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BECIKOWE - Jednorazowa zapomoga przy porodzie lub adopcji  
 
Jednorazowa zapomoga (becikowe) wypłacana jest z okazji narodzin lub adopcji dziecka, w przypadku 
gdy rodzic nie ma prawa do zasiłku rodzicielskiego („macierzyńskiego”). 
 
Kto może otrzymać jednorazową zapomogę? 
 
Aby być uprawnioną do otrzymania jednorazowej zapomogi, musisz być członkiem norweskiego systemu 
ubezpieczeń społecznych (folketrygden) w momencie narodzin lub adopcji dziecka. 
 
Jeżeli oczekujesz na dziecko a nie wypracowałaś sobie prawa do zasiłku rodzicielskiego 
(macierzyńskiego), możesz otrzymać jednorazową zapomogę porodową. Jednorazowa zapomoga jest 
przyznawana na każde urodzone przez Ciebie dziecko. 
 
Jeśli adoptujesz dziecko w wieku poniżej 15 lat i nie wypracowałaś sobie prawa do zasiłku rodzicielskiego 
(macierzyńskiego), przysługuje Ci prawo do jednorazowej zapomogi na każde adoptowane przez Ciebie 
dziecko. Jeżeli jesteś mężczyzną i samodzielnie adoptujesz dziecko, również możesz otrzymać 
jednorazową zapomogę. 
 
Adopcja dziecka/dzieci współmałżonka nie daje prawa do jednorazowej zapomogi. 
 
Ile można otrzymać? 
 
Ustalaniem wysokości jednorazowej zapomogi z tytułu porodu lub adopcji (becikowego) zajmuje się 
Storting (parlament). Zobacz obowiązujące stawki. 
 
Aktualna stawka: 
90 300 NOK  (zapomoga jest wolna od podatku) 
 
Kiedy wypłacane są pieniądze? 
 
Zazwyczaj jednorazowa zapomoga porodowa lub adopcyjna wypłacana jest przy okazji porodu/adopcji. 
W przypadku porodu, zapomoga może zostać wypłacona najwcześniej w 26 tygodniu ciąży. 
 
O przyznanie jednorazowej zapomogi można wystąpić najpóźniej w sześć miesięcy po porodzie lub, w 
przypadku adopcji, w sześć miesięcy po przejęciu odpowiedzialności za dziecko.  
 
Lista wymaganych dokumentów: 

o zaświadczenie od lekarza, w którym podany jest termin porodu/akt urodzenia dziecka  
                 (jeżeli dziecko urodziło się  w Polsce, akt urodzenia musi być unijny lub przetłumaczony) 

o pozwolenie na pobyt matki i ojca 
o kopia paszportu lub dowodu osobistego 
o karta podatkowa matki (aktualna na dany rok) , norweski nr personalny 
o miesięczne odcinki wypłat (lønnslip) 
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Zasiłek macierzyński 
  
Świadczenia socjalne, które należą się kobietom posiadającym pozwolenie na pracę w Norwegii – które 
są zatrudnione w Norwegii lub prowadzą własną działalność gospodarczą. 
 
Zasiłek rodzicielski można otrzymać, jeśli w przeciągu minimum sześciu z dziesięciu miesięcy przed 
rozwiązaniem ciąży, kobieta miała dochód, od którego odprowadzono składki emerytalne oraz jeżeli 
kwota zarobiona w tym okresie wynosi co najmniej 53 200 NOK. Dochód w skali rocznej musi wynosić 
przynajmniej połowę kwoty zasadniczej ustalonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
Aby urząd mógł wyliczyć, czy świadczenia Ci przysługują, pracodawca musi wypełnić dodatkowy                 
formularz informujący o Twoich dochodach (norw. Inntektsopplysninger). 
 
Okres wypłacania świadczeń w przypadku zasiłku rodzicielskiego wynosi 49  tygodni z pełną kwotą zasiłku 
lub 59 tygodni z 80% pełnej kwoty. 15 tygodni zarezerwowanych jest dla ojca dziecka i 15 dla matki,  
z czego 6 tygodni przypada na okres bezpośrednio po porodzie. 
 
Zasiłek rodzicielski wypłacany jest raz w miesiącu i jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. 

 
Lista wymaganych dokumentów: 

o zaświadczenie od lekarza, w którym podany jest termin porodu lub akt urodzenia dziecka (jeśli 
dziecko urodziło się w Polsce, konieczny jest akt unijny lub tłumaczenie na język angielski bądź 
norweski) 

o pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii matki 
o miesięczne odcinki wypłat (lønnslip) z ostatnich dziesięciu miesięcy do momentu przejścia na 

urlop macierzyński 
o dokument od pracodawcy o osiąganych przez matkę dziecka dochodach (norw. 

Inntektsopplysninger) 
o aktualna karta podatkowa matki (norw. skattekort)  
o kopia paszportu lub dowodu osobistego ojca i matki (potwierdzona przez ambasadę, jeśli ojciec 

przebywa w Polsce) 
o odpis aktu ślubu na druku unijnym lub polska wersja + tłumaczenie (odpis nie starszy niż 2 lata) 

Wszystkie polskie zaświadczenia (za wyjątkiem unijnych aktów) muszą zostać przetłumaczone na język norweski 
lub angielski. Razem z podaniem do NAV wysyłane są egzemplarze polskie oraz tłumaczenia. 

             KOSZT USŁUGI: 

Podanie o becikowe 400 PLN 
             Podanie o zasiłek macierzyński 550 PLN 
 
Płatność przed wykonaniem usługi 
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Warunki świadczenia usług: 

a) Wypełniając i podpisując niniejszy formularz, Zleceniodawca zleca Polish Connection sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni usługę 

wskazaną w punkcie „l” Formularza za wynagrodzeniem określonym w punkcie „m”.  

b) Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będzie w terminie wskazanym w fakturze doręczonej osobiście lub na wskazany w 

Formularzu adres e-mail. UWAGA: Płatność za usługę jest z góry. Usługa trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty. 

c) W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, 

Zleceniodawca będzie obciążony kosztami w wys. 75 zł za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi. 

d) Zleceniodawca potwierdza prawdziwość danych podanych w Formularzu. 

e) Zleceniodawca potwierdza, że adres zamieszkania wskazany w tabeli poniżej jest adresem jego faktycznego zamieszkania, pod 

który kierowana będzie wszelka korespondencja związana ze zleceniem.  

f) Faktury doręczane będą osobiście, bądź w formie elektronicznej, na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail. Strony zgodnie 

oświadczają, że dniem doręczenia faktury w formie elektronicznej będzie dzień następujący po dniu wysłania faktury przez 

Polish Connection sp. z o.o.  

g) Faktury w formie papierowej wysyłane są jedynie na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy oraz w przypadku niemożności wysłania 

e-maila pod wskazany adres np. z powodu błędnego adresu e-mail. W tym przypadku postanowienie punktu „j” stosuje się 

odpowiednio. 

h) Strony zgodnie oświadczają, iż ewentualne skutki podania nieprawdziwego, błędnego adresu korespondencyjnego lub 

informacji o jego zmianie  obciążają Zleceniodawcę. 

i) Zleceniodawca upoważnia Polish Connection sp. z o.o. do wystawienia faktury bez jego podpisu.  

j) W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w płatności z tytułu faktury zobowiązany będzie do zapłaty odsetek w wysokości 

ustawowej.   

k) Polish Connection sp. z o.o. uprawnione będzie do pobrania kwoty w wysokości 30 zł z tytułu sporządzenia i wysłania wezwania 

do zapłaty w przypadku pozostawania przez Zleceniodawcę w opóźnieniu z płatnością wynagrodzenia lub jego części.  

l) Zlecana usługa: Przygotowanie podania o becikowe / zasiłek macierzyński 

m) Kosz usługi: 300 PLN / 500 PLN 

 

       Potwierdzam, że podane przeze mnie dane w poniższej tabeli są wiarygodne i zgodne z prawdą.  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami i wyrażam zgodę na świadczenie usług przez Polish Connection sp. z o.o. na 

powyższych zasadach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Connection sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia w celu wykonania usługi. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Connection sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia, w celach marketingowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt w celach marketingowych 

oraz przedstawienia oferty współpracy za pośrednictwem adresu e-mail.  

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA 

ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres office@polishconnection.no lub pocztą na adres 

ul. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ____________________________ 

                        Data, podpis Zleceniodawcy 
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Dane do wniosku o becikowe/zasiłek macierzyński 
 
 

Termin porodu 

 

Liczba oczekiwanych dzieci  

Dane matki dziecka   

Imię 

 

 

Nazwisko 

 

 

Adres w Norwegii 

 

Adres korespondencyjny w Polsce 

 

Telefon 

e-mail 

 

 

Norweski nr personalny  

 

Polski nr PESEL  

Nr konta i nazwa banku (w 

przypadku konta polskiego proszę 

podać w jakiej jest walucie) 

 

Od kiedy matka ma pozwolenie na 

pobyt w Norwegii? 

 

 

 Dane ojca dziecka  

 

Imię i nazwisko  

 

Numer personalny, PESEL, Data 

urodzenia  
 

 

Adres   

 

Czy ojciec przebywa w Norwegii, jeśli 

tak – od kiedy? 
 

Podaj pracodawcę, stanowisko, okres 

zatrudnienia i procent etatu 
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Czy matka wypracowała sobie prawo 

do macierzyńskiego?  

(ma przepracowane 6 z ostatnich 10 

miesięcy przed tym, jak zacznie się 

zasiłek)  

  

Czy macierzyńskie 
będzie pobierane w  
100% czy w 80%? 
 

  

Czy matka jest członkiem 

norweskiego systemu ubezpieczeń 

społecznych w momencie 

wnioskowania o zasiłek ? 

 

Kiedy chcesz iść na macierzyńskie? 

(wyplata macierzyńskiego może się 

zacząć najwcześniej 12 tygodni przed 

terminem porodu, a najpóźniej 3 

tygodnie przed terminem) Podaj datę 

 

 

Jeśli ojciec będzie korzystał z urlopu 

ojcowskiego, podaj daty od kiedy do 

kiedy jest on planowany? 
*podać tylko w przypadku kiedy oboje 

rodzice chcą skorzystać z zasiłku 

 

Czy ojciec zamierza pobierać zasiłek 

tacierzyński z puli wspólnej? 

(wówczas matka musi pracować, 

chodzić na kurs lub być chora tak, ze 

nie może zajmować się dzieckiem)? 

Jeśli tak, podaj daty 
*podać tylko w przypadku kiedy oboje 

rodzice chcą skorzystać z zasiłku 

 

 

Podaj pracodawcę, stanowisko w 

pracy, okres zatrudnienia i procent 

etatu (wypełnia matka dziecka) 

 

Podaj ewentualne inne świadczenia, 

które dostawałaś (NAV) i okres ich 

otrzymywania 

 

Czy masz zaplanowany urlop podczas 

macierzyńskiego? Jeśli tak, podaj daty 

od - do 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

mające znaczenie na rozpatrzenie 

podania 

 

 


