
UCHWAŁA NR 1/2021 

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

"Biedronka" w Kostrzynie  

z dnia 26-05-2021. r. 

 

 

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) i h) 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 

Podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Związek, wypełniając założone cele, a także w celu promowania szczepień przeciwko 

COVID-19, wdraża program, którego celem jest zwrot kosztów dojazdu Członkom 

Związku w związku z udaniem się na szczepienie przeciwko COVID-19, na zasadach 

określonych w § 2 poniżej niniejszej Uchwały. 

§ 2 

1. Zwrot kosztów dojazdu na szczepienie(a) Związek rozlicza po drugiej dawce, za wyjątkiem 

jednodawkowych szczepionek. 

2. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów dojazdu jest przynależność do Związku co 

najmniej 30 dni przed  pierwszym szczepieniem. 

3. Rozliczany jest koszt dojazdu środkiem transportu tj. w szczególności: samochód 

osobowy, PKP, PKS, transport miejski, taxi (przy braku innych środków transportu). 

4. Członek Związku chcąc uzyskać wypłatę 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. 



Ponadto Członek Związku musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie 

szczepionki/ek i miejsce gdzie odbyło się szczepienie, a także druk potwierdzający 

poniesienie kosztów dojazdu i rachunki z tym związanymi (np. faktura imienna, bilet). 

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

przetwarzanie danych osobowych i druk potwierdzający poniesienie kosztów dojazdu i 

rachunki z tym związanymi, 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 potwierdzenia potrącenia 

składki ZOZ.  

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

kosztów dojazdu. 

 

§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie od 01-06-2021r. 

 

 

Załącznik: 

1/ Wniosek do wypłaty świadczeń; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

4/ Druk. 

 


