
Zostań członkiem NNN
W tej broszurze znajdziesz informacje, czym jest NNN, o wszystkich korzy-
ściach dla członków, o tym, co oznacza członkostwo i jak możemy wspólnie 
przyczyniać się do tworzenia lepszego i bezpieczniejszego życia zawodowego.

 Mamy dla Ciebie 
trzy dobre powody, 

by zostać 
członkiem!

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego 
i Branż Pokrewnych (NNN)

Polsk | Polski



  

Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego 
i Branż Pokrewnych (NNN)

NNN to federacja dla osób zatrudnionych w branży spożywczej. Mamy niemal 
30 000 członków. Łącznie z innymi federacjami zrzeszonymi w LO mamy 
ponad 900 000 członków. Federacja została założona w roku 1923. Mamy 
zatem ponad 90 lat doświadczenia w tworzeniu układów zbiorowych. 
Jesteśmy specjalistami w dziedzinie warunków płacy i pracy i jesteśmy dumni 
z tego, co osiągnęliśmy. 

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 odpowied-
nich warunków do tworzenia układów ramowych dla poszczególnych branż 
przemysłu oraz uczestniczymy w sesjach parlamentu norweskiego. Angażu-
jemy 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.

Śledź nas na naszej 
stronie internetowej: 

nnn.no 
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Dlaczego warto zostać członkiem?

Trzy dobre powody:

1.   Chronimy Cię w pacy i w domu 

2.  Otrzymasz dobre i sprawiedliwe wynagrodzenie
  
3.  Będziesz mieć możliwość uczestniczenia 
  w podejmowaniu decyzji
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Chronimy Cię w pracy 
i w domu 

1

NNN MOŻE POMÓC W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW W WIELU 
OBSZARACH ŻYCIA ZAWODOWEGO. 

• Wynagrodzenia i stawki

• BHP

• Zwolnienia / wymówienia

• Czas pracy

• Stosunek pracy

• Przeniesienia

• Podnoszenie kwalifikacji

• Urlopy wypoczynkowe

• Emerytury / AFP

Norweskie stosunki pracy uważane są powszechnie za 
bezpieczne i dobre. Jednocześnie wiele osób zauważa, że  
codzienność w pracy stała się trudniejsza i że potrzebna 
jest organizacja.” 
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JAKO CZŁONEK NNN OTRZYMUJESZ DOBRE PRYWATNE 
UBEZPIECZENIA

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 
wypadku w czasie wolnym od pracy. Ubezpieczenie to pokrywa między innymi 
koszty wizyt lekarskich i stomatologicznych oraz leczenia i hospitalizacji w prywat-
nych przychodniach i klinikach zgodnie z umową wstępną zawartą z towarzystwem 
ubezpieczeniowym.

LOfavør Advokatforsikring – pokrywa szereg spraw związanych z prywatnym 
życiem, takich jak umowy o związkach partnerskich, umowy kupna, rozwody, podział 
opieki nad dziećmi i konflikty z sąsiadami. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
help.no Jako członek nie płacisz nic za te usługi, poza składką członkowską.

Będąc członkiem związku nie płacisz nic więcej, poza składką członkowską.

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

Pobierz aplikację dla 
członków LOFavør ze 
strony app.lofavor.no

Pobierz aplikację LOFavør 
ze strony 
huskhvaduhar.no/welcome

Członkostwo w NNN to najlepsza 
gwarancja bezpieczeństwa dla 
wszystkich pracujących w branży.
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Otrzymasz dobre i sprawiedliwe 
wynagrodzenie  

GŁÓWNYM ZADANIEM NNN JEST ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH 
WARUNKÓW PŁACY I PRACY 

Jako członek masz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia* z corocznymi 
lokalnymi negocjacjami**. Jako członek otrzymujesz ochronę swoich praw. 

Główną umowę i porozumienia znajdziesz w zakładce Płace i układ zbiorowy 
(Lønn og tariff) na stronie nnn.no 

«Związek zawodowy nie stał się mniej ważny. 
Niemal 100 procent naszych pracowników w Ringnes jest 
zrzeszonych. Jako przedstawiciel pracowników pomagam 
ludziom stać się częścią wspólnoty. Moim zadaniem jest 
też dyskutowanie z kierownictwem i znajdowanie dobrych 
rozwiązań. Wypłacamy też wynagrodzenie za czas strajku. 
Takie rzeczy pomagają.»

Jostein Aukland,  
przedstawiciel pracowników w Ringnes

* Zależnie od układu zbiorowego i lokalnych umów szczególnych.
** Pod warunkiem, że w przedsiębiorstwie obowiązuje układ zbiorowy.

2
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W MIEJSCU PRACY NAJWAŻNIEJSZY JEST KLUB ZWIĄZKOWY

NNN dzieli się na trzy poziomy:

• Klub związkowy w każdym zakładzie pracy pomaga w kontaktach z   
 pracodawcą
• Związki zawodowe pomagają klubom zakładowym w całym regionie
• Federacja pomaga wszystkim (główne biuro w Oslo)

 Klub wybiera zarząd składający się z przedstawicieli pracowników. 

 Przedstawiciele w zakładzie pracy dbają o przestrzeganie ustaw i umów oraz  
 utrzymują dobrą współpracę z przedsiębiorstwem.

 

Dla naszych członków najważniejsze 
są lokalne negocjacje dotyczące 
płac oraz środowisko pracy.
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JAK WYGLĄDA PRZYSZŁOŚĆ W TWOIM ZAKŁADZIE PRACY?

W ostatnich latach wiele zakładów pracy przestało istnieć. Dla innych 
codzienność w pracy bardzo się zmieniła. Większe podmioty przejęły mniejsze, 
a jednocześnie nowe technologie zmniejszyły zapotrzebowanie na pracowni-
ków. Część produkcji wyprowadzono z kraju – do miejsc, gdzie siła robocza 
jest tańsza. 

Ponadto fabryki i browary stały się częściami wielkich koncernów. Federacji 
zależy na konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa dziś i w przyszłości. 
Branża spożywcza jest jednym z największych klientów norweskiego 
rolnictwa i jednym z największych dostawców dla rynku produktów 
spożywczych. Innymi słowy, po obu stronach działają potężne podmioty. 
Zmiany w systemie dopłat i polityce podatkowej mogą więc mieć bezpośred-
nie znaczenie dla wielu członków NNN. NNN prowadzi polityczne działania 
zmierzające do ochrony interesów całej branży spożywczej.

«Ktoś musi się angażować. Przyczyniać się do tego, 
żeby codzienność była dla naszych członków lepsza.  
Widzimy, że to działa i że ludzie otrzymują pomoc, 
której potrzebują.»

Tonje Kåsene 
kierowniczka oddziału NNN w Sør-Trøndelag

Będziesz mieć możliwość  
uczestniczenia w podejmowaniu  
decyzji 

3
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Kiedy można odbywać zebrania związkowe w czasie pracy?*

Główna Umowa LO-NHO w § 5-6 mówi: 
• Zebrania związkowe, na których wybiera się przedstawicieli pracowników i  
 głosuje w sprawach związanych z propozycjami do układów zbiorowych, mogą  
 odbywać się w czasie pracy bez potrąceń z wynagrodzenia, o ile nie prowadzi 
 to do znacznych niedogodności dla działalności firmy.
• Gdy rada przedstawicieli w porozumieniu z kierownictwem zakładu jest 
 zdania, że decyzje w pewnych sprawach należy podjąć niezwłocznie, lub że  
 należy rozpatrzyć sprawy o szczególnym znaczeniu, można organizować 
 zebrania związkowe w czasie pracy bez potrąceń z wynagrodzenia.
• Jeśli czas funkcjonowania przedsiębiorstwa wykracza poza 8 godzin, zebrania  
 związkowe można w porozumieniu z kierownictwem zakładu przeprowadzać 
 w czasie pracy bez potrąceń z wynagrodzenia.

* Przy założeniu, że w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy.

Śledź NNN na Facebooku!
facebook.com/NNNforbund

NNN W SIECI  

Większość członków NNN ma dostęp do Internetu 
– w pracy lub w domu. Według naszej ostatniej ankiety przeprowa-
dzonej wśród członków, ponad 70 procent jest aktywnych w mediach społecz-
nościowych – codziennie lub raz w tygodniu. W cyfrowym świecie, w którym 
wszyscy cierpią na brak czasu, można sobie wyobrazić, że kontakty i dyskusje 
można prowadzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. NNN porusza 
bieżące sprawy zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na Face- 
booku. Dodatkowo będziesz otrzymywać nasz biuletyn członkowski z aktual- 
nymi reportażami z całego kraju. Uważamy za niezwykle ważne, by członkowie 
na wszelkie sposoby angażowali się i zachęcali do debaty 
 na temat istotnych spraw.

Będziesz mieć możliwość  
uczestniczenia w podejmowaniu  
decyzji 

 nnn.no 
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Twoje korzyści z członkostwa
Oto zestawienie najważniejszych korzyści płynących ze zrzeszania 
się oraz z tego, że w miejscu pracy obowiązuje układ zbiorowy.

Opłaca się należeć 
do organizacji i 

pracować w zakładzie, 
który ma układ 

zbiorowy

* Twój zakład pracy/klub może też mieć lokalne umowy.

CZYM JEST UKŁAD ZBIOROWY?
Układ zbiorowy to umowa między federacją a 
pracodawcą, dotycząca warunków pracy i płacy 
oraz innych warunków związanych z pracą.

ZRZESZENI, Z UKŁADEM 
ZBIOROWYM  

NEGOCJACJE PŁACOWE Prawo do składania propozycji i głosowania

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie określone w umowie Zobacz 
odpowiednie wynagrodzenie na nnn.no.*

CZAS PRACY 37,5 godziny pracy w tygodniu 

NADGODZINY Minimum 50% dodatku  

DODATEK ZA PRACĘ NOCNĄ 
I W DNI ŚWIĄTECZNE

Dodatki określone w umowie  

DODATEK ZA PRACĘ ZMIANOWĄ Dodatki określone w umowie  

ZAGWARANTOWANA UMOWĄ 
DODATKOWA EMERYTURA (AFP)

Określone w układzie zbiorowym prawo do 
emerytury AFP od ukończenia 62 lat  

WPŁYW Umowa Główna zapewnia szereg praw 
dodatkowych  

WYPOWIEDZENIE Darmowa pomoc prawna i wsparcie zgodnie z 
oceną przeprowadzoną przez klub albo federację  

UBEZPIECZENIE ADWOKACKIE Własny adwokat  

URLOP WYPOCZYNKOWY 5 tygodni, dodatek urlopowy 12%  

WYPADEK PRZY PRACY Darmowa pomoc prawna i wsparcie zgodnie z 
oceną przeprowadzoną przez klub albo federację  

SZKOLENIA Wsparcie ze strony funduszu szkoleniowego LO, 
darmowe kursy i konferencje w związku zawo-
dowym i federacji  

STRAJK/LOCKOUT 1000,- koron za dzień. Stawka jest indeksowana.

NIEZRZESZENI, BEZ UKŁADU 
ZBIOROWEGO 

ZRZESZENI, BEZ UKŁADU 
ZBIOROWEGO  

Brak prawa do składania propozycji 
i głosowania

Prawo do składania propozycji lub głosowania  

Brak reguł  Brak reguł  

40 godzin pracy w tygodniu  40 godzin pracy w tygodniu  

Dodatek 40%  Dodatek 40%  

Brak reguł  Brak reguł  

Brak reguł  Brak reguł  

Nie można odejść z emeryturą AFP  Nie można odejść z emeryturą AFP  

Postanowienia ustawy o akcjach   Postanowienia ustawy o akcjach   

Konieczność opłacania własnego 
adwokata  

Darmowa pomoc prawna i wsparcie zgodnie z 
oceną przeprowadzoną przez klub albo federację  

Brak adwokata  Własny adwokat  

4 tygodnie i 1 dzień, dodatek 
urlopowy 10,2%  

4 tygodnie i 1 dzień, dodatek urlopowy 10,2%  

Brak wsparcia   Darmowa pomoc prawna i wsparcie zgodnie z 
oceną przeprowadzoną przez klub albo federację  

Brak wsparcia   Brak wsparcia ze strony funduszu szkoleniowego LO 
– możliwość darmowego uczestniczenia w kursach i 
konferencjach w związku zawodowym i federacji

Brak wsparcia 1000,- koron za dzień. Stawka jest indeksowana.



Jako aktywny zawodowo członek NNN 
otrzymujesz darmowe ubezpieczenie 
adwokackie LOFavør.

Ubezpieczenie to obejmuje: 
•  Umowy dotyczące związków  
 partnerskich 
•  Rozwody 
•  Podział opieki nad dziećmi 
•  Spory z sąsiadami 
•  Umowy kupna itp.

 

Osoby, które nie należą do związku, płacą 
za to ubezpieczenie 3 960,- koron rocznie.

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpiecze-
nia lub chcesz założyć sprawę, zadzwoń do  
HELP pod numer 22 99 99 99

Więcej informacji o systemie znajdziesz 
na stronie help.no lub nnn.no. Możesz 
też skontaktować się z przedstawicielem 
pracowników w swoim miejscu pracy.

Bądź mądry, zapisz się do NNN już dziś! 

DARMOWA POMOC PRAWNIKA
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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.

członków i wybierz nagrodę!

Wszyscy nowi członkowie NNN 
otrzymują w podarunku super ładowarkę.

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

Ładowarka

Hulajnoga z walizką

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

Kubek termiczny 
Aladdin lifeventure

Bidon na wodę Aveo
Słuchawki
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Dochód  400 000,- NOK

Składka na związek zawodowy (1,4 %) 5 600,- NOK

Składka na oddział  (0,2 %)  800,- NOK

Roczna składka brutto 6 400,- NOK

Zwolnienie od podatku  3.850,- NOK (27%) (2017) 1 078,- NOK

Ubezpieczenie w czasie wolnym od pracy  249,-* NOK

Ubezpieczenie na życie  312,-* NOK

Ubezpieczenie grupowe domu   2 893,-** NOK

Ubezpieczenie adwokackie LOFavør   3 960,-*** NOK

Suma korzyści  8 492,- 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
*** Osoby niezrzeszone muszą płacić za ubezpieczenie adwokackie NOK 3 960,- koron

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

Składka członkowska
Na co przeznaczana jest składka? 
•  Wsparcie w przypadku strajku.
• Stypendia dla członków pragnących uzupełnić lub poszerzyć wykształcenie.
• Szkolenia dla członków i przedstawicieli związkowych.
•  Wynagrodzenie dla osób pracujących w związkach zawodowych i federacji. 
 Pomagają one między innymi w sporach, przygotowują żądania i negocjują w sprawach   
 rozliczeń wynagrodzenia, przeciwdziałają dumpingowi socjalnemu i przestępczości 
 w pracy.

Przeczytaj poniższe 
wyliczenia i zobacz sam, 

że członkowstwo w 
NNN się opłaca.



* W przypadku indywidualnego zakupu ubezpieczenia
** Ubezpieczenia mienia domowego, zakładana suma ubezpieczenia 1 200 000 NOK
*** Osoby niezrzeszone muszą płacić za ubezpieczenie adwokackie NOK 3 960,- koron

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

Deklaracja członkowska 
 Imię i nazwisko:  

 Adres: 

 Kod pocztowy / Miejscowość:                                                                                        

 E-mail:    

 Tel. komórkowy:

 Nr personalny:

 Nazwa zakładu pracy: 

 Adres zakładu pracy:

 Telefon do pracy: 

 Nazwa agencji pracy tymczasowej:

 Adres agencji pracy tymczasowej:

 Data/miejsce: 

 Imię i nazwisko osoby werbującej:   

 Nr członkowski:    

 Podpis:

 Wybrana nagroda (patrz str. 13):

 Czy jesteś członkiem innej federacji?

 Nazwa federacji:

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

Adres: NNN, PO Box 8719 Youngstorget, NO-0028 Oslo, NORWAY               

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

(11 cyfr)

(9 cyfr)

, Angielski
, Polski
, Litewski
, Rosyjski
, Słowacki
, Łotewski
, Niemiecki
, Rumuński
, Wietnamski
, Tajski
, Urdu
, Hiszpański

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



Znajdziesz nas tutaj:
Norweski Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych
(Norsk Nærings  og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget 1, NO-0028 Oslo, NORWAY
PO Box 8719 Youngstorget
Telefón: 23 10 29 60
E-mail: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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