
Rzeszów, 12 sierpnia 2010 r. 

REGULAMIN PRACY 

ZARZĄDU REGIONU Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
 

I.  ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

Par. l 

Zarząd Regionu zbiera się: 

a)  w trybie zwyczajnym nie rzadziej niż raz na kwartał - na wniosek Przewodniczącego ZR   

(a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego ZR), 

b)  w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb - na wniosek j/w lub 10 członków ZR lub 

Regionalnej Komisji  Rewizyjnej. 

 

Par. 2 

Posiedzenia Zarządu Regionu prowadzi Przewodniczący ZR lub członek ZR wybrany na początku 

posiedzenia na wniosek Przewodniczącego ZR lub członka ZR. 

 

Par. 3 

Do obowiązków prowadzącego obrady należy w szczególności: 

a)  prowadzenie posiedzeń  ZR w sposób gwarantujący sprawny i rzeczowy ich przebieg, 

b)  udzielanie głosu członkom ZR zgodnie z kolejnością zgłoszeń (nie dotyczy Przew. ZR), 

c)  podejmowanie decyzji w sprawach proceduralnych nie objętych Regulaminem. 

 

Par. 4 

W posiedzeniach ZR uczestniczą członkowie ZR, a ponadto mogą uczestniczyć: 

a)  członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 

b)  etatowi pracownicy ZR, których obecność jest niezbędna, 

c)  eksperci i doradcy powołani przez ZR, 

d) przedstawiciele organizacji zakładowych, sekcji branżowych, lub Oddziałów Regionu, jeżeli 

Zarząd Regionu rozpatruje sprawy dotyczące ich działalności, 

e)  zaproszeni goście. 

 

Par. 5 

Za przygotowanie posiedzeń ZR od strony technicznej i programowej odpowiedzialne jest 

Prezydium ZR. Istotne punkty do porządku obrad ZR są zlecane wcześniej do przygotowania 

odpowiedniemu zespołowi problemowemu. 

 

 

II. ORGANY ZARZĄDU REGIONU 
 

Par. 6 

Organami wewnętrznymi Zarządu Regionu są: 

a)  Prezydium ZR, 

b)  stałe lub doraźne zespoły problemowe ZR. 

 

Par. 7 

Prezydium ZR zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

Par. 8 

Zarząd Regionu w drodze uchwały powołuje i odwołuje stałe lub doraźne zespoły problemowe. 

a)  ZR ustala ilość zespołów oraz zakres ich zadań, 



b) w skład zespołów ZR wchodzą członkowie ZR, przedstawiciele OZ i powołani eksperci, 

c) od strony organizacyjnej, prace każdego zespołu koordynuje członek Prezydium ZR wyznaczony 

przez Zarząd Regionu, 

d) pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu wybrany przez jego członków, będący 

członkiem ZR, 

e) zespoły przygotowują i opiniują na zlecenie Prezydium ZR, członków ZR, organizacji  

zakładowych lub członków Związku projekty uchwał w sprawach, którymi zajmuje się zespół 

problemowy, 

f)   zespoły przygotowują propozycje działalności ZR w danym zakresie, 

g)  zespoły podejmują ustalenia zwykłą większością głosów, 

h)  projekty uchwał ZR dotyczące spraw, którymi zajmuje się któryś z zespołów problemowych, 

przed wniesieniem pod obrady  ZR  powinny  być  zaopiniowane lub przygotowane przez dany 

zespół. 

 

Par. 9 

Zarząd Regionu w miarę potrzeb powołuje komisję uchwał i wniosków. Obrady ZR są nagrywane i 

protokołowane. Obie formy zapisu są do wglądu członków ZR. 

 

 

III. GŁOSOWANIE 
 

Par. 10 

Do głosowania uprawnieni są tylko członkowie Zarządu Regionu. 

 

Par. 11 

1. Głosowanie jest jawne. 

2. Na pisemny wniosek co najmniej 10% obecnych osób uprawnionych do głosowania, prowadzący 

posiedzenie zarządza głosowanie tajne - w sprawach personalnych wystarcza wniosek jednego 

członka ZR. 

3. Na pisemny wniosek co najmniej 15% obecnych osób uprawnionych do głosowania, prowadzący 

posiedzenie zarządza głosowanie imienne z zastosowaniem kart do głosowania z wydrukowanymi 

imionami i nazwiskami członków Zarządu Regionu. Po zakończeniu głosowania, prowadzący 

posiedzenie odczytuje w jaki sposób głosowali wszyscy członkowie Zarządu Regionu. 

Głosowaniu imiennemu nie można poddawać decyzji personalnych. 

 

Par. 12 

Do   ważności   głosowania  konieczna jest obecność  co   najmniej   połowy   uprawnionych   do 

głosowania. 

 

Par. 13 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że ZR w głosowaniu uprzednim 

wprowadzi, ze względu na wagę  problemu, wymóg bezwzględnej większości (większością ponad 

połowy głosów spośród uczestniczących w głosowaniu). 

2. W przypadku podjęcia przez Zarząd Regionu uchwały dotyczącej finansów, która grozi 

przekroczeniem preliminarza budżetowego ZR, wobec której Przewodniczący ZR lub Skarbnik ZR 

złoży sprzeciw, przeprowadza się ponowne głosowanie. Do przyjęcia uchwały w ponownym 

głosowaniu wymagana jest większość 2/3 głosów. 

 

Par. 14 

Głosowanie nad kilkoma wersjami uchwał odbywa się według następujących zasad: 



a)  głosowanie przeprowadza się w kolejności od projektu najdalej idącego - uprawnieni głosują 

jedynie na "TAK"; mogą głosować tylko za jedną wersją uchwały, 

b)  ponowne głosowanie odbywa się nad dwoma z projektów, które otrzymały w pierwszej turze 

największą liczbę głosów - zasady głosowania jak w punkcie a), 

c)  uchwalonym jest ten projekt, który otrzymał największą ilość głosów "TAK" w ostatniej turze 

lub za którym w jednej z  tur  głosowała  więcej  niż  połowa  obecnych  członków  ZR. 

 

 

IV. PRZEBIEG OBRAD 
 

Par. 15 

Proponowany przez Prezydium ZR porządek dzienny obrad podlega zatwierdzeniu przez członków 

ZR w drodze głosowania na początku obrad, po uprzednim wyczerpaniu wszystkich poprawek 

i uwag zgłoszonych w dyskusji nad nim.  

Par. 16 

Na każdym posiedzeniu ZR, Prezydium ZR składa informację ze swej działalności w okresie od 

poprzedniego posiedzenia ZR. 

 

Par. 17 

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszeń (nie dotyczy Przewodniczącego ZR). W sprawach 

proceduralnych (wniosek formalny) prowadzący zebranie może udzielić głosu poza kolejnością. 

 

Par. 18 

Członkowie ZR mogą w trakcie dyskusji zgłaszać wnioski ustne do protokołu lub pisemne na ręce 

prowadzącego zebranie. 

 

Par. 19 

Wnioski mogą dotyczyć tylko spraw objętych porządkiem dziennym obrad lub procedury 

posiedzenia (wnioski formalne). 

 

Par. 20 

W tej samej sprawie dyskutanci mogą zabierać głos tylko 2 razy. 

 

Par. 21 

Prowadzący zebranie ma prawo odebrać głos dyskutantowi jeżeli: 

a)  dyskutant mówi nie na temat, 

b)  swoim wystąpieniem narusza normy obyczajowe, 

c)  wystąpieniem zakłóca w sposób rażący przyjęty porządek dzienny. 

 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 
 

Par. 22 

We   wszystkich   sprawach   nieunormowanych   niniejszym   Regulaminem   decyzję   podejmuje 

prowadzący zebranie. 

 

Par. 23 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


