
Oferujemy pełny wachlarz usług i korzyści dla naszych członków, 
a należą do nich: 
• porady, wsparcie i pomoc w pracy, gdy zaistnieje taka potrzeba 
• infolinia czynna do północy 
• pomoc prawna dla Ciebie w pracy i dla członków rodziny w 

domu* 
• wsparcie fi nansowe i doradztwo kredytowe w trudnych chwilach 
• odszkodowania za wypadki i obrażenia odniesione w pracy. 

Ponadto, wyłącznie dla naszych członków, oferujemy liczne zniżki, 
dzięki którym Ty i Twoja rodzina zaoszczędzicie, robiąc zakupy, 
wykupując ubezpieczenie lub wczasy. 

A wszystko to można uzyskać już za jedyne 1,30£ miesięcznie – 
w zależności od zarobków. 
*odwiedź unison.org.uk/for-members/legal-services i poznaj 
szczegóły

CAŁKOWITA 
OPIEKA 
GDZIEKOLWIEK 
PRACUJESZ 
Obawiasz się o pracę w tych niepewnych 
czasach? Jeśli pracujesz w prywatnej 
fi rmie lub organizacji pozarządowej 
świadczącej usługi publiczne, 
nadszedł czas, aby dołączyć 
do UNISON.
Oferujemy pełny wachlarz usług i korzyści dla naszych członków, 

porady, wsparcie i pomoc w pracy, gdy zaistnieje taka potrzeba 

Obawiasz się o pracę w tych niepewnych  
od 1,30 £ miesięcznie

UNISON – całkowita opieka dla Ciebie
POLISH



email /

Employer’s name /

Your job title/occupation /

Payroll number (from your payslip) /

Phone number (please indicate if home, work or mobile) National insurance number (from your payslip)

Title / First name /

Surname/family name / Date of birth /

Home address /

Postcode /

Workplace name and address /

Please give your ethnic origin (tick one box): /

■  Bangladeshi  
 
■  Chinese  
 
■  Indian  
 

■  Pakistani  
 

■  Asian UK  
 
■  Asian other  
 

■  Black African  
 
■  Black Caribbean  
 
■  Black UK 
  

■  Black other  
 

■  White UK  
 
■  Irish  
 

■  White other

Tell us about you /➊

Tell us about your job /➋

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.

  Our Affi liated Political Fund takes UNISON members’ views directly 
into the Labour Party, working to promote UNISON policies.

  The General Political Fund is used to pay for branch, regional and 
national campaigns but is independent of any political party.

One of the ways UNISON works on your behalf is through political 
campaigning. Your subscription includes a political fund payment so you 
won’t pay any extra, but in UNISON you choose how you want that money 
to be used. 

What you will pay each month   Choose your political fund  ➌ ➍

  ▼  
 £0–£2,000  £1.30 
 £2,001–£5,000  £3.50 
 £5,001–£8,000  £5.30 
 £8,001–£11,000  £6.60 
  £11,001–£14,000  £7.85 
 £14,001–£17,000  £9.70 
 £17,001–£20,000  £11.50 
 £20,001–£25,000  £14.00 
 £25,001–£30,000  £17.25 
 £30,001–£35,000  £20.30 
 £35,000+  £22.50

Join UNISON –
essential cover wherever you work 

Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page

Please tick one box only. /

 Annual pay Your subscription

Postcode \

 / /

Dołącz do UNISON –
całkowita opieka gdziekolwiek pracujesz 
Po prostu wypełnij poniższy formularz i przekaż go przedstawicielowi oddziału lub wyślij na adres podany na ostatniej stronie

email

Numer telefonu (należy wskazać, czy domowy, służbowy lub komórkowy) Numer ubezpieczenia społecznego (z paska wypłaty)

Tytuł Imię

Nazwisko Data urodzenia

Adres domowy

Kod pocztowy

Opowiedz nam o sobie

Nazwa pracodawcy

Nazwa stanowiska/zawód

Nazwa i adres zakładu pracy 

Kod pocztowy

Należy wskazać pochodzenie etniczne (jedna kratka): 

 Bengalskie  
 
 Chińskie  
 
 Hinduskie  
 

 Pakistańskie  
 

 Brytyjskie azjatyckie  
 
 Azjatyckie inne  
 

 Afrykańskie (czarnoskóry)  
 
 Karaibskie (czarnoskóry)  
 
 Brytyjskie czarnoskóre 
  

 Czarnoskóre inne  
 

 Brytyjskie białoskóre  
 
 Irlandzkie  
 

 Białoskóre inne

Opowiedz nam o swojej pracy

Numer identyfi kacji pracownika (z paska wypłaty)

  Nasz Afi liacyjny fundusz polityczny przekazuje opinie członków UNISON 
bezpośrednio do Partii Pracy, pracując nad promocją polityki UNISON.

  Ogólny fundusz polityczny opłaca kampanie oddziałów, regionalne i 
krajowe, ale nie jest zależny od żadnej partii politycznej.

Należy zaznaczyć jeden kwadrat.

UNISON pracuje w Twoim imieniu między innymi poprzez kampanie 
polityczne.  Twoja składka obejmuje opłatę na rzecz funduszu 
politycznego, więc nie ponosisz dodatkowych kosztów i w UNISON 
decydujesz o sposobie wykorzystania tych pieniędzy. 

Należy zaznaczyć właściwą kratkę przy wysokości uzyskiwanego dochodu przed potrąceniem.

 Pensja roczna Wysokość składki

Ile będziesz płacić co miesiąc   Wybierz swój fundusz polityczny  



Instruction to your 
bank or building society
to pay by Direct Debit

UNISON

130 Euston Road

London

NW1 2AY

Please fi ll in the whole form using a ball point pen and send it to:

Name(s) of account holder(s) /

Service user number /

Reference /

Instruction to your bank or building society 

Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this 
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit 
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with 
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
building society.

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account

Bank/building society account number

Branch sort code /

Name and full postal address of your bank or building society

Choose how you wish to pay /➎

Please tick one box only. /

Signature / Date /

EITHER deduct from salary: 

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information

OR pay by direct debit: 

please complete the direct debit form below

■  I wish to join UNISON and authorise deduction of 
subscriptions from my pay by my employer.

■  I wish to join UNISON and authorise deduction of 
subscriptions by direct debit

Signature(s) /

Date /

To: The Manager Bank/building society

Address /

Postcode /

UNISON

130 Euston Road

Londyn

NW1 2AY

Należy wypełnić cały formularz długopisem i wysłać do:

Instrukcja dla banku lub towarzystwa budowlanego 

Proszę realizować zlecenie zapłaty UNISON z konta podanego w tej 
instrukcji przy zapewnieniu środków bezpieczeństwa przedstawionych 
w Gwarancji zlecenia zapłaty. Rozumiem, że instrukcja ta pozostanie 
w UNISON i w takim wypadku dane będą przekazywane do mojego 
banku/towarzystwa budowlanego drogą elektroniczną. 

W przypadku niektórych kont banki i towarzystwa budowlane mogą nie akceptować instrukcji polecenia zapłaty

Nazwa i pełny adres pocztowy banku lub towarzystwa budowlanego

Do: Kierownik

Adres

Kod pocztowy

Bank/towarzystwo budowlane

Numer rozliczeniowy oddziału

Nazwa posiadacza konta Numer identyfi kacyjny

Podpis(y)

Data

Instrukcja zlecenia zapłaty 
dla banku lub towarzystwa 
budowlanego

Numer konta banku/towarzystwa budowlanego

Numer użytkownika usług

Wybierz sposób płatności

Należy zaznaczyć jeden kwadrat.

Podpis Data

ALBO potrąć z pensji: 

Odwiedź unison.org.uk/privacy-policy, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy dane osobowe

LUB złóż polecenie zapłaty: 

prosimy wypełnić poniżej formularz polecenia zapłaty 

  Chcę przyłączyć się do UNISON i upoważniam pracodawcę 
do odejmowania składek z mojego wynagrodzenia.

  Chcę przyłączyć się do UNISON i wyrażam zgodę na 
opłacanie składek drogą polecenia zapłaty



Trzy proste sposoby dołączenia do UNISON już dziś:

Zadzwoń do nas 
0800 171 2193 

Przez Internet pod 
joinunison.org  

 

Wypełnij ten formularz i 
wyślij do na adres powyżej

UNISON  
JESTEŚMY, GDY NAS 
POTRZEBUJESZ
Jeśli chcesz skorzystać z całkowitej opieki UNISON, nie 
można prościej. Możesz dołączyć do nas przez Internet 
pod adresem joinunison.org lub zadzwoń za darmo  
na 0800 171 2193.  Możesz też wypełnić ten formularz 
i wysłać go pod adres: 
(Jeśli poniżej nie ma adresu, wyślij do Freepost RSKU-RRCA-HHSJ,  
UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road, LONDYN NW1 2AY) 

INFORMACJA O ODDZIALE 

Jeśli potrzebujesz wsparcia związku 
w niepewnych czasach   
już dziś dołącz do UNISON

Printed and published by UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road, London NW1 2AY. CU/April2014/22308/stock 0044                                                                POLISH


