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Dlaczego ważne jest, żeby opłacać składkę w terminie? 
 
Dział członkowski Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych 
(Bygningsarbeidernes Fagforening) na bieżąco weryfikuje wpłaty. Osoby, które 
zalegają z płatnością składek ponad trzy miesiące, zostają usunięte z listy członków 
związku zawodowego.  
 
Pamiętaj! Podstawą do rozpoczęcia pracy nad sprawą zgłoszoną do związku 
zawodowego jest uregulowanie płatności.  
 
Jak najszybciej poinformuj związek zawodowy o zmianie swojej sytuacji zawodowej. 
Od tego czy jesteś na dłuższym chorobowym, urlopie tacierzyńskim, czy AAP, itp. 
zależy wysokość składki. 
 

 
Zapoznaj się z podstawowymi zasadami płatności: 
 
Standardowa składka członkowska to 2% dochodu brutto.  
 
Jeśli Twoja firma ma podpisany układ zbiorowy (tariffavtale), składka odprowadzana 
jest przez pracodawcę.  
 
Jeśli Twoja firma ma podpisaną umowę o potrącaniu składek (trekkavtale), 
pracodawca odprowadza Twoją składkę członkowską. Możesz też samodzielnie 
odprowadzać składkę, jeśli jest ku temu poważny powód (na przykład obawiasz się 
restrykcji ze strony pracodawcy). Skontaktuj się ze związkiem zawodowym, żeby 
ustalić szczegóły płatności.  
 
Jeśli Twoja firma nie ma podpisanej umowy o potrącaniu składek, otrzymujesz ze 
związku zawodowego giro, a następnie samodzielnie obliczasz i odprowadzasz 
składkę. Pamiętaj, żeby zawsze przy wpłacie podawać numer KID.  
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Jeśli jesteś na dłuższym chorobowym i dostajesz pieniądze z NAV, a nie od 
pracodawcy, samodzielnie oblicz składkę (1,5% chorobowego brutto) i wpłać do 
związków zawodowych. Taka sama składka obowiązuje na urlopie macierzyńskim / 
tacierzyńskim.  
 
Jeśli przez pewien czas nie masz dochodu i/lub czekasz na wypłatę np. świadczenia 
chorobowego, wpłać składkę minimalną (minstekontingenten), która aktualnie wynosi 
194 NOK miesięcznie. Kiedy Twoja sytuacja się wyjaśni, skontaktuj się ze związkiem 
i uzupełnij wpłatę.  
 
Jeśli jesteś na AAP, permitteringu, dagpenger, rencie lub emeryturze wpłać składkę 
minimalną (minstekontingenten), która aktualnie wynosi 194 NOK miesięcznie. 
Składka przeznaczona jest na Twoje ubezpieczenie: 
https://www.lofavor.no/fellesforbundet  
 
Jeśli masz pytania odnośnie płatności: nie wiesz, ile zapłacić, nie masz numeru KID, 
ze względu na sytuację finansową nie możesz opłacić składki, itp. skontaktuj się z 
nami. 
 
Dział członkowski (obsługa w języku norweskim i angielskim): 
Trine Hansen: trine@bygningsarbeider.no  
 
Obsługa w języku polskim:    
Mirek Bartnik: mirek@bygningsarbeider.no, +47 463 45 753 or  
Justyna Marciniak: justyna.marciniak@bygningsarbeider.no, +47 917 91 195  
 
Obsługa w języku litewskim i rosyjskim:    
Jeanne Furunes: osloprofsajunga@gmail.com, +47 918 81 542  
 
Przejrzyj FAQ (często zadawane pytania) na stronie Fellesforbundet:   
https://www.fellesforbundet.no/kontakt-oss/ofte-stilte-sporsmal-faq/ 


