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Obrady Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego  

NSZZ ”Solidarność”-80 winna cechować dyscyplina czasowa  

i merytoryczna.  

Dla jej osiągnięcia postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ ”Solidarność”-80, zwany 

dalej przewodniczącym Zarządu Regionu, wykonuje obowiązki 

pracodawcy/zleceniodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w biurze Zarządu 

Regionu. 

2. Przewodniczący Zarządu Regionu oraz jego zastępcy są upoważnieni do dokonywania 

czynności prawnych włącznie z zaciągnięciem zobowiązań majątkowych  

po wcześniejszym podjęciu uchwały przez Zarząd Regionu. 

3. Obradom Zarządu Regionu przewodniczy przewodniczący Zarządu Regionu. 

4. Przewodniczący Zarządu Regionu może scedować przewodnictwo obrad zastępcy lub 

swoim zastępcom. 

5. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu Regionu wybór przewodniczącego obrad 

może być dokonany spośród obecnych członków Zarządu. 

 

§ 2 

 

1. Obrady Zarządu Regionu są jawne. 

2. Prawo do biernego uczestnictwa w obradach przysługuje każdemu członkowi NSZZ 

”Solidarność”-80. 

3. Na umotywowany wniosek członka Zarządu Regionu obrady mogą być utajnione. 

Wymaga to jednak poparcia w trybie głosowania jawnego przez większość członków 

Zarządu Regionu. 

 

§ 3 

 

1. Posiedzenie Zarządu Regionu może zwołać: 

a) przewodniczący lub Prezydium Zarządu Regionu, 

b) członkowie Zarządu Regionu reprezentujący 30% ogólnej liczby tego gremium,  

c) Regionalna Komisja Rewizyjna w trybie uchwały podpisanej przez 50% plus 1 

członka. 

2. Zwołanie posiedzenia Zarządu Regionu odbywa się: 

a) w trybie zwyczajnym nie mniej niż raz na kwartał, 

b) w trybie nadzwyczajnym, zwołane przez organa wymienione w punktach b) i c) 

ust. 1. 
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§ 4 

 

1. Obrady Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego odbywają się w siedzibie Zarządu 

Regionu w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19.  

2. Miejsce obrad może być zmienione w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez 

Prezydium Zarządu Regionu. 

 

§ 5 

 

Przewodniczący Zarządu Regionu i jego członkowie w istotnych sprawach 

przedstawianych na zewnątrz mają obowiązek przedstawiać oficjalne stanowisko Zarządu 

Regionu lub Prezydium Zarządu Regionu. 

 

§ 6 

 

1. Prawo do zabierania głosu w dyskusji mają wyłącznie członkowie Zarządu Regionu. 

2. Swoje uprawnienia do zabierania głosu członek Zarządu Regionu może przekazać 

dowolnemu uczestnikowi posiedzenia z zastrzeżeniem rezygnacji z wypowiedzi 

własnej. 

3. Każda osoba zabierająca głos w dyskusji podlega takiemu samemu rygorowi 

merytorycznemu, z uprawnieniem danym przez przewodniczącego obrad zaproszonym 

gościom i innym uczestnikom posiedzenia. 

4. Wypowiadający się członek Zarządu Regionu lub osoba inna dopuszczona do głosu 

powinna zachować dyscyplinę czasową. Czas wypowiedzi nie powinien wykraczać 

poza ramy pięciu minut, a uprawnienie do jego przedłużenia przysługuje wyłącznie 

przewodniczącemu obrad. 

5. Przewodniczącemu Zarządu Regionu przysługuje prawo do zabierania głosu poza 

kolejnością, a także do udzielania go innym uczestnikom posiedzenia, jak i również 

odebrania głosu  wypowiadającemu się w przypadku wykroczenia poza tematykę 

omawianej kwestii. 

6. W sytuacjach szczególnych przewodniczącemu obrad przysługuje prawo  

do zakończenia dyskusji na dany temat. 

 

§ 7 

 

1. Porządek obrad, przygotowany przez Prezydium Zarządu Regionu lub 

przewodniczącego, po przedyskutowaniu i ewentualnym uzupełnieniu, uczestnicy 

obrad Zarządu przyjmują przez głosowanie. 

2. Przyjęty porządek obrad nie może być zmieniony w trakcie obrad poza szczególnie 

uzasadnionymi przypadkami. 

 

§ 8 

 

1. Wnioski formalne dopuszczone są po wysłuchaniu wnioskodawcy. 

2. Wnioski formalne są dopuszczone do zgłaszania poza kolejnością. 
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3. Do wniosków formalnych, które muszą być głosowane, zalicza się: 

a) przerywanie, odraczanie lub zamknięcie posiedzenia, 

b) utajnienie posiedzenia, 

c) zamknięcie listy mówców, 

d) odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 

e) przejście do porządku dziennego, 

f) głosowanie z wyłączeniem dyskusji, 

g) zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji, 

h) zmiana w sposobie prowadzenia głosowania, 

i) ograniczenie czasu wystąpień, 

j) stwierdzenie kworum, 

k) przeliczenie głosów. 

4. Wnioski merytoryczne dotyczące dyskutowania zagadnienia należy składać 

bezpośrednio do przewodniczącego obrad. 

 

§ 9 

 

1. Utrudniającemu obrady uczestnikowi przewodniczący obrad – po trzykrotnym 

upomnieniu – może polecić opuszczenie miejsca obrad. 

2. Za niedopuszczalne uznaje się między innymi zabieranie głosu bez przyzwolenia 

przewodniczącego obrad za wyjątkiem merytorycznej dyskusji. 

 

§ 10 

 

1. Członek Zarządu Regionu może być dopuszczony do głosu w trybie ad vocem dla 

wyjaśnienia źle zrozumianej wypowiedzi. 

2. Trybu ad vocem nie wolno nadużywać dla wprowadzenia do dyskusji nowych 

merytorycznych treści. 

 

§ 11 

 

1. Protokół z obrad Zarządu Regionu sporządza kierownik biura Zarządu, a w przypadku 

jego nieobecności osoba zaproponowana przez przewodniczącego obrad, która  

po wyrażeniu zgody zostanie zaakceptowana przez większość członków Zarządu. 

2. Przebieg obrad może być rejestrowany przy pomocy urządzeń technicznych. 

 

§ 12 

 

1. Uczestnictwo w obradach Zarządu Regionu jest obowiązkowe. 

2. Każda nieobecność na posiedzeniu musi być usprawiedliwiona w czasie 

poprzedzającym termin posiedzenia, jednakże nie później jak w dniu obrad. 



 4 

3. Kolejne trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują zawieszenie w czynnościach 

członka Zarządu Regionu. 

4. Samowolne, bez podania uzasadnionej przyczyny opuszczenie obrad Zarządu Regionu 

jest równoznaczne z nieusprawiedliwioną nieobecnością i skutkuje jak w ust. 3. Fakt 

ten zostaje odnotowany w protokole. 

5. O posiedzeniu Zarządu Regionu jego członków zawiadamia wraz z oddelegowaniem 

biuro Zarządu Regionu, bez względu na to, kto z uprawnionych je zwołuje, na co 

najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. 

6. W przypadku zwołania posiedzenia Zarządu Regionu w trybie nadzwyczajnym 

dopuszcza się skrócony termin powiadomienia bezpośrednio członków Zarządu 

Regionu.  

7. Materiały związane z najbliższym posiedzeniem Zarządu Regionu są przesyłane jego 

członkom z wyprzedzeniem czasowym na podany adres poczty elektronicznej. 

8. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do przewodniczącego obrad. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące zapisów Regulaminu wymagają zgody co najmniej  

50%  plus 1 ogólnego stanu osobowego Zarządu Regionu popartej stosowną uchwałą. 

 

§ 13 

 

1. Regulamin został zatwierdzony i przyjęty przez Zarząd Regionu na posiedzeniu w dniu 

……. 2017 roku. Jednocześnie traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty  

na posiedzeniu Zarządu Regionu w dniu 22 kwietnia 2013 roku. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia i obowiązuje bezterminowo. 

 

 

 

Niżej podpisani zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się  

do ścisłego przestrzegania jego zapisów: 

 

Wojciech Osman .....................   Zenon Wrzesiński ..................... 

Mariusz Stańczyk .....................   Wincenty Staszak ..................... 

Marek Urbaniak .....................   Katarzyna Gerth ..................... 

Sławomir Kotyrba .....................   Krzysztof Szczesiak .....................  

Stanisław Misiak .....................   Andrzej Partyka .....................  

Janusz Krzemień  .....................   Kazimierz Sikora .....................  

Małgorzata Bonicka .....................   Maciej Maćkowiak .....................  

Barbara Stępień .....................   Mirosław Kazberuk .....................  

Andrzej Turkiel .....................    

 


