Uchwała 4/2010 r.
Delegatów zebranych w dniu 21 kwietnia 2010r. na Walnym Zebraniu Delegatów
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMD S.A. –
„Biedronka” w Kostrzynie
w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na rachunku
pieniężnym związku w roku 2010 i 2011
§1
Na podstawie par. 24, punkt 1f statutu związku, Walne Zgromadzenie Delegatów określa
następujące zasady wypłacania członkom Związku pieniędzy z tytułu poniżej wymienionych
zdarzeń.
§2
Z tytułu narodzin dziecka członek związku jest uprawniony dotrzymania kwoty 400 zł.
Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby Związku aktu urodzenia dziecka.
§3
Z tytułu śmierci osoby z rodziny członka Związku przysługuje wypłata kwoty 400 zł.
Uprawnienie to przysługuje w razie śmierci dziecka Członka Związku lub współmałżonka.
Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby Związku aktu zgonu członka rodziny.
§4
Z tytułu śmierci członka związku, rodzinie zmarłego wypłacona zostanie jednorazowa
zapomoga w kwocie 1000 zł. Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby związku aktu
zgonu członka związku.
§5
Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do przyznawania członkom związku w
sytuacjach losowych zapomóg pieniężnych. Udzielenie pomocy jest możliwe, w
szczególności, w razie:
- razie utraty majątku w pożarze, powodzi lub innym zdarzeniu losowym,
- chorobie osoby z rodziny członka związku pozostającego we wspólnym gospodarstwie z
członkiem związku,
- innych zdarzeń losowych.
Wysokość wypłaconych zapomóg w roku 2010 nie może przekroczyć 20 000 zł
§6
Kwoty, o których mowa w par. 2-5zostaną wypłacone na wskazane przez członka związku
lub jego rodzinę konto bankowe w terminie 14 dni od złożenia w siedzibie związku

dokumentu uprawniającego do otrzymania świadczenia i wskazania numeru konta
bankowego.
§7
Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiazuje Zarząd Związku do poinformowania
wszystkich Członków związku o powyższych uprawnieniach. W szczególności pełna
informacja w tym zakresie musi się pojawić nie później niż do 15/05/2010 na stronie
internetowej związku.
§8
Prawo do powyższych uprawnień mają nabywają wszyscy aktualni członkowie związku z
dniem wejścia w życie uchwały.
§9
Osoby, które przystąpią do Związku po dniu wejścia w życie uchwały nabywają prawa do
świadczeń pieniężnych, o których mowa w niniejszej uchwale, z dniem wstąpienia do
związku zawodowego za wyjątkiem uprawnień z pktu 2. Uprawnienia z tego punktu członek
związku nabywa po upływie 9 miesięcy od wstąpienia do związku zawodowego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 roku.
Podpisy delegatów

