
Zasiłek Rodzinny

NORWEGIA
Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty: 

1. MIĘDZYNARODOWY AKT MAŁŻEŃSTWA.
2. MIĘDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI.
3. ZAŚWIADCZENIE  o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( wraz z tłumaczeniem – tłumacz przysięgły

języka angielskiego lub norweskiego).
4. KOPIA DECYZJI  o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i 500+ w Polsce – wydana 

przez właściwy Urząd Marszałkowski  ( wraz z tłumaczeniem - tłumacz przysięgły języka angielskiego lub 
norweskiego).

5. KOPIA DECYZJI O PRZYZNANIU WCZEŚNIEJ NORWESKIEGO ZASIŁKU RODZINNEGO
6. KOPIE WSZYSTKICH UMÓW O PRACĘ, za okresy o który ubiegasz się o zasiłek.
7. KOPIA LONNSY  - OG TREKKOPGAVE (norweska karta podatkowa) - za lata, w których ubiegasz

się o zasiłek.
8. KOPIE PASKÓW WYPŁAT - za okres, o który ubiegasz się o zasiłek.
9. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany przez obojga

rodziców.
10. UMOWA – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy pozostaw

sobie, drugi odeślij do nas. 
11. PEŁNOMOCNICTWO   -  dokładnie  wypełnione  i  czytelnie  podpisane.   Wypełnione  na  osobę,  która

będzie Cię reprezentować w kontaktach z nami, np. kiedy będziesz  w pracy za granicą. 

  KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES
                                                    ErsaBelasting
                                                     ul. Sempołowskiej 1 
                                                     45-044 Opole

W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:

                                               Tel./fax. 77 423 00 31 
                                                                  Kom. 516 028 140         
                                        E – mail: podatki@ersa.pl

WAŻNE!!!

1. Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego przysługuje rodzicowi, który pracuje w Norwegii co najmniej
6 miesięcy. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Można o niego wnioskować do 3 lat
wstecz.  Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany za opiekę nad dzieckiem od 13 do 23 miesiąca życia oraz za
opiekę nad dzieckiem przysposobionym. Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego lub opiekuńczego
trwa od 6 do 12 miesięcy.

2. Pamiętaj  o  dołożeniu  kopii  wszelkich  innych  decyzji,  o  których  jest  mowa  w  formularzu  z  danymi
osobowymi,  oraz  tłumaczeń  przysięgłych  zgodnie  z  instrukcją.  Dodatkowo  urząd  może  wezwać  do
przedstawienia jeszcze innych dokumentów.

3. Cennik usług znajduje się na naszej stronie internetowej. Numer rachunku bankowego  ErsaBelasting -
MBank 18 1140 2017 0000 4102 0467 2186. W tytule przelewu prosimy wpisać imię nazwisko osoby, która
będzie wnioskować o zasiłek.

4. Przygotowany wniosek wraz z instrukcją wyślemy Ci na adres domowy. Podpisane dokumenty odeślij z
powrotem na adres naszego biura. 

5. Pamiętaj,  że  w  trakcie  wnioskowania  o  zasiłek  rodzinny  będziesz  musiał  współpracować  z  polską
instytucją społeczną.

6. W  razie  otrzymania  jakiejkolwiek  korespondencji  z  Urzędu  Norweskiego  NAV  prosimy  o
niezwłocznie  przesłanie nam kopii otrzymanych dokumentów na wyżej podany adres lub e-mail. 

                                                              


