = 

wymóg, 

który musi 

być 

spełniony 

Możesz mieć prawo do zasiłku na okres wyjaśniania 

zdolności do pracy, jeśli spełniasz określone warunki. 

Warunek to wymóg, który musi być spełniony po to, byś 

mógł/mogła otrzymywać świadczenia pieniężne lub 

niepieniężne ze strony NAV. Warunki są takie same dla 

wszystkich osób mieszkających w Norwegii.  

 

Możesz mieć prawo do zasiłku rehabilitacyjnego, jeśli 

wszystko, co wymieniono poniżej dotyczy Ciebie:   

 

- Jesteś objęty(a) norweskim ubezpieczeniem 

społecznym od przynajmniej 3 lat.  

- Mieszkasz lub przebywasz w Norwegii. Możesz 

jednak otrzymywać zasiłek rehabilitacyjny, jeśli 

jesteś za granicą i otrzymujesz pomoc medyczną 

lub uczestniczysz w zajęciach zgodnie z umową 

zawartą z NAV. Możesz zapytać NAV czy masz 

prawo do zasiłku rehabilitacyjnego w razie pobytu 

za granicą.  

- Jesteś w wieku między 18 i 67 lat.   

- Twoja zdolność do pracy jest obniżona o 

przynajmniej połowę (50 procent), a przyczyną 

tego, że nie możesz pracować jest Twoja choroba 

lub uszkodzenie ciała. NAV będzie z Tobą 
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rozmawiać na temat Twojego stanu zdrowia, 

wykształcenia i możliwości wykonywania pracy. 

NAV sprawdzi, czy jest coś, co Twój szef może 

zrobić, abyś mógł/mogła wrócić do pracy albo czy 

możesz pracować gdzie indziej.  

- Potrzebna jest Ci pomoc lekarza lub NAV, aby 

utrzymać pracę lub znaleźć nową. Musi istnieć 

szansa na to, że będziesz w stanie pracować po 

zakończeniu leczenia, działań z zakresu 

aktywizacji zawodowej lub opieki ze strony NAV.  

 

 4.4 Jak starać się o zasiłek rehabilitacyjny?  
Wniosek do 

NAV 

 

 

 

 

Zarejestruj 

się jako 

osoba 

poszukująca 

pracy 

 

Decyzja 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aby mieć prawo do zasiłku rehabilitacyjnego musisz 

sam(a) złożyć wniosek do NAV. Wniosek o przyznanie 

tego zasiłku możesz złożyć elektronicznie za 

pośrednictwem strony internetowej NAV www.nav.no 

lub na papierze.  

 

Zanim złożysz wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, musisz 

zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Żeby 

zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy, musisz 

się zalogować na strony internetowe NAV przy użyciu 

elektronicznego identyfikatora tożsamości.  

 

Jeśli złożysz wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, NAV 

oceni, czy masz do niego prawo. Gdy NAV zakończy 

proces decyzyjny, otrzymasz decyzję. Decyzja stwierdza 

co NAV postanowił w Twojej sprawie oraz jakie masz 

prawa i obowiązki. 

 

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem NAV, możesz 

złożyć odwołanie do NAV. Więcej o odwołaniu do NAV 

przeczytasz w rozdziale 2.6 niniejszej broszury. 

 

 4.5 Szczególne obowiązki osoby na zasiłku 
rehabilitacyjnym  

 

 

Dodatkowo do obowiązków wobec NAV wspomnianych 

w rozdziale 2.4, jest jeszcze kilka rzeczy, które musisz 
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Obowiązek 

działania 

 

 

 

 

Obowiązek 

zgłaszania 

danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka 

urzędu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

robić, gdy otrzymujesz zasiłek rehabilitacyjny: 

 

Musisz czynnie włączać się w proces własnej 

aktywizacji zawodowej. Ty i NAV możecie uzgodnić, 

jak ma wyglądać Twój udział w tym procesie. Zwykle 

jest tak, że NAV sporządza plan zajęć (rzeczy, które 

musisz robić), do którego musisz się stosować.  

 

Musisz składać informacje o stanie swojego zdrowia i 

możliwościach pracy co 14 dni. Informacje te składa się 

korzystając z kart zgłoszeniowych [meldekort] lub 

odwiedzając NAV. Ważne by karty zgłoszeniowe były 

poprawnie wypełniane i wysyłane terminowo. 

 

Jeśli nie będziesz robić tego, o co NAV Cię prosi, 

możesz stracić prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. To 

samo dzieje się, gdy nie udzielisz informacji, które są 

NAV potrzebne i wymagane co czternaście dni.  

 

NAV będzie przeprowadzać z Tobą regularne rozmowy 

w okresie, w którym pobierasz zasiłek rehabilitacyjny. 

Urząd ten będzie chciał wiedzieć, czy pomaga Ci terapia, 

której się poddajesz oraz czy inne Twoje działania 

prowadzą do poprawy Twojego stanu. Jeśli tak nie jest, 

wówczas NAV sprawdzi, czy są inne rzeczy, które może 

zrobić by Ci się polepszyło.  

 

Zasiłek rehabilitacyjny może być zniesiony lub 

obniżony, jeśli masz prawo do innych zasiłków lub 

świadczeń. Skontaktuj się z NAV, jeśli masz pytania w 

tym zakresie. 

 

Zasiłek rehabilitacyjny możesz otrzymywać w czasie, 

kiedy NAV rozpatruje Twój wniosek o rentę z tytułu 

niezdolności do pracy. O rencie z tytułu niezdolności do 

pracy przeczytasz w następnym rozdziale tej broszury. 
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 5.0 Prawo do renty z tytułu niezdolności 
do pracy  

 5.1 Wprowadzenie  
 W tym rozdziale dowiesz się jakie zasady obowiązują i 

co musisz zrobić, by otrzymywać rentę z tytułu 

niezdolności do pracy. 

 

Rozdział 12 ustawy o ubezpieczeniach społecznych 

traktuje o prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy 

i w jakich przypadkach ono przysługuje. 

 

 5.2 Co to jest renta z tytułu niezdolności do 
pracy?  

Czy Twoje 

możliwości 

zarobkowe 

są trwale 

obniżone z 

powodu 

choroby lub 

uszkodzenia 

ciała? 

 

 

 

Ile pieniędzy 

możesz 

dostawać? 

Renta z tytułu niezdolności do pracy ma zapewnić Ci 

środki do życia w sytuacji, gdy Twoje możliwości 

zarobkowe są trwale obniżone z powodu choroby lub 

uszkodzenia ciała. 

Renta ta zastępuje dochód, który tracisz z powodu 

trwałej choroby lub trwałego uszkodzenia ciała.  

 

Czy masz prawo do 100-procentowej renty z tytułu 

niezdolności do pracy czy do częściowej renty, 

uzależnione jest od Twojej zdolności do pracy. Może 

być warto pracować tyle ile człowiek jest w stanie. 

 

Przykład: Masz zdolność do pracy w 40 procentach, 

możesz mieć prawo do 60-procentowej renty z tytułu 

niezdolności do pracy.  

 

Gdy NAV ustala wysokość renty przysługującej Ci z 

tytułu niezdolności do pracy, bierze pod uwagę Twoje 

dochody z pięciu ostatnich lat przed zachorowaniem lub 

uszkodzeniem ciała. Za podstawę naliczenia wysokości 

renty przyjmuje średnią dochodu z trzech lat o 

najwyższym dochodzie. W ramach renty z tytułu 

niezdolności do pracy możesz dostawać 66 procent tak 

określonego dochodu. Jeśli miałaś(eś) niskie dochody 
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lub nie miałeś(aś) żadnych dochodów, to i tak masz 

prawo do otrzymywania renty.  

 

Wysokość świadczenia zależy od wielu rzeczy, między 

innymi od tego, czy masz inne dochody i czy masz 

dzieci. Możesz zapytać NAV o to jak wysoką rentę 

możesz dostawać. 

 

 5.3 Czy masz prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy?  

Warunek= 

wymóg, 

który musi 

być 

spełniony 

Możesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do 

pracy, jeśli spełniasz określone warunki. Warunek to 

wymóg, który musi być spełniony po to, by 

przysługiwało Ci świadczenie pieniężne lub niepieniężne 

ze strony NAV. Warunki są takie same dla wszystkich 

osób mieszkających w Norwegii.  

Możesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do 

pracy, jeśli wszystkie punkty wymienione poniżej 

dotyczą Ciebie:   

- Byłeś(aś) objęty(a) norweskim ubezpieczeniem 

społecznym przez trzy ostatnie lata poprzedzające 

zachorowanie.   

- Nadal jesteś objęty(a) norweskim ubezpieczeniem 

społecznym.   

- Jesteś w wieku między 18 a 67 lat.   

- Masz trwałe uszkodzenie ciała lub trwałą chorobę. 

Problemy ekonomiczne czy socjalne nie 

uprawniają do renty z tytułu niezdolności do pracy.  

- Twoja zdolność do pracy jest zmniejszona o 

przynajmniej połowę (50 procent), a główną 

przyczyną, dla której nie możesz pracować jest 

Twoja choroba lub uszkodzenie ciała. NAV będzie 

z Tobą rozmawiać na temat Twojej sytuacji 

zdrowotnej, wykształcenia i możliwości 

wykonywania pracy. Twoje możliwości zarobkowe 

w jakiejkolwiek pracy, którą możesz wykonywać 
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po zaistnieniu choroby lub uszkodzenia ciała są 

porównywane z Twoimi możliwościami 

zarobkowymi przed zachorowaniem czy 

uszkodzeniem ciała.   

- Przeprowadzono odpowiednie leczenie i działania 

z zakresu aktywizacji zawodowej. 

 

 5.4 Jak starać się o rentę z tytułu niezdolności 
do pracy?  

 Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do 

pracy, trzeba się poddać ocenie swojej zdolności do 

pracy. Trzeba najpierw zrealizować działania z zakresu 

aktywizacji zawodowej oraz przebyć odpowiednie 

leczenie. Musi to być udokumentowane przez lekarza. 

 

O rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz wystąpić 

elektronicznie na stronie internetowej www.nav.no (zob. 

usługa internetowa Twój NAV [Ditt NAV]). Jeśli 

mieszkałeś(aś) za granicą lub masz dzieci w wieku 

poniżej 18 lat, musisz przesłać wniosek pocztą.  

 

Ważne by wysłać również niezbędną dokumentację. 

Możesz zapytać NAV o to, jakie informacje są potrzebne 

urzędowi, by rozpatrzyć Twój wniosek rentowy. Gdy 

starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz 

poprosić NAV o pomoc i porady. 
 

 6.0 Prawo do zasiłku dla bezrobotnych  
 6.1 Wprowadzenie  
 W tym rozdziale dowiesz się jakie zasady obowiązują w 

sytuacji, gdy nie masz pracy i co musisz zrobić, by 

otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Rozdział 4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych 

traktuje o prawie do zasiłku dla bezrobotnych i w jakich 

przypadkach ono przysługuje. 

 



 23 

 6.2 Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?  
Nie masz 

pracy? 

Zasiłek dla bezrobotnych to zasiłek, który można 

dostawać, gdy nie ma się pracy. Nie musisz cierpieć na 

żadną chorobę, by dostać zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Gdy NAV ustala wysokość zasiłku jaki możesz 

dostawać, sprawdza z reguły Twoje dochody w ostatnich 

12 miesiącach lub w ostatnich 36 miesiącach. 

Wyjściowo zasiłek obliczany jest w wysokości 62,4 % 

kwoty, która byłaby Twoim dochodem brutto (przed 

potrąceniem podatku). Jaka kwota będzie Ci wypłacana 

zależy od tego, w jakim procencie pozostajesz bez pracy.  

 

Nie masz prawa do zasiłku z NAV w kwocie wyższej niż 

6-krotna wartość kwoty bazowej ubezpieczeń 

społecznych (G). Kwota bazowa ubezpieczeń 

społecznych na dzień 1 maja 2019 r. to 99 858 kr. 

Możesz zapytać w urzędzie NAV jaka kwota zasiłku Ci 

przysługuje.  

 

 6.3 Czy masz prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych?  

Warunek= 

wymóg, 

który musi 

być 

spełniony 

Możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli 

spełniasz określone warunki. Warunek to wymóg, który 

musi być spełniony, byś mógł/mogła dostać świadczenia 

niepieniężne lub pieniężne z NAV. Warunki te są takie 

same dla wszystkich osób mieszkających w Norwegii.  

 

Możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli 

wszystkie poniższe punkty dotyczą Ciebie:   

- Przebywasz w Norwegii. Mogą obowiązywać 

wyjątki dotyczące pobytu w obszarze EOG i 

niektórych innych miejscach. Musisz zapytać NAV 

czy są jakieś wyjątki dotyczące Twojej sytuacji.   

- Nie ukończyłeś(aś) 67 lat.  

- Przez ostatnie 12 miesięcy miałeś(aś) dochód 

odpowiadający przynajmniej 1,5 wysokości kwoty 

bazowej ubezpieczeń społecznych (1,5 G), lub 
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dochód w ciągu ostatnich 36 miesięcy 

odpowiadający 3-krotnej wysokości kwoty 

bazowej ubezpieczeń społecznych (3 G). Kwota 

bazowa ubezpieczeń społecznych na dzień 1 maja 

2019 r. to 99 858 kr. Jeśli studiujesz, szkolisz się 

lub pracujesz nie uzyskując zarobków, to 

zasadniczo nie masz prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych. 

- Nie uzyskujesz dochodu, ponieważ jesteś bez 

pracy, a Twój zwykły czas pracy uległ 

zmniejszeniu o przynajmniej 50 procent.   

- Starasz się o pracę. Chcesz podjąć jakąkolwiek 

pracę niezależnie od jej rodzaju czy miejsca 

wykonywania na obszarze Norwegii, na ile tylko 

stan zdrowia – Twój i Twojej rodziny – na to 

pozwala.  

 

Jeśli sam(a) złożysz wypowiedzenie, gdy zostaniesz 

zwolniony(a) dyscyplinarnie bądź dostaniesz 

wypowiedzenie z własnej winy, wówczas będziesz mieć 

przedłużony okres oczekiwania na zasiłek dla 

bezrobotnych. Oznacza to, że będziesz musiał(a) czekać 

przez okres trwający do sześciu miesięcy zanim będziesz 

mógł/mogła otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Jest 

tak dlatego, że NAV uważa, iż to Twój własny błąd, że 

nie masz pracy ani dochodu. 

 

 6.4 Jak starać się o zasiłek dla bezrobotnych?  
Osoba 

poszukująca 

pracy 

Aby móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych musisz 

zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i złożyć 

wniosek o zasiłek dla bezrobotnych do urzędu NAV. 

Żeby zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy, 

musisz zalogować się na stronach internetowych NAV 

za pomocą elektronicznego ID. 

 

Jeśli złożysz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, NAV 

rozpatrzy, czy przysługuje Ci do niego prawo. Gdy NAV 

rozpatrzy Twoją sprawę, otrzymasz odpowiedź w formie 
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decyzji (pismo). Decyzja opisuje, co NAV postanowił w 

Twojej sprawie oraz jakie masz w związku z tym prawa i 

obowiązki. 

Zasiłek dla bezrobotnych możesz mieć przyznany 

najwcześniej od dnia, w którym zarejestrowałeś(aś) się 

jako osoba poszukująca pracy i złożyłaś wniosek o 

zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem NAV, możesz 

złożyć odwołanie do NAV. Więcej o odwołaniu do NAV 

przeczytasz w rozdziale 2.6 niniejszej broszury. 

 

Ważne! Jeśli sam(a) ponosisz odpowiedzialność za 

utratę pracy, to co do zasady nie dostaniesz zasiłku dla 

bezrobotnych przez pierwsze 12 tygodni okresu 

zasiłkowego.  

 

Gdy zarejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy 

masz prawo do pomocy ze strony urzędu NAV w 

uzyskaniu pracy. 

 

 6.5 Szczególne obowiązki osoby na zasiłku dla 
bezrobotnych  

 

 

 

 

 

Obowiązek 

zgłaszania 

danych 

 

 

 

 

 

 

 

Poza tymi obowiązkami wobec urzędu NAV, które 

wspomniano w rozdziale 2.4, jest jeszcze kilka innych 

rzeczy, jakie musisz robić, gdy dostajesz zasiłek dla 

bezrobotnych: 

 

Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych musisz 

zgłosić się do urzędu NAV jako osoba poszukująca 

pracy. Musisz zgłaszać, że jesteś osobą poszukującą 

pracy co 14 dni. Informację tę trzeba składać w formie 

kart zgłoszeniowych [meldekort] lub zgłaszając się 

osobiście do urzędu NAV. To NAV decyduje w jaki 

sposób masz dokonywać tych zgłoszeń. Ważne, by karty 

zgłoszeniowe były poprawnie wypełniane i wysłane w 

terminie. 
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Osoba 

poszukująca 

pracy 

Jeśli nie udzielisz informacji, które są potrzebne 

urzędowi NAV i przezeń wymagane co 14 dni, możesz 

stracić prawo do zasiłku. 

 

Tracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli nie 

jesteś osobą rzeczywiście poszukującą pracy.  
 

 7.0 Lista rzeczy do zapamiętania w 
sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych 

  

W sprawach z zakresu prawa o ubezpieczeniach 

społecznych ważne jest, by pamiętać:  

 

- Ważne by przeczytać wszystko, co jest napisane w 

pismach z NAV.  

- Musisz podać wszystkie dane, o które NAV Cię 

prosi.  

- Musisz złożyć wszystkie dokumenty, które są 

niezbędne, by urząd NAV mógł rozpatrzyć Twoją 

sprawę.  

- Musisz powiadamiać NAV o zmianach 

zachodzących w Twoim życiu.  

- Ważne, by udzielać odpowiedzi urzędowi NAV 

przed upływem terminów wskazanych w pismach. 

Termin to data ostatniej chwili, w której NAV 

przyjmie od Ciebie odpowiedź. 

- Pytaj NAV, gdy coś Cię zastanawia!  

 

 8.0 Zakończenie 
 Przedstawiliśmy tu ogólny zarys niektórych praw i 

obowiązków, jakie masz w urzędzie NAV. Mamy 

nadzieję, że będzie Ci on pomocny. 

 

Jeśli niniejsza broszura nie dała Ci odpowiedzi na jakieś 

pytania, możesz skontaktować się z kancelarią JURK. 

Jeśli kancelaria JURK nie będzie mogła Ci pomóc, 
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postara się skierować Cię do kogoś, kto będzie w stanie 

to zrobić.  

 

Możesz zadzwonić do JURK pod telefon 22 84 29 50 lub 

odwiedzić nas pod adresem Skippergata 23, 0154 Oslo. 

 

Jeśli masz sprawę, zawsze możesz ją nam przesłać 

elektronicznie! Zrobisz to na stronie www.jurk.no  

«Send oss din sak!» [Prześlij nam swoją sprawę!] 
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