
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW JMP S. A. „BIEDRONKA” W KOSTRZYNIE, 
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 05 MARCA 2020 ROKU W OPOLU 

w zakresie uchwały nr 6 
 
 

 
f) 

 
UCHWAŁA NR 6 z dnia 05 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 4/2010 z późniejszymi zmianami 
 

1. Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia 
zmienić sposób wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na 
rachunku pieniężnym Związku poprzez nadanie § 2, § 3 i § 4 uchwały 4/2010 
następującej treści: 

 
§ 2 

Z tytułu narodzin dziecka 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. 
Powyższe uprawnienie 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. 
Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby Związku aktu urodzenia dziecka, 
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. 

§ 3 
Z tytułu śmierci osoby z rodziny Członka Związku, Członek Związku uprawniony jest 
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. 
Uprawnienie to przysługuje w razie śmierci dziecka Członka Zarządu lub 
współmałżonka. Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby Związku aktu 
zgonu członka rodziny, 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. 
 

§ 4 
Z tytułu śmierci Członka Związku, rodzinie zmarłego wypłacona zostanie 
jednorazowo kwota w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki, wyliczonej 
jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy wstecz liczonych od dnia nabycia 
uprawnienia do wypłaty świadczenia. 
Podstawą do wypłaty jest dostarczenie do siedziby związku aktu zgonu Członka 
Związku, 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 . 
 
 
a także po § 10 dodaje załączniki o następującej treści: 
Załączniki: 
1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 
2/ Oświadczenie; 
3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 

2. Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie upoważnia 
Przewodniczącego Związku Jarosława Lewińskiego do sporządzenia tekstu 
jednolitego niniejszej uchwały. 

3. Zmiany Uchwały wskazanej powyżej wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 
2020r. 
 

 
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała zapadła w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie. 


