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ZAKRES KOMPETENCJI ORAZ ZASADY FINANSOWANIA 
STRUKTUR TERENOWYCH 

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego FZZ  w dniu 25 października 2017 r. 

 
Na podstawie art. 16 pkt 2 Statutu Forum Związków Zawodowych, Zarząd Główny 

ustala następujący zakres kompetencji oraz zasady finansowania organów struktur 
terenowych Forum Związków Zawodowych. 
 

§ 1 

 

ZAKRES KOMPETENCJI 
Postanowienia ogólne 

 

1. Struktury terenowe reprezentują Forum Związków Zawodowych wobec właściwych 
miejscowo organów administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej, a także 
organizacji pracodawców, politycznych, społecznych i zawodowych. 

2. Działalność struktur terenowych nie może być sprzeczna ze Statutem oraz uchwałami 
organów statutowych Forum. 

3. Działalność struktur terenowych jest nadzorowana i koordynowana przez Prezydium 
Forum Związków Zawodowych.  

4. Głównymi zadaniami struktur terenowych Forum Związków Zawodowych są w 
szczególności: 

 
a) Koordynacja działań organizacji Forum Związków Zawodowych w strukturach 

Województwa, 
b) inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków bytowych członków 

związków oraz ich rodzin 
c) udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej zakładowym i międzyzakładowym 

organizacjom związkowym wchodzącym w skład Forum Związków Zawodowych, 
d) upowszechnianie i realizacja uchwał organów statutowych Forum Związków 

Zawodowych, 
e) organizowanie spotkań organizacji zakładowych i międzyzakładowych, celem  

wymiany doświadczeń i integracji organizacji członkowskich Forum Związków 
Zawodowych, 

f) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, rekreacyjno – sportowej 
i propagandowej, 

g) bieżąca współpraca oraz prezentowanie stanowisk Forum Związków 
Zawodowych wobec organów administracji państwowej, samorządowej, 
gospodarczej, organizacji pracodawców, politycznych, społecznych i zawodowych 
oraz instytucji i stowarzyszeń z terenu swojego działania, 

 

§ 2 
STRUKTURY TERENOWE FORUM  

 

1. Strukturami terenowymi zgodnie z art. 19 pkt 1 Statutu Forum Związków Zawodowych 
są: 

a) Zarządy Wojewódzkie, 
b) Zarządy Powiatowe, 
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2. Zarządy Wojewódzkie mogą powołać struktury powiatowe, w zależności od potrzeb i 
sytuacji w danym województwie. 

3. Kompetencje i zasady działania struktur powiatowych określa Zarząd Wojewódzki. 
Podlegają one zatwierdzeniu przez Prezydium Forum Związków Zawodowych. 

4. Wszystkie organy struktur terenowych zobowiązane są do realizacji uchwał 
i decyzji organów statutowych Forum Związków Zawodowych. 

 

§ 3 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI 
 

1. Zarząd Wojewódzki koordynuje współpracę działalności organizacji związkowych 
wchodzących w skład Forum Związków Zawodowych z terenu danego województwa 
oraz reprezentuje Forum Związków Zawodowych wobec wojewódzkich organów 
administracji państwowej i samorządowej, a także innych instytucji o których mowa 
w § 1 niniejszych Zasad. 

2. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej 
jednak niż dwa razy w roku i zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego upoważniony przez Prezydium ZW lub w uzasadnionych 
przypadkach upoważniony przez Prezydium Forum Związków Zawodowych - 
Wiceprzewodniczący Forum. 

3. Wszelkie decyzje i uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 50% składu członków Zarządu Wojewódzkiego. W przypadku braku 
wymaganej liczby obecnych członków Zarządu Wojewódzkiego w pierwszym 
terminie, wyznacza się drugi termin w tym samym dniu. Decyzje i uchwały mogą być 
podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 
Zarządu Wojewódzkiego. 

 
4. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą: 

a) przewodniczący i do sześciu wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego,  
b) przedstawiciele ogólnopolskich organizacji członkowskich Forum w danym 

województwie, według następującego klucza: 
1) do 200 członków – 1 osoba  
2) od 201 do 500 członków – 2 osoby  
3) od 501 do 1000 członków – 3 osoby 
4) na każde kolejne rozpoczęte tysiąc członków – dodatkowo 1 osoba 

c) przedstawiciele zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych 
przyjętych do Forum Związków Zawodowych na wniosek Zarządu 
Wojewódzkiego i zrzeszających w danym województwie; 

1) od 100 do 500 członków – 1 osoba 
2) od 501 do 1000 członków – 2 osoby, 
3) na każde kolejne rozpoczęte tysiąc członków – dodatkowo 1 osoba 

 
5. W posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego uczestniczą Przewodniczący Zarządów 

Powiatowych z głosem doradczym oraz inne osoby jako doradcy lub eksperci.  
 

6. Do podstawowych zadań Zarządu Wojewódzkiego należy: 
a) realizacja Uchwał i decyzji organów statutowych Forum Związków Zawodowych, 
b) koordynacja działań organizacji Forum Związków Zawodowych – Wojewódzkich, 

powiatowych, 
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c) składanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej do Biura Zarządu 
Głównego Forum Związków Zawodowych, 
d) organizowanie szkoleń oraz imprez sportowo – rekreacyjnych, 
e) wybór przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, 
f) wybór do sześciu wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego, 
g) określenie programu i głównych kierunków działania Zarządu Wojewódzkiego, 
h) powoływanie Zarządów Powiatowych. 

 
7. Organem Zarządu Wojewódzkiego jest Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum 

Związków Zawodowych.  
 

§ 4 

 

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
 

1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych kieruje bieżącą 
działalnością Zarządu Wojewódzkiego oraz reprezentuje Zarząd wobec terenowych 
organów administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej, a także organizacji 
pracodawców, politycznych, społecznych i zawodowych. 

2. Prezydium wskazuje członka powiatowej Rady Zatrudnienia. 
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 

zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb. 
4. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego tworzą: 

a) Przewodniczący 
b) Wiceprzewodniczący, 
c) Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

5. Wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczących następują według zasad 
określonych w Zasadach Wyborczych struktur terenowych Forum Związków 
Zawodowych przyjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków 
Zawodowych. 

§ 5 
 

ZARZĄDY POWIATOWE 
 

1. Zarząd Powiatowy tworzą: 
a) po 1 przedstawicielu z każdej organizacji działających na terenie powiatu, 
b) członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

2. Zarządy Powiatowe wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. Wybór następuje według zasad wyborczych struktur 
terenowych. 

3. Do podstawowych zadań Zarządów Powiatowych Forum Związków Zawodowych 
należy: 

a) realizacja Uchwał i decyzji organów statutowych Forum Związków Zawodowych, 
b) koordynacja współpracy działań organizacji Forum Związków Zawodowych w 

powiecie, 
c) składanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej do Biura Zarządu 

Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, 
d) organizowanie szkoleń oraz imprez sportowo – rekreacyjnych, 
e) wybór przewodniczącego Zarządu Powiatowego, 
f) wybór jednego wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego, 
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§ 6 

 
ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STRUKTUR TERENOWYCH  

 
1. Zasady finansowania działalności struktur Wojewódzkich i powiatowych określa Zarząd 
Główny Forum Związków Zawodowych. 
 

2. Zarządy Wojewódzkie finansowane są z:   
a) funduszy Forum, 
b) subwencji i darowizn, 
c) dobrowolnych składek organizacji związkowych z terenu województwa 

 
3. Zakładowe i międzyzakładowe organizacje członkowskie przyjmowane do Zarządu 
Wojewódzkiego odprowadzają składki na konto Forum w wysokości określonej przez Zarząd 
Główny. Do dyspozycji Zarządów Wojewódzkich pozostawia się środki finansowe w 
wysokości określonej przez Zarządu Główny Forum w uchwale budżetowej na dany rok 
obrachunkowy.  
 
4. Przekazanie Zarządom Wojewódzkim środków finansowych uzyskanych z subwencji, 
darowizn oraz ze składek, następuje po przesłaniu do Biura Forum uchwały Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego, wskazującej cele, na które zostaną wydatkowane te środki.  
 
5. Kontrolę z wykorzystania przyznanych środków finansowych Zarządom Wojewódzkim  
i zgodność wykorzystanych środków z uchwałami Prezydium ZW przeprowadza Krajowa 
Komisja Rewizyjna. 
 
6. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego lub upoważniony Wiceprzewodniczący ZW jest 
zobowiązany do natychmiastowego przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów na 
żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Działalność merytoryczną i związaną z wykorzystaniem przyznanych środków 
finansowych przez struktury terenowe kontroluje Krajowa Komisja Rewizyjna Forum 
Związków Zawodowych. 
 
2. Decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników merytorycznych w poszczególnych 
strukturach terenowych podejmuje Przewodniczący Forum na wniosek Przewodniczącego 
Zarządu Wojewódzkiego. Decyzja w powyższej sprawie następuje po zasięgnięciu opinii 
Prezydium Forum Związków Zawodowych. 
  
3. Decyzję o siedzibach struktur terenowych podejmuje Zarząd Wojewódzki w uzgodnieniu z 
Prezydium Forum Związków Zawodowych. 
 
4. W przypadku działalności struktur terenowych niezgodnej ze Statutem i niniejszymi 
Zasadami lub nierealizowania uchwał organów statutowych Forum Związków Zawodowych, 
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Prezydium Forum Związków Zawodowych – może zawiesić działalność tej struktury, jej 
organu lub poszczególnych  jego członków. 
 
5. Podmiotom, o których mowa w pkt 4 przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego 
Forum Związków Zawodowych. Odwołanie to należy wnieść w terminie 30 dni od dnia 
przekazania pisemnej informacji podmiotom w stosunku do których została podjęta decyzja.   
 
6. Zawieszenie działalności struktury terenowej, jej organu lub poszczególnych jego 
członków skutkuje pozbawieniem prawa do reprezentowania Forum Związków 
Zawodowych wobec podmiotów wskazanych w § 1 niniejszych Zasad. 
 
7. W okresie zawieszenia działalności całej struktury terenowej lub jej organu, wszelkie 
prawa do reprezentowania interesów Forum Związków Zawodowych wobec podmiotów 
wskazanych w § 1 niniejszych Zasad, przysługuje upoważnionemu przez Prezydium Forum – 
członkowi Prezydium Forum Związków Zawodowych. 
 
8. Po ustaniu przyczyn zawieszenia wszelkie prawa zawieszonej struktury terenowej lub jej 
członków – na wniosek Prezydium Forum Związków Zawodowych -  mogą zostać 
przywrócone przez Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych. 
 
9. W sytuacji ponownego podejmowania działań niezgodnych ze Statutem i niniejszych Zasad 
lub nierealizowania uchwał organów statutowych Forum przez tą samą strukturę terenową 
lub braku ustania przyczyn zawieszenia, Prezydium Forum Związków Zawodowych – może 
odwołać poszczególne osoby ze składu danej struktury terenowej. 
 
10. W sytuacji określonej w § 7 ust. 9, gdy w wyniku odwołania ilości członków danej 
struktury terenowej lub jej organu zmniejszy się do stanu poniżej 50 %, Prezydium Forum 
Związków Zawodowych podejmuje decyzję o przeprowadzeniu nowych wyborów, z 
zastrzeżeniem, że w skład Zarządu Wojewódzkiego nie mogą wejść przedstawiciele 
organizacji, którzy zostali odwołani z przyczyn określonych w § 7 ust. 9 niniejszych Zasad.   
 
11. W sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Prezydium Forum 
Związków Zawodowych i przedkłada Zarządowi Głównemu Forum.  
 
12. Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych jest uprawniony do interpretacji 
niniejszych Zasad. 
 
 
 
 
 
Uchwała ZG FZZ z dnia 25.10.2017 r. Nr 97/IV/2017 


