
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

30.10.2018r. 
 

Twoja Ochrona prawna 

 Chcielibyśmy poinformować Państwa, że Komisja 

Międzyzakładowa podpisała umowę z CDO24.CDO24 to Twoja 

Ochrona Prawna. Program Premium Plus to program CDO24, 

który cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród naszych klientów. 

Programy te zostały stworzone dla potrzeb organizacji 

związkowych, które chcą zadbać o dobro i bezpieczeństwo 

członków swojego związku każdego dnia, nie tylko w relacjach                

z pracodawcą . Z dotychczasowego doświadczenia organizacji 

związkowych wynika, że nasz program ochrony prawnej, 

odbierany jest przez każdego członka organizacji jako 

dodatkowy bonus związany z przynależnością związkową, który 

sprawia, że poszczególni członkowie czują się bezpieczniej                           

i doceniają, że władze związku troszczą się o ich bezpieczeństwo 

w życiu codziennym. Produkt Premium i Premium Plus funkcjonuje 

już od kilku lat i zapewnia wszechstronny i szeroki zakres ochrony 

prawnej. Programy gwarantują zarówno dostęp do infolinii 

prawnej, sporządzania pism i prowadzenia spraw                                             

w postępowaniu przedsądowym i sądowym na warunkach 

określonych w umowie. 



Każda pełnoletnia, nowa osoba objęta ochroną prawną                               

w ramach programu Premium lub Premium PLUS otrzymuje własną 

kartę CDO24, będącą potwierdzeniem świadczenia przez CDO24 

ochrony prawnej. Dzięki temu osoby objęte ochroną prawną 

CDO24 będą mogły uzyskiwać informacje prawne poprzez 

infolinię prawną cdo24 bez konieczności osobistego 

stawiennictwa i obawy o dodatkowe opłaty. 

Każda osoba objęta programem jest uprawniona w sytuacjach 

nagłych lub niecierpiących zwłoki do korzystania z infolinii 

alarmowej czynnej poza godzinami pracy Departamentu 

Prawnego CDO24 a także w weekendy i święta. 

Każdy posiadacz Pakietu Premium lub Premium PLUS może 

wykupić za dodatkową opłatą Ochronę Prawną dla swojej 

rodziny. Do objęcia Ochroną Prawną w ramach pakietu 

rodzinnego można wskazać maksymalnie 6 osób z najbliższej 

rodziny, jednak mniejsza ilość zadeklarowanych osób nie ma 

wpływu na wysokość dopłaty. Wykupienie pakietu rodzinnego 

będzie uprawniało każdą wskazaną osobę z najbliższej rodziny 

posiadacza ochrony prawnej do indywidualnego korzystania                        

z ochrony prawnej w zakresie przewidzianym przez poszczególne 

programy. 

Jako Komisja Międzyzakładowa informujemy, że Program 

Premium Plus zgodnie z podpisaną umową zacznie obowiązywać 

od dnia 1.12.2018r. Koszt takiego Pakietu dla naszych członków to 

36 zł opłaty rocznej i ewentualnie dla członków rodzin                                       

w wysokości 50 zł rocznie. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia 

do swoich przewodniczących Kół lub bezpośrednio w Biurze 

naszego Związku. Aby mieć gwarancję rozpoczęcia ochrony od 

dnia 1.12.208r. należy do dnia 10 listopada 2018 zgłosić ten fakt i 

wtedy otrzymacie numer rachunku bankowego do wpłat. Po 

otrzymaniu wpłaty Komisja przekaże w ciągu 14 dni karty. 



  

Piotr Duda będzie kierował działaniami Komisji Krajowej w kadencji 

2018-2022. Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali 

dotychczasowego przewodniczącego zdecydowaną większością 

głosów. Piotr Duda był jedynym kandydatem na 

przewodniczącego w głosowaniu otrzymał 248 głosów. 

Głosowało 267 delegatów. Piotr Duda był jedynym kandydatem                   

i jak niemal każdy kandydat w „S” na stanowisko związkowe, przed 

wyborami, prezentację swojej kandydatury rozpoczął od podania 

wieku – ma 56 lat, oraz roku, w którym wstąpił do związku – 1980. 

Potem stwierdził: Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na 

maxa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele kosztowało 

to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która 

mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa. I teraz zrobię 

wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w 

kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie 

przyjęta jutro uchwała programowa. Z sali padło pytanie                       

o elastyczny czas pracy. Odpowiadając, Piotr Duda podkreślił, że 

„S” wypracowała zasadę, że w zakładach pracy, w których jest 

związek, pracodawca czas pracy musi z nim ustalać (jeśli ma być 

elastyczny). To powinno zmobilizować pracowników, aby 

zakładali organizację zakładową. Nadszedł już czas, żebyśmy 

promowali bycie w związku zawodowym - podkreślił. Po 

ogłoszeniu wyników delegaci odśpiewali przewodniczącemu „Sto 

lat”. 

Piotr Duda Przewodniczącym 

Życie za prawdę 
W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki kościół rektoralny pw. św. Piotra Apostoła                     

w Lublinie wypełniony był po brzegi. W uroczystościach 

uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych                                       

i samorządowych, Lubelski Kurator Oświaty, delegacje                                    

z puławskich Azotów, LW Bogdanka, PGE Dystrybucja S.A., a 

także licznie zgromadzeni związkowcy wraz z pocztami 

sztandarowymi. Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 

reprezentowali przewodniczący Marian Król oraz zastępcy Marek 

Wątorski i Krzysztof Choina. Z ramienia Regionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania na Mszy św. była przewodnicząca Wiesława Stec. 



 

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Karol Serkis, Słowo Boże 

wygłosił ks. prał. prof. Marian Stasiak, w koncelebrze uczestniczyli 

również Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew 

Kuzia oraz gospodarz parafii ks. Bogusław Suszyło. Wierni modlili 

się przy relikwiach ks. Jerzego o jego kanonizację i za naszą 

Ojczyznę. W wygłoszonym kazaniu ks. Stasiak zwrócił uwagę, że 

ks. Jerzy, mimo zagrożenia życia, nie lękał się i głosił prawdę. 

Zapłacił za to najwyższą cenę, umierając w męczarniach. 

Tragiczna śmierć kapelana Solidarności nie poszła na marne. 

Jego odejście obudziło jeszcze bardziej naród polski do 

Solidarności. Pozostał w sercach potomnych, a dziedzictwo, które 

zostawił przynosi obfite owoce. Kolejna rocznica śmierci ks. 

Jerzego to przede wszystkim modlitwy za jego życie, dzieło i 

świadectwo, które nam pozostawił. 

Kapelan Solidarności dawał przykład życia najlepszymi 

wartościami. W swoich naukach głosił, że „w ludziach jest jakaś 

naturalna tęsknota za prawdą i trzeba tylko nauczyć się 

odróżniać kłamstwo od prawdy”.    

Przed pomnikiem kapelana „Solidarności” odmówiono część 

różańca i delegacje złożyły kwiaty. W związku z 34. rocznicą 

porwania i śmierci ks. Jerzego, w samo południe, w Lubelskim 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się 

spotkanie z Ewą Czaczkowską, autorką biografii ks. Jerzego 

Popiełuszki.  

Tego samego dnia obchodzono również nowe święto 

państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych 

Niezłomnych. Święto będzie obchodzone każdego 19 

października, dlatego też Eucharystia była sprawowana także za 

kapłanów, którzy wspierali naszą Ojczyznę i naród polski. 

Tomasz Kupczyk 

 


