Składki Członkowskie to Nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu,
jakim jest zorganizowanie Silnej i Licznej Organizacji Związkowej.
Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie
pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych dla Członków
Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
Miesięczna składka członkowska wynosi: dla osób będących w stosunku pracy - 0, 82%
Obliczenie wysokości składki: Wynagrodzenie brutto x 0, 82% = wysokość składki;
Przykład: 1800 zł x 0, 82% = 14, 76 zł – czy to tak wiele?
Składka Członkowska – to jeden z ważnych instrumentów do Samodzielnej i Niezależnej od
pracodawcy Działalności Związkowej.
100% - składki od Członków Związku podlega podziałowi:
 60% składki pozostaje do dyspozycji Organizacji Zakładowej.
Pieniądze te są przeznaczane na bieżącą działalność Organizacji Związkowej, tj. m.in. na:
- wypłacanie zasiłków i zapomóg Statutowych takich jak: z tytułu urodzenia dziecka, adopcji
dziecka, śmierci członka Związku, śmierci członka rodziny oraz może realizować inną pomoc
finansową – zgodnie z Uchwałą Finansową Krajowego Zjazdu Delegatów;
- dokonuje się zakupów podstawowych materiałów biurowych;
- pokrywa się koszty delegacji członków Komisji Zakładowej;
- o przeznaczeniu tych pieniędzy na inne cele decyduje Uchwała Komisji Zakładowej.
Jeżeli Organizacja Zakładowa tak postanowi, również udzielanie pomocy finansowej w
indywidualnych przypadkach losowych.
 40% składki przekazywane jest do Zarządu Regionu, z czego;
25% - pozostaje do dyspozycji Zarządu Regionu i przeznacza się m.in. na:
- pomoc prawną dla członków Związku i Organizacji Zakładowych;
- organizowanie szkoleń dla członków Związku;
- utworzenie funduszu dla szykanowanych za działalność Związkową Członków Związku;
- prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, drukowanie dla Organizacji ulotek,
plakatów, itp.;
- organizowanie uroczystości.

10% - przekazywane jest do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która składki te
przeznacza m.in. na:
- działalność struktur Branżowych;
- wszelkiego rodzaju opinie do Aktów Prawnych;
- wydawanie biuletynów informacyjnych;
- utrzymywanie strony WWW;
- współpracę Międzynarodową z innymi Centralami Związkowymi;
- doradztwo eksperckie;
- szkolenia;
- rozwój Związku;
- politykę społeczną;
- archiwum "Solidarności".
2, 5% - przekazuje na Regionalny Fundusz Strajkowy, z którego finansowane są akcje
protestacyjne w Regionie i Zakładach Pracy.
2, 5 % - przekazuje na Krajowy Fundusz Strajkowy, z którego Komisja Krajowa
finansuje ogólnopolskie akcje protestacyjne.
Składki mogą być odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę lub w szczególnych
przypadkach wpłaca się je na konto Organizacji Związkowej lub do Skarbnika.
Pamiętaj; opłacając składki Członkowskie regularnie Masz pewność, że w razie potrzeby
uzyskasz niezbędne wsparcie finansowe ze strony Organizacji Związkowej, (która Ciebie
reprezentuje) w każdej trudnej sytuacji losowej, w której się Znalazłeś/łaś.
Instrukcja Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o.o. dla członków
Związku, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę zawartą na czas określony bądź
nieokreślony i nie są wskazani z imienia i nazwiska do Pracodawcy w celu, co
miesięcznego poboru składek członkowskich, (czyli pracodawca nie wie, że są członkami
Naszej Organizacji), jednak zobowiązują się do opłacania składek indywidualnie.
Dane do przelewu:
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o.o.
Ul. Duńska 22; 97 – 500 Radomsko
Numer konta:
ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko
78 8980 0009 2001 0061 6100 0001

Składka członkowska – zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" stanowi 0, 82 % kwoty
miesięcznych przychodów:
a/
osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z
uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin
nadliczbowych/ ponadwymiarowych/ ponadnormatywnych, przychodów zwolnionych z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat,
ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń
finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
b/
pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych,
wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych).
Sposób obliczenia wysokości składki:
Wynagrodzenie brutto x 0, 82 % = wysokość składki;
Przykład:
1800 zł x 0, 82 % = 14, 76 zł
Osoby zatrudnione na umowę o pracę zawartą na czas określony bądź nieokreślony, które nie
zostały wskazane (ujawnione) z imienia i nazwiska do Pracodawcy w celu, co miesięcznego
poboru składek członkowskich a zobowiązały się do ich indywidualnego opłacania, mają
obowiązek przelać składkę na wskazane wyżej konto do dnia 15 każdego miesiąca.
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię i Nazwisko oraz miejsce wykonywania pracy (DCR bądź SKLEP: Pxxx).
Przykład wypełnionego druku przelewu dla pracownika DCR Radomsko/SKLEPU:

