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PODANIE O ZASIŁEK TACIERZYŃSKI 

Proszę o wypełnienie tabelki oraz przesłanie jej na adres biuro@norvegia.com.pl lub 

tomasz@norvegia.com.pl razem z dokumentami podanymi poniżej. 

Imię i nazwisko  
 
 

Norweski numer personalny  
 
 

Adres w Norwegii  
 
 

Adres w Polsce  
 
 

Historia zatrudnienia w Norwegii z podaniem 
nazw pracodawców oraz okresów 

 
 
 
 
 
 
 

Czy masz przepracowane minimum 6 z 
ostatnich 10 miesięcy przed przejściem na ten 
zasiłek 

 
 
 
 

Czy na moment urodzenia dziecka byłeś w 
Polsce przy porodzie? 

 
 
 

Czy podczas pobierania zasiłku tacierzyńskiego 
będziesz przebywać w Polsce z dzieckiem? 

 
 
 

Podać procent poboru zasiłku tacierzyńskiego 
(możliwe dwie opcje: 100 % wypłaty lub 80 % 
wypłaty) 

 

Data urodzenia dziecka  
 
 

Ile dzieci się urodziło?  
 

Numer konta bankowego do wypłaty świadczenia 
(jeżeli jest to norweski bank to wystarczy numer 
konta, jeżeli polski to proszę podać: nazwa banku, 
numer konta bankowego oraz w jakiej walucie jest 
konto: w złotówkach czy koronach norweskich) 

 
 
 
 
 

Dane matki 
Imię i nazwisko  
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Adres w Polsce  
 
 

Numer PESEL  
 
 

Podać dokładną datę rozpoczęcia pracy przez matkę  
 
 

Na jaki procent etatu będzie pracować matka?  
 
 

Czy matka w Polsce ma prawo do zasiłku 
macierzyńskiego?  

 

Dodatkowe informacje 
 
 
 
 
 

 

Koszt: 500 PLN 

 

Spis dokumentów: 

- umowa o prace  

- odcinki wypłat z ostatnich 10 miesięcy przed przejściem na zasiłek lub decyzja o przyznaniu 

świadczenia z NAV 

- skan dowodu osobistego lub paszportu matki oraz ojca 

- akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka – obydwa na druku unijnym lub tłumaczenia 

- zaświadczenie od pracodawcy matki które musi zawierać nast. informacje: 

Data podjęcia pracy, nazwa stanowiska, nazwa firmy, procent etatu, informacja o nie pobieraniu 

urlopu wypoczynkowego w okresie poboru przez ojca zasiłku tacierzyńskiego. 

- zaświadczenie z ZUS, że matka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego z Polski lub jeżeli pobiera to 

zaświadczenie za jaki okres to świadczenie pobierała 

- pozwolenie na pobyt i prace* 

- karta podatkowa* 

 

*  dokumenty nieobowiązkowe – ale jeżeli NAV o nie poprosi to należy dosłać 

 

UWAGA! 

Istnieje możliwość, że po złożeniu wniosku NAV poprosi o dodatkowe dokumenty – należy je wtedy 

zgromadzić i dosłać.  
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