
 

 
 

Bóg ocenia drzewo po jego owocach,  
a nie korzeniach.                    Paulo Coelho 

 
Konkurs z okazji 35 lat NSZZ „Solidarność” 

Konkurs rozstrzygnięty. Najwięcej głosów zebrała 
praca oznaczona symbolem A07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugie miejsce przypadło pracy oznaczonej 
symbolem A08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzecie miejsce zdobyła praca z symbolem A02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następne miejsca w kolejności to prace: A05, A01, 
A10, A06, A04, A09, A11, A03. 
 

Nagrodę specjalną głosami Komisji Zakładowej i 
Komisji Rewizyjnej otrzymała praca A02 
 
Z pośród głosujących, nagrodę po 50 złotych 
wylosowały następujące osoby: 
- Hanna Samko 
- Maria Miller 
- Maria Rudaś 
- Edyta Onyśk 
- Barbara Połosa 
 
Laureatów i osoby wylosowane, prosimy o zgłaszanie 
się do pokoju NSZZ „Solidarność”, po odbiór nagród.  
 
To nie jedyny konkurs, który w tym roku chcemy 
zaproponować. Komisja Zakładowa wraz z CDO24 – 
Centrum Ochrony Prawnej, jesienią zaproponuje 
następną zabawę związaną z XXXV rocznicą 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”.  
 
 

A07 

SOLIDARNIE 35 lat już jesteśmy z Wami,  
Żadnej ważnej sprawy nie omijamy, 

Budujemy razem dobre relacje,  
Bo każdy z nas ma swoje racje, 

Idziemy wspólnie przez trudy i znoje,  
Nie trudne dla nas żadne podboje, 

Łączymy się Razem przez kolejne lata,  
Bo w każdym z Nas znajdziesz swego Brata. 

 

A08 

 

A02 

 



 
Dlaczego warto należeć do NSZZ „Solidarność”? 
Jednym z rozwiązań oferowanym członkom związku 
w ramach płaconej składki jest program ochrony 
prawnej prowadzony przez CDO24. Dotychczasowa 
ochrona prawna dla członków związku związana była 
z zagadnieniami prawa pracy. Uznaliśmy, że nie jest 
to wystarczająca forma, dlatego zapadła decyzja, aby 
ochrona prawna objęła inne aspekty z życia 
codziennego pracowników w ramach pakietu 
Premium Plus oferowanego przez CDO24. 
 
Co to jest program ochrony prawnej CDO24? 
To KOMPLEKSOWE PROWADZENIE SPRAW BEZ 
LIMITU ILOŚCIOWEGO - czyli analiza, doradztwo, 
przygotowanie pism oraz prowadzenie postępowań 
przedsądowych i sądowych w sprawach: 

 Kolizji i wypadków komunikacyjnych, 
 Egzekwowania od ubezpieczyciela należności 

wynikających z zaniżonego odszkodowania 
 Dochodzenie odszkodowań wynikających z 

trwałych uszczerbków na zdrowiu 
 Szkody w mieniu np. uszkodzenie samochodu 

lub mieszkania wynikające z zaniedbania osób 
trzecich 

 Szkody spowodowane żywiołami  
 
CZY TO JEDYNE USŁUGI W RAMACH POSIADANEJ 
KARTY CDO24? 
Oprócz wymienionych powyżej punktów w zakres 
obsługi CDO24 należy także UDZIELANIE INFORMACJI 
PRAWNYCH z następujących zagadnień : 

 Opieka nad małoletnim, obowiązek 
alimentacyjny.   

 Zakres władzy rodzicielskiej.   
 Stosunki między rodzicami a dziećmi  
 Przysposobienie i kuratela  
 Udzielanie informacji prawnych dla sprawców 

kolizji i wypadków komunikacyjnych z 
udziałem pojazdów mechanicznych, pieszych, 
rowerzystów  

 Prawa konsumenta - złożenie reklamacji   
 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 
 Udzielanie informacji na temat instytucji 

pomagających konsumentom   
 Możliwość bezwarunkowego odstąpienia od 

umowy przez konsumenta   

 Obowiązki informacyjne dla konsumentów   
 Procedury i postępowania komornicze  
 Dziedziczenie testamentowe i ustawowe  
 Przyjęcie lub odrzucenie spadku  
 Wydziedziczenie, zapis, darowizna  
 Odpowiedzialność za długi spadkowe  
 Formy testamentu  
 Prawo do zachowku   
 Podział majątku spadkowego 
 Zrzeczenie się dziedziczenia  
 Udzielanie informacji teleadresowych 

dotyczących, kancelarii notarialnych, biur 
doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur 

 Przesyłanie tekstów aktów prawnych w 
zakresie wymienionym powyżej. 

 
Jaki jest zakres zobowiązań dotyczących 
odszkodowań komunikacyjnych? 
Dochodzenie roszczeń wynikających z doznanych 
uszczerbków na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub 
śmierci w następstwie wypadku. Obejmuje on 
również udzielanie informacji prawnej w zakresie 
likwidacji szkody przez ubezpieczyciela zaistniałej w 
związku z uszkodzeniem pojazdu oraz dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez 
pasażerów szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej 
czynem niedozwolonym, a także dochodzenie 
zaniżonych odszkodowań. Zakres „szkody 
komunikacyjne” ochrony prawnej CDO24 obejmuje 
następujące zdarzenia związane z komunikacją 
samochodową, rowerową lub pieszą: 

 Kolizje i wypadki w Polsce i na terenie Unii 
Europejskiej, 

 Wypadki z udziałem pieszych np. potrącenie 
przez pojazd, nie tylko na przejściu dla 
pieszych. 

 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku np. 
złamanie kości, nudności, nerwica lub 
wstrząśnienie mózgu oraz zadośćuczynienie za 
ból krzywdę i cierpienie, 

 Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji 
życiowej w przypadku śmierci najbliższego 
członka rodziny oraz zadośćuczynienie za ból, 
krzywdę i cierpienie wskutek utraty osoby 
najbliższej. 

 Odszkodowania dla pasażerów uszkodzonego 
pojazdu nawet bez konsekwencji dla 
kierującego, 

 Odszkodowania dla pasażerów komunikacji 
miejskiej np. złamanie ręki i wstrząśnienie 
mózgu podczas gwałtownego hamowania 
autobusu, 



 Odmowa wypłaty odszkodowania za naprawę 
pojazdu, zwrot kosztów holowania pojazdu 
lub zaniżenie kosztów naprawy np. odmowa 
refundacji kosztów pojazdu zastępczego, 
utrata wartości rynkowej uszkodzonego 
pojazdu, uwzględnienie części zamiennych 
używanych lub nieoryginalnych zamiast 
oryginalnych i amortyzacja części zamiennych, 

 Odszkodowanie w wypadku śmierci 
poszkodowanego. 

 
Co oznacza dochodzenie praw od osób trzecich? 
Za szkodę wynikającą z zaniedbania osób trzecich 
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania 
czynności przeprowadzanych przez osoby trzecie 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej albo wykonywaniem innych czynności, 
np.: 

 Zniszczenie samochodu lub nieruchomości z 
powodu nierozważnej wycinki drzew. 

 Uszkodzenie ciała lub samochodu przez 
przedmioty spadające z wysokości z powodu 
prac konstrukcyjnych, budowlanych lub 
innych. 

 Szkody wyrządzone przez powódź, pożar lub 
tąpnięcia górnicze. 

 Odszkodowania od zarządcy drogi, w której 
dziura uszkodziła pojazd. 

 Szkody osobowe, np. złamania doznane w 
wyniku niedbałości służb odpowiedzialnych za 
utrzymanie chodników w odpowiednim stanie 

 Uderzenia o wystające elementy, skręcenia 
stawu skokowego, upadki na śliskiej 
nawierzchni. 

 Odszkodowania za wypadki i szkody 
wyrządzone przez dziką zwierzynę leśną. 
 

Co to jest pakiet rodzinny? 
W ramach podpisanej umowy, możliwe jest objęcie 
ochroną prawną najbliższej rodziny. Każdy członek 
związku może wykupić za dodatkową opłatą Ochronę 
Prawną dla swojej rodziny. Do objęcia Ochroną 
Prawną w ramach pakietu rodzinnego można 
wskazać maksymalnie 5 osób z najbliższej rodziny, 
jednak mniejsza ilość zadeklarowanych osób nie ma 
wpływu na wysokość dopłaty, która wynosi 35 
złotych rocznie za pakiet. Do najbliższych członków 
rodziny zaliczamy współmałżonka lub konkubenta 
zamieszkującego wspólnie, dzieci (również 
przysposobione) do 26 roku życia oraz rodziców 
członka związku.  Wykupienie pakietu rodzinnego 
będzie uprawniało każdą wskazaną osobę z 

najbliższej rodziny do indywidualnego korzystania z 
ochrony prawnej. W razie wyboru, Karta CDO24 
wydawana będzie wszystkim osobom pełnoletnim 
wskazanym w deklaracji lub umowie. Osoby 
niepełnoletnie nie otrzymują karty CDO24, ale będą 
objęte ochroną prawną na podstawie kart osób 
pełnoletnich. 
 
W jaki sposób kontaktujemy się z kancelarią? 
Każda osoba objęta ochroną posiada imienną kartę z 
wytłoczonym numerem, który podajemy w 
momencie zgłaszania się do kancelarii. Pierwszy 
sposób kontaktu następuje poprzez infolinię w celach 
uzyskania informacji lub natychmiastowej pomocy z 
miejsca nagłego zdarzenia. Prawnik może w naszym 
imieniu rozmawiać z Policją, osobą trzecią etc.. Innym 
sposobem konsultacyjnym jest wypełnienie 
formularza i wysłanie załączników poprzez stronę 
www (zakładka zgłoszenie sprawy) lub pocztą email.  
 
Jak długo będzie trwała ochrona prawna? 
Komisja Zakładowa w ramach wnoszonych przez was 
składek związkowych postanowiła bezterminowo 
objąć ochroną prawną członków związku. W 
momencie utraty członkostwa w skutek wypisania się 
ze związku, odejścia z pracy lub nie wnoszenia 
składek związkowych, automatycznie zostanie 
wyłączona imienna karta CDO24. Dotyczy to także 
usługi pakietu rodzinnego, który nie występuje 
samoistnie i jest powiązany z członkiem związku, za 
którego opłaty wnosi Komisja Zakładowa. 
 
Co się stanie, gdy zgubię lub zniszczę kartę CDO24? 
Karta przypisana jest do konkretnej osoby i związana 
jest z naszymi danymi osobowymi. Fakt zgubienia lub 
zniszczenia karty zgłaszamy natychmiast do Komisji 
Zakładowej w celu jej zastrzeżenia. Możemy także 
zgłosić to bezpośrednio do CDO24. Powtórne 
wyrobienie karty to koszt 50 zł. Nieaktywne karty w 
wyniku ustania członkostwa należy zwrócić do 
Komisji Zakładowej. 
 
Czy wszystkie usługi są darmowe w ramach pakietu? 
Niestety nie wszystko pokrywa opłata pakietowa. 
Konsultacja, informacja oraz przygotowanie spraw, 
należą do pakietu. Samo prowadzenie sprawy lub 
dochodzenie roszczeń obciążone jest opłata, o której 
poinformuje prawnik. Możliwa jest też procentowa 
prowizja od uzyskanego odszkodowania. Natomiast w 
ramach pakietu może darmowo oszacować procent 
szansy na wygranie sprawy lub prowadzonego 
postepowania. Od nas zależeć będzie czy skorzystamy 
z tej kancelarii czy zlecimy to komuś innemu. 



 
Czy istnieje możliwość korzystania z ochrony 
prawnej przez osoby trzecie? 
Komisja Zakładowa przestrzega przed 
wykorzystywaniem karty do konsultacji lub informacji 
dla osób trzecich. Karta powiązana jest imiennie z 
daną osobą, za którą pośrednio płacicie wnosząc 
składki związkowe. Każde użycie karty do sprawy 
niezwiązanej z osoba, na którą jest zarejestrowana, 
automatycznie pozbawia tę osobę możliwości 
korzystania z dalszej usługi.  Istniej możliwość 
wykupienia usługi dla osób indywidualnych. Taki sam 
pakiet usług, który oferujemy członkom związku to 
koszt 600 zł za rok przy pewnych ograniczeniach 
limitowych, natomiast rozszerzony pakiet rodzinny to 
kwota 800 zł za rok. Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”, którego jako 
organizacja związkowa jesteśmy członkiem, zastrzegł 
wyłączność do podpisywania grupowych umów, 
które mogą dotyczyć tylko członków NSZZ 
„Solidarność” zrzeszonych w Sekretariacie i 
poszczególnych Sekcjach Krajowych. Dlatego usługa 
ta związaną jest z przynależnością do NSZZ 
„Solidarność”. 
 
Członków NSZZ „Solidarność prosimy o zgłaszanie 
się do pokoju związku w celu odebrania kart.  
 

 
 

Zespół programowy, współpraca ze związkowcami z 
Ukrainy oraz wsparcie dla KK w sprawie przywrócenia 
rozwiązań dotyczących wieku emerytalnego to 
najważniejsze stanowiska, które podjęła obradująca 
w dniach 29-30.06 w Spale Rada Krajowej Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ "Solidarność". Podczas obrad 
omawiano również problemy sektora cukierniczego i 
miejsc pracy w tym sektorze. 
- Rada podjęła decyzje o nawiązaniu współpracy z 
ukraińskimi związkami działającymi w branży w celu 
przekazania spostrzeżeń oraz wspólnej edukacji na 
przykładzie najlepszych rozwiązań w Polsce w 
sektorze cukierniczym, młynarskim i piekarniczym - 
mówi Dariusz Skorek, szef sekcji - Powołaliśmy zespół 
programowy, który przygotuje zakres współpracy 
pomiędzy związkami, opierając się na umowie 

podpisanej przez Sekretariat Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność” ze związkiem sektora 
spożywczego na Ukrainie. Następne spotkanie 
związkowcy zaplanowali na wrzesień, po pielgrzymce 
Ludzi Pracy na Jasną Górę, gdzie Krajowa Sekcja 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego przekaże dary ołtarza. 
 

 
 
"Polacy zasługują, aby ich głos był wysłuchany" - 
napisał Piotr Duda, przewodniczący KK w liście 
skierowanym do Bronisława Komorowskiego, 
Prezydenta RP. Szef Związku zaapelował o 
rozszerzenie wrześniowego referendum o pytania 
dotyczące wieku emerytalnego, prywatyzacji Lasów 
Państwowych oraz obowiązku szkolnego 
sześciolatków. Referendum będzie kosztowało 
podatników 100 mln zł. Nie uwzględnia prawdziwych 
problemów społecznych, które trapią polskie 
społeczeństwo. Obywatele podpisywali się pod 
wnioskami o referenda w sprawach dla nich 
istotnych, jednak zebrane 10 milionów podpisów 
trafiło do kosza. Odrzucenie tych pytań w chwili 
obecnej świadczyć będzie o lekceważeniu głosów 
milionów Polaków. "Solidarność"' podkreśla, że 
promowane pytania nie mają wymiaru politycznego 
ani partyjnego, za to będą miały znaczący wpływa na 
losy obecnych i przyszłych pokoleń. 
 

 
 
W związku ze zbliżającą się przerwą urlopową 
informujemy, że przewodniczący przebywać będzie 
na urlopie w terminie od 11.07 do 27.07.2015 r. 
Wszelkie sprawy w okresie nieobecności 
przewodniczącego przyjmowane będą przez 
członków Komisji Zakładowej. W terminie 20.07 – 
27.07.2015 dyżur pełnić będzie Sekretarz Komisji 
Zakładowej -  Janusz Kudelski.  


