
Poniżej znajduję się lista pytań, które jest niezbędna do wykonania kalkulacji emerytury. 
Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. 

Obywatele Polski, pracujący obecnie lub we wcześniejszych latach w Norwegii, nabywają 
prawa do emerytury norweskiej. Główny warunek jaki należy spełnić, to członkostwo w 
norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (Folketrygden) przez 5 lat, licząc od 
ukończenia 16 roku życia. Im więcej lat się przepracowało w Norwegii, tym większa będzie 
emerytura. Trzeba jednak pamiętać, że pełną emeryturę wypracowuje się po 40 latach 
członkostwa w Folketrygden.  Lata pracy nie muszą następować po sobie, do emerytury liczy 
się każdy zarejestrowany pobyt.  

Wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat, lecz można rozpocząć ten fantastyczny czas już 
wcześniej, w wieku 62 lat. Osoby chcące się ubiegać o wcześniejszą emeryturę, mogą 
wykonać najpierw kalkulację, w celu sprawdzenia od kiedy będzie należała się emerytura 
oraz w jakiej kwocie będzie wypłacane świadczenie. 

W przypadku sporządzenia kalkulacji za pośrednictwem naszej firmy, należy dostarczyć nam 
niezbędną dokumentację oraz odpowiedzieć jak najbardziej szczegółowo na poniższe 
pytania. 

DANE OSOBOWE: 

1. Imię i Nazwisko

2. Adres zamieszkania w Norwegii i w Polsce

3. Numer personalny

4. Numer telefonu i adres e-mailowy

5. Sposób logowania do NAV, prosimy równiez o podanie hasła do

logowania (jeśli są to kody minID – prosimy o załączenie z listą.)



LISTA PYTAŃ: 

1. Zatrudnienie w sektorze prywatnym czy państwowym?

2. Czy masz prawo do AFP?
(jest to dodatkowy fundusz emerytalny wypłacany przez NAV na podstawie umowy

zbiorowej podpisanej przez firmę)

3. Ile rocznie będziesz zarabiał brutto, zanim przejdziesz na emeryturę?

4. Od kiedy NAV ma zacząć wypłacać Ci emeryturę? (miesiąc, rok)

5. Ile rocznie będziesz zarabiał brutto, pobierając równocześnie wcześniejszą

emeryturę? Jeśli nie planujesz już pracować, wpisz 0.

6. Od kiedy będziesz chciał przejść na pełną 100% emeryturę? (miesiąc, rok)

7. Ile rocznie będziesz zarabiał brutto, pobierając równocześnie pełną 100%

emeryturę? Jeśli nie planujesz już pracować, wpisz 0.

8. Okresy pobytu i pracy poza granicami Norwegii, po 16 roku życia. Mogą być wypisane na
osobnej kartce.

Przykład: 

Jan urodził się Polsce w 01.01.1959 roku:  

01.01.1975 (lat 16) – 01.01.1975 – mieszkał w Polsce 

02.01.1975 – 01.01.2000 – pracował w Polsce 

02.01.2000 – 01.01.2006 – okres przebywania w Norwegii 

02.01.2006 – do dnia dzisiejszego przebywa w Polsce 



9. Posiadasz status uchodźcy?

10. Stan cywilny w momencie pobierania emerytury:

INFORMACJA O WSPÓŁMAŁŻONKU/PARTNERZE: 

1. Czy Twój współmałżonek/partner będzie jednocześnie z Tobą pobierał emeryturę lub
rentę dla niepełnosprawnych z NAV lub prywatnego filaru w Norwegii?

2. Czy  Twój współmałżonek/partner będzie miał dochód powyżej 2G?

WAŻNE! 
Kalkulacja nie daje 100% pewności, że przyznana emerytura będzie w takiej samej wysokości, 
co obliczona według kalkulatora emerytalnego. Pozwala ona jedynie oszacować oczekiwaną 
wysokość emerytury, jednak ostatecznie wynik może się różnić od wyliczeń NAV. 



KOMPLETNA DOKUMENTACJA 

Bardzo ważne, aby dokumentacja była kompletna i wysłana w jednym liście lub wiadomości. 
Prosimy nie wysyłać oryginałów, (jedynie na nasze wyraźne życzenie). Dokumenty do nas przesłane, nie 
zostaną do Państwa odesłane. Należy dokładnie z listą sprawdzić, czy Państwo załączyli wszystkie 
dokumenty i czy zostały uzupełnione wszystkie informacje. Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi, 
nie wolno niczego pomijać. W przypadku jeśli chcą Państwo przesłać dokumenty drogą tradycyjną, 
prosimy o kontakt z konsultantką w celu podania dokładnego adresu korespondencyjnego. 

Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną, bardzo prosimy, aby 
wszystkie informacje i dokumenty zeskanowane pojedynczo w osobnych plikach, znajdowały się w 
jednym mailu, bądź też kolejno w następujących po sobie mailach.  

 DOKUMENTY WYSŁANE MAILEM MUSZĄ BYĆ OPISANE. 

Numer naszego konta w NO: 1822.34.37946. Opłatę za usługę należy uiścić z góry i koniecznie w tytule 
zapłaty wpisać swoje imię i nazwisko lub numer zlecenia. Należy załączyć do dokumentacji 
potwierdzenie wpłaty.  Firma ATS Anna Stankiewicz wykonuje usługi po przedpłacie. Przy wpłatach w 
PLN prosimy o kontakt celem ustalenia kursu korony oraz otrzymania polskiego numeru konta.

W CENĘ USŁUGI WCHODZI PILOTOWANIE SPRAWY DO SAMEGO KOŃCA* 

* Jeśli zajdzie potrzeba napisania odwołania/pisma/wyjaśnienia, niebędącego wynikiem naszego zaniedbania, 
będzie to dodatkowy koszt,cena będzie z Państwem indywidualnie uzgadniana. W przypadku rezygnacji z usługi 
- po zaksięgowaniu wpłaty, pobieramy bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 75 PLN.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu oraz akceptuję 
wszystkie jego warunki. Jednocześnie oświadczam iż wszystkie dane osobowe i 
informację napisane w dokumencie są zgodne z prawdą. Upoważniam poniższą firmę 
do działania w moim imieniu, wypowiadania się w moim imieniu oraz 
reprezentowania mnie we wszelkich postępowaniach związanych z moja sprawą w 
odpowiednich instytucjach.  

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług 

Anna Stankiewicz 

podpis klienta  

Opracowanie: ATS Anna Stankiewicz © - wszelkie prawa zastrzeżone.

WPŁATA NALEŻNOŚCI NA NASZE KONTO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ATS Anna Stankiewicz w 
celu przesyłania mi wiadomości tekstowych w ramach programu informacyjnego SMS oraz w 
celach marketingowych.
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