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Program działania Rady Sekcji ZE OZZZPRC 

1. Rada Sekcji ZE wypełnia swoją misję, jako organ wewnętrzny OZZZPRC poprzez 

tworzenie platformy swobodnej wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli 

organizacji związkowych skupionych w Radzie. 

2. Rada Sekcji w swoich pracach kieruje się nade wszystko prezentowaniem interesów 

członków Sekcji skupionych w branży przedsiębiorstw (spółek) o podobnym profilu 

prowadzonej działalności gospodarczej tj. dystrybucji, przesyłu oraz wytwarzania 

energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.(EKO)  

3.  Podjęte, podczas obrad plenarnych stanowiska lub decyzje wypracowane są w 

oparciu o pełny konsensus i reprezentowane przez Przew. Sekcji w oficjalnej 

korespondencji lub spotkaniach z pracodawcami bądź organami właścicielskimi Grup 

Energetycznych. 

4. Spotkania plenarne Rady Sekcji ZE służą również przedstawianiu przez 

reprezentantów organizacji związkowych skupionych w Sekcji bieżących problemów 

lub spraw wymagających podjęcia kroków do wyjaśnienia ich, bądź wsparcia działań. 

5. Rada Sekcji wg zgłoszonych potrzeb, organizuje szkolenia dla swoich członków o 

tematyce dotyczącej aktualnych regulacji prawnych lub legislacyjnych niezbędnych 

do prowadzenia działalności związkowej. 

6. Biuro Sekcji na bieżąco informuje członków Sekcji o aktualnych wydarzeniach, 

sprawach oraz działaniach, w których zaangażowani są przedstawiciele Sekcji. 

Przekazuje również wszystkie informacje związane z rozpoczętym procesem 

legislacyjnych aktów prawnych lub konsultacji ich. 

7. Rada Sekcji każdorazowo podczas swoich spotkań zapoznaje się z prowadzoną 

gospodarką finansową i planami wydatków. 

8. Przedstawiciele Rady Sekcji wypełniają swoje funkcje związkowe w innych 

strukturach związkowych w oparciu o otrzymany mandat wyborczy lub nominację. 

9. W razie konieczności prowadzenia akcji protestacyjnej Przew. Sekcji prowadzi i 

kieruje koordynacją tych działań. 

10. Rada Sekcji dla swych członków służy pomocą prawną w toczących się 

postępowaniach przed sądami pracy lub wskazuje inne sposoby rozwiązania 

konfliktów: negocjacje, mediacje itp. 

11. Przew. Sekcji z inicjatywy członka Sekcji monitoruje zgłoszone problemy, a w razie 

konieczności nadaje im status priorytetowego dla branży, poprzez propagowanie 

problematyki na forum ogólnopolskim – urzędy Państwowe, RDS, komisje branżowe, 

FZZ, Zrzeszenie.   

12. Propagowanie i rozwijanie oddziaływania Sekcji ZE wśród pracowników. 



13. Współpraca z przedstawicielami urzędów państwowych lub samorządowych w celu 

nagłaśniania problemów występujących w Grupach Energetycznych w odniesieniu do 

bezpieczeństwa publicznego.  

14. Przewodniczący Sekcji lub wytypowany przez niego członek Prezydium bierze udział 

we wszystkich spotkaniach związanych z reprezentowaniem członków Sekcji, na które 

otrzyma zaproszenie. 

15. Przewodniczący Sekcji, potwierdza swoim podpisem zawarte porozumienia, 

stanowiska, opinie i inne dokumenty dotyczące branży energetycznej, a 

reprezentowanych w strukturach Sekcji ZE np. PUZP dla Branży Energetycznej.                                                                     
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