
UCHWAŁA NR 1/2020 

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

"Biedronka" w Kostrzynie  

z dnia 05-03-2020. 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/ Krzysztof Zwierzchowski 

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. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu 

oraz § 26 pkt 1 lit. a) i lit. d) Statutu, realizował będzie dla Członków Związku wypłaty z 

tytułu nagrody jubileuszowej za wieloletnią działalność i przynależność do niniejszego 

Związku. 

 

§ 2 

1. Nagroda jubileuszowa w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej 

jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia uprawnienia 

do wypłaty nagrody jubileuszowej, wypłacana będzie :     

- po 5 latach  

- po 10 latach 

- po 15 latach 

- po 20 latach 

- po 25 latach 



- po 30 latach 

na zasadach określonych w § 3 poniżej niniejszej Uchwały . Ponadto nagroda 

jubileuszowa nie będzie wypłacana jeśli w trakcie przynależności do niniejszego Związku 

składka nie została odprowadzona przez Członka Związku za którykolwiek miesiąc 

przynależności. 

 

§ 3  

1. Członek Związku chcąc uzyskać wypłatę z tytułu nagrody jubileuszowej winien zwrócić się 

do Związku poprzez wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń i złożenie Oświadczenia, 

a także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

1. Członek Związku wypełnia Wniosek do wypłaty świadczeń, Oświadczenie i Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, a następnie przysyła je na adres biura Związku (NSZZ 

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

49-100 Niemodlin) wraz z kopią paska płacowego w zakresie wymiaru etatu (czasu pracy) 

z dnia nabycia uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej i potwierdzenia potrącenia 

składki ZOZ.  

2. Zarząd Związku może w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla Członka Związku. 

 

§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie od 01-06-2020r. i nie dotyczy okresów, które już upłynęły. 

2. Z dniem 31-05-2020 uchyla się Uchwałę nr 1/2015r. z dnia 18-02-2015r. z późniejszymi 

zmianami. 

 

 

Załącznik: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 


