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Norweski Związek Zawodowy Przemysłu 
Spożywczego i Branż Pokrewnych (NNN)

Dzięki tej broszurze dowiesz się, czym jest NNN, co oznacza przynależność  
do związku, jakie płyną z niej korzyści i jak wspólnie przyczyniamy się do 
lepszego i bezpieczniejszego życia zawodowego. 

NNN to związek zawodowy osób zatrudnionych w branży spożywczej. 
Organizacja liczy ponad 28 000 członków. Wraz z innymi związkami 
należącymi do LO zrzeszamy łącznie ponad 970 000 pracowników. 
Związek został założony w 1923 roku. Mamy więc prawie 100 lat 
doświadczenia w zawieraniu układów zbiorowych! Naszą specjalizacją 
są warunki pracy i płacy. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. 

NNN jest niezależny i niepowiązany z żadną partią polityczną. 
Nie oznacza to jednak, że nie mamy własnych poglądów. Angażujemy 
się we wszystkie kwestie, które mają wpływ na codzienne życie 
członków związku. Wywieramy nacisk na partie polityczne, 
by działały na rzecz dobrych warunków dla pracowników naszej branży. 

Jako związek pragniemy uczestniczyć w debacie społecznej. 
Wiemy, że nasi członkowie lubią proste i jasne słowa! 

Członkowie związku zrzeszają się w klubach w swoich zakładach pracy. 
Wybierają tam swoich przedstawicieli, którzy służą im pomocą. 
Siedziba główna związku znajduje się w Oslo.

Śledź nas online: nnn.no 

Facebook  facebook.com/NNNforbund 

Instagram  @nnn.forbund

http://www.nnn.no
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Chronimy Cię w pracy 
i w domu

NNN MOŻE POMÓC CI W WIELU 
OBSZARACH ŻYCIA ZAWODOWEGO

• Wynagrodzenie i stawki

• Środowisko pracy

• Wypowiedzenie/zwolnienie z pracy

• Czas pracy

• Stosunek pracy

• Restrukturyzacja

• Podnoszenie kwalifikacji

• Urlop

• Emerytura/program AFP

Życie zawodowe w Norwegii uchodzi generalnie 
za dobre i bezpieczne. Wiele osób zauważa jednak, 
że codzienność w pracy stała się trudniejsza 
i że potrzebne im jest wsparcie organizacji. 
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Bądź mądry, wstąp do NNN jeszcze dziś! 

Bezpłatna pomoc prawna

JAKO AKTYWNY ZAWODOWO CZŁONEK NNN ZYSKUJESZ 
BEZPŁATNE UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczenie pomocy prawnej LOfavørs 
 
Ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej obejmuje:

• Umowy między konkubentami

•  Rozwody

•  Podział opieki nad dzieckiem

•  Konflikt sąsiedzki

•  Umowy kupna itp.

Osoby niezrzeszone w związku zawodowym płacą za to ubezpieczenie 
4 440,- NOK rocznie. 

Jeżeli masz pytania dotyczące ubezpieczenia lub chcesz założyć sprawę, 
zadzwoń na linię POMOC pod numerem 22 99 99 99

Dowiedz się więcej o programie na stronie help.no lub nnn.no

Możesz też skontaktować się z przedstawicielem związku 
w Twoim zakładzie pracy.

http://www.help.no
http://www.nnn.no


5

CZŁONKOM NNN PRZYSŁUGUJĄ DOBRE 
PAKIETY UBEZPIECZENIOWE

LOfavør Innboforsikring – Najlepsze norweskie ubezpieczenie ruchomości 
domowych. Obejmuje szkody wywołane m.in. pożarem, wybuchem lub 
zalaniem, a także włamanie i kradzież roweru.

LOfavør Grunnforsikring – ubezpieczenie na życie obejmuje śmierć 
ubezpieczonego, jego małżonka lub konkubenta, a także mieszkających 
pod jednym dachem dzieci stanu wolnego do 21 roku życia, na całym świecie, 
bez względu na przyczynę.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring – ubezpieczenie czasu wolnego obejmuje 
śmierć i trwałe kalectwo, będące wynikiem wypadku w czasie wolnym od pracy. 
Pokrywa między innymi koszty wizyt lekarskich i stomatologicznych, a także 
leczenia i hospitalizacji w prywatnych przychodniach i klinikach, na warunkach 
określonych w umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym.

LOfavør Advokatforsikring – ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej 
obejmuje szereg spraw z życia prywatnego, takich jak umowy między 
konkubentami, umowy kupna, rozwody, podział opieki nad dziećmi czy 
konflikty sąsiedzkie. Dowiedz się więcej na help.no.

Jako członek związku nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza 
opłatą członkowską.

LOfavør to program korzyści dla członków wszystkich związków 
zawodowych zrzeszonych w konfederacji LO.

Więcej informacji znajdziesz na stronie LOfavor.no.

Członkostwo w NNN to najlepsze 
zabezpieczenie dla wszystkich 
pracowników w branży.

Ściągnij aplikację 
członkowską
LOFavør stąd:
app.lofavor.no

Ściągnij aplikację LOFavør - 
Husk hva du har
(spis ruchomości) stąd:
huskhvaduhar.no/welcome

http://www.LOfavor.no
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Korzyści z członkostwa
Oto zestawienie najważniejszych korzyści z przynależności do związku 
zawodowego w zakładzie pracy objętym układem zbiorowym.

* Twój zakład pracy / klub może również zawierać lokalne umowy specjalne.

Zrzeszeni, objęci układem zbiorowym Zrzeszeni, nieobjęci układem 
zbiorowym

Niezrzeszeni, nieobjęci 
układem zbiorowym

Renegocjacja stawek Prawo złożenia wniosku i prawo głosu Prawo złożenia wniosku 
lub prawo głosu

Brak prawa złożenia wniosku 
Brak prawa głosu

Wynagrodzenie Wynagrodzenie określone w umowie. Sprawdź 
właściwe wynagrodzenie na stronie nnn.no * Brak reguł Brak reguł

Czas pracy 37,5 godz. tygodniowo 40 godz. tygodniowo 40 godz. tygodniowo

Nadgodziny Co najmniej 50% dodatku 40% dodatku 40% dodatku

Dodatek nocny i weekendowy Dodatki ustalone w umowie Brak regulacji Brak regulacji

Dodatek za pracę zmianową Dodatki określone w umowie Brak regulacji Brak regulacji

Emerytura określona 
w umowie (AFP)

Prawo do emerytury AFP od 62 roku życia Nie można odejść z emeryturą AFP Nie można odejść z emeryturą AFP

Wypowiedzenie Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek

Bezpłatna pomoc prawna 
i wsparcie po weryfikacji 
przez klub i związek

Prawnik opłacany samodzielnie

Ubezpieczenie pomocy prawnej Własny prawnik, prawo prywatne Własny prawnik Brak prawnika

Urlop 5 tygodni, 12% świadczenia urlopowego 4 tygodnie i 1 dzień, 
10,2% świadczenia urlopowego

4 tygodnie i 1 dzień, 
10,2% świadczenia urlopowego

Wypadki przy pracy Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek

Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek Brak wsparcia

Kształcenie
Wsparcie z funduszu kształcenia LO, 
bezpłatne kursy i konferencje związków 
zawodowych i konfederacji

Brak wsparcia – możliwe 
bezpłatne uczestnictwo w 
kursach i konferencjach związków 
zawodowych i konfederacji

Brak wsparcia

Strajk/lockout NOK 1 100,- dziennie. Stawka indeksowana NOK 1 100,- dziennie. 
Stawka indeksowana Brak wsparcia

Ubezpieczenia i przywileje 
członkowskie

Bezpłatne dla członków Bezpłatne dla członków Brak umów / przywilejów
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Opłaca się należeć 
do związku

zawodowego i 
pracować w zakładzie 

objętym układem 
zbiorowym.

CZYM JEST UKŁAD ZBIOROWY?
Układ zbiorowy to umowa pomiędzy związkiem 
zawodowym a pracodawcą, regulująca warunki pracy 
i płacy, lub też inne kwestie związane z pracą.

Zrzeszeni, objęci układem zbiorowym Zrzeszeni, nieobjęci układem 
zbiorowym

Niezrzeszeni, nieobjęci 
układem zbiorowym

Renegocjacja stawek Prawo złożenia wniosku i prawo głosu Prawo złożenia wniosku 
lub prawo głosu

Brak prawa złożenia wniosku 
Brak prawa głosu

Wynagrodzenie Wynagrodzenie określone w umowie. Sprawdź 
właściwe wynagrodzenie na stronie nnn.no * Brak reguł Brak reguł

Czas pracy 37,5 godz. tygodniowo 40 godz. tygodniowo 40 godz. tygodniowo

Nadgodziny Co najmniej 50% dodatku 40% dodatku 40% dodatku

Dodatek nocny i weekendowy Dodatki ustalone w umowie Brak regulacji Brak regulacji

Dodatek za pracę zmianową Dodatki określone w umowie Brak regulacji Brak regulacji

Emerytura określona 
w umowie (AFP)

Prawo do emerytury AFP od 62 roku życia Nie można odejść z emeryturą AFP Nie można odejść z emeryturą AFP

Wypowiedzenie Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek

Bezpłatna pomoc prawna 
i wsparcie po weryfikacji 
przez klub i związek

Prawnik opłacany samodzielnie

Ubezpieczenie pomocy prawnej Własny prawnik, prawo prywatne Własny prawnik Brak prawnika

Urlop 5 tygodni, 12% świadczenia urlopowego 4 tygodnie i 1 dzień, 
10,2% świadczenia urlopowego

4 tygodnie i 1 dzień, 
10,2% świadczenia urlopowego

Wypadki przy pracy Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek

Bezpłatna pomoc prawna i wsparcie 
po weryfikacji przez związek Brak wsparcia

Kształcenie
Wsparcie z funduszu kształcenia LO, 
bezpłatne kursy i konferencje związków 
zawodowych i konfederacji

Brak wsparcia – możliwe 
bezpłatne uczestnictwo w 
kursach i konferencjach związków 
zawodowych i konfederacji

Brak wsparcia

Strajk/lockout NOK 1 100,- dziennie. Stawka indeksowana NOK 1 100,- dziennie. 
Stawka indeksowana Brak wsparcia

Ubezpieczenia i przywileje 
członkowskie

Bezpłatne dla członków Bezpłatne dla członków Brak umów / przywilejów
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Masz prawo do dobrego, 
sprawiedliwego wynagrodzenia

GŁÓWNYM ZADANIEM NNN JEST ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH 
WARUNKÓW PŁACY I PRACY 

Członkowie związku zyskują zarówno przywileje, jak i korzyści finansowe.
Będąc członkiem związku, masz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia*, 
w wysokości corocznie negocjowanej na poziomie lokalnym**.
Związek zawodowy broni praw swoich członków. 

Treść umowy głównej i porozumień 
znajdziesz na stronie nnn.no 

* W zależności od układów zbiorowych i lokalnych umów specjalnych.
** Przy założeniu, że firma objęta jest układem zbiorowym.

Dla naszych członków najistotniejsze 
są lokalne negocjacje płacowe 
i środowisko pracy.

http://www.nnn.no
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W TWOIM ZAKŁADZIE PRACY NAJWAŻNIEJSZY JEST KLUB ZWIĄZKOWY

NNN jest podzielony na trzy poziomy:

• Klub w każdym zakładzie pracy, wspierający Cię w kontaktach z pracodawcą
• Związki / oddziały pomagają klubom w Twoim regionie
• Federacja (z siedzibą główną w Oslo) pomaga wszystkim

 Kluby wybierają zarząd złożony z przedstawicieli pracowników.

 Przedstawiciele pilnują przestrzegania przepisów i umów w miejscu pracy, 
 a także podtrzymują udaną współpracę z zakładem pracy.

 

W naszym zakładzie 
pracy nie raz dochodziło 
do zwolnień. Wtedy naprawdę 
przekonałam się, jak dobrze 
jest należeć do NNN.
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Dochód  NOK  450 000,-

Składka członkowska (1,4 %) NOK  6 300,-

Składka na oddział (0,2 %)  NOK  900,-

Roczna składka brutto NOK  7 200,-

Zwolnienie z podatku NOK 5 800,- (22%) (2022) NOK  1 276,-

Ubezpieczenie czasu wolnego  NOK          396,-*

Ubezpieczenie na życie  NOK          360,-*

Ubezpieczenie ruchomości domowych  NOK        2 893,-**

Ubezpieczenie pomocy prawnej LOFavør  NOK       4 440,-***

Suma korzyści  NOK       9 365,-

Ile kosztuje członkostwo w NNN?
Jednym z najmocniejszych argumentów przeciwko wstąpieniu do związku 
zawodowego jest zbyt wysoki koszt. Poniższe wyliczenia dowodzą, że to nieprawda.

* Przy indywidualnym wykupieniu ubezpieczenia
** Ubezpieczenia ruchomości domowych, zakładana suma 
ubezpieczenia NOK 1 200 000,-
*** Osoby niezrzeszone w związku zawodowym płacą 4 440,- NOK 
rocznie za ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej

Składka członkowska

Na co przeznaczane są wpływy ze składek? 
•  Wsparcie w przypadku strajku
•  Ubezpieczenia
•  Stypendia edukacyjne dla członków pragnących uzupełnić lub 
 poszerzyć wykształcenie
•  Kursy dla członków i przedstawicieli związku 
•  Wynagrodzenia pracowników związków zawodowych i federacji.  
 Do ich zadań należy m.in. pomoc w przypadku sporu, opracowanie żądań 
 i negocjowanie płac, przeciwdziałanie dumpingowi socjalnemu oraz   
 przestępstwom przeciwko pracownikom.

Poniższe 
wyliczenia dowodzą, 
że na członkostwie 

w NNN możesz 
tylko zyskać.



Deklarację członkowską przekaż 
przedstawicielowi związkowemu 
w Twoim zakładzie pracy. 
Jeżeli związek nie ma tam 
swojego przedstawiciela, prześlij 
deklarację pocztą. 

Adres: NNN, Torggt.12, 
0181 Oslo

 
 Imię i nazwisko: 

 Adres: 

 Kod pocztowy / miejscowość:

 E-mail:

 Telefon komórkowy:

 Numer personalny: (11 cyfr)

 Nazwa zakładu pracy:

 Adres zakładu pracy:

  Nazwa agencji pracy tymczasowej:

 Data / miejsce:

 Nazwisko osoby rekrutującej:

 Nr członkowski:

 Podpis:

 Czy jesteś członkiem innego związku zawodowego?

 Nazwa związku:           

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

Chcę otrzymać list powitalny 
w następującym języku 
(zaznacz właściwy):

Zarejestruj się na naszej stronie internetowej 
nnn.no lub wypełnij deklarację członkowską.
Pisz wyraźnie.

DEKLARACJA 
CZŁONKOWSKA:

NAGRODA ZA 
POLECENIE:

http://www.nnn.no
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Tutaj nas znajdziesz:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Adres korespondencyjny: Torggata 12, 0181 Oslo 
Adres siedziby: Torggata 15, 0181 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
E-mail: firmapost@nnn.no

nnn.no

Witamy w NNN!

http://www.nnn.no

