
Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych (NNN)

Witamy w NNN
Interesy członka związku zawodowego są przedmiotem 
szczególnej troski, zwłaszcza w zakresie warunków płacy i pracy. 
W tej broszurze wyjaśniamy, w jaki sposób się to dzieje.

Polsk
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        NNN to wielka wspólnota, która chce 
być WIDOCZNA jako organizacja i pragnie 
tego samego dla każdego ze swoich
członków.

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych (NNN)
Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych jest jednym z branżowych związków 
zawodowych zrzeszonych w konfederacji LO, która liczy ok. 30 tysięcy pracobiorców w całym kraju. Związek został 
założony w 1923 roku. Mamy zatem ponad 90-letnie doświadczenie w negocjowaniu układów zbiorowych pracy. 
Jesteśmy specjalistami od negocjowania warunków płacy i pracy i jesteśmy dumni z naszych osiągnięć.

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych jest związkiem bez powiązań z jakąkolwiek 
partią polityczną. Nie oznacza to jednak, że nie mamy określonych poglądów. Angażujemy się we wszystkie kwestie, 
które mogą mieć znaczenie dla życia codziennego naszych członków. Stawiamy partiom politycznym żądania dotyczące 
zapewnienia odpowiednich warunków do tworzenia układów ramowych dla poszczególnych branż przemysłu oraz 
uczestniczymy w sesjach parlamentu norweskiego. Angażujemy się w działalność międzynarodową 
i udzielamy, między innymi, wsparcia ekonomicznego na rzecz ważnych inicjatyw pomocowych 
w kraju i za granicą.

Jesteśmy związkiem, który chce brać udział w debatach społecznych.
Wiemy, że nasi członkowie wolą proste słowa!

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych posiada lokalne oddziały 
i koordynatorów regionalnych w całym kraju, i tam członkowie mogą zgłaszać się po pomoc lub do 
uczestnictwa w różnych działaniach.

Podstawową komórką związkową w zakładach pracy jest klub związkowy, z wybieranym 
przedstawicielem związkowym, wspierającym członków. Siedziba główna związku mieści się w Oslo.

Możesz sprawdzać, 
co się u nas dzieje na 
stronie internetowej:

 nnn.no 

Większość z nas ma dobrą sytuację w pracy. Ale wiadomo, że rynek 
pracy stał się trudniejszy. Wiele osób nie może uzyskać wynagrodzenia, 
jakie im się należy. Albo nie osiąga celu w lokalnych negocjacjach płac.

Ktoś został bezzasadnie zwolniony z pracy. Inni narażeni są na dumping 
socjalny. Wiele osób doświadcza pogorszenia sytuacji po reorganizacji 
zakładu pracy.

W takich sytuacjach pomaga przynależność do związku i fakt uczestnictwa 
w układzie zbiorowym pracy. Wtedy korzystasz z poparcia związku, 
który pilnuje, aby nikt cię nie skrzywdził.

Członek związku zawodowego może czuć się bezpieczniej. Razem 
z innymi zrzeszonymi osobami przyczyniasz się do zawierania lepszych 
zbiorowych układów pracy i tworzenia uczciwszego rynku pracy.

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż 
Pokrewnych posiada kompetencje w zakresie potrzeb i żądań 
pracowników branży spożywczej.

Lepsza codzienność 
dla naszych członków
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Członkowie związku są również objęci następującymi ubezpieczeniami grupowymi:

LOfavør Kollektiv Hjem – pełne ubezpieczenie domu i mienia ruchomego.
Obejmuje między innymi pożar, wybuch, zalanie wodą, a także włamanie i kradzież roweru.

LOfavør Grunnforsikring – obejmuje śmierć ubezpieczonego, jego małżonka/
konkubenta i dzieci stanu wolnego w wieku do 21 lat pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, niezależnie od przyczyny i miejsca śmierci.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring – obejmuje śmierć i trwałe inwalidztwo w wyniku wy-
padku w czasie wolnym od pracy. Ubezpieczenie to pokrywa między innymi koszty wizyt 
lekarskich i stomatologicznych oraz leczenia i hospitalizacji w prywatnych przychodniach  
i klinikach zgodnie z umową wstępną zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dzięki temu, że ubezpieczenia mają charakter grupowy i dotyczą wszystkich członków 
związku, składki są bardzo niskie. Członkowie związku nie ponoszą żadnych kosztów, poza 
składką członkowską. Dodatki 

uregulowane 
w układzie

Ubezpieczenia 
grupowe

LOfavør to program przywilejów dla wszystkich członków związków 
zawodowych zrzeszonych w konfederacji LO. Więcej informacji uzyskać 
można na stronie internetowej LOfavor.no

Związek zapewnia dobre ubezpieczenia

Zestawienie korzyści wynikających z członkostwa:
Poniżej przedstawiamy niektóre z wielu korzyści związanych z przynależnością do związków i układów zbiorowych pracy:

  OBSZAR NIEUZWIĄZKOWIENI BEZ  UZWIĄZKOWIENI Z UKŁADEM
 UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY  ZBIOROWYM PRACY
 
NEGOCJACJE PŁACOWE Brak prawa zgłaszania propozycji i głosowania Prawo zgłaszania propozycji i głosowania

WYNAGRODZENIA Brak uregulowań Wynagrodzenia uregulowane w układzie. Minimum 
  173,10 NOK/godz. (stan na dzień 01.05.2016). 
  Prawo do corocznych lokalnych negocjacji.

CZAS PRACY 40-godzinny tydzień pracy 37,5-godzinny tydzień pracy

NADGODZINY Dodatek 40% Dodatek minimum 50%

DODATEK ZA PRACĘ NOCNĄ  Brak uregulowań Dodatki uregulowane w układzie
I W DNI ŚWIĄTECZNE 

DODATEK ZA PRACĘ ZMIANOWĄ Brak uregulowań Dodatki uregulowane w układzie

ZAGWARANTOWANA UMOWĄ   Brak możliwości przejścia na emeryturę AFP Prawo do emerytury AFP od 62 roku życia 
DODATKOWA EMERYTURA (AFP)  zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy

WPŁYW Obowiązują regulacje norweskiej Ustawy Układ główny daje wiele dodatkowych uprawnień. 
 o spółkach akcyjnych. Przyłącz się, a usłyszą nasz głos!
  
WYPOWIEDZENIE Konieczność opłacenia własnego adwokata Darmowa pomoc prawna i wsparcie związku

URLOP WYPOCZYNKOWY 4 tygodnie i 1 dzień,  5 tygodni, świadczenie urlopowe 12%
 świadczenie urlopowe 10,2%

WYPADEK PRZY PRACY Konieczność opłacenia własnego adwokata Darmowa pomoc prawna i wsparcie związku

SZKOLENIA Brak wsparcia Wsparcie z funduszu szkoleniowego LO, darmowe  
  kursy i konferencje organizowane przez związek

STRAJK/LOCKOUT Brak wsparcia, brak zasiłku dla bezrobotnych 640 NOK dziennie
  590 NOK dziennie podczas 
  pierwszego roku członkostwa 
  Stawki są indeksowane.
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Dochód 325 000 NOK

Składka na związek zawodowy (1,4%)  4550 NOK

Składka na oddział (0,2%)  650 NOK

Roczna składka brutto  5200 NOK

Zwolnienie od podatku 3850 NOK (28%) (2013)  1078 NOK

Ubezpieczenie w czasie wolnym od pracy         249 NOK*

Ubezpieczenie na życie           312 NOK*

Ubezpieczenie grupowe domu       2893 NOK**

Suma korzyści  4532 NOK

Roczna składka netto  668 NOK
Składka netto na godzinę               0,35 NOK

Ile kosztuje członkostwo w NNN?
Jednym z najmocniejszych argumentów przeciwko wstąpieniu do związku zawodowego 
są zbyt wysokie koszty. Poniższe wyliczenia świadczą o czymś zupełnie przeciwnym: 
członkostwo w NNN jest bardzo tanie.

* W przypadku indywidualnego zakupu   
 ubezpieczenia
** Ubezpieczenia mienia domowego,
 zakładana suma ubezpieczenia 
 1 200 000 NOK.

Grupowe ubezpieczenie domu LOfavør to 
jedyne ubezpieczenie mienia domowego 
w Norwegii bez limitu wysokości 
odszkodowania.

Korzystne 
przywileje

Składka członkowska
Członkostwo w związku zawodowym kosztuje. Lecz pozostanie niezrzeszonym kosztuje jeszcze więcej.
Składka na rzecz organizacji centralnej stanowi 1,4% wynagrodzenia brutto, natomiast składka na organizację lokalną 
pobierana jest w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto. W rzeczywistości kwota ta jest nieco niższa, ponieważ za część 
składki przysługuje odliczenie podatkowe. Ponadto osoby zrzeszone w związku korzystają z licznych przywilejów 
ubezpieczeniowych i członkowskich.

Członkostwo w związku ma swoją cenę, jednak przynosi o wiele większe zyski. Jeżeli pracujesz w fi rmie, która wypłaca 
świadczenie urlopowe w wysokości 10,2% i która nie płaci za święta ruchome, po przystąpieniu do układu zbiorowego 
pracy twoje zarobki wzrosną o 10–20 000 koron rocznie. Dodatkowo zyskasz możliwość negocjacji warunków płacy 
i pracy, a także wsparcie od związku w tym zakresie. Uczestnictwo w układzie zbiorowym pracy uprawnia również 
do otrzymywania emerytury zagwarantowanej umową (AFP), stanowiącej uzupełnienie dla obowiązkowego
 pracowniczego programu emerytalnego (OTP) i ubezpieczenia społecznego.

Na co przeznaczana jest składka?

• Wsparcie w przypadku strajku.
• Stypendia dla członków pragnących uzupełnić lub poszerzyć wykształcenie.
• Szkolenia dla członków i przedstawicieli związkowych.
• Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku. Zajmują się one między innymi pomocą w sytuacji sporu, 
 przygotowywaniem żądań i negocjowaniem płac. Pracują również w terenie, zapobiegając dumpingowi socjalnemu.
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NNN posiada koordynatorów 
regionalnych na terenie całego kraju

• Przy wystarczającej liczbie członków NNN może żądać 
 zawarcia układu zbiorowego pracy.

• Jako pracownik kontraktowy możesz zostać członkiem NNN.

• NNN oferuje najlepsze w Norwegii ubezpieczenie mienia domowego LOfavør.

• NNN to związek zawodowy dla osób zatrudnionych w przemyśle żywności 
 i napojów, zrzeszony w konfederacji LO. W rodzinie LO jest nas już ponad   
 900 000.

Czy wiesz, że…?

Sprawdź kluby 
i oddziały w swojej 

prowincji na stronie 
nnn.no

Listę 
koordynatorów 

regionalnych 
znajdziesz na 
naszej stronie 
internetowej!

FINNMARK

HEDMARK

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

NORD-TRØNDELAG

NORDLAND

OPPLAND

OSLO OG AKERSHUS

SØR-TRØNDELAG

TELEMARK

VEST-AGDER

VESTFOLD

TROMS

ØSTFOLD

SOGN OG FJORDANE

ROGALAND

BUSKERUD

AUST-AGDER

       Zostań naszym członkiem – 
możesz przyczynić się do zawierania 
lepszych zbiorowych układów pracy 
i tworzenia uczciwszego rynku pracy.

Jeżeli masz pytania 
związane z naszą 

organizacją 
i członkostwem 

w NNN – prosimy 
o kontakt!
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Zwerbuj jednego lub kilku nowych członków i wybierz nagrodę!

Więcej informacji na temat członkostwa w NNN i wynikających 
z niego korzyści oraz deklarację członkowską znajdziesz na 
stronie nnn.no

Każdy, kto zwerbuje nowego członka NNN otrzyma 
w prezencie termos, bidon lub słuchawki.

Każdy, kto zwerbuje przynajmniej 3 nowych członków 
NNN otrzyma nowoczesne radio cyfrowe o wartości 
1000 koron.

Każdy, kto zwerbuje przynajmniej 10 nowych 
członków NNN otrzyma hulajnogę z walizką 
o wartości 3000 koron.

Wszyscy nowi członkowie 
NNN otrzymują w podarunku 
super ładowarkę.

Deklaracja członkowska

(11 cyfr)
, Angielski
, Polski
, Litewski
, Rosyjski
, Słowacki
, Łotewski
, Niemiecki
, Rumuński
, Wietnamski
, Tajski
, Urdu
, Hiszpański

Pragnę otrzymać list powitalny
w następującym języku 
(proszę zaznaczyć):

 
 Imię i nazwisko:  Tel. komórkowy: 

 Adres: Kod pocztowy / Miejscowość:

 Nr personalny:                                                                                              E-mail:                          

 Nazwa zakładu pracy:  Telefon do pracy:

 Adres zakładu pracy:

 Nazwa agencji pracy tymczasowej:

 Adres agencji pracy tymczasowej:

 Data/miejsce:

 Imię i nazwisko osoby werbującej:  Nr członkowski:           (9 cyfr)

 Podpis:

 Wybrana nagroda (patrz str. 10):

Deklarację członkowską należy przekazać przedstawicielowi związkowemu we własnej fi rmie. 
Jeżeli nie ma takiej osoby, deklarację należy przesłać do związku.

Adres: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo              

Zgłoszenia można również dokonać na naszej stronie internetowej: nnn.no

(Jeżeli chcesz zwerbować więcej osób – weź kopię deklaracji członkowskiej!)

Więcej informacji na temat członkostwa w NNN i wynikających 
z niego korzyści oraz deklarację członkowską znajdziesz na 

Osoba werbująca musi sama być członkiem NNN. Podarunek jest wysyłany po zapłaceniu składki.

Kubek termiczny 
Aladdin lifeventure

Bidon na wodę Aveo
Słuchawki

Ładowarka

Hulajnoga z walizką

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio



Znajdziesz nas tutaj:
Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych
(Norsk Nærings  og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo, NORWAY
Telefon: +47 23 10 29 60
Telefaks: +47 23 10 29 61
E-mail: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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