REGULAMIN RADY REGIONÓW
KONFEDERACJI LEWIATAN
z dnia 2 stycznia 2013 r.

(ze zmianami obowiązującymi od dnia 12 października 2016 r.)

Tekst ujednolicony
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, zwana dalej Radą Regionów, jest organem kolegialnym
działającym w ramach Konfederacji Lewiatan, powołanym na mocy zarządzenia Prezydenta
Konfederacji Lewiatan z dnia 2 stycznia 2013 r.
2. Rada Regionów działa zgodnie z niniejszym Regulaminem Rady Regionów (dalej: Regulamin).

§2
Celem działania Rady Regionów jest:
1. wzmocnienie pozycji i znaczenia wchodzących w skład Konfederacji Lewiatan związków
regionalnych w województwach,
2. budowanie silnej pozycji Konfederacji Lewiatan,
3. dbałość o aktywną działalność i zapewnienie istnienia związku regionalnego w każdym
województwie,
4. zapewnienie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego
wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych,
5. poprawa społecznego wizerunku pracodawców.

§3
1. Radę Regionów tworzą związki regionalne – członkowie Konfederacji Lewiatan reprezentowani
w Radzie Regionów przez prezesów zarządów związków regionalnych lub osoby pełniące
funkcje równorzędne, po jednym przedstawicielu na każdy związek.
2. Związek regionalny, posiadający swego reprezentanta w Radzie Regionów, ma prawo wskazać
zastępcę członka Rady Regionów. Zastępca członka Rady Regionów uczestniczy w jej
posiedzeniach z prawem głosu w przypadku nieobecności członka Rady Regionów, którego
zastępuje.
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3. W przypadku, gdy związki regionalne będące członkami Konfederacji Lewiatan tworzą
regionalną federację lub są członkami takiej federacji, mogą wyznaczyć jednego wspólnego
przedstawiciela. Przedstawiciel ten będzie posiadał łączną liczbę głosów wszystkich związków
regionalnych – członków Konfederacji Lewiatan tworzących federację lub wchodzących w
skład federacji.
4. Związki regionalne – członkowie Konfederacji Lewiatan tworzące federację lub wchodzące w
skład federacji posiadające wspólnego przedstawiciela w Radzie Regionów mają prawo
wspólnie wskazać zastępcę członka Rady Regionów. Postanowienia ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

ROZDZIAŁ II
KOMPETENCJE, ZADANIA, ORGANIZACJA RADY REGIONÓW

§4
Do kompetencji i zadań Rady Regionów należy:

1. koordynowanie, inspirowanie i organizowanie współpracy związków regionalnych,
2. przedstawianie Zarządowi Konfederacji Lewiatan rekomendacji

w zakresie przyjęcia

do

Konfederacji Lewiatan członków będących związkami o charakterze regionalnym,
3. przedstawianie Zarządowi Konfederacji Lewiatan rekomendacji

w zakresie wykluczenia z

Konfederacji Lewiatan członków będących związkami o charakterze regionalnym,
4. opracowywanie rekomendacji w zakresie treści porozumień związków regionalnych w regionach, w
których działa więcej niż jeden związek region,
5. opracowywanie rekomendacji w innych obszarach dotyczących związków regionalnych,
6. pomoc związkom regionalnym w rozwiązywaniu sporów powstałych pomiędzy nimi,
7. reprezentowanie wobec władz Konfederacji Lewiatan interesów związków regionalnych,
8. wskazywanie uzgodnionych kandydatów Rady Regionów do organów statutowych Konfederacji
Lewiatan w tym 8 przedstawicieli do Rady Głównej i 1 osoby do Zarządu. Wskazani kandydaci
współpracują z Radą Regionów i Prezydium na zasadach określonych przez Prezydium,
9. delegowanie przedstawicieli Rady Regionów do Rad i innych gremiów działających w ramach
Konfederacji Lewiatan,
10. wybieranie, odwoływanie członków Prezydium,
11. zwracanie się do Prezydenta Konfederacji Lewiatan z wnioskiem o zatwierdzenie Regulaminu Rady
Regionów,
12. występowanie z głosem doradczym we wszystkich sprawach objętych zakresem działalności
Konfederacji Lewiatan,
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13. wspieranie organów statutowych Konfederacji Lewiatan w analizie i ocenie jej działalności,
14. przeprowadzenie na wniosek Konfederacji Lewiatan lub z własnej inicjatywy konsultacji z firmami
członkowskimi związków regionalnych.

§5
1. Posiedzenia Rady Regionów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Regionów zwoływane są przez Prezydium z własnej inicjatywy lub na
wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan albo zgodny wniosek trzech związków
regionalnych. Posiedzenie Rady Regionów może być również zwołane przez Przewodniczącego
Rady Regionów albo dwóch innych członków Prezydium.
3. Posiedzeniom Rady Regionów przewodniczy Przewodniczący Rady Regionów lub wskazany
przez niego członek Prezydium (zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia).
4. Prezydent Konfederacji Lewiatan osobiście lub przez swojego wyznaczonego przedstawiciela
może brać udział w posiedzeniach Rady Regionów.

§6
1. Decyzje Rady Regionów zapadają zwykłą większością głosów w formie podejmowanych
uchwał, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
2. Każdemu związkowi regionalnemu przysługuje jeden głos.
3. Członkowie Rady Regionów mogą uczestniczyć w posiedzeniu bezpośrednio lub za
pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (w szczególności e-maila, telefonu,
telekonferencji lub videokonferencji).
4. Członkowie Prezydium oraz Przewodniczący Rady Regionów wybierani są w wyborach tajnych
podczas stacjonarnego posiedzenia (tj. z wyłączeniem trybu elektronicznego i innych form
głosowania na odległość) w ten sposób, iż Przewodniczący posiedzenia zarządza kolejno:

- otwarcie i zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Regionów;
- głosowanie
- ogłoszenie wyników głosowania;
- otwarcie i zamknięcie listy kandydatów na członka Prezydium Rady Regionów;
- wybór członków Prezydium Rady Regionów.

Wybór Przewodniczącego Rady Regionów odbywa się w ten sposób, że wygrywa kandydat,
który zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych na to stanowisko
kandydatów.
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Wybór członka Prezydium następuje w ten sposób, że w skład Prezydium wchodzą kandydaci,
którzy zdobyli kolejno największą liczbę głosów do wyczerpania limitu, o którym mowa w § 8
ust. 2.

W przypadku, w którym w głosowaniu kilku kandydatów zdobyło równą liczbę głosów, a nie
wszyscy oni mieszczą się w limicie, głosowanie między tymi kandydatami powtarza się do czasu
rozstrzygnięcia.

5. Przewodniczący Rady Regionów lub Prezydium Rady Regionów

mogą

zarządzić

w określonej sprawie głosowanie w formie elektronicznej bez konieczności odbywania
posiedzenia.
§7
1. Posiedzenia Rady Regionów są protokołowane. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego posiedzenia.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i protokolant.
3. Plany, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad stanowią załącznik do protokołu.

ROZDZIAŁ III
PREZYDIUM
§81
(brzmienie do upływu kadencji 2016-2019)
1

§ 8 po upływie kadencji Prezydium 2016-2019 otrzymuje brzmienie:
„§8
1.

Organem wykonawczym Rady Regionów jest Prezydium Rady Regionów. Prezydium reprezentuje Radę Regionów.

2.

W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący Rady Regionów oraz od 2 do 4 członków, w tym Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

3.

Przewodniczący Rady Regionów i pozostali członkowie Prezydium są wybierani spośród przedstawicieli związków
regionalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4.

Członkowie Prezydium dokonują z własnego grona wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Regionów oraz Sekretarza.
Pozostali członkowie Prezydium pełnia funkcję Członków Prezydium Rady Regionów.

5.

Kadencja Prezydium trwa 3 lata.

6.

Członkowie Prezydium w tym Przewodniczący mogą być odwołani przez Radę Regionów przed upływem kadencji na wniosek
co najmniej 50% związków regionalnych - członków Rady, większością 2/3 obecnych głosów.

7.

Członek Prezydium może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja składana jest w formie pisemnej na ręce
Przewodniczącego Rady Regionów, zaś w przypadku Przewodniczącego, składana jest na ręce Wiceprzewodniczącego.

8.

W przypadku rezygnacji członka Prezydium lub Przewodniczącego Prezydium Rady Regionów, śmierci lub odwołania
upoważnienia do reprezentowania danego związku w Radzie Regionów Rada Regionów na najbliższym posiedzeniu
przeprowadza wybory uzupełniające.

9.

Członkostwa w Prezydium nie można łączyć z uczestnictwem w Radzie Głównej lub Zarządzie Konfederacji Lewiatan. Wybór
członka Prezydium do Rady Głównej lub Zarządu Konfederacji powoduje natychmiastowe ustanie członkostwa w Prezydium”.
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1. Organem wykonawczym Rady Regionów jest Prezydium Rady Regionów. Prezydium
reprezentuje Radę Regionów.
2. Członkowie Prezydium w liczbie 3 - 5 wybierani są spośród członków Rady Regionów.
Członkowie Prezydium dokonują z własnego grona wyboru Przewodniczącego Rady Regionów,
pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprzewodniczących.
3. Kadencja Prezydium trwa 3 lata.
4. Członkowie Prezydium w tym Przewodniczący mogą być odwołani przez Radę Regionów przed
upływem kadencji na wniosek co najmniej 50% związków regionalnych - członków Rady,
większością 2/3 obecnych głosów.
5. Członek Prezydium może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja składana jest w
formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Regionów, zaś w przypadku
Przewodniczącego, składana jest na ręce Wiceprzewodniczącego.
6. W przypadku rezygnacji członka Prezydium lub Przewodniczącego Prezydium Rady Regionów,
śmierci lub odwołania upoważnienia do reprezentowania danego związku w Radzie Regionów
Rada Regionów na najbliższym posiedzeniu przeprowadza wybory uzupełniające.
7. Członkostwa w Prezydium nie można łączyć z uczestnictwem w Radzie Głównej lub Zarządzie
Konfederacji Lewiatan. Wybór członka Prezydium do Rady Głównej lub Zarządu Konfederacji
powoduje natychmiastowe ustanie członkostwa w Prezydium.

§9
1. Kompetencje i zadania Prezydium są następujące:
1. organizowanie prac Rady Regionów,
2. zwoływanie posiedzeń Rady Regionów,
3. reprezentowanie struktur regionalnych podczas spotkań z władzami Konfederacji Lewiatan, jak
też w kontaktach w Biurem Konfederacji Lewiatan,
4. bieżąca współpraca z władzami Konfederacji Lewiatan, Dyrektorem Generalnym Konfederacji
Lewiatan i Biurem Konfederacji Lewiatan,
5. przedstawianie Konfederacji Lewiatan uzgodnionych stanowisk, opinii i rekomendacji Rady
Regionów, w szczególności w zakresie ustawodawstwa wspierającego rozwój polskiej
gospodarki oraz wszelkich spraw dotyczących regionów,
6. reprezentowanie interesów Rady Regionów i związków regionalnych,
7. pomoc w imieniu Rady Regionów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy związkami regionalnymi
działającymi w jednym województwie oraz pomiędzy związkami z różnych województw,
8.

reprezentowanie związków regionalnych , Rady Regionów w sporach z innymi organizacjami i
podmiotami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan konsultowanie realizowanych przez Radę
Regionów zadań z przedstawicielami innych związków lub organizacji w kraju oraz za granicą
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w celu pełniejszego badania sytuacji gospodarczej i wypracowywania stanowisk, o których
mowa w ust. 5 powyżej,
9. rekomendowanie, po uzgodnieniach ze związkami regionalnymi,

kandydatów do

Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Rad Rynku Pracy, Komitetów
Monitorujących przy Regionalnych Programach Operacyjnych oraz do innych rad i gremiów.
10. Prezydium Rady Regionów swoje decyzje podejmuje w postaci uchwał zwykłą większością
głosów na posiedzeniach Prezydium lub za pośrednictwem środków komunikowania się na
odległość (w szczególności e-maila, telefonu, telekonferencji lub videokonferencji). W
przypadku wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza głosowanie odbywa się na
posiedzeniu stacjonarnym Prezydium.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
1. Rada Regionów może zostać rozwiązana przez Prezydenta Konfederacji Lewiatan jedynie z
ważnych powodów.
2. Przed rozwiązaniem Rady Regionów Prezydent skieruje do niej swoje stanowisko w tej sprawie
na piśmie, określając powód zamierzonego rozwiązania Rady Regionów wraz z uzasadnieniem.
3. Rada Regionów we wskazanym przez Prezydenta terminie, nie dłuższym aniżeli 30 dni, będzie
uprawniona do złożenia na ręce Prezydenta odpowiedzi.
4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie praw związków regionalnych
określonych w Statucie Konfederacji Lewiatan.
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