Председателю первичной
профсоюзной организации работников
Лидского колледжа
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Веселухе Вадиму Михайловичу
_________________________________
(должность заявителя)
_________________________________
(структурное подразделение)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(контактный телефон)
_________________________________
(электронная почта)
_________________________________
(адрес)

Заявление

Прошу принять меня в члены профессионального союза работников
образования и науки и поставить на учет в первичную профсоюзную
организацию работников Лидского колледжа УО «ГрГУ имени Янки Купалы» с
ежемесячным взиманием членских взносов. С уставом Белорусского
профессионального союза работников образования и науки ознакомлен,
признаю, обязуюсь выполнять.

_________________
Дата

_________________
Подпись

Заместителю директора
Лидского колледжа
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Радченко Виктории Васильевне
_________________________________
(должность заявителя)
_________________________________
(структурное подразделение)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(контактный телефон)
_________________________________
(электронная почта)
_________________________________
(адрес)

Заявление

Прошу ежемесячно удерживать из моей заработной платы сумму членских
профсоюзных взносов в размере 1 % от начисленной заработной платы для
безналичного перечисления первичной организации профсоюза ЛК.

_________________
Дата

_________________
Подпись

Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі
Беларускі прафесіянальны саюз работнікаў
адукацыі і навукі
Уліковая картка-заява члена прафсаюза
Членскі білет №_______________

Месца працы і пасада пры запаўненні
карткі-заявы і далейшыя змяненні
Дата

Назва прадпрыемства, установы,
арганизацыі

Займаемая пасада

Лідскі каледж УА “ГрДУ імя Янкі Купалы”

Прозвішча ______________________________________________
Імя_______________ Імя па бацьку__________________________
Дата нараджэння “____” ___________________________ 19___ г.
Адукацыя________________________________________________
Месяц і год уступлення ў прафсаюз__________________________
Назва арганізацыі, якая выдавала білет, запоўніла уліковую карткузаяву Пярвічная прафсаюзная арганізацыя работнікаў Лідскага
каледжа УА “ГрДУ імя Янкі Купалы”
Дамашні адрас: __________________________________________
_______________________, № тэлефона______________________
Дата запаўнення “_____” ________________________ 20___ г.
Подпіс члена прафсаюза _______________
Для
фотакарткі

М.П.
Подпіс старшыні прафкама _____________

ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________ ,
упаўнаважваю прафсаюзны камітэт забяспечыць адлічэнне з маёй
заработнай платы членскіх прафсаюзных узносаў на рахункі прафсаюзных органаў шляхам безнаяўнага пералічэння бухгалтэрыяй
установы ў памерах, вызначаных статутам галіновага прафсаюза.
Подпіс члена прафсаюза ______________
Заява кіраўніку зарэгістравана:
Увах.№ ___________________
“____” __________________ 20__ г.

Адзнака аб прыёме на ўлік, зняцці з уліку і аплаце
членскіх узносаў.
Назва
прафсаюза і
арганізацыі
Беларускі
прафсаюз
работнікаў
адукацыі і навукі;
Профарганізацыя
работнікаў
Лідскага каледжа

Прыняты на ўлік
Дата
Подпіс,
пячатка
прафкама

Зняты з уліку
Дата
Подпіс,
пячатка
прафкама

Узносы
заплачаны (з
такога па такі
час)

