
Til nyankomne innvandrere som kan få 
permanent opphold i Norge
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Witaj w Norwegii!
Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: 
ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie 
norweskim.



Witaj w Norwegii!

 Norwegia – Twoja nowa 
ojczyzna

Zdecydowałeś się zamieszkać w Norwegii. 
Tutaj napotkasz nowe wyzwania, nowy 
system społeczny i poznasz nowych ludzi. 
Poznasz również nowe wartości, tradycje 
oraz wzorce kulturowe. 

Niniejsza broszura pomoże Ci uzyskać 
dokładne informacje na temat praw, 
możliwości i obowiązków mieszkańca 
Norwegii. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące życia w 
naszym kraju, m.in.:

• Czy moja rodzina będzie mogła mnie 
odwiedzać? 

• Co mam zrobić, gdy zachoruję? 

• Czy muszę płacić podatki? 

• Czy moje dzieci muszą chodzić do 
szkoły? 

• Gdzie znajdę informacje na temat 
możliwości nauki i pracy? 

Ta broszura oraz inne książki o Norwegii 
pomogą Ci dowiedzieć się więcej na 
temat społeczeństwa norweskiego. Ale 
chcąc poczuć się tutaj jak w prawdziwej 
ojczyźnie, musisz również nauczyć się języka 
norweskiego, pogłębić swoją wiedzę o naszej 
kulturze i społeczeństwie, a także poznać 
nowych przyjaciół i znajomych. 

 Odpowiedzialność za imi-
grantów

W Norwegii działa kilka instytucji 
zajmujących się opieką nad imigrantami 
przybywającymi do naszego kraju. Przede 
wszystkim Storting, czyli parlament 
norweski, na którym ciąży odpowiedzialność 

polityczna za kwestie imigracji oraz integracji 
przybyszów z nowym społeczeństwem. 
Za wdrażanie w życie uchwał parlamentu 
odpowiada rząd.

Norweski Wydział Imigracyjny (tzw. UDI) 
zajmuje się z kolei wykonywaniem założeń 
polityki imigracyjnej, zaś Norweska Dyrekcja 
ds. Integracji i Różnorodności Kulturowej 
(IMDI) odpowiada za integrację imigrantów 
ze społeczeństwem norweskim, by czuli się 
oni jego częścią. Wiele niezbędnych usług na 
rzecz imigrantów wykonują również gminy 
(samorządy lokalne).

 Jak cieszyć się wygodnym 
życiem w Norwegii

Niezależnie od kraju, podstawowym 
warunkiem pełnej przynależności do 
społeczeństwa jest znajomość języka. Dlatego 
w roku 2005 imigranci zostali objęci zarazem 
prawem, jak i obowiązkiem, uczęszczania na 
lekcje języka norweskiego. Obowiązek ten 
zakłada, że każdy imigrant ubiegający się o 
prawo stałego pobytu w naszym kraju musi 
uczęszczać na zajęcia językowe. W trakcie 
kursu uczymy również przepisów prawa 
norweskiego, których przestrzeganie stanowi 
warunek wygodnego i bezproblemowego 
życia w Norwegii dla Ciebie i Twojej rodziny.

Twoje umiejętności i zaangażowanie 
stanowią wymierną wartość dla naszego 
społeczeństwa. Aktywny udział w życiu 
społecznym kraju niesie bowiem obopólne 
korzyści. Państwo korzysta z Twojej wiedzy 
i doświadczenia, dając w zamian wygodne 
i dostatnie życie. Dlatego ważne jest, abyś 
zapoznał się z zasadami panującymi w 
naszym kraju. Pamiętaj: Twoje życie w nowej 
ojczyźnie zaczyna się na lekcjach języka 
norweskiego i wiedzy o społeczeństwie. 

Witaj w Norwegii! 
Życzymy powodzenia w nowej ojczyźnie!

Spis treści
Pobyt w Norwegii
Nowe życie w Norwegii
Zdrowie
Rodzina i dzieci 

Szkolnictwo i system edukacyjny
Praca i rynek pracy
Finanse i wydatki
Społeczeństwo i ustrój demokratyczny



Pobyt w Norwegii

 Odnawianie pozwoleń na pobyt i pracę
Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii jest ważne przez okres 1 roku. Po upływie 
tego czasu należy je odnowić zgłaszając się na komisariat policji odpowiednio 
wcześniej przed upływem ważności dokumentu i uiszczając stosowną opłatę. 
Zwykle formalność tę można załatwić na najbliższym komisariacie.

 Pozwolenie na pobyt stały
O ten dokument może ubiegać się każda osoba mieszkająca w Norwegii od co 
najmniej 3 lat. Pozwolenie to umożliwia pobyt i pracę w naszym kraju na czas 
nieokreślony. Aby je uzyskać, przez wspomniany okres 3 lat nie wolno opuszczać 
Norwegii na okres dłuższy niż 7 miesięcy. Specjaliści z prawem pracy mogą 
jednorazowo spędzać poza krajem więcej czasu ze względu na częste podróże 
służbowe.

Osoba chcąca osiedlić się na stałe w Norwegii, a następnie uzyskać norweskie 
obywatelstwo nie może być karana. Musi również uczęszczać na obowiązkowe 
lekcje języka norweskiego. 

Składając wniosek o pozwolenie na pobyt stały, należy uiścić odpowiednią opłatę. 
Zwykle wniosek taki rozpatruje urzędnik na komisariacie. W przypadku osób 
przebywających poza Norwegią przez czas dłuższy niż 2 lata, pozwolenie na pobyt 
stały będzie anulowane. 

 Utrata pozwolenia i deportacja
Za podanie fałszywych danych władzom imigracyjnym grozi utrata pozwolenia 
na pobyt i pracę. W przypadku cofnięcia pozwolenia należy opuścić Norwegię, 
ponieważ każda osoba zamieszkująca w naszym kraju musi przestrzegać przepisów 
norweskiego prawa. Deportacja grozi również za naruszenie postanowień Ustawy o 
Imigracji lub za popełnienie przestępstwa. Deportacja pociąga za sobą zakaz wjazdu 
do Norwegii przez określony czas.

 Imigracja członków rodziny
Powyższy termin oznacza prawo przyjazdu i zamieszkania w Norwegii członka 
rodziny imigranta. Pozwolenie na przyjazd wydaje się z reguły małżonkom, 
dzieciom oraz starszym, samotnym rodzicom imigranta. Aby móc otrzymać takie 
pozwolenie, osoba przebywająca w Norwegii musi być zdolna do fi nansowego 
utrzymania członka rodziny.

O pozwolenie na przyjazd ubiega się sama osoba zainteresowana składając 
odpowiedni wniosek w najbliższym przedstawicielstwie Królestwa Norwegii (np. 
w konsulacie). Następnie placówka ta przesyła wniosek do Norwegii, a krewny 
wnioskodawcy zostaje wezwany na komisariat policji w celu udzielenia dalszych 
informacji w sprawie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kto z rodziny może ubiegać się 
o pozwolenie na imigrację do Norwegii, należy skontaktować się z Wydziałem 
Imigracyjnym (UDI), który decyduje o ewentualnym przyjęciu wniosku o wydanie 
pozwolenia na przyjazd.



 Wizy pobytowe 
Jeżeli któryś z członków Twojej rodziny pragnie uzyskać wizę w celu złożenia Ci 
wizyty, musi ubiegać się o tzw. wizę pobytową w przedstawicielstwie Królestwa 
Norwegii w kraju rodzinnym. Wiza pobytowa jest zwykle wydawana na okres do 3 
miesięcy. 

Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu na teren wszystkich państw-sygnatariuszy 
układu z Schengen. Wiza wydana w innym państwie, które ratyfi kowało układ 
również uprawnia do wjazdu do Norwegii. Ważne jest, aby osoby chcące odwiedzić 
krewnego w Norwegii rozpoczęły procedurę wizową na długo przed planowaną 
wizytą oraz, aby opuściły obszar Schengen przed wygaśnięciem wizy.

 Odwiedzający z krajów bez obowiązku wizowego
W przypadku przyjazdu gości z krajów, w których nie obowiązują wizy do Norwegii 
nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Osoba ta musi jedynie posiadać środki 
fi nansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu i nie może pozostawać w Norwegii 
lub w obszarze Schengen dłużej niż przez 3 miesiące ani podejmować pracy w 
Norwegii.

 Obywatelstwo
O przyznanie obywatelstwa norweskiego może ubiegać się każda osoba mieszkająca 
w Norwegii przez co najmniej 7 lat. Inne zasady przyznawania obywatelstwa dotyczą 
dzieci i osób pozostających w związku małżeńskim z obywatelem norweskim.

Pozostałe informacje nt. pobytu w Norwegii
Więcej informacji na temat prawa pobytu w Norwegii można uzyskać pod numerem policji: 02800. Natomiast pod adresem 

www.politi.no znajdziesz numery do wszystkich komisariatów policji na terenie Norwegii. Możesz również skontaktować się 

z Norweską Dyrekcją ds. Informacji Imigracyjnej dla Wnioskodawców pod numerem 23 35 16 00, wysłać e-mail na adres 

ots@udi.no lub zapoznać się z zawartością strony: www.udi.no.
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Nowe życie 
w Norwegii

 Obowiązkowa rejestracja na komisariacie policji
W ciągu 7 dni od przyjazdu do Norwegii wszyscy posiadacze pozwolenia na 
pobyt muszą zgłosić się na komisariat policji celem rejestracji. Polega ona na 
okazaniu paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz udzieleniu niezbędnych 
informacji. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza nielegalny pobyt w Norwegii 
zagrożony wydaleniem z kraju.

 Obowiązkowa rejestracja w Norweskim Rejestrze 
Ludności

W ciągu 8 dni od przyjazdu do Norwegii każdy imigrant musi udać się do biura 
Norweskiego Rejestru Ludności (tzw. Folkeregisteret) w celu rejestracji. Polega 
ona na okazaniu paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Urzędnik może 
jednak poprosić o okazanie dodatkowych, oryginalnych dokumentów, dlatego 
należy zabrać je ze sobą. Po zarejestrowaniu urząd nadaje każdemu osobisty numer 
identyfi kacyjny (PIN) składający się z 11 cyfr.

 Uczestnictwo w norweskim systemie ubezpieczeń 
społecznych

Każda osoba posiadająca prawo pobytu lub mieszkająca w Norwegii przez co 
najmniej 1 rok zyskuje jednocześnie prawo do uczestnictwa w krajowym systemie 
ubezpieczeń od pierwszego dnia pobytu. Udział w systemie uprawnia Cię do 
otrzymywania wielu świadczeń, np. opieki zdrowotnej, zasiłków i zapomóg 
(przysługujących w zależności od wieku), prawa do emerytury, itp. 

 Badania na obecność gruźlicy
Większość osób deklarujących chęć pozostania w Norwegii dłużej niż 3 miesiące 
musi przejść badanie na obecność prątków gruźlicy. Pismo w sprawie terminu i 
miejsca przeprowadzania badań otrzymasz zwykle z miejscowego urzędu gminy. 
W przeciwnym razie należy zgłosić się do najbliższej przychodni lub do Głównego 
Gminnego Przedstawiciela Służby Medycznej.

 Lekcje języka norweskiego
Każdy imigrant ma obowiązek uczęszczać na lekcje języka norweskiego i zajęcia 
z wiedzy o społeczeństwie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w niniejszej 
broszury pt. „Szkolnictwo i system edukacyjny”.

 Prawo jazdy
Aby móc prowadzić samochód w Norwegii musisz mieć ważne prawo jazdy. 
Posiadacze prawa jazdy wydanego w innym państwie muszą potwierdzić jego 
ważność na terenie Norwegii.

Pozostałe informacje nt. nowego życia w Norwegii
Więcej informacji o Krajowym Rejestrze Ludności: www.skatteetaten.no.

Więcej informacji o Norweskim Systemie Ubezpieczeń Społecznych: www.trygdeetaten.no.

Więcej informacji o prawie jazdy i przepisach towarzyszących: www.vegvesen.no lub w miejscowych urzędach ds. ruchu.

•
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Zdrowie

 Służba zdrowia w Norwegii
Głównym założeniem norweskiej służby zdrowia jest zapobieganie i leczenie 
chorób. Zapobieganie oznacza tutaj obniżanie ryzyka zachorowania, zaś leczenie to 
łagodzenie dolegliwości lub opieka nad chorymi czy też ofi arami wypadków.

 Poufność informacji
Żadne informacje o stanie zdrowia, których pacjent udziela lekarzowi, nie zostaną 
udostępnione osobom trzecim ani władzom bez uprzedniej zgody pacjenta. Lekarze 
mają obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, dlatego możesz bez obaw mówić 
o swoich dolegliwościach i chorobach.

 Lekarze
Po dokonaniu obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Ludności 
otrzymasz pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat możliwości 
wyboru lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkania. Aby zostać przypisanym do 
odpowiedniego lekarza, do którego będziesz się zgłaszać w przypadku choroby, 
należy odwiedzić najbliższy gabinet (przychodnię). Możesz wybrać mężczyznę 
lub kobietę. Decydując się na wizytę u innego lekarza należy liczyć się z wyższą 
opłatą niż podczas konsultacji u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz udzieli 
również dodatkowych informacji na temat systemu ubezpieczeń zdrowotnych 
obowiązującego w Norwegii.

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia pozostają pod opieką lekarza rodzinnego 
wybranego przez rodziców lub prawnych opiekunów, ale mogą również wybrać 
innego specjalistę.

 Uzgadnianie wizyt
Chcąc udać się do lekarza należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty. Większość 
lekarzy (w przychodniach) przyjmuje w godzinach od 8 do 15, od poniedziałku 
do piątku. W poważnych przypadkach można zamówić wizytę telefonicznie 
tego samego dnia. Za wizytę należy uiścić stosowną opłatę, nawet w przypadku 
niestawienia się w uzgodnionym terminie.

 Centrum ds. nagłych wypadków
Jeżeli wymagasz pomocy lekarskiej poza godzinami pracy gabinetu, musisz 
skontaktować się z miejscowym centrum ds. nagłych wypadków lub zadzwonić 
do lekarza pełniącego dyżur (poza godzinami pracy przychodni). Numer telefonu 
do lekarza dyżurnego znajdziesz w książce telefonicznej. O pomoc do lekarza 
dyżurnego należy zgłaszać się wyłącznie w razie konieczności lub, gdy nie jesteś 
pewien, jak poważny jest dany przypadek.

 Leki
Istnieje wiele leków dostępnych wyłącznie na receptę, ale niektóre możesz kupić bez 
recepty w aptece lub innym sklepie. Informacje na temat punktów sprzedaży leków 
można uzyskać od lekarza rodzinnego. W przypadku osób cierpiących na schorzenia 
chroniczne lekarz decyduje, czy pacjent ma płacić w całości za przepisane leki czy 
też jest uprawniony do częściowej refundacji kosztów.



 Numer 113 – pogotowie ratunkowe
W przypadkach krytycznych lub w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy 
niezwłocznie wzywać pogotowie dzwoniąc pod numer 113. Po uzyskaniu połączenia 
należy wyjaśnić sytuację i podać adres oraz telefon kontaktowy.

 Opieka zdrowotna i szpitalna nad dziećmi
Dzieci poniżej lat 7 mają prawo do bezpłatnych wizyt lekarskich. Kiedy dziecko 
trafi a do szpitala, zwykle towarzyszą mu rodzice lub inne osoby dorosłe. 

 Wybór szpitala
Chorzy wymagający opieki, jakiej nie może zapewnić lekarz rodzinny, otrzymują 
skierowanie do szpitala. Pacjent może sam wybrać szpital, w którym będzie leczony. 
Więcej informacji na temat leczenia szpitalnego udzieli lekarz rodzinny.

 Problemy zdrowia psychicznego
Wiele osób zmaga się z problemami natury psychicznej, np. lękami, depresją, a 
nawet chorobami psychicznymi. Lekarz rodzinny ma za zadanie pomóc zarówno w 
chorobach somatycznych, jak i psychicznych.

 Dentyści
W Norwegii usługi dentystyczne nie pozostają w gestii lekarza rodzinnego. Aby 
skorzystać z usług dentysty, wizytę należy uzgodnić samodzielnie.

 Okaleczenie narządów płciowych / Obrzezanie kobiet
W Norwegii zakazane są wszystkie formy sterylizacji kobiet, włącznie z rytualnym 
obrzezaniem „faraonicznym” będącym elementem muzułmańskich praktyk 
sunna. Według norweskiego prawa przeprowadzanie obrzezania u kobiet oraz 
współsprawstwo w tego rodzaju czynach stanowi przestępstwo nawet, jeżeli 
dokonuje się go za granicą. Organy służby zdrowia oferują doradztwo i pomoc dla 
kobiet, które padły ofi arą tych praktyk. W przypadku pytań dotyczących okaleczenia 
narządów płciowych należy zwrócić się do lekarza rodzinnego.

Pozostałe informacje nt. służby zdrowia
Więcej informacji o instytucji lekarza rodzinnego pod numerem 810 59 500 lub w zakładzie ubezpieczeń społecznych pod 

adresem www.trygdeetaten.no. Na tej stronie znajdują się również numery telefonów i adresy miejscowych ekspozytur 

zakładu ubezpieczeń.
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Rodzina
dzieci

 Rodzina niejedno ma imię
Granica wieku do zawierania małżeństw wynosi w Norwegii 18 lat. Można posiadać 
tylko jednego współmałżonka. Oboje małżonkowie odpowiadają za siebie nawzajem 
oraz mają identyczne obowiązki względem dzieci.

Wiele par w Norwegii żyje w związkach nieformalnych zwanych konkubinatem. 
Wiele par pozostających w konkubinacie posiada dzieci. Aby partnerzy mogli podjąć 
równą odpowiedzialność względem dzieci, oboje muszą podpisać stosowną umowę 
w sprawie wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej. 

Również pary homoseksualne mogą zawierać ofi cjalne związki partnerskie. Po 
ich zawarciu partnerzy mają takie same prawa i obowiązki jak inne małżeństwa, z 
wyjątkiem prawa do adopcji dzieci.

 Małżeństwo pod przymusem
Każdy ma prawo do wolnego wyboru współmałżonka, a zmuszanie do małżeństwa 
jest zakazane i stanowi przestępstwo. Małżeństwo zawarte pod przymusem może 
być w każdej chwili unieważnione.

 Separacja i rozwód
Jeżeli dana osoba nie chce dłużej utrzymywać związku ze współmałżonkiem, ma 
prawo do przeprowadzenia separacji lub rozwodu. Separacja oznacza zamieszkanie 
osobno przez okres 1 roku przed wystąpieniem o rozwód. Chcąc wnioskować o 
separację lub rozwód, należy wypełnić stosowny formularz i przesłać go do urzędu 
gminy. Jeżeli para posiada dzieci w wieku poniżej 16 lat, należy najpierw zgłosić się 
do sądu rodzinnego w celu znalezienia najlepszego rozwiązania konfl iktu z punktu 
widzenia dziecka. Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do zasiłku. 

 Przemoc domowa
W Norwegii obowiązuje zakaz stosowania przemocy w stosunku do małżonków i 
dzieci. Rodzice nie mogą stosować kar cielesnych jako środka wychowawczego. 
Kobiety bite i poniżane mogą szukać wsparcia w odpowiednich ośrodkach. Jeżeli 
Ty lub Twoje dzieci doświadczacie przemocy fi zycznej ze strony współmałżonka, 
możesz wnioskować o rozwód bez obowiązku odbycia separacji.

 Ciąża
Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnych badań i leczenia. Badania okresowe 
mają za zadanie kontrolę stanu zdrowia kobiety i dziecka. Miejscowe przychodnie 
udzielają informacji i pomocy kobietom w ciąży.

 Poród
Większość kobiet w Norwegii rodzi w szpitalu, zaś ojciec dziecka lub inna osoba 
może być obecna przy porodzie. Zwykle matka i noworodek pozostają w szpitalu 
przez 3-4 dni po porodzie. Wszystkie nowonarodzone dzieci zostają wpisane do 
Krajowego Rejestru Ludności, dlatego w ciągu 6 miesięcy należy poinformować 
stosowny urząd o narodzinach dziecka. Po dokonaniu zgłoszenia rodzic otrzyma 
świadectwo urodzenia dziecka.

&Rodzina&Rodzina



 Aborcja
W Norwegii kobiety mają prawo do samodzielnej decyzji, czy urodzić dziecko, 
czy poddać się zabiegowi usunięcia ciąży. Zabieg ten należy przeprowadzić do 
12 tygodnia ciąży. Z zamiarem jego wykonania należy zgłosić się do lekarza 
rodzinnego.

 Dzieci
Po narodzinach dziecka Ty lub Twój współmałżonek może otrzymać urlop 
rodzicielski w pracy lub na uczelni do momentu ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. W przypadku, gdy oboje rodzice pracują, zwykle dzieckiem, 
które ukończyło rok, opiekuje się ktoś inny. Niektóre pary decydują się na niańkę, 
zaś inne oddają dziecko do żłobka. Większość ludzi uważa to ostatnie rozwiązanie 
za korzystne, ponieważ dziecko w żłobku może bawić się z rówieśnikami i 
jednocześnie uczyć języka. Rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny. Więcej 
informacji udziela miejscowa ekspozytura zakładu ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie dzieci w Norwegii są objęte obowiązkiem szkolnym przez okres co 
najmniej 10 lat.

 Dzieci specjalnej troski
W niektórych rodzinach dzieci mogą cierpieć lub nie otrzymywać należnego 
wsparcia. W tym przypadku specjalista z opieki społecznej może skontaktować się z 
rodziną w celu rozwiązania problemu wspólnie. Rodzina może również zabiegać o 
taką pomoc z własnej woli.

 Osoby starsze
Wiele osób starszych w Norwegii prowadzi aktywne życie i mieszka samodzielnie. 
Aby starsi obywatele mogli mieszkać we własnych domach i żyć do późnej starości, 
często przydziela się im pomoc domową. Jeżeli osoba starsza zachoruje lub 
przestanie sobie radzić z codziennymi obowiązkami z powodu podeszłego wieku, 
zwykle przenosi się do odpowiedniego ośrodka, gdzie otrzymuje niezbędną opiekę.

 Śmierć bliskich
Każda religia lub wspólnota przestrzega własnych tradycji i obrzędów żałobnych i 
pogrzebowych. Norweskie domy pogrzebowe mogą doradzać na temat organizacji 
ceremonii żałobnej i pogrzebu. W niektórych przypadkach koszty pogrzebu mogą 
zostać zwrócone przez zakład ubezpieczeń.

Dodatkowe informacje nt. rodziny i dzieci
Więcej informacji o separacji, rozwodzie i procedurze pojednawczej: www.fylkesmannen.no oraz www.bufdir.no. Na ostat-

niej stronie znajduje się również lista biur doradztwa rodzinnego.

Więcej informacji o świadczeniach finansowych oraz instytucji lekarza rodzinnego: www.trygdeetaten.no.

Polecamy również stronę Krajowego Urzędu Skarbowego: www.skatteetaten.no. Znajdziesz tam informacje na temat 

zasad nadawania imion noworodkom oraz warunków i ograniczeń dotyczących zawierania związku małżeńskiego.

Aby skontaktować się z ośrodkiem dla kobiet prześladowanych, zadzwoń pod numer 23 01 03 41 lub odwiedź stronę www.

krisesenter.com.  
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Szkolnictwo 
system edukacyjny

 Lekcje jęz. norweskiego
Znajomość języka norweskiego stanowi podstawę porozumiewania się w 
społeczeństwie, uzyskania dostępu do edukacji, pracy oraz możliwości uczestnictwa 
w życiu społecznym kraju. Dlatego wszyscy imigranci przybywający do Norwegii 
mają obowiązek uczenia się języka norweskiego. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn. 

Wszyscy imigranci muszą ukończyć obowiązkowy kurs językowy, aby uzyskać 
prawo stałego pobytu w Norwegii (na mocy odpowiedniego pozwolenia), a 
następnie obywatelstwo. Więcej informacji na ten temat niniejszej broszury w 
rozdziale pt. „Pobyt w Norwegii”.

Niektórzy imigranci mają prawo uczestnictwa w programie przygotowawczym dla 
nowoprzybyłych, w ramach którego odbywają się lekcje norweskiego połączone 
z pracą na część etatu. Pozostałe osoby mają obowiązek uczęszczania na zajęcia 
językowe bez oferty pracy, które organizuje się dla osób dorosłych na terenie całego 
kraju. Po ukończeniu kursu można kontynuować edukację lub rozpocząć pracę. 
Zwykle zajęcia językowe są nieodpłatne. Więcej informacji na ten temat udziela 
odpowiedni ośrodek gminny lub gminne centrum kształcenia osób dorosłych.

 Obowiązek edukacyjny dzieci
Rodzice dzieci powyżej lat 6 muszą wysłać je do szkoły, w której pozostaną przez 
następne 10 lat w ramach obowiązku szkolnego. Aby dziecko mogło rozpocząć 
edukację, należy skontaktować się z najbliższą szkołą lub urzędem gminy.

Przez pierwsze 7 lat obowiązkowej edukacji dzieci uczęszczają do szkoły 
podstawowej. Następnie 3 lata spędzają w gimnazjum. Edukacja jest bezpłatna, 
zaś klasy koedukacyjne. Dzieci do klasy 4 mogą po lekcjach uczestniczyć w 
płatnym programie zajęć pozaszkolnych (tzw. Skolefritidsordningen – SFO). W 
szkołach norweskich nie ma obowiązku noszenia mundurków, a uczniowie szkół 
podstawowych nie są oceniani ani poddawani egzaminom.

Ważne jest, aby rodzice współpracowali ze szkołą w rozwoju i edukacji dzieci. 
Rodzice są odpowiedzialni za to, aby dzieci codziennie pojawiały się w szkole i 
przynosiły niezbędne pomoce naukowe. Rodzice powinni również brać udział w 
wywiadówkach i spotkaniach organizowanych w szkole, o których będą na bieżąco 
informowani.

 Szkoła średnia
Po zakończeniu obowiązkowej edukacji dzieci zwykle kontynuują naukę w 
szkole średniej. Młodzież ma prawo do dalszego kształcenia, które jednak nie jest 
obowiązkowe. Również osoby dorosłe mogą dokończyć naukę w szkole średniej, 
jeżeli nie ukończyły jej wcześniej. 

W szkole średniej uczniowie mogą wybrać różne programy nauczania, które 
pozwolą im uzyskać wykształcenie zawodowe (niezbędne do pracy w handlu, 
przemyśle lub służbie zdrowia) lub kontynuować naukę w koledżu lub na 
uniwersytecie. Większość szkół średnich to instytucje państwowe oferujące 
bezpłatną naukę. Nieliczne szkoły prywatne pobierają od uczniów czesne. 
Osoba dorosła może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego normalnie na 
zakończenie edukacji obowiązkowej, a następnie rozpocząć naukę w szkole średniej. 
Więcej informacji na ten temat uzyskasz podczas lekcji języka norweskiego.
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 Uczelnie wyższe i procedura uznawania świadectw
Chcąc studiować na uczelni wyższej w Norwegii, masz do wyboru uniwersytet lub 
koledż. Uczelnie w całym kraju oferują nauczanie przedmiotów akademickich i 
zawodowych.

Aby kontynuować edukację na uczelni wyższej, musisz ukończyć szkołę średnią 
lub posiadać świadectwo ukończenia jej odpowiednika w innym państwie. Więcej 
informacji, również na temat procedury nostryfi kacji świadectw, uzyskasz podczas 
obowiązkowych lekcji języka norweskiego. 

 Pozostałe instytucje edukacyjne
W Norwegii działa wiele gminnych i prywatnych instytucji edukacyjnych 
oferujących kursy w różnych dziedzinach, np. językowe, komputerowe i inne zajęcia 
praktyczne lub akademickie związane z pracą lub zainteresowaniami. Organizacje i 
stowarzyszenia edukacyjne często publikują opisy różnych kursów oraz dostarczają 
wielu dodatkowych informacji. Kursy te są oczywiście płatne.

Dodatkowe informacje nt. szkolnictwa i systemu edukacyjnego
Więcej informacji o lekcjach jęz. norweskiego: www.udi.no , www.vofo.no , www.vox.no  i www.velkommenoslo.no 

Więcej informacji o szkolnictwie i systemie edukacyjnym: www.velkommenoslo.no, www.ung.no i www.study-norway.net.

Więcej informacji o procedurze uznawania zagranicznych świadectw szkolnych: www.vox.no i www.nokut.no.

Więcej informacji o kredytach studenckich pod adresem www.lanekassen.no.  
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Praca
rynek pracy

 Praca w Norwegii
W Norwegii pracują zwykle zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Praca jest konieczna 
do utrzymania siebie i rodziny. Dla wielu osób stanowi ona również element ich 
tożsamości i możliwość rozwoju osobistego, a także szansę na nawiązanie nowych, 
cennych przyjaźni.

 Znalezienie pracy
Poszukując pracy musisz zastanowić się, co chciałbyś robić oraz jakie umiejętności 
i doświadczenie posiadasz. Prawdopodobnie zanim znajdziesz wymarzoną pracę, 
czeka Cię ubieganie się o kilka posad oraz podejmowanie różnych prac.

 Niezbędne umiejętności
Większość pracodawców wymaga pewnej znajomości języka norweskiego, dlatego 
musisz umieć mówić, czytać i pisać po norwesku. Urząd gminy udziela informacji 
na temat zajęć językowych.

 Szukaj pracy w różnych miejscach
Istnieje wiele miejsc, w których można szukać pracy. W internecie znajdziesz 
liczne strony z ofertami. Większość gazet zawiera sekcje z ogłoszeniami typu 
„Dam pracę”. Ale ponieważ do gazet lub internetu trafi a zaledwie 30% ofert, 
dobrze jest zapytać przyjaciół i znajomych, czy nie słyszeli o wolnych etatach 
oraz w jaki sposób sami znaleźli pracę. Warto również zgłaszać się bezpośrednio 
do fi rm, w których chcielibyśmy pracować z zapytaniem o wolne miejsca. Wiele 
osób szuka pracodawcy publikując swoje CV w odpowiednich portalach lub 
odwiedzając biura oferujące pracę dorywczą lub agencje rekrutacyjne.

 Aetat
Aetat to rządowe centrum ds. pracy. W miejscowym przedstawicielstwie biura 
znajdziesz listę dostępnych etatów podanych do wiadomości publicznej. Te same 
oferty znajdują się również na stronie internetowej Aetat, zaś informacje na temat 
ofert pracy można również uzyskać dzwoniąc na infolinię biura.

Istnieje możliwość zarejestrowania się jako poszukujący pracy w celu uzyskania 
dostępu do komputerowej bazy ofert Aetat. Możesz też udać się do miejscowego 
przedstawicielstwa biura i zarejestrować się na miejscu. W każdym biurze znajduje 
się komputer z dostępem do internetu, telefon i kserokopiarka, z których możesz 
skorzystać podczas poszukiwania pracy.
Aetat może również zaoferować inną pomoc w znalezieniu pracy.
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 Umowa o pracę
Aby rozpocząć pracę, musisz podpisać z pracodawcą odpowiednią umowę 
zawierającą opis obowiązków, wysokość wynagrodzenia, zakres godzin oraz zasady 
rozwiązania stosunku pracy.

 Wynagrodzenie, kwestie fiskalne oraz tzw. karta podat-
kowa

Każdy pracownik otrzymuje regularne wynagrodzenie. Większość pracodawców 
wpłaca pensję na konto bankowe pracownika, dlatego należy podać jego numer 
pracodawcy.

Pracodawca musi również otrzymać Twoją kartę podatkową, a następnie dokonać 
odpowiednich potrąceń podatków oraz składek emerytalnych przed wypłaceniem 
należności. Karta podatkowa pozwala pracodawcy odpowiednio obliczyć stosowne 
potrącenia.

Kartę można otrzymać z działu podatkowego urzędu gminy, który dokonuje obliczeń 
należnych podatków. Przed zgłoszeniem się do działu należy uzgodnić, jakie 
informacje będą konieczne do wydania karty. Kartę otrzymuje się co roku. W razie 
konieczności można również wymienić kartę przed upływem roku podatkowego.

 Deklaracja podatkowa
Deklaracja podatkowa zawiera podsumowanie sytuacji fi nansowej obywatela 
wraz z prostym wyliczeniem należnych kwot podatku w oparciu o zarobki roczne. 
Formularz deklaracji za zeszły rok otrzymuje się co roku na wiosnę z gminnego 
działu podatkowego. Następnie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych 
danych i odesłać podpisany formularz do działu podatkowego.

 Bezrobocie
Osobom bezrobotnym w Norwegii przysługuje zasiłek. Aby go otrzymać, należy 
spełnić kilka warunków, np. aktywnie szukać nowej pracy. Więcej informacji 
na temat zasad przyznawania świadczenia oraz innych porad można uzyskać w 
miejscowym przedstawicielstwie Aetat.

Pozostałe informacje nt. rynku pracy w Norwegii
Więcej informacji o wolnych etatach i pracy w Norwegii za pośrednictwem Aetat dostępne drogą telefoniczną pod nr. info-

linii 800 33 166 lub na stronach www.aetat.no i www.eures.no. 

Więcej informacji o pracy w Norwegii na stronach www.skatteetaten.no i www.trygdeetaten.no. 
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Finanse
wydatki

 Kupno i sprzedaż
W Norwegii możesz bez przeszkód kupować i sprzedawać wszelkie towary i 
usługi pod warunkiem przestrzegania przepisów prawnych. Prawdopodobnie będą 
one droższe niż w Twoim rodzinnym kraju. Dlatego musisz umiejętnie planować 
posunięcia fi nansowe, aby nie narazić rodzinnego budżetu na zbytni uszczerbek.

 Usługi
Podczas zakupu lub sprzedaży usług musisz płacić należne podatki i cło. Nie 
wolno wykonywać płatnej pracy na rzecz innej osoby bez odprowadzania podatku. 
Zabronione jest również kupowanie i sprzedawanie usług bez odpowiedniej 
dokumentacji (np. paragonu). Postępowanie takie pociąga za sobą odpowiedzialność 
karno-skarbową. 

 Rachunki
Mieszkając w Norwegii należy wnosić liczne opłaty, np. raty kredytów, czynsz, 
rachunki za prąd i telefon oraz inne media. Rachunki przychodzą cyklicznie i muszą 
zostać zapłacone w określonym terminie podanym na druku. Jego niedotrzymanie 
oznacza dodatkowe opłaty za zwłokę.

 Usługi bankowe i karty kredytowe
Transakcje pieniężne i opłaty często realizuje się za pośrednictwem banków, dlatego 
większość mieszkańców Norwegii posiada konto w banku. Banki norweskie to 
instytucje prywatne. Chcąc otworzyć rachunek bankowy należy udać się do jednej 
z nich i dokonać stosownych formalności. Banki świadczą również usługi doradcze 
dotyczące kredytów i oszczędności, jak również zarządzają kontem pobierając w 
zamian stosowne opłaty. Większość banków oferuje konta internetowe, które są 
tańsze w utrzymaniu od rachunków tradycyjnych.

W Norwegii korzystanie z kart kredytowych i bankomatowych to standard. Karty 
te wydaje bank, zaś użytkownik podczas korzystania z nich musi przestrzegać 
pewnych zasad. W przeciwnym razie (np. w przypadku zagubienia karty) 
odpowiedzialność spada na nieostrożnego właściciela.

 Kredyty i pożyczki
W życiu większości Norwegów przychodzi czas na zaciągnięcie kredytu nawet, 
jeżeli mają stałą pracę, na przykład na zakup domu, gdy nie starcza oszczędności 
lub na opłacenie wysokiego czesnego za studia. Aby zaciągnąć bezpieczny kredyt, 
należy zwrócić się do banku. Niezależnie od tego, czy kredyt pochodzi z banku, 
krajowego funduszu kredytowego dla potrzeb edukacji czy innego kredytodawcy, 
kredytobiorca musi przestrzegać planu spłaty należności. W przeciwnym razie 
narazi się na niepotrzebne komplikacje, a nawet na odsetki karne.
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Społeczeństwo
ustrój demokratyczny

 Mieszkańcy
Norwegia liczy sobie około 4,6 miliona mieszkańców, z których większość 
zamieszkuje mniejsze lub większe miasta. Stolicą Norwegii jest Oslo (ok. 530.000 
mieszkańców). W Norwegii przebywa około 365.000 imigrantów z ponad 200 
krajów. Najwięcej przyjezdnych pochodzi z Pakistanu, Szwecji, Danii, Iraku, 
Wietnamu, Somalii, Bośni-Hercegowiny, Iranu, Turcji oraz Serbii i Czarnogóry. W 
samym Oslo mieszka około 12.000 imigrantów.

 Demokracja
W Norwegii panuje ustrój demokratyczny. Oznacza to, że społeczeństwo w drodze 
wolnych wyborów mianuje rządzących, czyli deputowanych do parlamentu 
(Storting), a także do władz gminnych i powiatowych. Norwegia jest również 
monarchią, ale król ma władzę jedynie tytularną i pełni funkcje reprezentacyjne. 
Najważniejszymi organami politycznymi państwa są Storting i rząd. 

 System prawny
Przepisy prawne i ustawy w Norwegii uchwala Storting. Wszyscy mieszkańcy 
naszego państwa muszą ich przestrzegać. W przypadku złamania prawa winnego 
czeka nieunikniona kara, a nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności 
za naruszenia.

 Przywileje społeczne
W Norwegii panuje wolność słowa i prasy, co znaczy, że każdy może mówić i 
pisać o wszystkim. Na przykład można krytykować lub protestować przeciwko 
zjawiskom, których nie akceptujemy. Gazety, radio i telewizja są całkowicie 
niezależne od polityki państwa czy przekonań polityków.

W Norwegii panuje również wolność wyznania. Każdy może wyznawać własną 
religię. Religię ofi cjalną stanowi wyznanie ewangelicko-luterańskie, zaś większość 
Norwegów należy do kościoła narodowego. Jednak w kraju można spotkać wiele 
innych religii, a także osoby niewierzące lub niepraktykujące.

W Norwegii nie można trafi ć do więzienia bez postawienia zarzutów i procesu. 
Zasada ta nazywa się prawem do uczciwego procesu i oznacza, że każdy 
mieszkaniec podlega ochronie prawnej. Każdy ma prawo do przedstawienia swoich 
racji przed niezawisłym sądem, a władze muszą traktować wszystkich ludzi i sprawy 
w sposób równy i sprawiedliwy.

W Norwegii obowiązuje kilka przepisów zabraniających dyskryminacji. Oznacza to, 
że wszyscy muszą być traktowani w ten sam sposób, i że nie wolno dyskryminować 
żadnego człowieka za wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie, narodowość, 
płeć, orientację seksualną, kolor skóry, język czy przekonania. 

W Norwegii obowiązuje też równość płci regulowana odpowiednią Ustawą 
o równym statusie kobiet i mężczyzn, która narzuca obowiązek stwarzania 
równych szans, a także zrównuje obie płcie w zakresie przysługujących im praw i 
obowiązków w społeczeństwie.
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 Podatki i świadczenia socjalne
Każdy mieszkaniec Norwegii musi opłacać podatek dochodowy państwu i gminie. 
Dochody z podatków służą fi nansowaniu szpitali, żłobków, szkół i zakładów 
psychiatrycznych, budowie dróg oraz wielu innym ważnym społecznie celom. 
Poprzez płacenie podatków każdy z nas przyczynia się do lepszego życia całego 
społeczeństwa i zapewnia sobie i innym odpowiedni poziom życia.

Osoby mające problemy fi nansowe uniemożliwiające normalne życie mogą liczyć 
na pomoc krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych lub opieki społecznej w 
macierzystej gminie. Urzędy te udzielają również wszelkich informacji na temat 
możliwości otrzymania niezbędnej pomocy.
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Pozostałe informacje nt. ustroju społecznego Norwegii
Więcej informacji o prawach i obowiązkach obywatela: www.udi.no i www.imdi.no.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach znajdziesz również w portalu internetowym UDI dla nowoprzybyłych imi-

grantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl: www.nyinorge.no. 

Więcej informacji na temat prawa norweskiego www.lovdata.no.

Więcej informacji na temat parlamentu Storting oraz norweskiej władzy ustawodawczej www.stortinget.no.

Więcej informacji na temat rządu i jego prac www.odin.dep.no.

Więcej danych statystycznych na temat imigrantów w Norwegii www.ssb.no. 

Norge.no to publiczna strona internetowa zawierająca informacje o spółkach, ustawach, przepisach, prawach i obowiązkach 

mieszkańców Norwegii. Z konsultantami można skontaktować się telefonicznie pod nr 800 30 300 lub wejść na stronę www.norge.no.
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Norwegii
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Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo
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0032 Oslo
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Publikacja dla nowoprzybyłych imigrantów mogących uzyskać prawo stałego pobytu w  Norwegii

Printed in: Norwegian-English | Norwegian-French | Norwegian-Spanish | Norwegian-Arabic | Norwegian-Urdu |  
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To order more brochures:     e-mail: bestilling@udi.no      fax (47) 23 35 15 08
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