
 
        Regulamin obrad 

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych FZZPKiS 
uchwalony 24.01.2011 r. 

 
 
 
 

Na podstawie § 24 ust. 14 Statutu uchwala się niniejszy Regulamin: 
 
      § 1 
 
    Czynności przygotowawcze 
 

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje - stosownie do potrzeb - lecz nie rzadziej niż co 
trzy miesiące - Przewodniczący FZZPKiS.  

2. Przygotowanie posiedzeń Prezydium jest obowiązkiem Biura Federacji. 
3. W posiedzeniach Prezydium mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

upoważnieni przedstawiciele Komisji Rewizyjnej; wyznaczeni przez 
Przewodniczącego pracownicy Biura Federacji; doradcy i zaproszeni goście.  

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia, projekt porządku obrad oraz 
stosowne dokumenty powinny być wysłane członkom Prezydium  
i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej nie później niż na 10 dni przez datą 
posiedzenia. 

5. Z ważnych przyczyn posiedzenie Prezydium może być zwołane w trybie 
pilnym i wówczas przepisy zawarte w ust. 4 nie obowiązują. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, przedstawiane Prezydium do 
rozpatrzenia, opracowują: Przewodniczący FZZPKiS, członkowie Prezydium 
wg właściwości środowiskowych, pracownicy Biura i doradcy Federacji. 

 
§ 2 

 
     Przebieg posiedzenia 
 

1. Posiedzenie Prezydium otwiera i prowadzi Przewodniczący FZZPKiS lub 
upoważniony Wiceprzewodniczący. 

2. Do czynności prowadzącego posiedzenie należą: 
1) informacja o osobach uczestniczących w posiedzeniu na zaproszenie, 
2) zatwierdzenie porządku obrad, 
3) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
4) poddawanie pod głosowanie przyjmowanych uchwał, decyzji  

i dokumentów. 
3. Wniesienie spraw spoza przyjętego porządku obrad może nastąpić - na wniosek 

zainteresowanego - po wyrażeniu zgody przez Prezydium. 
4. Prowadzący posiedzenie czuwa nad przebiegiem obrad i udziela głosu według 

kolejności zgłoszeń. 



5. Poza kolejnością prowadzący udziela głosu w sprawach formalnych. 
6. Prezydium rozpatruje przygotowane dokumenty i ustne informacje, podejmując 

rozstrzygnięcia w formie uchwał, decyzji i stanowisk. 
7. Uchwały, decyzje, stanowiska podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów i są ważne, jeśli w głosowaniu bierze udział więcej niż 
połowa członków Prezydium (§14 Statutu FZZPKiS). 

8. Po uzyskaniu zgody Prezydium, prowadzący obrady może zarządzić 
głosowanie tajne, które przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród 
członków Prezydium. 

9. Sprawy wyszczególnione w porządku obrad, które nie zostały rozpatrzone na 
posiedzeniu przez Prezydium, mogą być przekazane do realizacji 
Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącym Federacji, którzy składają 
informację ze sposobu realizacji w/w spraw na następnym posiedzeniu. 

10. Przewodniczący może przedstawić teksty uchwał i decyzji za pośrednictwem 
elektronicznych środków łączności, tj. internetu, telefonu, faxu. Uchwałę lub 
decyzję uważa się za podjętą jeżeli zgodę wyrazi więcej niż połowa członków 
Prezydium. 

 
§ 3 
 

Uprawnienia i obowiązki członków Prezydium 
 

1. Członkowie Prezydium mają prawo do: 
1) zajmowania i prezentowania na posiedzeniu Prezydium stanowisk w 

sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących środowisk, które 
reprezentują, 

2) przedstawiania uwag i wniosków dotyczących opiniowanych przez 
Federację projektów aktów prawnych, wystąpień i dezyderatów, 

3) udziału w pracach komisji i zespołach powoływanych przez Prezydium, 
2. Członkowie Prezydium zobowiązani są do: 

               1) obowiązkowego uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium, 
               2) realizacji i upowszechniania uchwał, decyzji, stanowisk i opinii 
                    Prezydium, 
     3. Członkowie,  którzy  z  ważnych   przyczyn  nie  mogą   wziąć  udziału  w 
         posiedzeniu, obowiązani są powiadomić o tym Biuro Federacji w terminie 
         podanym w zawiadomieniu. 
      4.Opuszczenie posiedzenia Prezydium przed jego zakończeniem może 
         nastąpić za zgodą prowadzącego obrady. 
 

§ 4 
 

   Powoływanie zespołów roboczych 
 

1. Prezydium może powoływać zespoły robocze. W skład zespołów mogą 
wchodzić także osoby nie będące członkami Prezydium. 



2. Zakres działań, tryb pracy i składania informacji o wynikach pracy zespołu 
określa każdorazowo uchwała Prezydium powołująca zespół. 

 
§ 5 
 

Dokumentacja posiedzeń 
 

1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zostaje przyjęty na 
następnym posiedzeniu Prezydium.  

2. Ustalenia z posiedzenia oraz teksty przyjętych dokumentów są doręczane 
członkom Prezydium i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

3. Omówienia przebiegu posiedzeń, oraz przyjęte do publikacji dokumenty 
zamieszczane są w Serwisie Informacyjnym i na stronie internetowej Federacji. 

4. Biuro Federacji prowadzi zbiory następujących dokumentów: 
1) zawiadomień o posiedzeniach, 
2) materiałów będących przedmiotem obrad, 
3) list obecności, 
4) protokółów z posiedzeń wraz z uchwałami, decyzjami, stanowiskami i 

opiniami, 
5) nagrań z posiedzeń. 

5. Zbiory dokumentów Prezydium przechowywane są w Biurze Federacji przez 4 
lata, a po tym czasie przekazywane do archiwum. 

6. Dokumenty wymienione w ust 1-5 mogą być udostępniane do wglądu 
członkom Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 6 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2011 r.  


