
REGULAMIN OKRĘGU
przyjęty uchwałą Rady Krajowej ZZ „Budowlani” 

z dnia 18 maja 2011 r. 

Preambuła
Rada      Krajowa      Związku     Zawodowego     „Budowlani”    na     podstawie
§  42 ust. 1 Statutu Związku z dnia 5 lutego 2009 r. uchwala Regulamin Okręgu
Związku Zawodowego „Budowlani” w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Definicja Okręgu, utworzenie i likwidacja Okręgu

1. Okręg jest statutową strukturą terytorialną Związku. 

2. Rada Krajowa na wniosek Zarządu Krajowego określa strukturę organizacyjną i 
terytorialną Związku.

3. Rada Krajowa w uchwale o utworzeniu Okręgu, wyznacza jego obszar terytorial-
ny, wskazując powiaty, które objęte są jego właściwością terytorialną .

4. Okręg nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Podstawa działania Okręgu

Podstawą działania Okręgu jest Statut i program działania Związku przyjęty przez
Kongres oraz uchwalony na jego podstawie przez Okręgowy Zjazd Delegatów pro-
gram działania Okręgu. 

§ 3

Cel działalności Okręgu

Celem działalności Okręgu jest realizowanie statutowych celów Związku na obsza-
rze terytorialnym Okręgu.

§ 4

Finanse Okręgu 

1. Okręg finansuje swoją działalność ze składek członkowskich przekazywanych
na działalność Okręgu w części przewidzianej w Statucie Związku.
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2. Okręg może zaciągać zobowiązania majątkowe wyłącznie na podstawie i w za-
kresie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Krajowy.

3. Okręg  nie  odpowiada  za  zobowiązania  organizacji  podstawowych  Związku
funkcjonujących na jego obszarze terytorialnym.

4. Okręg na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego Związku może zarządzać
majątkiem nieruchomym i ruchomym Związku znajdującym się na jego obszarze
terytorialnym.

5. Okręg może pozyskiwać dodatkowe środki na realizację celów statutowych z in-
nych źródeł po przekazaniu informacji do Zarządu Krajowego. 

§ 5

Obowiązki Okręgu

Obowiązkiem Okręgu jest :

1. Dążenie do realizacji celów Związku, w szczególności reprezentowanie i obrona
praw i interesów członków Związku na obszarze terytorialnym Okręgu.

2. Udzielanie organizacyjnego i merytorycznego wsparcia organizacjom podstawo-
wym Związku funkcjonującym na terytorium Okręgu, w szczególności poprzez or-
ganizację szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań mających na celu pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych i związkowych członków Związku.

3.  Nadzór  merytoryczny  nad  działalnością  organizacji  podstawowych  Związku
funkcjonujących na  obszarze  terytorialnym Okręgu poprzez  stałe  utrzymywanie
kontaktów z organizacjami podstawowymi, ze szczególnym naciskiem na wizytacje
i spotkania z działaczami w terenie.

4. Dbanie o majątek Związku.

5.  Reprezentacja organizacji i członków Związku z terenu Okręgu wobec odpo-
wiednich organów administracji publicznej.

6. Organy okręgowe w sprawach należących do ich kompetencji wyrażają wolę w
formie uchwał. W sprawach należących do kompetencji organów Związku wyższe-
go szczebla, organy okręgowe mogą składać wnioski po ich uprzednim przegłoso-
waniu.

ROZDZIAŁ  II

ORGANY OKRĘGU I FUNKCJE SPRAWOWANE W OKRĘGU

§ 6 

Katalog organów Okręgu

1. Okręg działa poprzez swoje organy:

a) Okręgowy Zjazd Delegatów,
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b) Rada Okręgu,

d) Zarząd Okręgu,

f) Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 7

Okręgowy Zjazd Delegatów

1. Okręgowy Zjazd Delegatów Związku jest najwyższym organem Okręgu.

2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Do uprawnień Okręgowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

a) ustalanie programu działania Okręgu,

b) udzielanie w głosowaniu tajnym na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
absolutorium dla każdego z członków Zarządu Okręgu,

c) podejmowanie uchwał i wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych dla dzia-
łalności Okręgu,

d) wybór i odwołanie Przewodniczącego Okręgu, członków Rady Okręgu, Prze-
wodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i Delegatów na Kongres zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

§ 8

Rada Okręgu

1.  Rada Okręgu nadzoruje realizację programu działania Okręgu. 

2.   Do zakresu działania Rady Okręgu należy: 

a) uchwalanie rocznych planów działalności Okręgu,

b) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk Okręgu w bieżących sprawach
społecznych i gospodarczych,

c) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

d) zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Okręgu,

e) udzielanie w głosowaniu tajnym absolutorium rocznego każdemu z członkom
Zarządu Okręgu,

f) przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z wykonania
programu działania Związku,

g) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Wiceprzewodniczących Okrę-
gu.

3. Rada Okręgu może w razie potrzeby powoływać, także spoza grona swych
członków, komisje lub zespoły robocze, określając zakres ich kompetencji i obo-
wiązków.
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4. Radę Okręgu zwołuje Przewodniczący Okręgu  z inicjatywy własnej, na wnio-
sek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek podpisany przez co najmniej
1/3 członków Rady Okręgu. 

5. Przewodniczący Okręgu kieruje pracą Rady Okręgu.

§ 9

Zarząd Okręgu

1. Zarząd Okręgu jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Okręgu
w okresie  między posiedzeniami Rady Okręgu. Jego członkowie wchodzą w
skład Rady Okręgu.

2. Zarząd Okręgu składa się z Przewodniczącego Okręgu i pozostałych członków 
Zarządu, w tym Wiceprzewodniczących Okręgu.

3. Nadrzędnym zadaniem Zarządu Okręgu jest:

a) inicjowanie aktywnej działalności Związku na terenie Okręgu, przejawiające
się w szczególności organizowaniem szkoleń, seminariów, konferencji i innych
spotkań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i związkowych
członków Związku, składaniem wizyt w zakładach pracy, 

b) dążenie do zwiększenia liczby członków Związku na terenie Okręgu poprzez
organizowanie działań promujących Związek i pogłębiających wiedzę i świado-
mość ludzi pracy na temat korzyści wynikających z członkostwa w Związku.  

4. Do Zarządu Okręgu należy prowadzenie bieżącej działalności Okręgu, w szcze-
gólności:

a) realizacja uchwał, wniosków i zarządzeń ogólnokrajowych organów Związ-
ku, Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz Rady Okręgu, 

b) uwzględnianie wniosków i wykonywanie zaleceń pokontrolnych Okręgowej
Komisji Rewizyjnej,

c) realizacja budżetu Okręgu,

d)  składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządowi
Krajowemu, Okręgowemu Zjazdowi Delegatów, Radzie Okręgu i Okręgowej
Komisji Rewizyjnej,

e) nadzór nad działalnością jednostek podstawowych funkcjonujących na obsza-
rze terytorialnym Okręgu,

f) składanie wniosków do Zarządu Krajowego Związku o rejestrację lub wykre-
ślenie z rejestru podstawowych organizacji związkowych,

g) przygotowanie wniosków na posiedzenia Rady Okręgu.

5. Zarząd Okręgu może za zgodą Zarządu Krajowego zawierać porozumienia o
współpracy z innymi organizacjami z kraju i zagranicy.
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6. Pracami Zarządu Okręgu kieruje Przewodniczący Okręgu.

7. Zarząd Okręgu zwołuje Przewodniczący Okręgu  z inicjatywy własnej lub na
wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Okręgu.

8. Ustępujący Zarząd Okręgu uczestniczy z urzędu w części sprawozdawczej
Okręgowego Zjazdu Delegatów kończącego kadencję. 

§ 10

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę zgodności działalności orga-
nów okręgowych Związku ze Statutem Związku oraz obowiązującymi uchwała-
mi. 

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu funkcjonowania
przyjętego przez Główną Komisję Rewizyjną. 

3. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

     a) kontrolowanie realizacji uchwał krajowych i okręgowych organów Związku,

   b)  kontrolowanie działalności statutowej,  gospodarczej  i finansowej  organów
okręgowych oraz organów organizacji podstawowych  Związku,

c) opiniowanie projektu budżetu Okręgu i sprawozdania finansowego,

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Okręgu,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności Okręgowemu Zjazdowi Delega-
tów, 

f)  przekazywanie protokołów pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej, Za-
rządowi Krajowemu, a wyników kontroli i wniosków z nich wynikających kon-
trolowanym organom lub jednostkom i Zarządowi Okręgu,

g)  nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych organizacji podsta-
wowych oraz ustalenie wytycznych do ich pracy,

h)  wypełnianie zadań Komisji Rewizyjnej niższego szczebla tam, gdzie nie zo-
stała ona powołana.

§ 11

Katalog funkcji sprawowanych w Okręgu

W ramach Okręgu sprawowane są następujące funkcje:

a) Przewodniczący Okręgu,

b) Wiceprzewodniczący Okręgu,

c) członek Zarządu Okręgu,

d) Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
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e) członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Przewodniczący Okręgu

Do kompetencji Przewodniczącego Okręgu należy w szczególności:

a) przygotowywanie organizacyjno – merytoryczne posiedzeń i kierowanie pracą
Rady Okręgu, Zarządu Okręgu,

b) reprezentowanie Okręgu na jego terenie działania wobec władz, organów ad-
ministracji państwowej, samorządowej, organizacji gospodarczych, politycznych
i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem          § 13 ust.
3,

c) współpraca i utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządem Krajowym i inny-
mi strukturami Związku m.in.  poprzez sporządzanie  pisemnej wiadomości  w
celu wykorzystania ich do publikacji na stronie internetowej i gazecie Związku.

    d) podejmowanie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania nowych członków
oraz tworzenie nowych struktur podstawowych Związku.

e) utrzymywanie stałych kontaktów z zarządami zakładowymi funkcjonującymi
na terenie Okręgu, udzielanie im organizacyjnego i merytorycznego wsparcia, w
szczególności poprzez organizację szkoleń i seminariów.
f) nadzór nad posiadanym mieniem związkowym oraz prawidłowym jego zabez-
pieczeniem i wykorzystaniem,
g) wykonywanie uchwał organów krajowych i okręgowych Związku.
h) realizacja zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej.
i) stała współpraca z Okręgową Komisją Rewizyjną i realizacja jej zaleceń.
j) nadzorowanie bieżącej pracy osób zatrudnionych w biurze Okręgu.
k) przygotowywanie w terminie do dnia 20 grudnia każdego roku, planu pracy
Zarządu Okręgu na rok następny i przekazywanie go do Zarządu Krajowego.
l) sporządzanie w okresach  półrocznych, sprawozdań z realizacji planu pracy
oraz innych działań podejmowanych przez Zarząd Okręgu i przekazywanie ich
do Zarządu Krajowego w terminach do 31 lipca i 31 stycznia każdego roku,
m) pełnienie w każdym tygodniu stałych, minimum dwugodzinnych dyżurów w
biurze lokalu Okręgu, przeznaczonych na przyjmowanie członków Związku,
n) przestrzeganie instrukcji finansowej Związku, 

     

§ 13

Wiceprzewodniczący Okręgu

1. Każdemu członkowi Zarządu Okręgu, nie wyłączając Wiceprzewodniczącego lub
Wiceprzewodniczących, Przewodniczący powierza na piśmie zakres obowiązków,
który musi zostać podpisany przez członka Zarządu Okręgu i Przewodniczącego
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Okręgu. Członkowie Zarządu Okręgu, w tym Wiceprzewodniczący Okręgu pono-
szą indywidualną odpowiedzialność za realizację powierzonych im obowiązków. 

2. Wiceprzewodniczący oprócz wypełniania powierzonych przez Przewodniczące-
go obowiązków przewodniczy w jego zastępstwie pracom Zarządu Okręgu i Rady
Okręgu.

3. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Okręgu składane są przez co najmniej
dwóch członków Zarządu Okręgu, z których jednym jest Przewodniczący Okręgu.

§ 14

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedze-
niach Rady Okręgu i Zarządu Okręgu, z głosem doradczym. 

2. Szczegółowy zakres kompetencji Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej określa Główna Komisja Rewizyjna w regulaminie na podstawie zapisów 
Statutu Związku.

ROZDZIAŁ  III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2011 r.. Z dniem uchwalenia niniej-
szego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin Okręgu z dnia 20 kwietnia 
2010 r. 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie o trybie postępowania
decyduje Rada Krajowa Związku.

Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, iż Regulamin Okręgu w powyższej treści
został  przyjęty  uchwałą przez Radę Krajową  ZZ „Budowlani”  w dniu 18 maja
2011 r.

Podpisy członków Komisji Uchwał i Wniosków:

 
 /.../
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