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Oslo, 11 kwietnia 2021 

Wynik negocjacji między Konfederacją Związków 

Zawodowych (LO) a Konfederacją Norweskich 

Przedsiębiorców (NHO) 

 

 Dodatek ogólny dla wszystkich w wysokości 2,25 NOK na godzinę od 1 kwietnia. 

 Dodatek dla pracowników nisko opłacanych w wysokości 1,- NOK na godzinę, dla 

wszystkich pracowników objętych porozumieniami, w których średnie wynagrodzenie 

wynosi mniej niż 90% średniego wynagrodzenia robotnika przemysłowego. (Średnie 

wynagrodzenie robotnika przemysłowego wynosi 506 630 NOK w skali rocznej. 90% 

to 455 967 NOK.) 

 Dodatek dla pracowników nisko opłacanych będzie szczególnie korzystny dla kobiet. 

Blisko połowa pracowników, którzy otrzymują ten dodatek, to kobiety. Odsetek kobiet 

objętych układem zbiorowym pracy wynosi natomiast nieco ponad 20%. 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczono wykaz porozumień objętych dodatkiem dla pracowników 

nisko opłacanych. 

Dowiedz się więcej na www.lo.no 

 

 

 

Komisja negocjacyjna jednogłośnie zaleca przyjęcie wyniku 

negocjacji. Rada nadzorcza LO ustosunkuje się do wyniku negocjacji 

6 maja 2021. 

http://www.lo.no/


 

 

Układ zbiorowy pracy 2021 

Porozumienia objęte dodatkiem dla pracowników nisko opłacanych: 

10 Porozumienie ws. personelu sprzątającego 

14 Porozumienie ws. pracowników ochrony 

55  Introligatornie 

56 Drukarnie i zakłady graficzne 

57 Fabryki tektury falistej, wyrobów tekturowych i in. 

70  Porozumienie ws. pracowników sklepów - HK 

79 Umowa ogólnokrajowa ws. branży hotelowo-restauracyjnej 

105 Pralnie wodne i chemiczne 

133 Porozumienie ws. piekarzy i cukierników 

293 Porozumienie ws. pracowników usług gastronomicznych w zakładach przemysłowych  

296 Porozumienie ws. robotników przemysłowych LO-TEKO 

301 Zakłady usług parkingowych 

329 Przemysł szklarski i ceramiczny 

333 Ośrodki narciarskie 

345 Porozumienie ws. wypożyczalni samochodów 

370  Porozumienie ws. pracowników zatrudnionych przy wykorzystaniu zasobów      

naturalnych 

377 Firmy transportowe w Norwegii 

390 Porozumienie ws. branży usług naprawczych i konserwacyjnych  

415 Umowy ws. pracowników branży rozrywkowej i rekreacyjnej  

457 Umowa ws. roznosicieli gazet 

477 Zakłady przyjazne środowisku z siedzibą w Norwegii 

487 Porozumienie ws. zakładów aktywizacji zawodowej 

521 Pielęgniarze weterynaryjni i asystenci zatrudnieni w klinikach 

525 Rolnictwo i ogrodnictwo 

 

Z odrębnego protokołu między stronami wynika, że oprócz wyżej wymienionych porozumień 

odpowiednie dodatki dostaną poszczególne zakłady objęte oddzielnymi porozumieniami. 

 

 


