
UCHWAŁA NR 5/2015 

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

Biedronka " w Kostrzynie  

z dnia 25.06.2015r. 

 

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) i g) 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/ Mariusz Sakowski 

5/ Alicja Alchimowicz 

6/ Remigiusz Pankau 

7/ Grzegorz Snoch 

Podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Związek, wypełniając założone cele, o których mowa w § 6 ust. 5 Statutu oraz § 26 pkt 1 

lit. g) Statutu, realizował będzie pomoc finansową dla Członków Związku polegającą na 

uruchomieniu infolinii prawnej, która umożliwi uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej w 

sprawach dotyczących Członków Związku lub najbliższych członków rodziny Członka 

Związku tj. męża, żony, dzieci pozostające pod opieką rodziców (niepełnoletnie), o ile 

sprawy te będą miały wpływ na sytuację materialną, socjalną, zawodową Członka 

Związku lub jego rodziny. 

2. Przedmiotem pomocy prawnej może być w szczególności: 

a) udzielanie telefonicznych porad prawnych Członkom Związku lub najbliższym 

członkom rodziny Członka Związku. 

  

§ 2 

1. Realizacja uchwały polegać będzie na uruchomieniu infolinii prawnej, która umożliwi 

uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata.  



2. Infolinia będzie czynna w poniedziałek w godzinach od 14:00 – 15:00.    

 

§ 3 

1. Infolinia prawna obsługiwana będzie przez adw. Marzenę Kopij z Kancelarii Adwokackiej 

we Wrocławiu. 

2. Dane kontaktowe adwokata: ul. Grabiszyńska 21/3, 53-501 Wrocław, tel. 606-532-583,  

e-mail: m.kopij@kz-prawnicy.pl, www.kz-prawnicy.pl. 

 

§ 4  

1. Z infolinii prawnej nie mogą korzystać Członkowi Związku, którzy przez ostatnie 9 

(dziewięć) miesięcy nie opłacali regularnie  składek  członkowskich. 

 

§ 5 

1. Członek Związku chcąc uzyskać pomoc prawną winien skorzystać z infolinii prawnej w 

terminie i w godzinach określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.  

2. W sprawach niecierpiących zwłoki Członek Związku może skorzystać z infolinii prawnej 

poza wskazanym terminem i godzinami. 

3. Przed udzieleniem pomocy prawnej Kancelaria dokona weryfikacji danych osobowych tj. 

imię i nazwisko oraz numer SAP Członka Związku.  

 

§ 6 

1. Uchwała wchodzi w życie od 01.07.2015r. 
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