UCHWAŁA NR 3/2018
Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. "Biedronka" w Kostrzynie
z dnia 12-09-2018r.

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) i g) 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, realizować będzie pomoc dla Członków Związku polegającą na
wsparciu Członków Związku poprzez przyznanie pomocy finansowej z tytułu zawarcia
związku małżeńskiego.

§2
1.

Z tytułu zawarcia związku małżeńskiego każdy Członek Związku jest uprawniony do
otrzymania jednorazowo kwoty 600,-zł, przy czym wsparcie dla Członka Związku
będzie wypłacone proporcjonalnie do wymiaru etatu (czasu pracy) uprawnionego
Członka Związku.

2.

Podstawą do wypłaty świadczenia jest dostarczenie do siedziby Związku odpisu
skróconego aktu małżeństwa i wypełnienie Wniosku stanowiącego załącznik do
niniejszej Uchwały oraz dokumentu potwierdzającego opłacenie składki w ostatnim
miesiącu (adres biura Związku – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich
7a, 49-100 Niemodlin).
3.

Do zawarcia związku małżeńskiego musi dojść w trakcie trwania przynależności
Członka do Związku, jednakże nie wcześniej niż w dniu wejściu w życie niniejszej
uchwały i po okresie przynależności Członka do Związku i opłacania składek, o którym
stanowi § 3 ust. 1 poniżej niniejszej uchwały.

§3
1. Wsparcie przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, których przynależność
do Związku trwa krócej niż 9 (dziewięć) miesięcy, lub którzy przez ostatnie 9 (dziewięć)
miesięcy nie opłacali regularnie składek członkowskich.
2. Zarząd Związku może na uzasadniony wniosek Członka Związku, o którym mowa w ust. 1
powyżej, udzielić wsparcia.
3. Zarząd Związku może w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na wsparcie
Członka Związku.

§4
Uchwała wchodzi w życie od 01-10-2018r.

Załącznik:
1/ formularz Wniosku.

