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Układ zbiorowy pracy jest zbiorową umową pomiędzy pracownikami 
a pracodawcami, dotyczącą warunków pracy i płacy. Pierwszorzędnym 
celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie pracowników i stworzenie 
układów zbiorowych pracy tak, abyś każdego dnia w pracy czul się 
bezpieczny. 

Razem jesteśmy silniejsi. To jest najistotniejsza korzyść z członkostwa. 

Norsk Arbeidsmandsforbund zostało założone w 1895 roku przez  
pracowników sektora infrastrukturalnego. Nasze stowarzyszenie liczy 
dziś aż 33 000 członków, pracujących jako personel utrzymywania 
czystości w sektorze prywatnym, stróże, w przemyśle maszynowym, 
asfaltowym i utrzymywania dróg, Statens vegvesen (norweskiej Dyrekcji 
Generalnej Dróg Krajowych), Kystverket (norweskiej Administarcji 
Wybrzeża) oraz NVE (Ministerstwie Zasobów Wodnych i Energii), 
przemyśle górniczym, jako dozorcy, przy likwidacji szkód, konserwac-
jach i sprzątaniu specjalistycznym, na parkingach, w centrach trenin-
gowych, spółkach budowy mostów, tuneli, pobierających opłaty za prze-
jazd, ośrodkach narciarskich, prywatnych centrach rozrywki i rekreacji, 
oraz wywodzących się z innych grup, które nie podlegają pod określone 
obszary działania związków zawodowych lub przemysłowych.

Nasze Stowarzyszenie jest związane z Landsorganisasjonen 
(konfederacją związków zawodowych) w Norwegii (LO). 

Układ zbiorowy pracy - istotna korzyść
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Zostań członkiem!Norsk Arbeidsmandsforbund • Postboks 8704, Youngstorget • 0028 Oslo 
Telefon: 815 45 100 • E-post: norsk@arb-mand.no 

www.arbeidsmandsforbundet.no 

Skontaktuj się z nami: 

www.arbeidsmandsforbundet.no



Imię: ...........................................................................................

Nazwisko: ..................................................................................

Data urodzenia: ..........................................................................

Adres: .........................................................................................

Kod pocztowy/poczta: ...............................................................

E-mail: ........................................................................................

Telefon: ......................................................................................

Rodzaj członkowstwa:  Zwykłe

    Uczeń

    Student

    Czeladnik

Zawód/Stanowisko: ....................................................................

Pracodawca:: ..............................................................................

Miejsce pracy: ............................................................................

Członek innego stowarzyszenia podlegającego LO (jakiego):

....................................................................................................

       Chcę, żeby mój oddział skontaktował się ze mną telefonicznie

Zapisać się można również za pośrednictwem 
www.arbeidsmandsforbundet.no

O
dc

ią
ć 

i w
ys

ła
ć,

 p
rz

es
ył

ka
 je

st
 ju

ż 
op

ła
co

na

Otrzymujesz:   
• Pomoc i wsparcie ze strony reprezentantów związkowych i 

pracowników z dobrą znajomością praw i umów dotyczących 
rynku pracy.  

• Pomoc przy przekwalifikowywaniu się, urlopach postojowych 
i zwolnieniach. 

• Wpływ na swoje miejsce pracy. 

• Zasiłek w razie strajku i lokautu. 

• Propozycje kursów i systemów stypendialnych.  

• Ubezpieczenia: LOfavør, Domu, Podstawowe i W czasie wolnym. 
Ubezpieczenie grupowe jest dobrowolne.  

• Ubezpieczenie adwokackie HELP, które umożliwia otrzymanie 
pomocy adwokata w sprawach z dziedziny prawa cywilnego  
w Norwegii i Szwecji. 

• Promocje na inne korzystne ubezpieczenia i korzyści członkow-
skie w ramach LOfavør. 

• Odliczenie od podatku składki członkowskiej. 

• Pismo związkowe „Arbeidsmanden” 10 razy w roku.  

Składka wynosi 1,6 % pensji brutto, świadczenia chorobowego i 
urlopowego. (Albo 1,82 % bez świadczenia urlopowego).

Nigdy nie jesteś sam

Będąc członkiem Norsk Arbeidsmandsforbund (Norweskiego 
Stowarzyszenia Ludzi Pracy), nigdy nie jesteś sam

Reprezentanci związkowi z twojej branży negocjują, w imieniu twoim  
i twoich kolegów z pracy, warunki pracy i płacy. Zajmują się problemami, 
które mogą pojawić się w miejscu pracy. Razem jesteśmy silniejsi.  

Nawet, jeśli w twoim przedsiębiorstwie nie obowiązuje układ zbiorowy 
pracy, możesz zapisać się do związku zawodowego.  Będąc członkiem, 
niezależnie od tego korzystasz z praw i przywilejów. Nigdy nie będziesz sam 
i zawsze będziesz miał system wsparcia, gdzie będziesz mógł się zgłosić – 
zarówno reprezentantów związkowych z twojej branży oraz twój oddział 
lokalny. 

W razie nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, wypadku przy pracy, lub sporu 
z pracodawcą, Norsk Arbeidsmandsforbund będzie mógł, po dokonaniu 
indywidualnej oceny, udzielić ci pomocy prawnej.

Norsk Arbeidsmandsforbund prowadzi również prace, których 
adresatem są władze norweskie, dotyczące godnych warunków pracy i 
płacy w naszych branżach.  

Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie ludzi pracy

✃


