N o w ic j u sz

w Norwegii?

Polsk

Kto opracował informator
(Hvem har utarbeidet veilederen)
Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen
(Niezależna Poradnia d/s Socjalnych w Bergen (BUS), Grupa Terenowa, Wyższa Szkoła w Bergen)
Kto sfinansował informator
(Hvem har finansiert den)
Bergen Kommune, Sparebanken Vest, Høgskolen i Bergen
(Urząd Gminy Bergen, Sparebanken Vest i Wyższa Szkoła w Bergen.)
Kto potwierdził jego jakość
(Kvalitetssikring utført av)
Bergen Kommune (Byrådsavd. for barnehage og skole, Helsevernetaten), Hordaland Fylkeskommune og
Skatteetaten, NAV Hordaland
(Urząd Gminy Bergen (Wydział d/s przedszkoli i szkół, Urząd Ochrony Zdrowia), Urząd Wojewódzki Hordaland,
Urząd Podatkowy, Urząd Pracy i Opieki Społecznej w Hordaland.)
Kiedy opracowano informator (Når er den utarbeidet): Czerwiec 2008

Allmennyttige midler fra
SparebankenVest

CZEMU MA SŁUŻYĆ TEN INFORMATOR?
(HVA ER DENNE VEILEDEREN?)
Postaraliśmy się zebrać w nim informacje przydatne dla osób nowoprzybyłych do Bergen.
Zawiera wskazówki z dziedzin:
Mieszkanie
Przedszkola/Oświata
Służba Zdrowia
Praca a opieka społeczna a inne

Większość stron internetowych, do których odsyła się w tej broszurze, jest w języku norweskim.
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ARTO WIEDZIEĆ!
VERDT Å VITE!

TŁUMACZ USTNY
(TOLK)
- Norweski numer osobowy ( fødselsnummer)

Wszystkim przysługuje prawo korzystania z usług
tłumacza ustnego w kontakcie z instytucjami
gminnymi. Na odpowiedniej instytucji gminnej
spoczywa obowiązek zamówienia tłumacza.
Jeśli sami Państwo zamówicie tłumacza, musicie
również sami za niego zapłacić.

Norweski numer osobowy dostają osoby, które
zamierzają pozostać w Norwegii dłużej niż 6
miesięcy. Aby go dostać, cudzoziemcy, włącznie z
imigrantami z krajów UE, muszą najpierw ubiegać
się o pozwolenie na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.
Podanie składa się na policji (politi).

Infromacje kontaktowe Gminnego Biura
Tłumaczeń (Tolketjenesten):
Adres: Bispengsgate 25
Telefon: 55 56 79 05 (poniedziałek – piątek, godz.
8.00 - 14.30)
E-mail: tolketjenesten@bergen.kommune.no
Strona internetowa: www.bergen.kommune.no/
moks (kliknij „Tolketjenesten”)
W nagłych przypadkach, gdy potrzebny jest
tłumacz poza godzinami pracy: 55 56 75 96/97 (do
Centrali Dyżurnej Urzędu Gminy Bergen)

Po uzyskaniu pozwolenia na pobyt dłuższy niż 6
miesięcy, należy zgłosić się w lokalnym Urzędzie
Podatkowym (skattekontor) w celu złożenia
podania o norweski numer osobowy.

NORWESKI NUMER OSOBOWY
(numer tożsamości składający się z daty
urodzenia oraz pięciocyfrowego numeru
osobistego) I URZĄD EWIDENCJI LUDNOŚCI
(FØDSELSNUMMER OG
FOLKEREGISTERET)
Aby zostać zarejestrowanym w Urzędzie
Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) i być
objętym norweskim systemem opieki i świadczeń
społecznych, konieczne jest wyrobienie sobie
norweskiego numeru osobowego (fødselsnummer),
ewentualnie numeru identyfikacyjnego D
(D-nummer).
- Numer identyfikacyjny D
(D-nummer)
Imigrantom zarobkowym, których pobyt
w Norwegii nie przekroczy 6 miesięcy,
przydzielany jest numer identyfikacyjny D. Numer
identyfikacyjny D jest tymczasowy, potrzebny
do wyrobienia karty rozliczeń podatkowych
(skattekort). Posiadając ten numer, możemy
również założyć konto w banku. Jeśli nigdzie nie
pracując chcemy jedynie założyć konto w banku, to
bank sam musi ubiegać się o numer identyfikacyjny
D dla danej osoby.
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IESZKANIE
BOLIG

•

•

•

URZĄD GMINY BERGEN – WYDZIAŁ
MIESZKANIOWY
(BERGEN KOMMUNE –
BOLIGAVDELINGEN)

Umowa najmu mieszkania/domu
(husleiekontrakt):
Urząd Ochrony Praw Konsumentów
(Forbrukerrådet) opracował umowę najmu
mieszkania, która gwarantuje, że jej warunki
zgodne są z przepisami ustawy o najmie
lokali. Podpisanie takiej umowy jest korzystne
zarówno dla lokatora, jak i właściciela
mieszkania/domu.

Zakres usług Wydziału Mieszkaniowego:
- Finansowanie zakupu mieszkania/domu
(boligfinansering)
- Zapomoga mieszkaniowa
(bostøtte):
Zapomoga finansowa na pokrycie kosztów
mieszkania skierowana do osób starszych,
rencistów i rodzin z dziećmi w złej sytuacji
finansowej.

Umowę najmu mieszkania/domu można
znaleźć na stronie: www.forbrukerportalen.
no/Publikasjoner/kontrakt_skjema/
husleiekontrakt

- Komunalne mieszkania do wynajęcia 		
(kommunale utleieboliger):
Mieszkania dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, których nie stać ani na zakup własnego
mieszkania, ani na wynajęcie mieszkania na rynku
prywatnym.

Depozyt
(depositum)
Jeśli wynajmujący chce pobrać depozyt,
należy otworzyć w banku specjalne konto, za
co trzeba wnieść opłatę. Bez zgody drugiej
strony ani wynajmujący, ani lokator nie mogą
korzystać z tego konta.

Siedziba: Domkirkegaten 6a, 5017 Bergen.
Przyjmowanie petentów na drugiej kondygnacji
(2. etg.)

ZRZESZENIE NAJEMCÓW LOKALI
(Leieboerforeningen)

Adres pocztowy:
Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen
Godziny otwarcia: 08.30 – 14.30 (15.00 w
miesiącach letnich)
Tlf: 55 56 65 76/ 05 56 (08.00 – 15.00)
E-mail: postmottak.bmbt@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no/boligavdelingen

Zostając członkiem tego zrzeszenia można mieć
dostęp do porad w sprawach dotyczących wynajmu
mieszkania/domu.
Siedziba:
Hollendergate 3, w budynku Robin Hood-huset
Tlf. 55 31 65 00
E-mail: post@leieboerportalen.no
Internet: www.leieboerportalen.no

RADA
(TIPS)
- Ogłoszenia w rubryce mieszkaniowej
(boligannonsene) w lokalnych gazetach
Bergens Tidende(BT) i Bergensavisen(BA) są
dobrym miejscem na szukanie mieszkania. W
internecie znaleźć można jeszcze więcej ogłoszeń.
Najpopularniejsze strony internetowe to:
www.finn.no
www.zett.no
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Mieszkanie

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
WYNAJMUJĄC MIESZKANIE:
(VIKTIG VED LEIE AV BOLIG)

RZEDSZKOLA
OŚWIATA

BARNEHAGE/UTDANNING

Podanie o miejsce w przeszkolu składa się
elektronicznie (przez internet) na stronach Urzędu
Gminy Bergen (Bergen Kommune). W internecie
można też znaleźć spis przedszkoli w twojej
okolicy.

Sami państwo odpowiadają za sprawdzanie
statusu podania, tak aby odpowiadało ono waszym
oczekiwaniom.
Na tej stronie można znaleźć listę przedszkoli i
złożyć podanie o miejsce:
www.bergen.kommune.no/barnehage

NORWESKI NUMER OSOBOWY
(FØDSELSNUMMER)

WYDZIAŁ D/S PRZEDSZKOLI
(SEKSJON BARNEHAGE)

Jeśli nie masz ważnego norweskiego numeru
osobowego, możesz zgłosić się osobiście do
Wydziału d/s przedszkoli (Seksjon for barnehage),
aby zarejestrować podanie o miejsce. Należy mieć
przy sobie ważny dowód tożsamości. Aby złożyć
podanie o miejsce w przedszkolu elektronicznie,
należy mieć ważny norweski numer osobowy
(11 cyfrowy) zarówno dla dziecka, jak i osoby
składającej podanie.

SZKOŁA PODSTAWOWA
(GRUNNSKOLE)
Szkoła podstawowa w Norwegii jest bezpłatna.
Wszystkie dzieci, które przebywają w Norwegii
dłużej niż 3 miesiące, mają prawo i obowiązek
chodzenia do norweskiej szkoły podstawowej.
Z reguły dzieci idą do pierwszej klasy w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Nauka
trwa 10 lat szkolnych. Osoby posiadające dzieci
w wieku szkolnym, musiszą skontaktować się z
najbliższą szkołą podstawową lub Urzędem Gminy
Bergen w celu zapisania dziecka/dzieci do szkoły.
Od ósmej klasy uczniowie dostają oceny szkolne.
Dziesiąta klasa kończy się egzaminem. Następnie
uczniowie mają prawo chodzenia do szkoły
średniej, ale nie jest to obowiązkiem.

CENY (PRIS)
W roku 2008 maksymalna opłata za miejsce w
przedszkolu wynosiła 2330 NOK. Opłata może
jednak różnić się w zależności od zarobków
rodziców i wymiaru czasu przebywania dziecka w
przedszkolu.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
(SØKNADSFRIST)
Termin składania podań do głównego naboru
w przedszkolach to w 2008 był 1-szy marca. W
przypadku zwolnienia się miesjca po tym terminie,
dokonuje się naboru uzupełniającego. Do naboru
uzupełniającego nie ma terminu składania podań,
dlatego można ubiegać się o miejsce w przedszkolu
w dowolnym terminie.

Szkoła oczekuje od rodziców współpracy. Oczekuje
również, że będą przychodzić do szkoły na zebrania
rodziców oraz rozmowy indywidualne. Przed
zebraniami szkolnymi rodzice dostają wezwania.

LISTA OCZEKUJĄCYCH (VENTELISTE)

Państwa dziecko będzie miało w Bergen możliwość
uczęszczania przez pierwszy rok nauki do
norweskiej szkoły podstawowej Nygård skole. W
szkole tej kładziony jest nacisk na naukę języka
norweskiego. Są rówież zajęcia dwujęzyczne w
większości języków ojczystych. Po roku większość
uczniów przenosi się do szkoły najbliższej miejscu
zamieszkania.

Miejsce na liście oczekujących oraz priorytet
decydują o tym kiedy państwa dziecko dostanie
miejsce w przedszkolu. Trzeba samemu
skontaktować się z przedszkolami, gdzie ubiegamy
się o miejsce, aby dowiedzieć się, na którym
miejscu w kolejce znajduje się nasze dziecko.
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Przedszkola/Oświata

Siedziba: Landåsveien 31 A
Adres pocztowy: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf: 05556 (centrala Urzędu Gminy Bergen)
E-mail: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

JĘZYK OJCZYSTY
(MORSMÅL)
Uczniowie z innym językiem ojczystym
niż norweski mają prawo do dodatkowego
nauczania języka norweskiego, dopóki nie
opanują norweskiego na tyle, żeby brać udział
w normalnych zajęciach. Jeśli to konieczne,
uczniowie ci mają również prawo do zajęć w języku
ojczystym, dwujęzycznego nauczania przedmiotu
lub obu naraz.
W Norwegii są dwa oficjalne języki pisane –
nynorsk i bokmål. Rodzice wybierają jeden z nich,
jako główny język dziecka. Przez dwa ostatnie
lata szkoły uczniowie muszą poznać obydwie
formy języka. Jednak osoby, które mają prawo do
dodatkowego nauczania norweskiego, mogą zostać
zwolnione z nauki formy pobocznej języka.
NAUKA NA POZIOMIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH
(GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE)
Wszyscy dorośli z potrzebą nauczania na poziomie
podstawowym mają prawo do bezpłatnej nauki
na tym poziomie, tak zwane prawo dla dorosłych
(voksenretten). Dotyczy to wszystkich osób
powyżej 16 roku życia, zrówno z mniejszości
językowych jak i Norwegów. Dla osób, które uczyły
się już w szkole podstawowej, czas nauki może
zostać skrócony. Osoby z mniejszości językowych
ubiegające się o miejsce w szkole podstawowej
dla dorosłych muszą mieć waże pozwolenie na
pobyt (i mieć ukończony kurs norweskiego dla
początkujących). W Bergen nauczanie to odbywa
się w szkole Nygård.
WYDZIAŁ D/S SZKÓŁ
(SEKSJON SKOLE)
Siedziba: Landåsveien 31 A
Adres pocztowy: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf: 05556 (centrala Urzędu Gminy Bergen)
E-mail: seksjon.skole@bergen.kommune.no
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Szkoła Nygård (Nygård Skole)
Adres: Nina Griegsgate 2 / Lars Hillesgate 16A
Tlf: 55 56 80 60
E-mail: Nygard.Skole@bergen.kommune.no
www.nygardskole.no
www.bergensskolen.no/nygard/
ŚWIETLICA SZKOLNA
(SKOLEFRITIDSORDNINGEN - SFO)
Większość szkół podstawowych w naszej gminie
oferuje dozór i opiekę nad dziećmi, zazwyczaj do
4 klasy włącznie, przed i po zwykłych zajęciach
szkolnych. To tak zwana świetlica szkolna (SFO –
skolefritidsordningen). Usługa ta jest odpłatna.
Na formularzu zapisu do szkoły podstawowej
można zaznaczyć czy chce się dla dziecka miejsca
w świetlicy (SFO) czy nie. O taki formularz można
też poprosić bezpośrednio w danej szkole. Można
również złożyć podanie przez internet.
SZKOŁY ŚREDNIE
(VIDEREGÅENDE SKOLE)
Po szkole podstawowej dzieci kontynuują
zazwyczaj naukę w szkole średniej. Młodzież ma
prawo do nauki w szkole średniej, ale nie jest to
obowiązkowe.
Większość szkół średnich to szkoły publiczne
i nieodpłatne. Jest kilka nielicznych szkół
prywatnych, gdzie trzeba płacić czesne.
W szkole średniej uczniowie mogą wybrać między
różnymi programami dającymi bądź wykształcenie
zawodowe w zakresie kierunków rzemieślniczych,
przemysłowych i pielęgniarskich (służba zdrowia)
lub prowadzące do dalszego kształcenia w szkołach
wyższych lub na uniwersytetach. Jeśli chce się
nabyć kompetencje uprawniające do studiów
wyższych po ukończeniu szkoły zawodowej,
można dodatkowo skończyć jednoroczny kurs
uzupełniający. Taki dodatkowy rok nauki umożliwia
dalszą naukę w szkołach wyższych lub na
uniwersytetach.

BIURO NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH
(INNTAKSKONTORET)

Dla uczniów z innym językiem ojczystym niż
norweski rozpoczynających naukę w szkole
średniej istnieje możliwość zwolnienia z niektórych
przedmiotów oraz możliwość dłuższej nauki.
Więcej informacji na ten temat udziela Biuro
Naboru do Szkół Średnich (Inntakskontoret).

Siedziba:
Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen
Tlf: 55 23 94 60 (w godz. 08.00 – 15.30)
E-mail: postmottak.inntak@post.hfk.no

Jeśli twoje dziecko jest uczniem szkoły
podstawowej, to szkoła udzieli mu informacji oraz
pomoże przy składaniu podania o miejsce w szkole
średniej. Jeśli twoje dziecko nie jest uczniem szkoły
podstawowej, a jest wieku między 16 a 20 lat,
proszę skontaktować się bezpośrednio z Biurem
Naboru do Szkół Średnich (Inntakskontoret)
(informacje kontaktowe poniżej). Aby ubiegać
się o miejsce w prywatnej szkole średniej, należy
zwrócić się bezpośrednio do danej szkoły.

Podanie wysyłać na adres:
Hordaland fylkeskommune,
Inntakskontoret
Postboks 7900
5020 Bergen
Podanie można również wysłać przez internet:
www.vigo.no
Państwowa Kasa Kredytowa dla uczących się
(Statens Lånekasse):
www.lanekassen.no
SZKOŁY WYŻSZE/UNIWERSYTETY/INNE
(HØGSKOLE/UNIVERSITET/ANNET)

Terminem składania podań o przyjęcie do szkoły
średniej był w roku 2008 1-szy marca. Osoby,
które przeprowadziły się do Norwegii po tej dacie
powinny jak najszybciej skontaktować się z Biurem
Naboru do Szkół Średnich, jeśli mają dzieci w
wieku od 16 do 20 lat.

Po ukończeniu szkoły średniej można kontynuować
naukę w szkole wyższej lub na uniwersytecie.
JAK SKŁADAĆ PODANIE?
(HVORDAN SØKE?)

FINANSOWANIE
(FINANSERING)

Podanie o przyjęcie na studia w szkole wyższej/
na uniwersytet wysyła się do Biura Koordynacji
Naboru (Samordna opptak), które jest wspólnym
organem przyjmującym podania i udzielającym
informacji/pomocy przy naborze ubiegających się o
przyjęcie na szkoły wyższe i uniwersytety. Termin
składania podań to zazwyczaj 15 kwietnia. Od roku
2008 wszyscy muszą składać podanie przez internet
na stronie: www.samordnaopptak.no

Państwowa Kasa Kredytowa dla uczących się
(Statens Lånekasse for utdanning) ma system
stypendiów i pożyczek na naukę w szkole średniej.
Z reguły korzysta się z tego systemu, jeśli uczeń
wyprowadził się z domu lub gdy na przykład w
rodzinie jest tylko jedno źródło dochodu.
Zazwyczaj podanie o takie dofinansowanie
rozdzielane jest jeszcze w gimnazjum
(ungdomsskole), ale można o jego przysłanie
również zwrócić się do Biura Naboru do Szkół
Średnich lub Państwowej Kasy Kredytowej dla
uczących się.
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JAK SKŁADAĆ PODANIE O MIEJSCE W
SZKOLE ŚREDNIEJ?
(HVORDAN SØKE?)

RZECZYWISTE KOMPETENCJE – OCENA
WCZEŚNIEJSZEGO DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO
(REALKOMPETANSE)

można dostać na uczelni lub ubiegać się przez
internet na stronie:
www.lanekassen.no

Osoby urodzone przed rokiem 1978, które
wcześniej nie skończyły szkoły średniej, mają
ustawowe prawo do bezpłatnej oceny rzeczywistych
kompetencji oraz do nauki, tzw. prawo dla
dorosłych (voksenretten). Oznacza to, że Urząd
Województwa Hordaland oferuje możliwość
kształcenia dla dorosłych, opartego na wcześniej
zdobytej wiedzy i doświadczeniu, również
zawodowemu.
Po przeprowadzeniu oceny rzeczywistych
kompetencji można otrzymać zaświadczenie
dokumentujące swą wiedzę. Zaświadczenie to
może służyć jako dokumentacja podczas ubiegania
się o pracę lub dalszą edukację – np. przyjęcie na
uniwersytet.
INFORMACJE KONTAKTOWE
DOTYCZĄCE EDUKACJI W URZĘDZIE
WOJEWÓDZTWA HORDALAND
(KONTAKTINFO FOR OPPLÆRING I
HORDALAND FYLKESKOMMUNE)
Adres:
Agnes Mowinckelsgate 5, 9 piętro
Tlf: 55 23 92 30
E-mail: Postmottak.opplaering@post.hfk.no
Strona internetowa:
www.hordaland.no/templates/page.aspx?id=7178
FINANSOWANIE STUDIÓW
(STUDIEFINANSERING)
W placówkach wyższego wykształcenia pobierana
jest względnie mała opłata semestralna. Podręczniki
można wypożyczyć w bibliotece lub kupić.

NAUKA JĘZYKA NORWESKIEGO
(SPRÅKOPPLÆRING)
Państwo nie pokrywa kosztów nauki języka
norweskiego dla osób przyjeżdżających z
krajów członkowskich UE(Unia Europejska)/
EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)/EFTA
(Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).
Niektórzy pracodawcy pokrywają jednak koszty
kursu językowego dla swych pracowników.
Proszę zapytać o to swego pracodawcę.
W Bergen jest kilka szkół językowych oferujących
naukę języka norweskiego:
Szkoła Nygård
(Nygård Skole):
Szkoła prowadzi kursy języka norweskiego i nauki
o społeczeństwie na wszystkich poziomach dla
wszystkich dorosłych powyżej 16 roku życia –
poczynając od osób, które mają z kraju pochodzenia
niewiele wykształcenia lub wcale, po osoby, które
mają z kraju pochodzenia wykształcenie wyższe i
uniwersyteckie. Szkoła prowadzi kursy w trzech
wymiarach godzinowych: ranne, popołudniowe i
wieczorne.
Adres: Nina Griegsgate 2 / Lars Hillesgate 16 A
Tlf: 55 56 80 60
E-mail: Nygard.Skole@bergen.kommune.no
http://www.nygard.skole.no/en_betalingskurs.php
Folkeuniversitetet
(Uniwersytet Ludowy):
Adres: Jonas Reinsgate 4
Tlf: 55 55 36 10
E-mail: fib@fu.no
www.fuhordaland.no
AOF:
Adres: Teatergaten 34
Tlf: 55 30 90 50
E-mail: hordaland@aof.no
www.hordaland.aof.no

Państwowa Kasa Kredytowa dla uczących się
(Lånekassen) ma dobry sytstem stypendiów i
pożyczek na sfinansowanie studiów – między
innymi na okres studiów zamrożone zostaje
oprocentowanie pożyczki.
Podanie o udzielenie pożyczki lub stypendium
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HELSETJENESTER

Wszystkie ososby objęte ubezpieczeniem
społecznym (folketrygden) mają prawo do usług
medycznych w Norwegii (patrz pod Urząd Pracy i
Opieki Społecznej NAV str. 19).
Jeśli jesteś pracownikiem przysłanym na kontrakt
z innego kraju EOG (EØS) masz prawo do usług
medycznych na rachunek swojego państwa i musisz
to udokumentować wypełniając formularz E 101.
Więcej informacji udziela lokalny Urząd Pracy i
Opieki Społecznej (NAV) (patrz pod Urząd Pracy i
Opieki Społecznej NAV str. 22).

- Jesteś w ciąży i chcesz ją usunąć. Lekarz rodzinny
skieruje cię do szpitala.
- Masz problemy natury psychicznej lub 		
przechodzisz trudną sytuację życiową.
W Urzędach Pracy i Opieki Społecznej (NAV)
znajdziesz więcej informacji na temat usług lekarza
rodzinnego itp.
www.nav.no
Możesz dowiedzieć się nazwiska swojego lekarza
rodzinnego lub go zmienić na innego dzwoniąc
pod numer telefonu: Biuro Systemu Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Fastlegekontoret)
tlf: 810 59 500

LEKARZ RODZINNY
(FASTLEGEORDNINGEN)
Po zarejestrowaniu się w Urzędzie Ewidencji
Ludności, otrzymasz list z Urzędu Pracy i Opieki
Społecznej (NAV) informujący o możliwości
wyboru lekarza w pobliżu twojego miejsca
zamieszkania. System usług lekarza rodzinnego
daje wszystkim mieszkańcom Norwegii prawo do
korzystania z usług lekarza ogólnego jako swojego
stałego lekarza. Do nas samych należy wybór czy
nasz lekarz będzie kobietą czy mężczyzną. Jeśli
chcesz więcej dowiedzieć się na temat służby
zdrowia w Norwegii, możesz o to zapytać swojego
lekarza rodzinnego.

WIZYTA U LEKARZA
(TIME HOS LEGE)
Jeśli potrzebujesz porady lekarskiej, musisz
zamówić wizytę telefonicznie. Większość
przychodni lekarskich jest otwartych w godzinach
od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. W
przypadku bardzo złego samopoczucia dostaniesz
z reguły wizytę tego samego dnia. Jeśli nie stawisz
się na umówioną wizytę, musisz również za nią
zapłacić.
WKŁAD WŁASNY ZA USŁUGI MEDYCZNE
(EGENANDEL).

Dzieci poniżej 16 roku życia mają prawo do tego
samego lekarza co rodzice lub opiekunowie prawni,
ale mogą też wybrać lekarza innego niż lekarz
rodziców. Lekarz odpowiada za prowadzenie
dokumentacji medycznej pacjenta, aktualizację
karty zdrowia oraz zażywane przez niego leki.

Za wizytę u lekarza trzeba samemu opłacić część
jej kosztów. Opłatę tę trzeba wnosić dopóki nie
przekroczymy górnego pułapu wkładu własnego na
1 rok kalendarzowy. Wówczas państwo pokrywa
resztę opłat (patrz pod „legitymacja uprawniająca
do bezpłatnego korzystania z usług medycznych”
- frikort). Dzieci poniżej 12 roku życia i kobiety
ciężarne są zwolnione z tej opłaty.
Mimo, że państwo pokrywa większość kosztów
opieki zdrowotnej, wprowadzono system wkładu
własnego m.in. w celu ograniczenia bezkrytycznego
korzystania z usług pozaszpitalnej służby zdrowia.

Należy zawsze skontaktować się ze swoim
lekarzem rodzinnym, gdy:
Uważasz, że potrzebujesz konsultacji lub leczenia
u specjalisty. Lekarz rodzinny oceni czy skierować
cię do specjalisty, czy też do szpitala.
- Jesteś w ciąży. Lekarz powie ci jakie usługi
medyczne ci przysługują i jeśli sobie tego
życzysz, będzie prowadził cię w czasie ciąży.
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Kiedy twoje wkłady własne przekroczą pewną
określoną sumę, możesz dostać legitymację
uprawniającą do bezpłatnego korzystania z usług
medycznych. Wtedy do końca danego roku
kalendarzowego nie będziesz musiał wnosić wkładu
własnego za usługi medyczne. Sumę tę co roku
określa Stortinget (parlament norweski).
Aby zasięgnąć więcej informacji na temat takiej
legitymacji proszę skontaktować się z lokalnym
Urzędem Pracy i Opieki Społecznej (NAV).
Jak ubiegać się o przyznanie legitymacji
uprawniającej do bezpłatnego korzystania z
usług medycznych (frikort)?
Kiedy suma wniesionych przez ciebie wkładów
własnych osiągnie wyznaczony pułap, możesz
ubiegać się w swoim lokalnym oddziale Urzędu
Pracy i Opieki Społecznej o legitymację
uprawniającą do bezpłatnego korzystania z usług
medycznych. Wyślij lub dostarcz osobiście rachunki
z wniesionych opłat wraz z książeczką pokwitowań
wkładu własnego (egenandelskort) oraz podaniem
o przyznanie legitymacji uprawniającej do
bezpłatnego korzystania z usług medycznych do
swego lokalnego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej.
Korzystaj z książeczki pokwitowań wkładu
własnego (egenandelskort) od pierwszej wizyty
u lekarza.
Książeczka pokwitowań służy do wpisania przez
osobę udzielającą porady medycznej ile wyniósł
koszt wkładu własnego za tę poradę. Książeczkę
wydaje osoba udzielająca porady medycznej.
Jeśli nie masz książeczki pokwitowań, musisz
przechowywać każde pokwitowanie za poradę.
Kiedy wkład własny jest zaliczany?
Tylko uznane wkłady własne są zaliczane. Niektóre
wydatki nie są pokrywane przez system bezpłatnej
legitymacji, np. opłaty za materiały opatrunkowe
u lekarza. Koszty te nazywa się kosztem własnym
15

(egentbetaling). Opłaty te trzeba wnosić, nawet w
przypadku posiadania bezpłatnej legitymacji lub
jeśli jest się wyłączonym z obowiązku wnoszenia
wkładu własnego. Kosztu własnego nie wpisuje
się do książeczki pokwitowań wkładu własnego
(egenandelskort).
URZĄD OCHRONY ZDROWIA
(HELSEVERNETATEN)
Służba zdrowia odpowiada za pierwszą kontrolę
zdrowia uchodźców transferowych, osoby, które
przyjechały w wyniku łączenia rodzin i uczniów
poziomu podstawowego szkoły Nygård. Kontrola
ta jest bezpłatna. Badanie na obecność gruźlicy jest
obowiązkowe dla osób z Estonii, Łotwy i Litwy,
które zamierzają przebywać w Norwegii dłużej niż
3 miesiące. Kontrola i szczepienie przeciw gruźlicy
(BCG) odbywają się w Stacji Epidemiologicznosanitarnej (smittevernkontoret)
Siedziba: Bontelabo 8
Tlf. 55 56 52 00
Strona internetowa:
www.bergen.kommune.no/helsevernetaten
PRZYCHODNIE MATKI I DZIECKA
(HELSESTASJONER)
Przychodnie matki i dziecka mają służyć
profilaktyce zdrowotnej, przyczyniać się do
lepszego stanu zdrowia i samopoczucia fizycznego
oraz psychicznego kobiet w ciąży, rodzin z dziećmi
w wieku od 0 do 5 lat oraz dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym. Personel przychodni matki i
dziecka stanowią pilęgniarki/pielęgniarze, którzy
mają dodatkowe wykształcenie położnej lub siostry
środowiskowej. Lekarz oraz psycholog są również
dostępni w przychodniach matki i dziecka.
Są też przychodnie szczególnie skierowane do
młodzieży i studentów.
Przychodnie matki i dziecka znajdują się we
wszystkich dzielnicach Bergen. Wszystkie usługi
w przychodniach matki i dziecka są bezpłatne.
Zamawianie wizyty często nie jest konieczne.
Skontaktuj się w tej sprawie z przychodnią matki i

Służba Zdrowia

LEGITYMACJA UPRAWNIAJĄCA DO
BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG
MEDYCZNYCH
(FRIKORT)

dziecka w twojej dzielnicy.
Lista wszystkich przychodni matki i dziecka w
Bergen, wraz z adresami i numerami telefonicznymi
znajduje się na stronie: www3.bergen.kommune.no/
info_/ekstern/h_og_h/jordmortjenesten/html
SŁUŻBA ZDROWIA PRZY
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
(SKOLEHELSETJENESTE I
GRUNNSKOLEN)
Służba zdrowia działa przy wszystkich szkołach
podstawowych. Dzieci wzywane są na badania
kontrolne, mają też możliwość poddania się
szczepieniom. Jest to powszechna, bezpłatna oferta
dla wszystkich dzieci w Norwegii, bardzo ważna w
zwalczaniu poważnych chorób.
Dzieci lub rodzice/opiekunowie mogą również sami
skontaktować się ze szkolną służbą zdrowia.

• Pogotowie Ratunkowe w Fana
(Fana Legevakt)
Adres: Wollert Konowsplass 2
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
16-22, sobota – niedziela 12 -18
Tlf: 55 56 13 00
• Pogotowie Ratunkowe w Loddefjord
(Loddefjord Legevakt)
Adres: Vestkanten
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
16 – 22, sobota – niedziela 12 – 18
Tlf: 55 51 33 70
• Pogotowie Ratunkowe w Åsane
(Åsane Legevakt)
Adres: Åsane Senter 38
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
16 – 22, sobota – niedziela 12 – 18
ZDROWIE PSYCHICZNE
(PSYKISK HELSE)

POGOTOWIE RATUNKOWE/OSTRY DYŻUR
I SZPITAL
(LEGEVAKTEN OG SYKEHUS)

Około 1/3 ludności w Norwegii w ciągu
swojego życia doświadcza jakiegoś schorzenia
natury psychicznej. Jeśli odczuwasz silne
dolegliwości, niepokój lub też coś od dawna cię
dręczy bez wahania zwróć się o pomoc. Lekarz
rodzinny może udzielić ci pomocy przy lekkich
i umiarkowanych schorzeniach psychicznych
oraz skierować do specjalisty. Lekarz rodzinny
pomoże ci skontaktować się z psychologiem lub
innymi specjalistami w okręgowym centrum
psychiatrycznym, klinikami psychiatrycznymi lub
szpitalem.

W Norwegii w razie zachorowania nie można na
własną rękę iść do szpitala. W godzinach pracy
najpierw należy skontaktować się z lekarzem
rodzinnym. Jeśli przypadek jest poważny lub
jest po godzinach pracy, należy skontaktować
się z pogotowiem ratunkowym/ostrym
dyżurem(legevakten), gdzie nie trzeba umawiać się
na wizytę. W razie potrzeby pogotowie skieruje do
szpitala. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny dla osób
objętych ubezpieczeniem społecznym.
W Bergen są cztery stacje pogotowia ratunkowego/
ostrego dyżuru:

W nagłych przypadkach poza godzinami pracy
lekarza rodzinnego proszę kontaktować się z
pogotowiem ratunkowym/ostrym dyżurem w
Bergen (Bergen Legevakt). Znajduje się tam
również Pomoc w Kryzysach Życiowych oraz
Psychiatryczne Pogotowie Ratunkowe oferujące
konsultację u lekarza psychiatry.

• Pogotowie Ratunkowe w Bergen
(znajdują się tu również Dentystyczne
Pogotowie Ratunkowe, Izba Przyjęć
Ofiar Gwałtu oraz Pomoc w Kryzysach
Życiowych) Bergen Legevakt
Adres: Vestre Strømkaien 19
Czynne całą dobę,
Tlf. 55 56 87 00
•
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USŁUGI OPIEKI DOMOWEJ
(HJEMMEBASERTE TJENESTER)
Niepełnosprawni, osoby starsze oraz inni
potrzebujący mogą zwrócić się o różne formy
pomocy domowej.
POMOC PRAKTYCZNA
(PRAKTISK BISTAND)
Pomoc praktyczna jest wspólnym określeniem
dla opieki domowej i innych usług dla osób, które
dłużej nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami
domowymi. Jej celem jest przede wszystkim pomoc
w praktycznych czynnościach dnia codziennego
oraz ewentualnie przyuczenie do ich wykonywania,
np.: sprzątania, przygotowywania posiłków,
robienia zakupów itd. Oferta usług może również
obejmować pomoc społeczną, pomoc w dbaniu o
siebie oraz w utrzymaniu higieny osobistej.

dorosłych cierpiących na schorzenia psychiczne,
osób nadużywających środki odużające, młodszych
i starszych niepełnosprawnych fizycznie oraz
emigrantów nie znających zasad panujących w
społeczeństwie norweskim.
DOMOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA
(HJEMMESYKEPLEIE)
Domowa opieka pielęgniarska jest ważną usługą
dla osób chorych i wymagających opieki, które
mieszkają w domu. Pielęgniarka/pielęgniarz
domowa udziela pomocy medycznej, m.in.
w formie podawania leków, opatrywania ran/
zmiany opatrunku, przygotowywania do badań
laboratoryjnych lub lekarskich itd. Pielęgniarka/
pielęgniarz domowa może również pośredniczyć w
kontakcie z lekarzem, ewentualnie innymi organami
państwowymi.

Różne formy opieki zastępczej są wspólnym
określeniem dla inicjatyw, których celem jest
zapewnienie krewnym (osób niepełnosprawnych,
chorych, trudnej młodzieży) niezbędnego czasu
wolnego, urlopu oraz zapobieżenie wyczerpniu.
Opieka zastępcza może odbywać się w domach
prywatnych, na przykład jako odciążenie dla rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi lub jej formą może
być miejsce (wykorzystywane okresowo, nie stale)
w domach opieki zdrowotnej dla osób starszych
wymagających stałej opieki.
OPIEKUN SPOŁECZNY OPŁACANY PRZEZ
GMINĘ
(STØTTEKONTAKT)
Usługi w zakresie opiekuna społecznego służą
jako środek zapobiegawczy przed izolacją
społeczną oraz jako pomoc w konstruktywnym
spędzaniu czasu wolnego. Usługa ta może być
ważną inicjatywą m.in. dla dzieci, młodzieży i

Służba Zdrowia

TYMCZASOWA OPIEKA ZASTĘPCZA
(AVLASTNING)

RACA A OPIEKA
SPOŁECZNA
A INNE

ARBEID- OG VELFERDSTJENESTER OG ANNET

Reforma Urzędu Pracy i Opieki Społecznej
była jedną z największych reform administracji
państwowej w Norwegii w ostatnich latach.
Wcześniejsze dwa urzędy, Urząd Pracy oraz Urząd
Świadczeń Społecznych, zostały połączone w jeden
urząd – Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV).
Do 2010 roku w każdej gminie ma powstać biuro
Urzędu Pracy i Opieki Społecznej. Pod Urząd
ten mają również podlegać wcześniejsze Urzędy
Pomocy Socjalnej. Urząd Pracy i Opieki Społecznje
będzie więc oferował obsługę petentów z dziedzin,
które wcześniej obsługiwane były przez Urząd
Pracy, Urząd Świadczeń Społecznych oraz Urząd
Pomocy Socjalnej. W gminach lub dzielnicach,
gdzie jeszcze nie ma odziałów Urzędu Pracy i
Opieki Społecznej, tylko usługi w zakresie pracy
i świadczeń społecznych znajdują się pod tym
samym adresem.
Możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy
na stronie www.nav.no , gdzie możesz też wnosić
poprawki i aktualizacje do swojego życiorysu (CV).
Na stronie www.nav.no znajduje się największa
w kraju baza danych z wolnymi miejscami
pracy, które są ogłaszane na bieżąco. Można tu
szukać ogłoszeń o wolnych etatach lub zamówić
prenumeratę ogłoszeń stosownych dla nas. Na
stronie tej znajduje się też dużo informacji na
temat bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz o
różnorodnych możliwościach edukacji. Jeśli
potrzebujesz dodatkowych porad dotyczących
poszukiwania pracy lub edukacji, możesz
skontaktować się z lokalnym Urzędem Pracy i
Opieki Społecznje (NAV-kontor).
www.nav.no

Kto jest członkiem Systemu Ubezpieczenia
Społecznego
(Hvem er medlem i Folketrygden)?
Jeśli jesteś zamieszkały Norwegii, to z reguły objęty
jesteś Systemem Ubezpieczenia Społecznego.
Aby być uznawanym za zamieszkałego, musisz
przebywać w Norwegii przez przynajmniej 12
miesięcy. Jeśli przeprowadzasz się do Norwegii
z zamiarem przebywania tu przez co najmniej
12 miesięcy, zostajesz członkiem Systemu
Ubezpieczenia Społecznego licząc od daty wjazdu
do Norwegii. Pobyt musi być legalny.
Jeśli pracujesz w Norwegii musisz być członkiem
Systemu Ubezpieczenia Społecznego. Wszystkie
osoby pracujące w Norwegii muszą obowiązkowo
być członkami Systemu Ubezpieczenia
Społecznego od pierwszego dnia pracy. Będąc
członkiem tego systemu masz prawo do pokrywania
wydatków na usługi medyczne w Norwegii oraz
zbierasz regulaminowe punkty do emerytury.
Pracując okresowo w Norwegii dla zagranicznego
pracodawcy nie stajesz się członkiem norweskiego
Systemu Ubezpieczenia Społecznego.
OSOBY Z KRAJÓW EOG
(FRA EØS-LAND)

ZASIŁEK CHOROBOWY DLA
PRACUJĄCYCH
(SYKEPENGER TIL ARBEIDSTAKERE)

Urząd Pracy i Opieki Społecznej udziela
również informacji na temat praw do świadczeń
finansowych w różnych sytuacjach.
Członkostwo w Systemie Ubezpiecznia
Społecznego (Folketrygden) jest kluczem do
korzystania z przysługujących praw.

Zasiłek chorobowy służy jako wyrównanie utraty
zarobku dla aktywnych zawodowo członków
systemu ubezpieczenia społecznego, którzy są
niezdolni do pracy, w związku z chorobą lub
wypadkiem.
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Praca a opieka społeczna a inne

Jeśli przyjeżdżasz do pracy w Norwegii z
kraju EOG, jesteś od pierwszego dnia pracy
obowiązkowym członkeim w Systemie
Ubezpieczenia Społecznego, chyba że jesteś na
kontrakcie wysłany przez pracodawcę z kraju
ojczystego.

KTO MA PRAWO DO ZASIŁKU
CHOROBOWEGO?
(HVEM KAN FÅ SYKEPENGER?)
•

•
•

Kto jest uprawniony do przyjmowania zasiłku
rodzinnego?

osoba niezdolna do wykonywania pracy w
związku z obniżeniem sprawności, które
wyraźnie spowodowane jest własną chorobą
lub wypadkiem
osoby, które przepracowały co najmniej cztery
tygodnie
niezdolność do pracy jest udokumentowana
oświadczeniem własnym lub zaświadczeniem
od lekarza.

OŚWIADCZENIE WŁASNE
(EGENMELDING)
Przez oświadczenie własne rozumie się
zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o
tym, że nie może przyjść do pracy w związku z
chorobą lub wypadkiem, nie musząc przedkładać
zwolnienia lekarskiego. Istnieją różne zasady
dotyczące ilości dni, które mogą być objęte
oświadczeniem własnym oraz ile razy w ciągu
roku kalendarzowego można korzystać z takiego
oświadczenia. Osoby posiadające dzieci powinny
mieć możliwość korzystania z większej ilości dni
objętych oświadczeniem własnym. Skontaktuj się
ze swym pracodawcą, aby to wyjaśnić.

Każdy kto ma dziecko poniżej 18 roku życia, które
u niego mieszka na stałe.
Według obowiązujących reguł, dziecko musi
być zamieszkałe w Norwegii. Dziecko uważa
się za zamieszkałe w Norwegii, gdy zamierza tu
przebywać dłużej niż 12 miesięcy.
Zasiłek rodzinny może być również przyjmowany
na dzieci zamieszkałe w innym niż Norwegia
państwie EOG, jeśli jedno z rodziców:
•
pracuje w Norwegii, na norweskim szelfie
kontynentalnym lub na norweskim statku
•
jest członkiem norweskiego systemu
ubezpieczenia społecznego pracując w innym
kraju EOG
•
otrzymuje norweską emeryturę wypłacaną na
podstawie wcześniejszej pracy zawodowej
Jak składać podanie?
Zasiłek rodzinny przyznawany jest z reguły
automatycznie na dzieci, które rodzą się w
Norwegii.

Oświadczenie własne należy wypełnić i dostarczyć
pracodawcy pierwszego dnia po powrocie do pracy.
Zwolnienie lekarskie dostaje się po wizycie u
lekarza lub na pogotowiu ratunkowym/ostrym
dyżurze. Więcej informacji udzieli Urząd Pracy i
Opieki Społecznej lub pracodawca.

Należy jednak złożyć o niego podanie jeśli:
•
matka dziecka nie jest zarejestrowaną
mieszkanką Norwegii
•
dziecko ukończyło 6 miesięcy, gdy uzyskuje
prawo do zasiłku
•
możesz mieć prawo do zasiłku rozszerzonego
(jako jedyny żywiciel)
•
prawo do przyznania zasiłku rozpatrywane
jest według zasad umowy EOG lub innych
umów o świadczeniach społecznych

ZASIŁEK RODZINNY
(BARNETRYGD)

Podanie należy wysłać do najbliższego oddziału
Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV)

Zasiłek rodzinny ma przycznyniać się do pokrycia
wydatków ponoszonych w związku z posiadaniem
dzieci.
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ŚWIACZENIA W PRZYPADKU CHOROBY/
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA ORAZ
INNYCH BLISKICH OSÓB
(YTELSER VED BARNS OG ANDRE
NÆRE PÅRØRENDES SYKDOM/
FUNKSJONSNEDSETTELSE)

Materialna pomoc socjalna może być udzielana
osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie
utrzymania lub, w szczególnych przypadkach,
osobom potrzebującym pomocy w przezwyciężeniu
trudnej sytuacji życiowej lub przystosowaniu się do
niej.

Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV) udziela
świadczeń w formie zasiłku opiekuńczego,
zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku edukacyjnego.
Celem zasiłków jest wyrównanie utraty dochodu
zarobkowego dla pracujących zawodowo w związku
z chorobą dziecka lub osoby nim się zajmującej,
inwalidztwa dziecka oraz opieką nad bliskimi
krewnymi w końcowej fazie życia.

MATERIALNA POMOC SOCJALNA
(ØKONOMISK SOSIALHJELP)

Poza konkretnymi świadczeniami, rodziny z
dziećmi poważnie chorymi lub niepełnosprawnymi
potrzebują wszechstronnej pomocy. Urząd Pracy
i Opieki Społecznej może udzielić informacji
na temat różnych form pomocy ułatwiających
życie codzienne, np. środki pomocnicze ICT
(Technologia informacyjno-komunikacyjna) lub
środki pomocnicze dla dzieci. Rodziny z dziećmi
ze znacznym zakresem niepełnosprawności
mogą mieć wyznaczoną stałą osobę kontaktową
w lokalnym oddziale Urzędu Pracy i Opieki
Społecznej oraz w Centrali Środków Pomocniczych
(Hjelpemiddelsentralen).

Świadczenie jest z założenia tymczasowe, a
pomoc ta ma się przyczynić do finansowego
usamodzielnienia się przez świadczeniobiorcę.
Oznacza to, że zanim świadczenie materialne
zostanie przyznane, świadczeniobiorca musi
rozważyć wszystkie inne możliwości samodzielnego
utrzymania. Mogą to być na przykład dochody
zarobkowe, uprawnienia do świadczeń społecznych,
program aktywizacji zawodowej, kredyt na
studia, wykorzystanie posiadanego majątku lub
zredukowanie wydatków.

URZĄD POMOCY SOCJALNEJ przy
Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej
(SOSIALTJENESTEN, NAV)

Urząd Pomocy Socjalnej jest również pomocny
w:
•
udzielaniu informacji, pomocy i doradztwie
- w przypadku problemów rodzinnych/w
pożyciu małżeńskim
- w przypadku problemów z 		
nadużywaniem środków odużających
- w przypadku problemów natury 		
psychicznej
- o pracy, świadczeniach społecznych i
edukacji
- o poradach finansowych

W każdej norweskiej gminie znajduje się Urząd
Pomocy Socjalnej (Sosialtjenesten). Jego zadaniem
jest doradztwo, udzielanie informacji oraz pomocy,
która może się przyczynić do rozwiązania lub
zapobieżenia problemom socjalnym dla wszystkich
osób mieszkających lub przebywających w tej
gminie. Pomoc ta jest bezpłatna.
Jeśli Urząd Pomocy Socjalnej nie będzie w stanie
rozwiązać danego problemu, skieruje do stosownej
instytucji, jednocześnie udzielając pomocy w
skontaktowaniu się i umówieniu spotkania w tej
instytucji.
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Ustawa o pomocy socjalnej dotyczy wszystkich,
którzy przebywają legalnie w Norwegii. Osoby,
które nie są w stanie zapewnić sobie utrzymania
dzięki pracy zarobkowej lub innym świadczeniom,
mają prawo do pomocy materialnej. Wszyscy mają
prawo złożyć podanie o rozpatrzenie swojej sprawy.
Małżonkowie mają obowiązek utrzymywać się
wzajemnie. Zanim dana osoba nabędzie prawo do
materialnej pomocy socjalnej, wymagana jest ocena
dochodu i zdolności do utrzymania współmałżonka
oraz pełne ich wykorzystanie.

znalezieniu tymczasowej kwatery
pomocy dla niepełnosprawnych
możliwości korzystania z usług pomocy
domowej
innych usługach

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Fyllingsdalen
(NAV Fyllingsdalen)
- Spelhaugen 18
tlf: 815 81 000

Usługi i świadczenia, które na dzień dzisiejszy są
w gestii Urzędu Pomocy Socjalnej, będą stopniowo
przechodzić pod zakres usług Urzędu Pracy i
Opieki Społecznej, jednak będą ciągle podlegać
gminie. Od chwili obecnej do roku 2010 powstaną
oddziały Urzędu Pracy i Opieki Społecznej we
wszystkich dzielnicach gminy Bergen. W tym
okresie organizacja usług pomocy socjalnej będzie
różnić się między dzielnicami.

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Laksevåg
(NAV Laksevåg)
- Urząd Pracy i Świadczeń Społecznych w
Laksevåg, Vestkanten, 5-ta kondygnacja
- Urząd Pomocy Socjalnej w Laksevåg, Urząd
Gminy 2-ga kondygnacja (Kommunehuset),
tlf: 55 56 98 44
- Urząd Pomocy Socjalnej w Loddefjord, 		
Vestkanten, tlf: 55 51 99 00

•
•
•
•

Informacje kontaktowe Urzędu Pracy i Opieki
Społecznej (NAV) w gminie Bergen:
Do wszystkich oddziałów Urzędu Pracy i Opieki
Społecznej można dodzwonić się pod wspólny
numer telefonu: 815 810 00

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Ytrebygda
(NAV Ytrebygda)
- Urząd Pracy i Świadczeń Społecznych w
Ytrebygda, Fanatorget, Aurdalslia 10, Sandsli
- Urząd Pomocy Socjalnej w Ytrebygda, 		
Fanatorget, Aurdalslia 12, Sandsli,
tlf: 55 56 17 00

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w Arna
(NAV Arna)
- Øyrane torg, 3-cia kondygnacja
tlf: 53 04 33 00

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Årstad
(NAV Årstad)
- Solheimsgaten 13, wejście F od ulicy Michael
Krohnsgate, tlf: 53 04 33 00

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Bergenhus
(NAV Bergenhus bydel)
- Urząd Pracy i Świadczeń Społecznych
Bergenhus, Olav Kyrresgate 22
- Urząd Pomocy Socjalnej w Sandviken, 		
Ladegårdsgaten 67, tlf: 55 56 72 50
- Urząd Pomocy Socjalnej w centrum, 		
Håkonsgaten 1, tlf: 55 56 95 00

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Åsane
(NAV Åsane)
- Urząd Pracy i Świadczeń Społecznych w Åsane,
Åsane Senter
- Urząd Pomocy Socjalnej w Åsane,
Åsane Senter 38, tlf: 55 56 70 50

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w dzielnicy
Fana
(NAV Fana bydel)
- Urząd Pracy i Świadczeń Społecznych w Fana,
Øvre Nesttunvei 8
- Urząd Pomocy Socjalnej w Fana, Wollert
Konows plass 2, tlf: 55 56 13 21
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NORWESKI URZĄD PODATKOWY
(SKATTEETATEN)

ZEZNANIE PODATKOWE
(SELVANGIVELSE)

PODATEK I KARTA PODATKOWA
(SKATT, SKATTEKORT)

Zeznanie podatkowe jest zestawieniem twojej
sytuacji finansowej. Określa ono podatek, podając
ile podatnik zarobił w ciągu roku oraz inne
okoliczności, które mogą mieć wpływ na sytuację
finansową podatnika.

Jeśli zamierzać pracować w Norwegii musisz
zwrócić się o kartę podatkową do Urzędu
Podatkowego w gminie swojego zamieszkania.
Karta podatkowa pokazuje ile podatku potrącić
przed wypłaceniem pensji. Kartę podatkową wraz
z numerem konta bankowego musisz dostarczyć
swemu pracodawcy. Pracodawca potrąca podatek z
twojej pensji przed wypłatą.

Wszystkie osoby pracujące, bądź otrzymujące
dochód z działalności gospodarczej w Norwegii
mają obowiązek składania zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe oparte jest o podaną pensję
i dochód z działalności gospodarczej. Zeznanie
podatkowe składa się w kwietniu następnego roku.
Podatnik musi sprawdzić, czy dane na zeznaniu
podatkowym się zgadzają, czy nie ma na nim
błędów i nanieść ewentualne poprawki.
Zeznanie podatkowe można wysłać przez e-mail
lub pocztą do lokalnego Urzędu Podatkowego
(Skattekontor).

Co roku dostaje się nową kartę podatkową. Jeśli
zajdzie taka potrzeba, można w ciągu roku tę kartę
zmienić.
JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZABRAĆ DO
URZĘDU PODATKOWEGO?
(HVA MÅ MAN HA MED PÅ
SKATTEKONTORET?)

Informacje na temat zeznania podatkowego
znajdują się na stronie:
www.skatteetaten.no

Osoby ubiegające się o tymczasowy numer
identyfikacyjny (D-nummer) w celu otrzymania
karty podatkowej lub o norweski numer osobowy
(fødselsnummer) muszą mieć przy sobie ważny
paszport. Osoby ubiegające się o wyrobienie
norweskiego numeru osobowego muszą zabrać
ze sobą pozwolenie na pobyt wydane na policji.
Dobrze jest też zabrać ze sobą umowę o pracę i/lub
umowę wynajmu mieszkania/domu.

Wszyscy zobowiązani są do płacenia podatku
od swojego dochodu lub majątku na rzecz
państwa i gminy, którą zamieszkują. Na przykład
pobyt w szpitalu w Norwegii jest bezpłatny,
ponieważ pieniądze z podatków przekazywane
są na prowadzenie szpitali. Podatki pokrywają
też częściowo eksploatację przedszkoli, szkół,
ośrodków tymczasowego pobytu azylantów,
budowę dróg oraz wielu innych celów społecznych.
Płacąc podatki wszyscy mają swój wkład we
wspólne dobro.

URZĄD PODATKOWY W BERGEN
(SKATT-VEST, Bergen)
Adres: Nonnesetergaten 4,
5015 Bergen
Pb8103, 4068 Stavanger
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek, godz. 08.30 – 15.30 od 15-ego
maja do 14-ego września: godz. 08.30 – 15.00
Tlf: 800 80 000 (09.00 – 15.00)
Obsługa petentów w godzinach: 09.00 – 15.00
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NA CO PRZEZNACZANY JEST PODATEK?
(HVA GÅR SKATTEN TIL?)

WYZNANIA
(Trossamfunn)
KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ŚWIĘTEGO PAWŁA
(DEN KATOLSKE KIRKE, ST.PAUL)

ZWIĄZEK ISLAMSKI W BERGEN
(DET ISLAMSKE SAMBAND I BERGEN)

Każdego tygodnia odbywają się tu msze święte
w wielu językach. Listę wszystkich mszy można
znaleźć na stronie internetowej kościoła.

SPORT I CZAS WOLNY OD PRACY
(SPORT OG FRITID)

Siedziba: Fjøsangerveien 57

SPORT
(IDRETT)

Adres:
St. Paul Katolske kirke, Nygårdsgaten 3, 5015
Bergen, Tlf: 55 21 59 50
E-mail: bergen@katolsk.no
http://www.bergen.katolsk.no (tamilski)

Aby zapisać się do jakiejś drużyny sportowej,
najczęściej trzeba bezpośrednio się z nią
skontaktować.

FIDES

DZIAŁ INFORMACJI O ZAJĘCIACH
SPORTOWYCH
(IDRETTSSERVICE)

„Fides” jest studenckim kołem katolickim w
Bergen. Jego członkowie pochodzą z różnych
części świata i nie trzeba być studentem, by do
niego należeć.
www.fides.nuk.no

Udziela informacji na temat sportu i czynnego
wypoczynku na wolnym powietrzu w gminie
Bergen. Adres: Landåsveien 31 a
Tlf: 55 56 24 80
Strona internetowa: www.bergen.kommune.no
(na lewym marginesie kliknąć „Idrett og friluftsliv”)

ROSYJSKI KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY
(DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE)

BASEN CENTRALNY
(SENTRALBADET)

Msze tego kościoła odprawiane są tymczasowo w
Mariakirken na Dreggsallmenningen.
E-mail: bergen_menighet@hotmail.com
Strona internetowa: www.ortodoks.no/
Bogojavelnie/info.html

Znajduje się tu 25-metrowy basen pływacki
z trampolinami, wieżą i osobnym basenem
dziecięcym. Adres: Teatergaten 37
Tlf: 55 56 95 70

INNE WYZNANIA
(ANDRE MENIGHETER)

PARK WODNY / LODOWISKO KRYTE
(VANNKANTEN / ISKANTEN)

Msze luterańskie
Strona internetowa: http://bergen.kirken.no
Kościół baptystyczny w Bergen
www.baptistkirken.org
ISLAM
STOWARZYSZENIE ISLAMSKIE W BERGEN
(DET ISLAMSKE FORBUNDET I BERGEN)
Siedziba: Nøstegaten 43
Tlf: 55 23 37 10
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Park wodny z basenem pływackim.
Adres: Tuż obok centrum handlowego Vestkanten,
Loddefjord. Strona internetowa: www.vannkanten.
no. W tym samym centrum znajduje się „Iskanten”
– 1 tor do jazdy na łyżwach i 3 tory do curlingu.
www.vannkanten.no/ny/iskanten.php?mapping=89

Bergen jest ważnym ośrodkiem kulturalnym w
Norwegii. Miasto ma bogatą ofertę kulturalną, m.in.
uznane środowisko muzyczne i kabaretowe, galerie,
warsztaty kulturalne itd. Jednocześnie znajduje się
tu wiele organizacji wolontariackich prowadzących
działalność kulturalną. Z pewnością każdy może
znaleźć coś dla siebie, zgodnie z własnymi
zainteresowaniami. Aby dowiedzieć się więcej
na temat tego, co dzieje się na polu kulutralnym
w twojej okolicy, skontaktuj się z najbliższym
wydziałem kultury. Wydziały kultury:
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/bkni/
avdelinger
KINO W BERGEN
(BERGEN KINO)

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
KULTURALNE W BERGEN
(BERGEN INTERNASJONALE
KULTURSENTER - BIKS)
Centrum to ma na celu zaoferowanie mieszkańcom
Bergen o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym
miejsca, gdzie mogą rozwijać różne inicjatywy na
styku wielu kultur.
Oprócz kawiarni literackiej (bokkafè), gdzie można
znaleźć gazety i czsopisma z różnych stron świata,
organizowane są kursy tańca, koncerty, wystawy,
przedstawienia teatralne itd. Wiele z organizacji
działających przy centrum organizuje też tygodnie
kulturalne i obchody świąt narodowych, na które
mogą odwiedzić wszyscy zainteresowani.
Kawiarnia literacka posiada też osobny pokój
komputerowy z wolnym dla odwiedzających
dostępem do internetu.
Adres: Kong Oscarsgate 15, 5015 Bergen
Tlf: 55 31 42 65
Strona internetowa:
www.uib.no/People/hdbdv/biks/index.html

Adres: Neumannsgate 3, Bergen
Telefoniczne zamawianie biletów: 820 00 082/
820 50 005. Strona internetowa: www.filmweb.no/
bergenkino/
SCENA NARODOWA TEATR
(DEN NASJONALE SCENE)
Adres: Engen 1, Bergen
Telefoniczne zamawianie biletów: 55 60 70 80
Strona internetowa: www.dns.no
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KULTURA
(KULTUR)

ORGANIZACJE WOLONTARIACKIE
(FRIVILLIGE ORGANISASJONER)

międzynarodowych potraw w Empo w każdy
poniedziałek i wtorek między 15.00 a 16.30.
Adres: Kong Oscarsgate 22
Tlf: 55 33 07 33/kom. 990 12 223
Godziny otwarcia: poniedziałek i czwartek
od 17.00 do 20.00, wtorek od 10.00 do 15.00
E-mail: jannike.grieg@skbb.no

CZERWONY KRZYŻ
(RØDE KORS)
Czerwony Krzyż oferuje różne formy pracy
dobrowolnej dla osób, które chciałyby się tu
zaangażować. Oraganizacja ta obejmuje m.in.
następujące formy aktywności:

PRZEDSZKOLA OTWARTE
(ÅPEN BARNEHAGE)

PRAKTYKA JĘZYKA NORWESKIEGO
(NORSK TRENING)
Czerwony Krzyż oferuje naukę języka norweskiego
dla dorosłych imigrantów. Zajęcia prowadzone są
przez 21 emerytowanych nauczycieli. Oprócz nauki
języka norweskiego, osoby pochodzące z różnych
krajów mogą wymienić doświadczenia, spotkać się
z Norwegami i zdobywać wiedzę o społeczeństwie
norweskim.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z
Czerwonym Krzyżem.
MULTIMIX
Multimix organizuje zajęcia i wycieczki dla
młodzieży starszej, których celem jest zapoznanie
się przez młodzież z ludźmi o różnym pochodzeniu
etnicznym. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
o kontakt z Czerwonym Krzyżem.
Siedziba: Røde Kors, Damsgårdsveien 69
Strona internetowa: www.rodekors.no/Dirstikt_
hjemmesider/Hordaland_Rode_Kors/
MIEJSKA MISJA KOŚCIELNA
(Kirkens bymisjon)
KAWIARNIA EMPO
(EMPOKAFE)
Empo – wielokulturowa grupa kobieca rozpoczęła
w marcu 2007 współpracę z Kafe Magdalena.
Kulinarni artyści z Chile, Somalii, Wietnamu, Iraku
czy Sudanu zachęcają do spróbowania ciekawych
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To popularne miejsce spotkań rodziców i dzieci w
wieku 0 – 6 lat w godzinach przedpołudniowych.
Jest to oferta dla wszystkich rodziców, ktrórzy
są w domu z małymi dziećmi. W przyjaznych
dla dzieci pomieszczeniach mogą one wraz z
dorosłymi wspólnie bawić się i zjeść drugie
śniadanie. W związku z tym, że rodzice towarzyszą
dzieciom, przedszkola takie funkcjonują także
jako miejsce spotkań dorosłych. Przedszkola
otwarte mają kierownika pedagogicznego oraz
współpracowników dobrowolnych, lecz wymagają,
aby rodzice brali udział w zajęciach oraz opiekowali
się swoimi dziećmi. W Bergen istnieją cztery
przedszkola otwarte Miejskiej Misji Kościelnej.
Strona internetowa:
www.bymisjon.no/templates/page__14281.aspx
PRZEDSZKOLE OTWARTE „BAMSEHIET”
(Niedźwiedzia gawra)
(ÅPENBARNEHAGE „BAMSEHIET”)
Przedszkole to jest miejscem spotkań dla rodziców
i dzieci, lecz w przeciwieństwie do innych
przedszkoli otwartych „Bamsehiet” otwarte jest po
południu i wieczorem oraz w niektóre weekendy.
W weekendy jest możliwość nocowania. Oferta
„Bamsehiet” skierowana jest do rodziców,
którzy potrzebują miejsca spotkań w godzinach
wykraczających poza ofertę przedpołudniową.
Kierownik pedagogiczny wraz z pracownikami
dobrowolnymi oraz rodzicami wspólnie prowadzą
przedszkole. Oprócz tego, że „Bamsehiet” jest
bezpiecznym i przyjaznym miejscem spotkań,
spełnia rówinież funkcje tymczasowej opieki
zastępczej (avlastning). W tej sprawie rodzice

RADA WSPÓLNOTY IMIGRANTÓW W
HORDALAND
(DET FELLES INNVANDRERRÅD
HORDALAND)

mogą umówić się indywidualnie z kierownikiem
pedagogicznym.
Adres: Damsgårdsveien 106
Godziny otwarcia: wtorki i środy 15.30 – 19.30
Tlf: 974 185 14

Rada Wspólnoty Imigrantów w Hordaland jest
organizacją parasolową w kwestiach polityki
imigranckiej reprezentującą organizacje imigranckie
oraz imigrantów w Hordaland.
Strona internetowa: www.dfirh.no

WAŻNE ADRESY I NUMERY
TELEFONICZNE (VIKTIGE ADRESSER
OG TELEFONNUMMER)
NUMERY ALARMOWE (NØDNUMMER)

BAZAR – SERWIS INTERNETOWY
DLA MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWYCH
(NETTJENESTE FOR SPRÅKLIGE
MINORITETER)

Straż pożarna 110 (Brann)
Policja 112 (Politi)
Pogotowie ratunkowe 113 (Ambulanse)
Dzwoniąc wytłumacz co się stało, pod jaki adres
ma się zgłosić pomoc oraz podaj numer telefonu, z
kórego dzwonisz.

Na tej stronie internetowej można znaleźć
informacje dotyczące norweskiego społeczeństwa i
kultury, nauki języka norweskiego, organizacji w 14
językach oraz gazety z 60 krajów.
Strona internetowa: www.bazar.deichman.no

CENTUM KRYZYSOWE W BERGEN
(BERGEN KRISESENTER)

NORWESKA INSPEKCJA PRACY
(ARBEIDSTILSYNET)

POLICJA, WYDZIAŁ ds CUDZOZIEMCÓW
(POLITIET, UTLENDINGSSEKSJONEN)
Z dniem 1 stycznia 2008 ze wszystkimi sprawami
dotyczącymi cudzoziemców należy zwracać się do
lokalnego posterunku policji, tzn. posterunku policji
w dzielnicy zamieszkania. Numer tlefoniczny
poniżej automatycznie łączy z najbliższą komendą
policji. Tfl: 02800
URZĄD ds CUDZOZIEMCÓW
(UDI - UTLENDINGSDIREKTORATET)
Na stronie internetowej znajduje się wiele
przydatnych informacji.
Strona internetowa: www.udi.no
Sprawy dotyczące UE/EOG/EFTA:
www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7239
27

Norweska Inspekcja Pracy jest urzędem
państwowym. Jej zadaniem jest nadzór nad tym
czy przedsiębiorstowa przestrzegają norweskiego
Kodeksu Pracy (arbeidsmiljøloven). Zgodnie z
Prawem o cudzoziemcach (Utlendingsloven) i
Prawem o upowszechnianiu umów zbiorowych
(Allmenngjøringsloven) Norweska Inspekcja Pracy
ma prawo i obowiązek kontroli warunków pracy i
płacy pracowników zagranicznych.
Odział regionalny Vestlandet:
Siedziba: Rasmus Meyers allè 5
Adres pocztowy: Postboks 44, 5803 Bergen
Tlf: 815 48 222, Faks: 55 59 82 30
E-mail: vestlandet@arbeidstilsynet.no
Strona internetowa: www.arbeidstilsynet.no

Praca a opieka społeczna a inne

Centrum kryzysowe dla kobiet narażonych na
przemoc. Tlf: 55 31 50 50, Faks: 55 32 50 58
Adres pocztowy: Postboks 728, 5001 Bergen
E-mail: post@bergenkrisesenter.no
Strona internetowa: www.bergenkrisesenter.no

ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
HORDALAND
(FUNKSJONSHEMMEDES
FELLESORGANISASJON HORDALAND)
Siedziba: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 08.00 –
15.30. Telefon do biura: 55 33 31 20, kom. 47 61 15
16. E-mail: ffo@fi-senteret.no
Strona internetowa: www.ffohordaland.no
RADA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE)
Gmina Bergen powołała radę, której zadaniem ma
być wypowiadanie się oraz podejmowanie inicjatyw
w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
Tlf: 55 32 56 02
E-mail: liv.skreden@bergen.kommune.no
Siedziba: Bispengsgaten 25
Adres pocztowy: Postboks 7700, 5020 Bergen

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
(JUSSFORMIDLINGEN)
Jest to organizacja prowadzona przez
zaawansowanych studentów wydziału prawa
Uniwersytetu w Bergen. Głównym jej celem
jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla
wszystkich, którzy tego potrzebują.
Tlf: 55 58 96 00
Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 09.00 –
15.00, środa 09.00 – 19.00
Siedziba: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen
E-mail: jussformidlingen@jur.uib.no
Strona internetowa: www.jussformidlingen.no

NIEZALEŻNA PORADNIA d/s SOCJALNYCH
W BERGEN
(BERGEN UAVHENGIGE
SOSIALRÅDGIVNING - BUS)
Czym zajmuje się poradnia d/s socjalnych
(BUS)?
- BUS opracowała niniejszy informator
- poradnia prowadzona jest przez studentów
kierunku pracy socjalnej
- jest bezpłatną i dobrowolną ofertą pomocy dla
osób w każdym wieku
- jest miejscem, do którego możesz się
zwrócić, gdy:
•

•

masz potrzebę porozmawiania z kimś o swoich
trudnościach. Mamy czas, aby cię wysłuchać
i być może wspólnie uda nam się zobaczyć
światełko w tunelu i znaleźć rozwiązanie.
uważasz, że masz prawo do uzyskania pomocy
od instytucji państwowych, ale nie wiesz
gdzie się zwrócić i skąd zdobyć niezbędne
informacje. BUS postara pomóc ci w
wyjaśnieniu jakie przysługują ci prawa i gdzie

możesz zwrócić się o pomoc.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

obawiasz się zwrócić o pomoc, ponieważ
nie wiesz, gdzie się o nią zwrócić - możesz
najpierw poradzić się u nas.
dostałeś decyzję od instytucji państwowej,
z której jesteś niezadowolony i uważasz, że
przysługuje ci prawo pomocy. BUS może
pomóc ci w napisaniu skargi lub wysłaniu
nowego podania, jeśli nikt inny nie może ci w
tym pomóc.

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić wizytę:
Tlf: 55 58 78 02
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek godz. 14.00 – 18.00
Siedziba: Haugeveien 28, Nordnes
Strona internetowa: www.hib.no/bus/
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