Deklaracja członkowska
Wolnego Związku Zawodowego
„Forum-Oświata”
Przynależność do Wolnego Związku
Zawodowego „Forum-Oświata”
zapewnia Tobie:

Deklaracja członkowska
Wolnego Związku Zawodowego
„Forum-Oświata”
Przynależność do Wolnego Związku
Zawodowego „Forum-Oświata”
zapewnia Tobie:

reprezentowanie Twoich interesów przed
pra codawca organem prowadzącym i sprawującym
nadzór pedagogiczny (w trakcie zawierania umów

reprezentowanie Twoich interesów przed
pra codawca organem prowadzącym i sprawującym
nadzór pedagogiczny (w trakcie zawierania umów

o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, na poszczególnych
etapach awansu zawodowego, oceny pracy, postępowań
dyscyplinarnych, itp.),

o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, na poszczególnych
etapach awansu zawodowego, oceny pracy, postępowań
dyscyplinarnych, itp.),

profesjonalną pomoc prawną oraz nieograniczony
dost ę p do obowiązujących przepisów pra wa
(w pracy i życiu prywatnym),

profesjonalną pomoc prawną oraz nieograniczony
dost ę p do obowiązujących przepisów pra wa
(w pracy i życiu prywatnym),

korzystną ofertę ubezpieczeń grupowych ,
realny wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy
pracodawcą i pracowni kami,

korzystną ofertę ubezpieczeń grupowych ,
realny wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy
pracodawcą i pracowni kami,

pomoc socjalną i wsparc ie materialne w trudnych
sytuacjach życiowych,

pomoc socjalną i wsparc ie materialne w trudnych
sytuacjach życiowych,

szkolenia i możliwość wymiany doświad czeń oraz
wsparcie koleżeńskie,

szkolenia i możliwość wymiany doświad czeń oraz
wsparcie koleżeńskie,

możliwość pracy na rzecz całego środowiska
oświatowego .

możliwość pracy na rzecz całego środowiska
oświatowego .
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Deklaracja członkowska
Wolnego Związku Zawodowego
"Forum _ Oświata"

Oświadczenie pracownika

1. NAZWISKO
2. IMIĘ / IMIONA
3. IMIĘ OJCA
4. Data urodzenia
5. Miejsce urodzenia
6. Numer PESEL
7. Adres zamieszkania

(miejscowość, nr kodu pocztowego)
(ulica, nr domu i nr mieszkania)

8. Numer telefonu / e-mail
9. Zakład pracy
10. Stanowisko/Stopień awansu zawodowego
11 . Dotychczasowa przynależność związkowa
(nazwa organizacji, daty wstąpienia

oraz wystąpienia)

Ja niżej podpisana/-ny oświadczam, że:
1. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Wolnego Związku Zawodowego
„Forum – Oświata”.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Związku.
3. Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia składki
członkowskiej w wysokości 0,80% miesięcznych przychodów brutto,
osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy
lub na podstawie mianowania z uwzględnieniem dodatków płacowych
oraz pobieranych zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
W przypadku osób pracujących zarobkowo na innej podstawie prawnej
niż stosunek pracy składka członkowska wynosi dwukrotność minimalnej
stawki godzinowej brutto płatnej miesięcznie.

…………………………..
(miejscowość, data)

………………………………...
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W związku z wstąpieniem do WZZ „Forum – Oświata”
oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącanie z mojego
wynagrodzenia składki członkowskiej ustalonej na poziomie 0,80%
miesięcznych przychodów brutto, osiąganych u pracodawcy z tytułu
zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie mianowania
z uwzględnieniem dodatków płacowych i pobieranych zasiłków
z ubezpieczenia społecznego.
Składka członkowska naliczana jest od następujących tytułów:
- wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami,
- wynagrodzenia i zasiłku chorobowego,
- zasiłku macierzyńskiego,
- wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- świadczenia rehabilitacyjnego,
- odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia,
- wyrównania z tytułu niedoszacowania w/w świadczeń.
Wolne od potrącania składki członkowskiej są:
-

zasiłek opiekuńczy i wychowawczy,
nagrody,
odprawy emerytalno – rentowe,
zasiłki rodzinne, deputaty i rekompensaty.

\

W przypadku osób pracujących zarobkowo na innej podstawie
prawnej niż stosunek pracy składka członkowska wynosi dwukrotność
minimalnej stawki godzinowej brutto płatnej miesięcznie.
Upoważniam Pracodawcę do podejmowania tych należności
bezpośrednio z mojego wynagrodzenia.
Zgoda powyższa jest nieodwołalna i obowiązuje przez cały okres
mojej przynależności do WZZ „ Forum – Oświata” .

(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Decyzja zakładowej organizacji związkowej:
Przyjęto / odrzucono – Uchwała ...................................... Nr ………..…….. z dnia
………………. . Wydano legitymację Nr ……..…………... z dnia ……………
…………………………………………………………………….........
(czytelny podpis osoby działającej w imieniu organizacji zakładowej)

…………………………….
(miejscowość, data)
1

………………………………...
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Niniejsze oświadczenie zostaje sporządzone dla potrzeb pracodawcy

