
We help you with the challenges of employment 
contracts, agreements on working hours and getting 
paid the proper wage. We also help you to gain greater 
influence over your own working situation. We in the 
Norwegian Union of General Workers help working 
people achieve a dignified workday.

Membership pays off!

Tel:  815 45 100 | Adres mailowy: norsk@arb-mand.no
www.arbeidsmandsforbundet.no

ZOSTAŃ CZŁONKIEM!

www.arbeidsmandsforbundet.no

Wyślij kod SMS-em:
ARBEID MEDLEM

<Twoje imię i nazwisko> na nr. 26112

Opłaca się być członkiem!
Pomożemy Ci z wyzwaniami związanymi z
umowami o pracę, regulacjami czasu pracy i
właściwą wypłatą. Pomożemy Ci także w tym,
abyś miał większy wpływ na swoją sytuację
w pracy. W Norweskim Związku Zawodowym 
pomagamy pracownikom, aby mieli godną pracę.
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JOIN US TODAY!
www.arbeidsmandsforbundet.no

Send this code by text message:

ARBEID MEDLEM  <Your name> to 26112

Telephone: +47 22 40 10 60 | E-mail: norsk@arbmand.no 
www.arbeidsmandsforbundet.no
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JOIN THE NORWEGIAN 
UNION OF GENERAL 

WORKERS!



www.arbeidsmandsforbundet.no

Norweski związek zawodowy jest organizacją, 
którzy walczy o wypłatę pracowników oraz 
prawa i godność pracownika.
Organizujemy pracowników i tworzymy dla 
nich porozumienia zbiorowe. Dla większości 
członków najważniejszym powodem do 
zrzeszania się jest porozumienie zbiorowe, 
które zapewnia solidne warunki pracy.

Porozumienie zbiorowe zapewnia bezpieczeństwo 
w pracy. Gwarantuje także pracownikom
sprawiedliwą wypłatę. Walczymy o to, aby wszyscy 
dostawali taką pensję, na jaką zasługują, oraz o to, 
aby nikt nie wykorzystywał innych dla własnej
korzyści. Razem zapewniamy pracownikom 
codzienne bezpieczeństwo na miejscu pracy.

Razem jesteśmy silniejsi
Jesteśmy związkiem, który łączy ludzi. Razem jesteśmy 
silniejsi. W celu zapewnienia sprawiedliwej wypłaty, 
konieczne jest zrzeszanie się. Przewodniczący
związków zawodowych w imieniu Twoim i Twoich 
kolegów negocjują kwestie płac oraz warunków pracy. 
Nie musisz być sam i możesz mieć zawsze kogoś, kto 
może przedstawić Twoją sprawę. Nawet jeśli w Twoim 
miejscu pracy nie ma porozumienia zbiorowego, 
wciąż możesz przystąpić do związków zawodowych. 
Jako członek masz prawa oraz korzyści.

www.arbeidsmandsforbundet.no

• Bezpłatna pomoc i wsparcie doświadczonych  
 negocjatorów i pracowników organizacji.
• Zapewnienie warunków pracy i płac.
• Wsparcie i pomoc w związku z restrukturyzacją,  
 zwolnieniami i dymisjami pracowników.
• Przewodniczący związków mający kompetencje  
 w związku z ustawami i porozumieniami
 środowiska pracy zapewnią osobę, która jest  
 gotowa Ci pomóc.
• Bezpieczeństwo w życiu prywatnym. Polisa  
 ubezpieczeniowa w firmie  LOfavør obejmująca  
 majątek domowy, majątek ruchomy,
 ubezpieczenia w wolnym czasie i ubezpieczenia  
 podstawowe również są zawarte w członkostwie.

We are a union that unites people at work. We stand 
stronger together. Unions are necessary to ensure 
fair wages. Union officials negotiate wages and 
working conditions on behalf of you and your  
colleagues. You avoid being left on your own, and  
you always have someone who can plead your case. 
You can join the union even though there is no  
collective agreement at your place of business.  
As a member, you have both rights and benefits.

We stand stronger together

The Norwegian Union of General Workers is an  
organization that fights for workers’ wages, rights 
and dignity. We organize wage earners, negotiate 
and enter into collective agreements for our 
members. The collective agreement ensures reliable 
working conditions, which is the main reason why 
most people join a union.

The collective agreement provides a sense of 
security at work. You as a worker are guaranteed a 
fair wage. We fight so that everyone earns the wage 
he or she deserves, and so that no one will be able 
to exploit another for their own gain. Together we 
ensure workers a secure day at work everyday.
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•  Free help and support from experienced  
negotiators and union staff.

•  Secure wages and working conditions.

•  Support and assistance during restructuring, 
layoffs and dismissals.

•  Union officials with expertise in labour law and 
contract systems, ensuring that there is always 
someone standing by ready to help you.

•  Security in your private life. Insurance from 
LOfavør is included in your membership.  
It covers life and leisure injury insurance as 
well as household goods and personal property 
insurance.
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You can also register on
www.arbeidsmandsforbundet.no
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