
UCHWAŁA NR 1/2018 

Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. -  

"Biedronka" w Kostrzynie  

z dnia 27-02-2018 r. 

 

 

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego             

Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie (dalej: Związek), Zarząd w składzie:  

1/ Jarosław Lewiński 

2/ Krzysztof Rachwalski 

3/ Krzysztof Cembrowski 

4/ Mariusz Sakowski 

5/ Alicja Alchimowicz 

6/ Remigiusz Pankau 

7/ Grzegorz Snoch 

Podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Związek, wypełniając założone cele, o których stanowi § 6 ust. 2 i ust. 5 Statutu oraz §                 

26 pkt 1 lit. g) Statutu, realizował będzie pomoc dla Członków Związku polegającą na              

wsparciu Członków poprzez wypłacanie wsparcia z tytułu choroby – nowotwór          

złośliwy lub inny zagrażający życiu lub zdiagnozowania u Członka Związku nowotworu           

złośliwego lub innego zagrażającego życiu, a także przebycia zawału mięśnia          

sercowego i udaru mózgu. 

 

§ 2 

1. Wsparcie będzie polegało na wypłacie dla Członka Związku jednorazowego świadczenia          

w wysokości 900,-zł, na zasadach określonych w § 3 poniżej niniejszej Uchwały, przy             

czym wsparcie dla Członka Związku będzie wypłacone proporcjonalnie do wymiaru          

etatu (czasu pracy) uprawnionego Członka Związku. 

2. Wsparcie będzie przysługiwać Członkom Związku, którzy w związku z chorobą –           

nowotwór złośliwy lub inny zagrażający życiu lub zdiagnozowaniem u Członka Związku           



nowotworu złośliwego lub innego zagrażającego życiu lub przebycia zawału mięśnia          

sercowego lub udaru mózgu przebywał na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni            

kalendarzowych. 

3. Zarząd Związku może w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na wsparcie           

Członka Związku. 

 

§ 3  

1. Członek Związku chcąc uzyskać wsparcie winien zwrócić się do Związku poprzez           

wypełnienie Wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Członek Związku wypełnia Wniosek i przysyła na adres biura Związku (NSZZ           

Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a,            

49-100 Niemodlin) wraz z kopią dokumentów potwierdzających u Członka Związku          

chorobę – nowotwór złośliwy lub inny zagrażający życiu lub zdiagnozowanie u Członka            

Związku nowotworu złośliwego lub innego zagrażającego życiu lub przebycia zawału          

mięśnia sercowego lub udaru mózgu, a także zobowiązany jest przedłożyć          

potwierdzenie przebywania na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni kalendarzowych,          

pasek płacowy w zakresie wymiaru etatu (czasu pracy) i potwierdzenia potrącenia           

składki ZOZ. 

 

§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie od 01-03-2018r. 

 

 

Załącznik: 

1/ Wniosek. 


