
 

 

 

 

 

 

 
 

Szkło i fortuna jeden przymiot mają, 
świecą się w oczach, a nie długo trwają. 
 

Przysłowie Śląskie  

SPOTKANIE Z EWĄ 
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W dniu 19.02.2016 w oddziale 
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” w Warszawie na ulicy 
Jasnej 7 odbyło się spotkanie 
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidar-
ność” z Posłanką VIII Kadencji 
Sejmu Rzeczypospolitej Ewą 
Tomaszewską. 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele organizacji związkowych z Lotte 
Wedel, Skawa Wadowice, Lajkonik 
Snacks, Balhsen, Grana, Colian od-
dział Lublin, Mars Polska oraz Greiner 
Packaging. W spotkaniu uczestniczył 
także Przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Przemysłu Spożywczego 
Mirosław Nowicki. 
 
Celem spotkania było omówienie ba-
rier i problemów występujących w 
działalności polskiego przemysłu spo-
żywczego w sektorze słodyczy, pieczy-
wa i przetwórstwa zbożowego. Pośród 
tematów, którymi zajmowano się pod-
czas spotkania nie zabrakło tematów 
dotyczących szkolnictwa zawodowego, 

jego rozwoju i perspektyw na najbliż-
sze lata. Poważnym problemem jest 
prawidłowe rozpoznanie potrzeb ryn-
ku pracy i przygotowanie wystarczają-
cej ilości absolwentów do planowanej 
struktury przemysłowej. Rada Sekcji 
zauważyła także istniejący brak 
wsparcia polskich producentów na 
rynkach zagranicznych oraz kontroli 
nad dostawami towarów sprowadza-
nych przez pośredników, będącymi 
konkurencją dla wyrobów producen-
tów wytwarzających w Polsce. Człon-
kowie Rady Sekcji krytycznie odnieśli 
się także i zgłosili, jako problem funk-
cjonowanie agencji pracy tymczaso-
wej, które to przejęły środki i rolę Biur 
Pośrednictwa Pracy, nie wnosząc w 
zamian rozwiań systemowych związa-
nych z ochroną miejsc pracy. Innym 
wątkiem, z którym podzielono się z 
Panią Poseł był temat pracy zmiano-
wej i dopuszczalności w przemyśle 
spożywczym pracy w niedziele i świę-
ta. Istotnym tematem omawianym 
podczas spotkania był problem funk-
cjonowania Zakładowych Funduszy 
Świadczeń Socjalnych, wielkości odpi-
su i rozwiązań systemowych w ich 
naliczaniu. Pośród pytań, które prze-
winęły się podczas całego spotkania 
wiele z nich dotyczyło również bar-
dziej ogólnych tematów jak system 
emerytalny i walka z szarą strefą 
 
Rada Sekcji postanowiła i zapropono-
wała Pani Ewie Tomaszewskiej, aby 
pod auspicjami i z udziałem Sejmowej 
komisji ds. społecznych i Sejmowej 
komisji przemysłu lub rolnictwa zwo-
łać konferencję z udziałem Pracodaw-
ców sektora spożywczego, aby dogłęb-
nie poznać problem braku wykwalifi-
kowanych pracowników na rynku 
pracy oraz poznać bariery rozwoju 
sektora i ograniczenie tzw. szarej stre-
fy w przetwórstwie oraz obrocie żyw-
nością. Na zakończenie tego długiego i 
owocnego spotkania padła propozycja, 
aby takie spotkania odbywały się sys-
tematycznie, a najbliższe miało miej-
sce za 2-3 miesiące już z bardziej ukie-
runkowanymi problemami dotyczą-
cymi przemysłu w naszej branży.   
 

 Dariusz Skorek 

 
 
Zakończył się okres szeregu spo-
tkań i negocjacji, w którym 
uczestniczyły związki zawodowe. 
Przyjęto preliminarz Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
To, co najbardziej interesowało pra-
cowników, na ta chwilę nie zmieniły 
się zasady przyznawania świadczeń, 
natomiast zmieniły się wysokości tych 
świadczeń, i tak: 
Dofinasowanie Urlopu Wypoczynko-
wego to kwoty: 
900 zł – dla osób z brutto do 3000 zł 
800 zł – dla osób z brutto w prze-
dziale 3001 – 4500 zł 
700 zł – dla osób z brutto w przedzia-
le 4501 – 6000 zł 
Takie same progi dotyczą świadczenia 
świątecznego, które będzie w wysoko-
ści 400, 300 i 200 zł oraz paczka 
świąteczna o wartości 95 zł. 
Tak jak pisaliśmy w poprzednim nu-
merze w najbliższym czasie rozpoczną 
się pracę nad zmianami do Regulami-
nu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, aby przystosować go do 
wymogów ustawy.. 
 
Innym tematem, który bardzo zajmuje 
pracowników są negocjacje płacowe. 
W dniu 1 marca pracodawca i związki 
zawodowe podpisały protokół doty-
czący średniego wzrostu wynagrodze-
nia w 2016. Strony uzgodniły następu-
jące założenia do procesu podwyżko-
wego w 2016 roku: 
- dla poziomu 90%-100% przy ocenie 
wyników pracy na poziomie zgodnie z 
oczekiwaniami będzie to 2,3% pod-
wyżki wynagrodzenia. 
- dla pracowników kategorii I wyrów-
nanie wynagrodzenia do kwoty 2350zł  
 
Inne procenty i wysokości podwyżek 
dla pracowników, będą zawarte w 
aneksach, które w najbliższym czasie 
będą wręczane dla pracowników. 
 



Zespół Administracji Personal-
nej i Płac w naszym zakładzie 
uruchamia program informa-
cyjny dotyczący naszej przyszłej 
emerytury.  
 

ABC EMERYTURY 
 
Czym jest emerytura? 
Co się na nią składa? 
Kto ją wypłaca? 
Na jaki zasadach i warunkach uzysku-
ję uprawnienia emerytalne? 
Jak mogę zwiększyć już dziś swoja 
emeryturę? 
Co to są III filary?  
Czym jest OFE? 
Czy myślisz o swojej przyszłej emery-
turze? Może tak, a może wydaje nam 
się zbyt odległa… 
ABC EMERYTURY pomoże Ci rozwiać 
najczęstsze mity i ustalić najważniej-
sze fakty. 
 
Komisja Zakładowa zachęcać będzie 
pracowników naszego zakładu do 
śledzenia materiałów, które związane 
są z tym tematem.  Zachęcamy do 
śledzenia kolejnych artykułów z cyklu 
ABC EMERYTURY. Aby zrozumieć 
zagadnienia dotyczące tego tematu, 
należy poznać kilka znaczeń związa-
nych z emeryturą. Dlatego namawia-
my do śledzenia Słowniczka ABC 
EMERYTURY, który pomoże lepiej 
zrozumieć zagadnienia przedstawiane 
w kolejnych tygodniach.  
Materiał będzie dostępny w Tygodni-
ku „Mów mi Wedel” oraz wyświetlany 
na monitorach znajdujących się na 
terenie firmy. 
 
Już dziś Dział Administracji Per-
sonalnej i Płac zaprasza na dzień 
otwarty, który odbędzie się  
12 kwietnia 2016 na terenie 
firmy.  
Zespół Administracji Personal-
nej i Płac w przypadku pytań 
służy także wsparciem w tym 
temacie. 
 

Aby jednak przybliżyć wam wszystkim 
te pojęcia pozwoliliśmy sobie na prze-
druk z Tygodnika pierwszego materia-
łu dotyczącego tego tematu. 
 
Emerytura: Świadczenie pieniężne, 
służące jako zabezpieczenie bytu na 
starość dla osób, które osiągnęły 
wskazany wiek emerytalny oraz mają 
wymagany staż pracy. Wiek emerytal-
ny, po osiągnieciu którego przysługuje 
emerytura, określa ustawa. 
Każdy ubezpieczony może złożyć 
wniosek o ustalenie prawa do emery-
tury po osiągnięciu wieku emerytalne-
go. Wiek emerytalny zależy od daty 
urodzenia i do roku 2040 będzie rów-
ny dla kobiet i mężczyzn. Od początku 
2013 roku jest on podnoszony co 4 
miesiące o 1 miesiąc. Poziom 67 lat dla 
mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 
roku, a dla kobiet w 2040 roku – to 
oznacza, że do 67 roku życia będą 
pracować kobiety mające dzisiaj 40 lat 
lub mniej. 
 
Istnieje także możliwość wypłaty eme-
rytury częściowej. Prawo do emerytu-
ry częściowej mają: 
·    kobieta w wieku co najmniej 62 lat, 
posiadająca minimum 35-letni staż 
ubezpieczeniowy, 
·    mężczyzna w wieku co najmniej 65 
lat, przy minimum 40-letnim stażu 
ubezpieczeniowym. 
 
Wysokość emerytury częściowej wy-
nosi 50 proc. emerytury (na dzień 
ustalenia prawa do emerytury czę-
ściowej). Jej wypłata następuje bez 
konieczności rozwiązania stosunku 
pracy i jest gwarantowana bez wzglę-
du na wysokość osiąganych docho-
dów. Warto jednak pamiętać, że sko-
rzystanie z emerytury częściowej bę-
dzie miało wpływ na wysokość emery-
tury wypłacanej po 67. roku życia, a 
mianowicie będzie ona niższa niż wy-
płacana przy przejściu na normalnych 
zasadach. 
 
  

IKE: Indywidualne Konto Emerytal-
ne, forma indywidualnego dobrowol-
nego oszczędzania na emeryturę w 
ramach III filara. Zaleta tej formy 
polega na tym, że wypłata dokonana 
po przejściu na emeryturę jest zwol-
niona z podatku dochodowego (tzw. 
podatek Belki). Wpłaty na IKE są 
ograniczone do trzykrotności prze-
ciętnego prognozowanego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej na 
dany rok. W roku 2016 limit ten wy-
nosi: 12 165 PLN. 
  
IKZE: Indywidualne Konto Zabezpie-
czenia Emerytalnego, forma indywi-
dualnego dobrowolnego oszczędzania 
na emeryturę w ramach III filara. 
Zaleta tej formy polega na tym, że 
środki wpłacane w danym roku na 
IKZE można w rozliczeniu rocznym 
odliczyć od podstawy opodatkowania. 
Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po 
osiągnięciu ustawowego wieku emery-
talnego są opodatkowane jedną, zry-
czałtowaną 10-proc. stawką podatku. 
Aby skorzystać z ulg podatkowych 
trzeba oszczędzać co najmniej przez 5 
lat. Wpłaty na IKZE w skali roku nie 
mogą przekroczyć 1,2 krotności prze-
ciętnego prognozowanego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok. W roku 2016 
limit ten wynosi: 4 866 PLN 
  
Kapitał początkowy: To „rozlicze-
nie” okresu opłacania składek przed 1 
stycznia 1999 r., czyli hipotetyczna 
emerytura, jaką tego dnia otrzymałby 
zainteresowany. Oblicza się go dla 
wszystkich osób, które urodziły się po 
31 grudnia 1948 r. i opłacały składki 
na ubezpieczenie społeczne lub pozo-
stawały w zatrudnieniu przed 1999 r. 
Kapitał początkowy obliczany jest 
także ubezpieczonemu urodzonemu 
przed 1949 r. jeżeli zgłosi wniosek o 
emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 
grudnia 2008 r. i wystąpi o jej obli-
czenie według nowych zasad. Ustalony 
kapitał początkowy podlega corocznej 
waloryzacji. 
  
Konto w ZUS (I filar): Każdy ubez-
pieczony w ZUS posiada swoje indy-
widualne konto, na którym znajdują 
się wszystkie informacje dotyczące 
ubezpieczonego (m. in. okres ubezpie-
czenia, suma wpłaconych składek). 
  
OFE: Otwarte Fundusze Emerytalne, 
tzw. drugi filar, są częścią zreformo-
wanego w 1999 r., obowiązkowego 
systemu ubezpieczeń społecznych. 
  
PTE: Powszechne Towarzystwa Eme-
rytalne, prywatne instytucje finanso-
we zarządzające OFE. 
  



Stopa zwrotu: Podstawowa charak-
terystyka dochodu, pokazuje procen-
tową zmianę (wzrost lub spadek) war-
tości inwestycji. 
  
Subkonto w ZUS: Tzw. drugi filar. 
Od 1 maja 2011 r. kiedy to zmniejszo-
no składkę przekazywaną do OFE, 
ZUS dla każdego ubezpieczonego 
prowadzi subkonto przeznaczone na 
składki, które wcześniej trafiały do 
OFE. Składki na subkoncie są ewiden-
cjonowane i waloryzowane (stan kon-
ta nie może ulec obniżeniu) i podlega-
ją dziedziczeniu na zasadach analo-
gicznych jak w OFE. 
  
Suwak bezpieczeństwa: By za-
pewnić bezpieczeństwo i ochronę war-
tości środków zgromadzonych w OFE, 
została wprowadzona zasada, która 
zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem 
ustawowego wieku emerytalnego 
środki zgromadzone na rachunku w 
OFE będą stopniowo przekazywane 
każdego miesiąca do ZUS i zapisywa-
ne na indywidualnym subkoncie 
ubezpieczonego. Dodatkowo, na 10 lat 
przed osiągnięciem przez ubezpieczo-
nego wieku emerytalnego, ZUS za-
przestanie odprowadzać składki do 
OFE i w tym okresie będą one ewiden-
cjonowane na subkoncie w ZUS. 
 
Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył 
zarówno osób, które zdecydowały się 
by część przyszłej składki przekazy-
wana była wyłącznie na subkonto w 
ZUS, jak i tych, które podjęły decyzję o 
przekazywaniu tej składki do OFE i na 
subkonto w ZUS. Dzięki stopniowemu 
przenoszeniu środków z rachunku w 
OFE, w chwili przejścia na emeryturę, 
wszystkie środki będą zewidencjono-
wane na subkoncie w ZUS, który bę-
dzie nam wypłacał dożywotnią, walo-
ryzowaną emeryturę. 
  
Waloryzacja: Środki zewidencjonowa-
ne na indywidualnym koncie w ZUS – 
aby nie traciły na wartości w czasie – 
są waloryzowane wskaźnikiem zmiany 
sumy przypisu składek – zależnym od 
poziomu zatrudnienia i przeciętnej 
wysokości wynagrodzenia w gospo-
darce. Im więcej osób płaci składkę 
emerytalną i im wyższe są nasze płace, 
tym wyższa jest waloryzacja. 
Natomiast środki gromadzone na 
subkoncie w ZUS są waloryzowane 
według średniego nominalnego wzro-
stu PKB z ubiegłych 5 lat. 
Składki przekazywane na rachunek w 
OFE są natomiast powiększane o zyski 
z inwestycji lub pomniejszane o po-
niesione straty. 
 
Dział Administracji Personalnej 
i Płac. 

 
PRAWO PRACY PO NOWEMU 

 
W poniedziałek, 22 lutego br. 
weszła w życie ustawa z dnia 25 
czerwca 2015 roku o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U z 
2015 r., poz. 1220). Ustawa 
wprowadza długo oczekiwaną 
nowelizację Kodeksu pracy. 
Gruntowej zmianie ulegną m. in. 
przepisy normujące zawarcie 
umowy o pracę oraz zasady do-
tyczące rozwiązywania umowy o 
pracę. 
 
Przede wszystkim znika z porządku 
prawnego umowa na czas wykonania 
określonej pracy (choć nie od razu, 
gdyż do takich umów, które będą 
trwać w dniu wejścia w życie noweli, 
będzie się stosować przepisy dotych-
czasowe). Pozostanie umowa na okres 
próbny, na czas nieokreślony i na czas 
określony. Okres zatrudnienia na pod-
stawie jednej umowy na czas określo-
ny, jak i łączny okres zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę na czas okre-
ślony, zawieranych między tym sa-
mym pracownikiem i pracodawcą, nie 
będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. 
Co ważne, łączna liczba umów na czas 
określony nie będzie mogła przekro-
czyć trzech. Od tych zasad będą obo-
wiązywać jednak pewne wyjątki, a 
mianowicie zasad tych nie będzie się 
stosować do umów o pracę zawartych 
na czas określony: w celu zastępstwa 
pracownika w czasie jego usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy, w celu 
wykonywania pracy o charakterze 
dorywczym lub sezonowym, w celu 
wykonywania pracy przez okres ka-
dencji oraz w przypadku, gdy praco-
dawca wskaże obiektywne przyczyny 
leżące po jego stronie, przy czym we 
wszystkich tych przypadkach będzie 
musiał być dodatkowo spełniony wa-
runek zaspokojenia – wskutek zawar-
cia takiej umowy – rzeczywistego 
okresowego zapotrzebowania i będzie 
to niezbędne w tym zakresie w świetle 
wszystkich okoliczności zawarcia 
umowy. Wskazane cele i obiektywne 
przyczyny będą musiały być określone 

w umowie o pracę. Ponadto, w przy-
padku, gdy pracodawca będzie nawią-
zywał z pracownikiem kolejną umowę 
na czas określony z wyżej wymienio-
nych obiektywnych przyczyn, będzie 
musiał w ciągu zaledwie 5 dni robo-
czych zawiadomić o tym fakcie (pi-
semnie lub elektronicznie) właściwego 
okręgowego inspektora pracy. 
 
Wzmocnienie trwałości stosunku pra-
cy znajdzie odzwierciedlenie także w 
regule, iż w przypadku, gdy strony w 
trakcie trwania umowy o pracę na czas 
określony uzgodnią dłuższy okres jej 
obowiązywania, wówczas takie prze-
dłużenie będzie traktowane, jako za-
warcie nowej umowy na czas określo-
ny począwszy od dnia następnego po 
dniu, w którym miało nastąpić jej 
rozwiązanie. Ostatecznie, jeżeli okaże 
się, iż okres zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony bę-
dzie dłuższy niż okres 33 miesięcy lub 
jeżeli liczba zawartych umów o pracę 
na czas określony będzie większa niż 
3, wówczas będzie się przyjmować, że 
pracownik jest zatrudniony na czas 
nieokreślony (odpowiednio od dnia 
następującego po upływie tego okresu 
lub od dnia zawarcia 4. umowy o pra-
cę na czas określony). 
 
W przypadku, gdy pracodawca będzie 
chciał sprawdzić kwalifikacje pracow-
nika i możliwości jego zatrudnienia w 
celu wykonywania określonego rodza-
ju pracy, zarówno umowa na czas 
nieokreślony, jak i umowa na czas 
określony, będzie mogła być poprze-
dzona umową na okres próbny. 
Wprowadzenie przesłanek zawarcia 
umowy na okres próbny to novum. Po 
staremu jednak pozostanie maksy-
malny okres próby, który nadal będzie 
wynosić 3 miesiące. Wyjątkowo pra-
codawca będzie mógł ponownie za-
wrzeć z tym samym pracownikiem 
umowę na okres próbny. Będzie to 
możliwe w sytuacji, gdy pracownik ma 
być zatrudniony w celu wykonywania 
innego rodzaju pracy oraz po upływie, 
co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o 
pracę, jeżeli pracownik ma być za-
trudniony w celu wykonywania tego 



samego rodzaju pracy (jednakże w 
tym przypadku dopuszczalne będzie 
tylko jednokrotne ponownie zawarcie 
umowy na okres próbny). 
 
Modyfikacji ulegają także zasady roz-
wiązywania umowy o pracę. Między 
innymi uchylona została zasada, iż 
przy zawieraniu umowy o pracę na 
czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, 
strony mogą przewidzieć dopuszczal-
ność wcześniejszego rozwiązania tej 
umowy za dwutygodniowym wypo-
wiedzeniem. W nowym stanie praw-
nym każdą umowę będzie można zaw-
sze rozwiązać za wypowiedzeniem, 
przy czym okres wypowiedzenia za-
równo umowy o pracę na czas nieo-
kreślony, jak i umowy o pracę na czas 
określony, będzie uzależniony od 
okresu zatrudnienia u danego praco-
dawcy. Okresy te pozostaną bez zmian 
i wynoszą: 2 tygodnie, jeżeli pracow-
nik był zatrudniony krócej niż 6 mie-
sięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był 
zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy 
oraz 3 miesiące, jeżeli pracownik był 
zatrudniony, co najmniej 3 lata. 
Ustawodawca umożliwi także praco-
dawcy zwolnienie pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy w związku z 
wypowiedzeniem umowy o pracę. 
Zwolnienie to będzie następować na 
skutek jednostronnego oświadczenia 
pracodawcy, co oznacza, że akceptacja 
pracownika nie będzie już potrzebna. 
Oczywiście, w okresie tego zwolnienia 
pracownik zachowa prawo do wyna-
grodzenia. 

W poprzednim numerze obiecywali-
śmy raport dotyczący naszej obsługi 
prawnej opłacanej przez Komisję Za-
kładową dla członków związku. 
Jakimi sprawami w ramach pakietu 
zajmowało się CDO24 dla naszych 
członków i jakich porad udzieliło lub 
sporządziło odpowiednie dokumenty: 
 
7 osób korzystało z porad prawa 
pracy dotyczących: 
- Odpowiedzialność porządkowa pra-
cownika 
- Prawo do dnia wolnego z okazji nad-
liczbowych godzin pracy 
-, Na jakiej zasadzie rozlicza się godzi-
ny nadliczbowe, diety itp. 
- Umowa o pracę i pytania o strukturę 
jej treści 
 

7 osób korzystało z porad do-
tyczących odszkodowań: 
- Odszkodowania za błędy medyczne, 
lekarskie 
- Pytania odnośnie odszkodowań za 
wypadki przy pracy 
- Zadośćuczynienie za zniszczenia 
pojazdu przez dziury w drodze 
- Odszkodowania za trwałe uszczerbki 
na zdrowiu, pytania do TU o tabelę 
oceny uszczerbku na zdrowiu 
- Roszczenie za upadek ze schodów 
- Zapytanie o to czy należy się odszko-
dowanie za obrażenia ciała, jeśli kieru-
jący był pod wpływem alkoholu 
- Odszkodowania za szkodę na pojeź-
dzie 
 
18 osób korzystało z ogólnych 
porad prawnych: 
- Pisma w sprawie uchylenia się od 
skutków prawnych czynności prawnej 
dokonanej pod wpływem błędu. 
- Pytania odnośnie windykacji należ-
ności z tytułu umowy pożyczki 
- Zapytania o możliwość eksmisji mał-
żonka ze wspólnego mieszkania  
- Pytania z zakresu odpowiedzialności, 
skutków za zbycie posiadłości. 
- Czy i kiedy jest możliwe zawarcie 
ugody z ubezpieczycielem 
- Pytania o możliwość wystąpienia z 
roszczeniami cywilnymi w sprawie za 
pobicie 
- Pytania odnośnie umów np. komisu 
oraz sposobu i konsekwencji ich za-
wierania 
- Pytania o nabycie nieruchomości 
przez zasiedzenie 
- Pytania o sposób postępowania przy 
wymeldowywaniu 
 
14 osób korzystało z porad 
dotyczących spadku: 
- Pytania o zachowek (jak się ubiegać 
oraz kto jest do niego uprawiony) 
- Jak odrzucić testament czy i kiedy 
testament ustny jest ważny 
- Pytania odnośnie podatku za daro-
wiznę 
- Podział majątku spadkowego (w jaki 
sposób następuje) 
- Jak zapisać dzieciom dom, koszty, 
procedura, pytania o to gdzie się udać 
- Pytania o dziedziczenie długów po 
rodzicach 
- Czy można zapisać majątek osobie 
niepełnoletniej 
- Zapytanie o przyjęcie spadku z do-
brodziejstwem inwentarza 
 
5 osób korzystało z porad doty-
czących prawa rodzinnego: 
- Pytania dotyczące rozdzielności ma-
jątkowej między małżonkami 
- Ustalenie ojcostwa (procedura) 

- Władza rodzicielska, ustalenie kon-
taktów z dziećmi 
- W jaki sposób ubiegać się o alimenty 
- Sprawy rozwodowe, zabezpieczenia 
majątkowe 
 
19 osób korzystało z porad do-
tyczących z prawa budowlanego, 
prawa nieruchomości i służeb-
ności, między innymi: 
- Hipoteka- możliwość sprzedania 
obciążonego mieszkania kredytem 
hipotecznym 
- Eksmisja czy prywatna firma windy-
kacyjna może zająć bez naszej zgody 
mieszkanie lub nasze ruchomości 
znajdujące się w mieszkaniu 
- O czym należy pamiętać oraz jakie 
dokumenty należy przygotować sprze-
dając mieszkanie 
- Służebność gruntów, przesyłu. Pyta-
nia o sposób postępowania przy wy-
meldowaniu. Okres zasiedzenia nieru-
chomości. 
- Pytania o regulacje prawne odnośnie 
przekazania gruntu pod drogę 
 
22 osoby korzystały z porad 
dotyczących reklamacji a w tym: 
-  Pisma i reklamacje obuwia 
- Reklamacje sprzętu RTV i AGD 
- Reklamacje usług telekomunikacyj-
nych w tym internetowych 
- Pisma w sprawie odstąpienia od 
umowy abonenckiej z tytułu wady 
oświadczenia woli 
 

 
 

KOCHANI PRACOWNICY 
 
Niech tajemnica Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Chrystusa Napełni 
Wasze serca miłością i pokojem. 
Niech przemieni każdy smutek w radość, 
a ból i cierpienie w szczęście i nadziej. 
 
Zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej 
Nocy.  

Życzy Komisja Zakładowa  
NSZZ „Solidarność”  

 

 


