
UCHWAŁA NR 1/2022 

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

"Biedronka" w Kostrzynie  

z dnia 25-01-2022. 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, organizuje kampanię mającą na celu zwiększenie 

zainteresowania Członków Związku udziałem w wyborach Delegatów na Walne Zebranie 

Delegatów, które to wybory odbywać się będą od 29.01.2022r. do 11.02.2022r. 

2. Komisja Związku, składająca się z trzech Członków Zarządu Związku w dniu 23.02.2022r.  

wylosuje 20 osób spośród Członków Związku, którzy wzięli udział w wyborach – oddali 

głos na Delegata na Walne Zebranie Delegatów. 

3. Członkowie Związku wylosowani przez Komisję Związku otrzymają karty podarunkowe do 

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o wartości 300,-

zł każda.  

4. Komisja Związku, najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od dnia 23.02.2022r., skontaktuje się z 

osobami wylosowanymi i ustali szczegóły złożenie niezbędnych dokumentów, o których 

stanowi ust. 5 poniżej niniejszego paragrafu i dostarczenia karty podarunkowej.  

5.  Podstawą do otrzymania karty podarunkowej jest przekazanie wypełnionego Wniosku o 

przekazanie karty podarunkowej i Zgody na przetwarzanie danych osobowych, które to 



wylosowany Członek Związku przesyła na adres biura Związku: NSZZP JMP S. A.  

„Biedronka” w Kostrzynie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a, 49-100 Niemodlin.  

6. Nadesłanie dokumentów, o których stanowi ust. 5 powyżej niniejszego paragrafu, jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie na stronie Związku - http://zwiazki-

biedronka.pl/ i profilu Facebook Związku - 

https://www.facebook.com/ZwiazkiBiedronka/, informacji o wylosowanym Członku 

Związku w postaci imienia Członka Związku i miejsca zamieszkania ograniczonego do 

wskazania miejscowości. 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 25-01-2022r. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Wniosek dotyczący przekazanie karty podarunkowej; 

2/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

http://zwiazki-biedronka.pl/
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