DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

NSZZ

Ja ni¿ej podpisany/a deklarujê wst¹pienie do Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.
Bêdê stosowa³/a siê do postanowieñ Statutu Zwi¹zku.
Zobowi¹zujê siê do regularnego op³acania sk³adek zwi¹zkowych i wyra¿am zgodê na ich pobieranie przez pracodawcê
z mojego wynagrodzenia.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w deklaracji wy³¹cznie dla wewnêtrznych potrzeb NSZZ „Solidarnoœæ”. Jestem œwiadomy(a) faktu, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do moich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
Nazwisko

Imiê

PESEL

Adres zamieszkania - miejscowoœæ

Kod pocztowy

Nr domu

Ulica

Telefon

Nr lokalu

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Zak³ad pracy

Adres - miejscowoœæ

Kod pocztowy

Numer

Ulica

Data

Podpis

WNIOSEK DO KSIÊGOWOŒCI
...............................................................................................................................................................................................................................
Nazwa zak³adu pracy

Nazwisko i imiê

PESEL

Proszê o pobieranie przez pracodawcê z mojego wynagrodzenia sk³adki zwi¹zkowej na rzecz NSZZ „Solidarnoœæ” – stanowi¹cej 0, 82%:
a/ miesiêcznych przychodów, osi¹ganych u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzglêdnieniem dodatków
p³acowych, z wyj¹tkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, ró¿nego rodzaju deputatów,
rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowañ, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz œwiadczeñ finansowanych ze œrodków
przeznaczonych na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub œwiadczeñ urlopowych wyp³acanych
w zamian tych œwiadczeñ.
b/ pobieranych pieniê¿nych zasi³ków chorobowych i opiekuñczych z ubezpieczenia spo³ecznego.

Data

Podpis

Przyjêto do organizacji zwi¹zkowej uchwa³¹ nr .................................. dnia .................................. .

.............................................
Podpis

Ustanie cz³onkostwa (przyczyna) ....................................................................................................
.................................................................................................................. dnia .............................. .

.............................................
Podpis

ZG£OSZENIE

NSZZ

Potwierdzam przynale¿noœæ do Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.
Bêdê stosowa³/a siê do postanowieñ Statutu Zwi¹zku.
Zobowi¹zujê siê do regularnego op³acania sk³adek zwi¹zkowych i wyra¿am zgodê na ich pobieranie przez pracodawcê
z mojego wynagrodzenia.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w deklaracji wy³¹cznie dla wewnêtrznych potrzeb NSZZ „Solidarnoœæ”. Jestem œwiadomy(a) faktu, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do moich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
Nazwisko

Imiê

PESEL

Adres zamieszkania - miejscowoœæ

Kod pocztowy

Nr domu

Ulica

Telefon

Nr lokalu

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Zak³ad pracy

Adres - miejscowoœæ

Kod pocztowy

Numer

Ulica

Integralnym za³¹cznikiem do niniejszego dokumentu jest kopia deklaracji cz³onkowskiej
potwierdzona przez organizacjê przyjmuj¹c¹ do NSZZ „Solidarnoœæ”.
Data

Podpis

WNIOSEK DO KSIÊGOWOŒCI
...............................................................................................................................................................................................................................
Nazwa zak³adu pracy

Nazwisko i imiê

PESEL

Proszê o pobieranie przez pracodawcê z mojego wynagrodzenia sk³adki zwi¹zkowej na rzecz NSZZ „Solidarnoœæ” – stanowi¹cej 0, 82%:
a/ miesiêcznych przychodów, osi¹ganych u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzglêdnieniem dodatków
p³acowych, z wyj¹tkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, ró¿nego rodzaju deputatów,
rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowañ, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz œwiadczeñ finansowanych ze œrodków
przeznaczonych na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub œwiadczeñ urlopowych wyp³acanych
w zamian tych œwiadczeñ.
b/ pobieranych pieniê¿nych zasi³ków chorobowych i opiekuñczych z ubezpieczenia spo³ecznego.

Data

Podpis

