
UCHWAŁA NR 2/2020 

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, wprowadza następujące zmiany do wskazanych poniżej Uchwał: 

1) w Uchwale Nr 21/2014 z dnia 20-11-2014 

a) §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Dofinansowanie polegało będzie na wypłacie dla Członka Związku 

stypendium w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej 

jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia 

uprawnienia do wypłaty świadczenia. Wypłata będzie dokonywana raz do 

roku, po zakończeniu roku szkolnego/akademickiego. 

b) §3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Dofinansowanie kształcenia przez Związek nie będzie dotyczyło 

Członków Związku, których przynależność do Związku trwa krócej niż 12 

(dwanaście) miesięcy, a także jeśli w trakcie przynależności do niniejszego 

Związku składka nie została odprowadzona przez Członka Związku za 

którykolwiek miesiąc przynależności. 



c) § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Członek Związku chcąc uzyskać dofinansowanie kształcenia winien 

zwrócić się do Związku poprzez wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń 

(dalej: Wniosek), i złożenie Oświadczenia, a także Zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.  

2. Członek Związku wypełnia Wniosek, Oświadczenie i Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych 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 dowodu osobistego, 

zaświadczeniem potwierdzającym awans Członka Związku na kolejny rok 

szkolny/akademicki, kopią paska płacowego w zakresie wymiaru etatu (czasu 

pracy) z dnia nabycia uprawnienia do wypłaty i potwierdzenia potrącenia 

składki ZOZ. 

d) Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

2) w Uchwale Nr 20-2014 z dnia 01-10-2014 

a) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Dane kontaktowe adwokata: ul. Tęczowa 80/2B, 53-603 Wrocław, tel. 606-

532-583, e-mail: m.kopij@kz-prawnicy.pl, www.kz-prawnicy.pl 

b) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Dofinansowanie pomocy prawnej przez Związek nie będzie dotyczyło 

Członków Związku, których przynależność do Związku trwa krócej niż 12 

(dwanaście) miesięcy, a także jeśli w trakcie przynależności do niniejszego 

Związku składka nie została odprowadzona przez Członka Związku za 

którykolwiek miesiąc przynależności. 

c) § 5 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Członek Związku chcąc uzyskać dofinansowanie pomocy prawnej winien 

zwrócić się do adwokata świadczącego pomoc prawną, przedstawić stan 
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sprawy i wypełnić wniosek o dofinansowanie usług prawnych (dalej: 

Wniosek), złożyć Oświadczenie, a także Zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i potwierdzenie potrącenia składki ZOZ za ostatni miesiąc, 

stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Adwokat przedstawia do akceptacji Związku Wniosek, Oświadczenie i 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

d) Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Załączniki: 

1/ formularz Wniosku o dofinansowanie usług prawnych; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

3) w Uchwale Nr 6/2016 z dnia 15-09-2016 

a) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Z tytułu narodzin każdego wnuka/wnuczki każdy Członek Związku jest 

uprawniony do otrzymania jednorazowo kwoty w wysokości 

dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej jako średnia z ostatnich 

sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia uprawnienia do wypłaty 

świadczenia. 

2. Podstawą do wypłaty świadczenia jest dostarczenie aktu urodzenia 

wnuka/wnuczki, wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń, złożenie 

Oświadczenia, a także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały. 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 

potrącenia składki ZOZ z dnia nabycia uprawnienia do wypłaty świadczenia z  

tytułu narodzin każdego wnuka/wnuczki. 

b) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 



1. Wsparcie przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, których 

przynależność do Związku trwa krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, a także 

jeśli w trakcie przynależności do niniejszego Związku składka nie została 

odprowadzona przez Członka Związku za którykolwiek miesiąc przynależności 

c) Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

4) w Uchwale Nr 7/2016 z dnia 15-09-2016 

a) §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wsparcie polegało będzie na wypłacie dla Członka Związku zapomogi w roku 

kalendarzowym, na potrzeby związane z wychowaniem niepełnosprawnego 

dziecka, w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej jako 

średnia z ostatnich sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia uprawnienia 

do wypłaty świadczenia, na zasadach określonych w §3 i §4 poniżej niniejszej 

Uchwały. 

b) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wsparcie przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, których 

przynależność do Związku trwa krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, a także jeśli 

w trakcie przynależności do niniejszego Związku składka nie została 

odprowadzona przez Członka Związku za którykolwiek miesiąc przynależności. 

c) § 4 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Członek Związku chcąc uzyskać wsparcie w postaci zapomogi winien zwrócić 

się do Związku poprzez wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń, złożenie 

Oświadczenia, a także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały. 

3. 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 i potwierdzenia potrącenia składki ZOZ, a także zaświadczeniem 

potwierdzającym stopień niepełnosprawności (orzeczenie) dziecka Członka 

Związku, orzeczenie sądu ws opieki nad dzieckiem pełnoletnim, a także inne 

dokumenty o które poprosi Związek. 

d) Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

5) w Uchwale Nr 1/2018 z dnia 27-02-2018 

a) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wsparcie będzie polegało na wypłacie dla Członka Związku jednorazowego 

świadczenia w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej 

jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia złożenia 

Wniosku. 

b) § 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Członek Związku chcąc uzyskać wsparcie w postaci zapomogi winien zwrócić 

się do Związku poprzez wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń, złożenie 

Oświadczenia, a także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. 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 i potwierdzenia potrącenia składki ZOZ, a także 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, a także inne dokumenty 

o które poprosi Związek. 



c) Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

6) w Uchwale Nr 2/2018 z dnia 27-02-2018 

a) §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

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 świadczenia z 

tytułu przejścia Członka Związku na emeryturę, w wysokości 

dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej jako średnia z ostatnich 

sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia uprawnienia do wypłaty 

świadczenia, na zasadach określonych w §3 i §4 poniżej niniejszej Uchwały. 

b) §3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wsparcie przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, których 

przynależność do Związku trwa krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, a także jeśli w 

trakcie przynależności do niniejszego Związku składka nie została odprowadzona 

przez Członka Związku za którykolwiek miesiąc przynależności 

c) §4 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Członek Związku chcąc uzyskać świadczenie winien zwrócić się do Związku 

poprzez wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń, złożenie Oświadczenia, a 

także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

2. 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 i potwierdzenia potrącenia składki ZOZ, a także kopią dokumentów 

potwierdzających przejście Członka Związku na emeryturę. 



d) Wprowadza  się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.; 

7) w Uchwale Nr 3/2018 z dnia 12-09-2018 

a) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Z tytułu zawarcia związku małżeńskiego każdy Członek Związku jest 

uprawniony do otrzymania jednorazowo kwoty w wysokości 

dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej jako średnia z ostatnich 

sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia uprawnienia do wypłaty 

świadczenia, na zasadach określonych poniżej w §2 i w §3 poniżej niniejszej 

Uchwały. 

2. Podstawą do wypłaty świadczenia jest dostarczenie odpisu skróconego aktu 

małżeństwa, wypełnienie Wniosku do wypłaty świadczeń, złożenie 

Oświadczenia, a także Zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały. 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 i potwierdzenia 

potrącenia składki ZOZ. 

b) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wsparcie przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, których 

przynależność do Związku trwa krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, a także jeśli w 

trakcie przynależności do niniejszego Związku składka nie została odprowadzona 

przez Członka Związku za którykolwiek miesiąc przynależności. 

c) Wprowadza  się następujące zmiany w załącznikach, które otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Załączniki: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 



2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 2 

1. Związek upoważnia Przewodniczącego Związku Jarosława Lewińskiego do sporządzenia 

tekstów jednolitych Uchwał wskazanych powyżej w § 1, których dotyczą zmiany. 

2. Zmiany Uchwał wskazanych powyżej w § 1 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020r. 


