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1 stycznia 2022 roku wchodz4 w Zycie przepisy przyjEte

wprowadzajqce

do projektu ustawy o podatku dochodowyrn od os6b fizycznychrozwiqzanie daj4ce
podstawg do nowej ulgi podatkowej.

Ulga ta, umozliwia6 bgdzie cztonkom organizacji zwiqzkowych odliczenie

od dochodu w rocznym zeznantu podatkowym PIT

(

od zeznanta

pocz4wszy

zlolonego zarok2022) sktadki zaplaconej za czlonkostwo w zwiqzkl zawodowym.
Maksymalna wysokoSi odliczenia to kwota 300 zl. rocznie.
WysokoS6 wydatk6w poniesionych na zwiqzek zawodowy ma by6 ustalana

na podstawie oSwiadczenia

organtzacji zwi4zkowej

o

wysokoSci skladek

wnie siony ch przez czlonka.

Powyzsze rozwrqzanie bylo bardzo dtugo wyczekiwane przez zwr4zki
zawodowe albowiem pozwala

w kohcu wyeliminowac czynnik

rzecz zniechgcaj4c4 pracownik6w do czlonkostwa

W

w

organizacji zwi4zkowej.

obecnej sytuacii ustawodawca zachgca pracownik6w

do zwrqzkow

i

angalowania sig

PodkreSlid naleLy,

i2

finansowy jako

do

wstgpowania

w dzialalnoll narzecz poprawy warunk6w pracy.
liczebnoSi czlonk6w organizacli zwi1zkowel

ma bardzo duie znaczente, bowiern silna organrzacja zwtEzkowa to organizacja
,,stoj4ca" m.in. liczbq swoich czlonk6w.

To sila przebicia wobec

pracodawcy

oraz organow wtadzy ustawodawczej i wykonawczei. Glos zwiqzkow zawodowych

bgd4cych organizacjq reprezentatywnq danej grupy

zawodowej

(a takq w

jest wylqcznie Zwiqzek Zawodowy Prokurator6w i
Pracownik6w Prokuratury) jest bardziej slyszalny i zatwahalny. Dzialania
prokuraturze

organizacji zwiqzkowej umozliwiaj4 m.in. uzyskanie dla pracownik6w lepszych
warunk6w finansowych wynagrodzenia czy warunkdw pracy. Opr6cz powyzszego,
korzySci przynalehnoSci do organizacji zwiqzkowej

w syntetycznym

skr6cie to:

z funduszu Swiadczeri socjalnych,
premii, nagr6d, zasitrki statutowe czy teL ochrona przed niezasadnym
pomoc prawna, wptyw na podziat Srodk6w

wypowiedzeniem umowy o pracg.
PrzynaleZnoSd

do rwiqzkv, daje zatem du2o korzySci dla pracownika.

Co prawda obowi4zkiem czlonka zwiqzku, co do zasady jest oplacanie skladek
cztonkowskich na organizacje zwiqzkow4, jednakze w sytuacji wprowadzanej ulgi
podatkowej, to paristwo

w

znaczflej mierze sfinansuje pracownikom dodatkow4

ochrong ich praw pracowniczych. Warto skorzystad

z takiej moZliwoSci, bowiem

od stycznia 2022 r. to naprawdg niewiele kosztuje. W przypadku naszego Zwi4zku

70 % skladki cztronkowskiej pozostaje w dyspozycji Rad Okrggowych

i

Grup

Zwiqzkowych, kt6re finansuj4 ztych Srodk6w r6lnegorodzajt Swiadczenia. System

ten

w

pol1czenht

z nowa u1g4 podatkow4 w wigkszoSci przypadk6w powoduje,

2erealna sktadka cztonkowska to symbolicznawr7cz kwota.

Serdecznie zapraszamy. Przylqczcie
Prokurator6w

i

Pracownik6w Prokuratury

sig do Zwiqzku Zawodowego
RP. Od 1 stycznia 2022 roku

bgd4 Paristwo mogli korzysta6 z nowej ulgi podatkowej wspierujqc jednoczeSnie

nasze dzialania na rzecz prokurator6w, urzgdnik6w, pracownik6w obslugi,
asystent6w, specjalist6w, analityk6w i innych osdb zatrudnionych w prokuraturze.
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Zalqcznik: wz6r deklaracji czionkowskiej (dostgpny na www.prokuratura-zz.pl; ,,zakladka:

jak zosta6 czlonkiem")

DEKLARACJA
przy st4p i en ia do Zw rqzku Zaw o dowe go Prokurator6w
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Rzeczypospolitej Polskiej

Ja.
(imig i nazwisko)

zatrudniony(a)w

, nastanowisku...........

Na podstawie art. 3 Statutu Zwi4zktt Zawodowego Prokurator6w

i

Pracownik6w Prokuratury

Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujg chgi wstqpienia do Zwiqzku.

Zobowiqztjg sig do przestrzegania Statutu ZwiEzku oraz uiszczania skladek czlonkowskich w
wysokoSci okreSlone.i przez Zjazd Krajo*y.
JednoczeSnie oSwiadczam, ze wyrazam zgodg na potr4cenie naleznych sldadek z mojego wyragrodzenia na
runczZwiagku zawodowego Prokurator6w i Pracownik6w Prokuratury RP w wysokoSci okreSlonej przszZjazd
Krajoruy, tj. 0,50 miesigcznego wynagrodzet'ia zasadniczpgo brutto, nie wigcej ri2 40 zloLych miesigcznie.

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 221
kwietrria 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznyclt w zwiqzktt z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywLr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lW E (RODO),

informujerny, iz Adrninistratorern Paristwa danych osobowych jest Zwi4zek Zawodowy
Prokurator6w i Pracownik6w Prokuratury RP, rnaj4cy siedzibg przy ul. Wita Stwosza3l,40-042
Katowice, NIP 526246 650, Kontakt: biuro@prokuratura-zz.pl
1

(tzw. zwykle) w zakresie wskazanyrn w przepisach prawa bgd4 przetwarzane
w celu przystapienia do Zwiazku na podstawie zgody osoby, kt6rej dane dotyczq tj. art. 6 ust. I lit.
Paristwa dane osobowe

a RODO

Klauzula inforrlacyjna w pelnytn brzmieniu dostgpna na stronie www.prokuratura-zz.pl w zakladce
,,ochrona danych osobowych"

WYRAZAM ZGODFINA PRZE'TWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH
wskazanych poni2ej w nastgpuj4cych celach:

przvstapienia do ZZPiPP RP na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO

.

ua

przetwarzanie nastgpui4cych kategorii danych osobowych: dane
identyfikacyjue, dane o miejscu pracy, uprawnieniach zawodowych i zajmowanym
stanowisku sluzbowym.

zgoda

przez Administratora, kt6rym jesl Zwi4zek Zawodowy Prokurator6w i Pracownik6w Prokuratury RP,
maj4cy siedzibg plzy ul. Wita Stwosza 31,40-042 Katowice, NIP 5262461650.
JednoczeSnie oSwiadczarn, 2e powylsza zgoda ma charakter calkowicie dobrowolny
wyrazenia w Zaden spos6b przymuszony/a.

(miejscowoS6)

(data)

i nie zostalern/am

(podpis)

do jej

Decvzia Prezydium Radv Okreqowei
Na podstawie art. 3 ust. 2 Statutu Rada Okrggowa Zwiqzku Zawodowego Prokurator6w i
Pracownik6w Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej

przyjmuje / nie przyjmuje

(imig i nazwisko)
w poczet czlonk6w Zwiqzku

(miejscowoS6)

(data)

(podpis Przewodnicz4cego RO)

