UCHWAŁA KK nr 1/06
ws. upoważnienia Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych
tekst jednolity

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4
Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje:
§1
1. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" upoważnia rady krajowe jako organy wskazanych
w § 2 krajowych sekretariatów branżowych do reprezentowania Związku w zakresie
problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec władz państwowych.
Upoważnienie to obejmuje w szczególności:
a) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi rzeczowo w ramach danej
branży organami władzy państwowej mających na celu wzajemną wymianę
informacji,
b) konsultowanie wszelkich zamierzeń, planów i projektów podejmowanych przez
właściwe rzeczowo w ramach danej branży organy władzy państwowej, a mających
istotny wpływ na sytuację pracowników danej branży,
c) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami
sekretariatów branżowych po przekazaniu ich radom sekretariatów przez Komisję
Krajową.
2. Przedstawiane przez rady sekretariatów wobec organów władzy państwowej opinie,
stanowiska, apele muszą być przekazywane do wiadomości Komisji Krajowej oraz muszą
być zgodne z odpowiednimi uchwałami, decyzjami, stanowiskami, opiniami, apelami
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§2
1. Upoważnionymi w myśl § 1 do wskazanych czynności są rady krajowe następujących
krajowych sekretariatów branżowych:
1) Sekretariatu Górnictwa i Energetyki,
2) Sekretariatu Metalowców,

3) Sekretariatu Przemysłu Spożywczego,
4) Sekretariatu Nauki i Oświaty,
5) Sekretariatu Rolnictwa,
6) Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego,
7) Sekretariatu Przemysłu Chemicznego,
8) Sekretariatu Łączności,
9) Sekretariatu Transportowców,
10) Sekretariatu Służb Publicznych,
11) Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu,
12) Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń,
13) Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
14) Sekretariatu Ochrony Zdrowia.
2. W zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem Krajowego Sekretariatu Emerytów
i Rencistów korzysta on z upoważnień, o których mowa w niniejszej uchwale,
analogicznie jak krajowe sekretariaty branżowe wymienione w ust. 1.
§3
Niniejsze upoważnienie nie może być przekazywane innym strukturom związku, natomiast
o uzgodnieniach na mocy postanowienia § 41 ust. 3 pkt 3 Statutu NSZZ „Solidarność” należy
powiadomić Komisję Krajową.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Gdańsk, 25 stycznia 2006 r.
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