solidarnoŚć

wsparcie moralne

Im więcej nas jest, tym większą będziemy mieli siłę
przebicia w negocjacjach o sprawiedliwe płace,
bezpieczną pracę i rzetelne traktowanie w miejscu
pracy. Związek zawodowy ”Fagforbundet” dąży do
równouprawnienia w życiu zawodowym, oraz do
zapewnienia pracownikom wpływu na własne
miejsce pracy i na swój własny dzień pracy.
Poprzez swoje członkostwo umożliwiasz związkowi
negocjowanie dobrych warunków pracy i płacy dla
Ciebie i Twoich kolegów. ”Fagforbundet” pracuje
aktywnie na rzecz usług publicznych i miejsc pracy
charakteryzujących się wysoką jakością.
Jako członek ”Fagforbundet” będzie Ci przysługiwać
szereg korzyści członkowskich. Otrzymasz oferty
korzystnych umów ubezpieczeniowych, stypendium
na cele doskonalenia zawodowego, oraz ofertę
kursów i imprez organizowanych przez lokalne
oddziały związku.
Przyłącz się do wspólnoty w miejscu pracy – wstąp
do ”Fagforbundet”!

POLSK

szacunek

Jako członek ”Fagforbundet” będziesz zrzeszony w
lokalnym związku zawodowym. ”Fagforbundet” ma
około 550 lokalnych związków zawodowych w
całym kraju; w gminach, w szpitalach i w różnych
zakładach pracy w sektorze prywatnym i publicznym.
”Fagforbundet” jest najliczniejszym związkiem
zawodowym wchodzącym w skład LO, największej
konfederacji związków zawodowych w Norwegii.
Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie Ci
dobrych warunków pracy i płacy. ”Fagforbundet”
dąży do sprawiedliwszego podziału dóbr w społeczeństwie i większego równouprawnienia poszczególnych grup zawodowych i społecznych. Dla
osiągnięcia tych celów potrzebujemy silnego i
wpływowego ruchu związkowego.
”Fagforbundet” stawia sobie za cel abyśmy okazywali sobie nawzajem troskę, solidarność i lojalność.

Oferta dla poszczególnych
grup zawodowych

Pomimo, że ”Fagforbundet” jest dużym związkiem
zawodowym, obejmujących wiele grup zawodowych, zorganizowaliśmy się w taki sposób, że
zadbamy o Twoje interesy zawodowe.

Wstąp do ”Fagforbundet”

Razem z nami stoisz silniej, niż sam

FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER

Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T

Fornavn
Fødsels- og personnr. (11 siffer)
Adresse
Postnr.

Poststed

Tlf. mobil el. privat

E-post
Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der
hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser.
Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren
behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven.
❍ Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver
Arbeidssted

Tlf.

Yrke/utdanning

Stilling

Prosent

Fylke

FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER
❍ Student, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Lærling, gratis
❍ Lærling, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Elever, gratis
❍ Elever, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring

❍ Høgskole ❍ Universitet
❍ VG1
❍ VG1

❍ VG2 ❍ VG3
❍ VG2 ❍ VG3

Studiested/lærlingplass
Fag/linje

FYLLES UT AV ALLE:

Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år)
Dato

FORSIKRING
Ved innmelding som yrkesaktiv blir du
automatisk med i LOfavør kollektive
hjemforsikring, kr 65,- per md.
og Fagforbundets Støndaskasse,
kr 17,- per md.

Etternavn

✂
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Fagforbundet Info. Foto: Trond Isaksen. Trykk: Aktietrykkeriet. 2 000 03/2012.

Dlaczego warto wstąpić do związku zawodowego?
W tym dniu, w kórym zdecydujesz się wstąpić do
związku zawodowego, podejmiesz ważną i słuszną
decyzję. W życiu zawodowym będziesz reprezentowany przez ruch związkowy.

Underskrift

E Zapisz się dzisiaj: Poślij hasło Fagforbundet medlem do 1980

I tillegg trekkes kr 21,- per md. til
Opplærings-, utviklings- og opplysningsfondet (OUO-fondet).
Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert
livs-, uføre-, og ulykkesforsikring,
dersom du ikke reserverer deg
mot denne. Forsikringen koster
kr 278,- per md.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.
Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering
om gruppeforsikringen.
Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og lever kupongen
til din lokale tillitsvalgte eller
send i posten:
Fagforbundet,
Postboks 7003 St. Olavs plass
0130 Oslo

Powyższe sekcje pracują nad zagadnieniami takimi
jak kształcenie zawodowe, etyka zawodowa i
środowisko pracy. Wypowiadają się one również w
kwestiach dotyczących płac i innych warunków
pracy.

Problemy w miejscu pracy

Jeżeli doświadczasz problemów w miejscu pracy,
trudno jest je rozwiązać samemu. Potrzebujesz
wtedy silnego związku zawodowego i mądrego
męża zaufania, którzy mogą okazać Ci wsparcie i
pomoc. Większość sporów między pracodawcą a
pracownikiem jest rozwiązywanych przez miejscowych mężów zaufania.
”Fagforbundet” ma mężów zaufania niemal we
wszystkich gminach i prawie we wszystkich
miejscach pracy, w których mamy członków.

✂

Fagforbundet
Svarsending 0190
0090 Oslo
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Związek nasz składa się z czterech sekcji:
– Sekcja pracowników służb medycznych i
socjalnych
– Sekcja pracowników kościołów i związków
wyznaniowych, sektora kultury i opieki nad
dziećmi i młodzieżą
– Sekcja pracowników komunikacji publicznej i
służb technicznych
– Sekcja pracowników administracyjnych

Na dodatek, nasze zrzeszenie ma własnych
adwokatów, którzy wspólnie z biurem prawnym

LO, udzielają pomocy prawnej członkom w
sprawach dotyczących miejsca pracy.

Stypendium na
doskonalenie zawodowe

”Fagforbundet” przydziela corocznie swoim
członkom wiele milionów koron tytułem stypendium
na cele doskonalenia zawodowego. Możesz otrzymać
do 12 000 koron norweskich rocznie na kształcenie
podyplomowe, lub dalsze doskonalenie zawodowe.

Korzyści członkowskie (”LOfavør”)

Korzyści członkowskie noszą wspólną nazwę
”LOfavør”. „LOfavør” oferuje między innymi
najlepsze i najtańsze grupowe ubezpieczenie
domu i mienia ruchomego, jak również szereg
innych korzystnych ofert. Możesz o nich przeczytać
w witrynie internetowej www.lofavor.no.

Gazeta związkowa

Gazeta związkowa dla członków ”Fagforbundet”
nosi nazwę ”Fagbladet”. Każde wydanie gazety
zawiera osobne strony dotyczące poszczególnych
sekcji związku, dostarczające Ci aktualności na
temat Twojej dziedziny zawodowej.

Walka z ubóstwem

”Fagforbundet” angażuje się w walkę z ubóstwem,
zarówno w Norwegii jak i na arenie międzynarodowej. Uczestniczymy w międzynarodowych kampaniach nakierowanych na zwalczanie ubóstwa.

Dodatkowo, zbudowaliśmy wioskę dziecięcą SOS w
Angoli i prowadzimy projekty solidarnościowe,
między innymi w Palestynie, wspólnie z organizacją pozarządową ”Norsk Folkehjelp”.

Składka członkowska

Członkowie aktywni zawodowo płacą 1,45 procent
wynagrodzenia brutto jako składkę członkowską.
Do tego dochodzą obowiązkowe ubezpieczenia i
składka na fundusz doskonalenia zawodowego i
rozwoju.
Twój lokalny związek zawodowy może uchwalić
dodatkową składkę członkowską. Część składek
związkowych można odliczyć od podatku.
Dla uczniów zawodu i uczniów szkół w wieku
poniżej 20 lat, uczęszczających do szkoły średniej
lub do rocznej szkoły pomaturalnej (folkehøyskole),
członkostwo jest nieodpłatne.

Masz dalsze zapytania?

Zadzwoń na naszą infolinię, pod numer telefonu
23 06 40 00

