POLSKI

Dla cudzoziemców!

1

2

Dlaczego powinieneś (powinnaś) zostać
członkiem Norweskiego Związku
Zawodowego Robotników (NAF)?
W bezpiecznym miejscu pracy:
• Otrzymujesz pensję, która Ci się należy
• Korzystasz z uprawnień, które Ci
przysługują
• Możesz być dumny ze swojej pracy
• Twój pracodawca przestrzega przepisów
norweskiego kodeksu pracy
• Możesz mieć pewność, że zachowasz pracę
• Otrzymasz pomoc od doświadczonych
negocjatorów i związkowców
• Po dokonaniu indywidualnej oceny
otrzymasz pomoc prawną w sprawach
dotyczących stosunku pracy
• Otrzymasz zasiłek w czasie strajku i
lokautu
• Możesz się starać o stypendium na
dokształcanie
• Masz prawo do otrzymania odprawy
• Sporządzana jest umowa o taryfach płac
w Twoim miejscu pracy

Co zrobi dla Ciebie NAF?
Związek skupia pracowników następujących
branży:
Norweski Związek Zawodowy Robotników
jest organizacją skupiającą wszystkich
pracujących przy utrzymaniu czystości, jako
dozorcy i konserwatorzy, przy drogach,
asfaltowaniu, na parkingach, dla spółek
budujących tunele, mosty i pobierających
opłaty za przejazdy autostradami, w klubach
środowiskowych, przemyśle skalnym, służbach
wybrzeża, na Svalbardzie, w branży operatorów maszyn.
Naszym celem jest zapewnienie Ci jak
najlepszych warunków w pracy!
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Umowa o taryfach płac pomiędzy
Norweskim Związkiem Zawodowym
Robotników a Twoim pracodawcą
zabezpieczy Cię:
Aby wprowadzić umowę o taryfach płac
Ty i Twoi koledzy musicie sami wystąpić z
inicjatywą. Dopiero wtedy NAF w Waszym
imieniu może zażądać wprowadzenia umowy
o taryfach płac w Twoim miejscu pracy.
Wtedy otrzymasz:
• Pensję w zgodzie z umową
• Zapłatę za nadgodziny
• Dodatek za pracę wieczorem,
w nocy i w święta
• Bezpłatne ubranie robocze
• Diety zgodne ze stawkami
• Emeryturę zagwarantowaną umową
(AFP)
• Gwarancję odprawy
• Pomoc lekarza zakładowego
• Ubezpieczenie
• Szkolenia i kursy
• 5-ty tydzień urlopu
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To samo dotyczy, jeżeli w inny sposób popadniesz w konflikt z Twoim pracodawcą.

W JAKIM CELU SPORZADZA SIĘ
UMOWĘ O TARYFACH PŁAC?
Głównym zadaniem związku jest zorganizowanie pracowników i sporządzenie umowy o
taryfach płac dla członków. Umowa o taryfach
płac stanowi główny powód naszego organizowania się i jest najważniejszą korzyścią
członkostwa.

Na dodatek członkowie czerpią inne korzyści z
należenia do związku i LO. Bliższą informację
możesz znaleźć tutaj i/ lub na stronach LO:
http://lofavor.no.
ILE KOSZTUJE CZŁONKOSTWO
• Składka członkowska to 1,6% pensji
rocznej brutto, świadczeń chorobowych
i urlopowych. (Albo 1,82% wyłączając
świadczenia podczas urlopu).
• Składkę członkowską można odliczyć na
zeznaniu podatkowym w kwocie do 3150
kr za rok dochodowy 2008.
• W okresie bezrobocia i od daty ustania
świadczeń chorobowych nie pobiera
się składek członkowskich. Jeżeli ten okres
przekroczy 3 miesiące, płacisz tylko 100
kr miesięcznie.
• W okresie uczęszczania do szkoły
zwolniony (-a) jesteś ze składek
członkowskich, lecz opłacasz  Podstawową
premię ubezpieczeniową i premię na
Kolektywne ubezpieczenie domu, które
obecnie wynoszą 1000 kr rocznie.
• Proponujemy również członkostwo studentom za 500 kr rocznie i uczniom bezpłatnie.

Nie jest lekko być samotnym, gdy borykamy
się z przeciwnościami losu. Wstępując do
związku, zyskujesz pewność, że ktoś załatwi
Twoje sprawy i zajmie się Twoimi uprawnieniami w miejscu pracy. Jako członek będziesz
zawsze mógł się zwrócić do służb pomocy w
postaci mężów zaufania. Unikniesz samotności
i zawsze będziesz miał kogoś, kto wystąpi w
Twoim imieniu.
Mężowie zaufania negocjują pensje i
ewentualną pracę na akord w imieniu Twoim
i Twoich kolegów oraz mierzą się z problemami, które mogą powstać w miejscu pracy.
Nawet, jeśli nie została podpisana umowa
o taryfach płac z Twoim pracodawcą, jako
członek posiadasz wynikające z niej uprawnienia i korzyści.
Jeżeli zostaniesz narażony na nieuzasadnione
wypowiedzenie z pracy lub wypadek przy
pracy lub nie otrzymasz odszkodowania, do
którego masz prawo, Związek Zawodowy
Robotników będzie mógł, po indywidualnym
rpzpatrzeniu sprawy, okazać Ci pomoc prawną
i materialną.
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LO korzyść – Ubezpieczenie od wypadków
w czasie wolnym od pracy - pokrywane
przez składkę członkowską
Ubezpieczenie od wypadków w czasie pracy,
które wszyscy pracodawcy muszą zapewnić
swoim pracownikom pokrywa tylko choroby
zawodowe i wypadki zaistniałe w pracy albo
w powiązaniu z praca. LO korzyść – Ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od
pracy pokrywa wypadki w casie wolnym od
pracy i dotyczy tylko członków. Ubezpieczenie
pokrywa zarówno zejście śmiertelne, jak i
trwałe medycznie inwalidztwo, powstałe w
konsekwencji wypadku. (Ubezpieczenie od
wypadków w czasie wolnym od pracy dotyczy
członków sektora prywatnego).

UBEZPIECZENIA GWARANCJĄ
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA I
BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ RODZINY
Ważną korzyścią wynikającą z bycia członkiem
związku jest dobry system ubezpieczeń o
dostępnej cenie, dający zabezpieczenie całej
rodzinie. Wiele ubezpieczeń pokrywanych jest
ze składek członkowskich.
LO korzyść – Kolektywne ubezpieczenie
domu – pokrywane poprzez składkę
członowską
Najlepsze w Norwegii ubezpieczenie
inwenterza nieruchomego i ruchomego.
Pełnowartościowe ubezpieczenie, które pokrywa wszelkie, w zwykły sposób poniesione
straty i szkody inwenterza nieruchomego i
ruchomego.

INNE, PRZYSTĘPNE DLA CZŁONKÓW,
OFERTY UBEZPIECZENIA
Na dodatek do ubezpieczeń, które pokrywane są ze składek otrzymasz ofertę
innych ubezpieczeń, które można wykupić
po przystępnej cenie poprzez LO- korzyść
(ubezpieczenie dziecka, ubezpieczenie w
podróży, ubezpieczenie domu, najwyższe
zabezpieczenie itd). Otrzymasz również ofertę
dobrowolnego, zbiorowego ubezpieczenia,
składającą się z  dwóch części: życie i wypadki.

LO korzyść – Podstawowe ubezpieczenie
na życie pokrywane poprzez składkę
członkowską
Stanowi pierwszą pomoc materialną dla
członka i jego rodziny. Wypłata polisy jest
najwyższa w okresach życia, w których zaciąga
się kredyty i ponosi wysokie koszty, związane z
utrzymaniem rodziny. Wypłaca się niezależnie
od przyczyny śmierci, na dodatek do innych
ewentualnych ubezpieczeń na życie.
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W JAKI SPOSÓB DOKONUJE SIĘ
WPŁAT?

CO JESZCZE MOGĘ OTRZYMAĆ
BĘDĄC CZŁONKIEM?

Składkę członkowską wpłaca się w każdym
miesiącu. Jeżeli pracujesz w przedsiębiorstwie
nie posiadającym umowy o taryfach płac/
umowy o potrącaniu składek, będziesz
otrzymywał (-a) drogą pocztową przekaz
na zapłacenie składki w każdym miesiącu.
Składka naliczana będzie od pensji
brutto, którą podałeś (-aś) w formularzu
zgłoszeniowym. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo
posiada umowę o taryfach płac/ potrącaniu
składek, to wyślemy zawiadomienie do
księgowości, by potrącali Ci składkę z pensji.
Twoim pokwitowaniem zapłacenia składki
będzie wydruk pensji. Twoim obowiązkiem
będzie sprawdzanie na wydruku w każdym
miesiącu, czy składka została potrącona.
W przeciwym razie musisz niezzwłocznie
powiadomić męża zaufania lub organ związku.
Jeżeli przez miesiąc lub dłużej nie opłacałeś
(-aś) składek/ nie potrącali ci ich z pensji, to
otrzymasz ponaglenie od związku. Jeżeli go
nie zapłacisz, to dostaniesz list ostrzegawczy
o braku płatności składek członkowskich z
terminem na odpowiedź.

Przede wszystkim będziesz mieć możliwość
przebywania w politycznej i fachowej
wspólnocie, która da Ci wpływy i władzę
nad własną sytuacją pracy i możliwość
kierowania polityką związku i jego
priorytetami. Norweski Związek Robotników
ma wpływy i władzę - używamy ich, gdy
jest to niezbędne dla poprawy sytuacji pracy
członków i przy negocjacjach z pracodawcami.
Jesteśmy organizacją usługową dla naszych
członków, w której TY znajdujesz się na
pierwszym miejscu. Masz do dyspozycji
mężów zaufania w miejscu pracy, w poszczególnych oddziałach i współpracowników w
związku, którzy okażą Ci pomoc, jeżeli masz
problemy lub chcesz uczestniczyć w pracy
związku.
Dodatkowo jesteśmy częścią największej w
kraju organizacji skupiającej pracowników LO, posiadającej ponad 850 000 członków.
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Kan sendes
ufrankert
i Norge.
Adressaten
vil betale
portoen.

Norsk Arbeidsmandsforbund
Svarsending 0493
0028 Oslo

Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon 23 06 10 50
www.arbeidsmandsforbundet.no
e-mail: norsk@arb-mand.no

Wypełnij lub skorzystaj z naszej strony internetowej

www.arbeidsmandsforbundet.no
Imię i nazwisko
Adres
Nr pocztowy/miejscowość
Tel. prywatny

Tel. służbowy

Zawód/stanowisko
Pracodawca
Miejsce pracy
Członek innego związku konfederacji LO (jaki):
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e-mail

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norweski Związek Zawodowy Robotników (NAF)
Można go zawsze odnaleźć w pobliżu
NAF można odnaleźć w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania i pracy. Skontaktuj się z
którymś z oddziałów, jeżeli chcesz zostać naszym członkiem lub uzyskać więcej informacji.

Tel. 33 03 05 15
Fax 33 03 05 14

Oddział 2 Oslo/Akershus
Postboks 8842 Youngstorget, 0028 Oslo
Adres urzędu: Henrik Ibsensgt. 9
Tel. 23 06 17 70
avd2@arb-mand.no
Fax 23 06 17 71
http://www.arbeidsmandforbundet-avd2.no/
Oddział 3 Møre i Romsdal
Storgt. 9, 6413 Molde
avd3@arb-mand.no

Tel. 71 20 16 10
Fax 71 20 16 11

Oddział 7 Południowo-Zachodni
Jens Zezlitzgt. 21, 4008 Stavanger
avd7@arb-mand.no
Urząd usługowy w Agder

Tel. 51 50 02 39
Fax 51 50 02 42
Tel. 38 09 24 70

Oddział 8 Norwegia Środkowa		
Folkets hus, 7011 Trondheim
Tel. 74 13 56 00
avd8@arb-mand.no
Fax 73 87 94 91

Oddział 9 Północ
Postboks 1060, 9503 Alta
avd9@arb-mand.no

Tel. 78 43 67 01
Fax 78 44 50 15

Oddział 4 Nordland			
Svaldbardgata 26, 8610 Grubhei
Tel. 75 12 08 88
avd4@arb-mand.no
Fax 75 12 08 99

Oddział 142 Związek Zawodowy w Longyearbyen
Postboks 408, 9171 Longyearbyen
Tel. 79 02 11 14
laf142@online.no
Fax 79 02 13 09
http://home.online.no/~laf142/

Oddział 5 Wewnątrz kraju
Fakkelgården, 2626 Lillehammer
avd54@arb-mand.no

Tel. 61 05 42 50
Fax 61 05 42 60

Oddział 111 Związek Zawodowy Górników w Løkken
7332 Løkkenverk
Tel. 72 49 67 00
Fax 72 49 63 68

Oddział 6 Zachód
Håkonsgt. 5, 5015 Bergen
avd6@arb-mand.no

Tel. 55 30 91 80
Fax 55 30 91 81

Oddział 214 Związek Zawodowy Górników w Sandbekk
4380 Hauge i Dalane
Tel. 51 47 82 97
Fax 51 47 80 38
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Design og produksjon: 07 Gruppen As, Oslo

Oddział 1 Wschód
Postboks 118, 3191 Horten
avd1@arb-mand.no

