REGULAMIN RADY REGIONÓW
KONFEDERACJI LEWIATAN
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, zwana dalej Radą Regionów, jest organem
kolegialnym działającym w ramach Konfederacji Lewiatan (dalej jako Lewiatan), powołanym
na mocy zarządzenia Prezydenta PKPP Lewiatan z dnia 2 stycznia 2013 r.
2. Rada Regionów działa zgodnie z niniejszym Regulaminem Rady Regionów
(dalej: regulamin).
§2.
Podstawowymi celami Rady Regionów są:
1. wzmocnienie Związków Regionalnych należących do Konfederacji Lewiatan (dalej jako Związki
Regionalne) poprzez stworzenie ram optymalnej ich współpracy pomiędzy sobą, a także z
organami, Dyrektorem Generalnym i Biurem Lewiatan,
2. wzmocnienie pozycji i znaczenia Związków Regionalnych w województwach,
3. zapewnienie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego
wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych,
4. poprawa społecznego wizerunku pracodawców.

§3.
1. Radę Regionów tworzą Prezesi Związków Regionalnych będących organizacjami członkowskimi
Lewiatan.
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.
3. W przypadku, gdy Związki Regionalne będące członkami 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 Lewiatan tworzących federację lub wchodzących w skład federacji.
4. Związki Regionalne – członkowie 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.
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ROZDZIAŁ II.
KOMPETENCJE, ZADANIA, ORGANIZACJA RADY REGIONÓW
§4
Do kompetencji i zadań Rady Regionów należy:
1. reprezentowanie wobec władz Lewiatan uzgodnionych interesów wszystkich Związków
Regionalnych,
2. wskazywanie uzgodnionych kandydatów do organów statutowych Lewiatan,
3. delegowanie przedstawicieli do rad i innych gremiów działających w ramach Lewiatan,
4. wybieranie, odwoływanie członków Prezydium,
5. zlecanie Prezydium działań we wskazanym przez Radę Regionów zakresie,
6. zwracanie się do Prezydenta Lewiatan z wnioskiem o zmianę Regulaminu,
7. występowanie z głosem doradczym we wszystkich sprawach objętych zakresem działalności
Lewiatan,
8. wspieranie organów statutowych Lewiatan w analizie i ocenie działalności Konfederacji,
9. akceptowanie dokonywanych przez Prezydium ocen i analiz,
10. opracowywanie i przedstawianie Lewiatan opinii i stanowisk w sprawach dotyczących firm
członkowskich Związków Regionalnych.
11. przeprowadzenie na wniosek Lewiatan konsultacji z firmami członkowskimi Związków
Regionalnych.

§5.
1. Posiedzenia Rady Regionów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminach
ustalonych na cały rok na pierwszym w roku posiedzeniu Rady Regionów.
2. Posiedzenia zwoływane są przez Prezydium lub Prezydenta Lewiatan w formie uzgodnionej
przez Radę Regionów.
3. Posiedzeniom Rady Regionów przewodniczy Prezydent Lewiatan lub Przewodniczący Rady
Głównej Lewiatan bądź osoba wyznaczona przez Prezydenta Lewiatan.
§ 6.
1. Decyzje Rady Regionów zapadają w formie jednogłośnie podejmowanych uchwał, w
głosowaniu jawnym, przy udziale wszystkich Członków Rady Regionów, 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. W razie niemożności uzgodnienia zgodnego stanowiska bądź w przypadku nieuczestniczenia w
posiedzeniu wszystkich członków Rady Regionów, Przewodniczący posiedzenia zarządza
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głosowanie. W takiej sytuacji uchwały zapadają większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem ust.
6.
5. W przypadku, w którym w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie Rady Regionów,
projekty uchwał poddane podczas posiedzenia pod głosowanie przesyłane są drogą e-mailową
przez Przewodniczącego posiedzenia do członków nieuczestniczących w posiedzeniu w celu
oddania przez nich głosu. Nieustosunkowanie się przez członka Rady Regionów do
przesłanego projektu uchwały w terminie 5 dni roboczych uznawane jest za oddanie głosu
„za”. Uchwała zostaje podjęta, jeśli w dacie upływu terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, za uchwałą oddało głos co najmniej 2/3 członków Rady Regionów.
6. Członkowie Prezydium wybierani są w wyborach jawnych w ten sposób, iż Przewodniczący
posiedzenia zarządza głosowanie, a wybór członka prezydium wymaga większości 50 % + 1
głos członków Rady Regionów. W sytuacji, w której wymaganą większość uzyska więcej
kandydatów niż maksymalna liczba członków Prezydium, w jego skład wchodzą te osoby,
które uzyskały najwięcej głosów. Jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie
Rady Regionów, członkowie nieobecni na posiedzeniu oddają swój głos drogą e-mailową w
terminie wskazanym w mailu, w którym zostali poinformowani przez Przewodniczącego
posiedzenia o kandydatach do Prezydium. Nieustosunkowanie się przez członka Rady
Regionów do przekazanych kandydatur w terminie wskazanym w mailu uznawane jest za
oddanie głosu „za” na każdego z kandydatów.
7. Przewodniczący posiedzenia, a poza posiedzeniem - Prezydent Konfederacji lub jego
przedstawiciel mogą zarządzić głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej. Do takiego
głosowania zasady określone powyżej w ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
§7.
8. Posiedzenia Rady Regionów są protokołowane. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego posiedzenia.
9. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i protokolant.
10. Plany, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad stanowią załącznik do protokołu.
ROZDZIAŁ III.
PREZYDIUM
§8.
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. Skład Prezydium zatwierdza Prezydent Lewiatan.
4. Kadencja Prezydium trwa 3 lata.
5. Członkowie Prezydium mogą być odwołani przez Radę Regionów przed upływem kadencji na
wniosek co najmniej 5 członków Rady większością 2/3 głosów.
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6. 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.
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 Lewiatan, jak też w
rozmowach w Biurem Lewiatan,
4. bieżąca współpraca z Dyrektorem Generalnym Lewiatan i Biurem Lewiatan,
5. współpraca z Biurem Lewiatan w tworzeniu kalendarium wydarzeń organizowanych przez
Lewiatan w regionach,
6. współpraca z Biurem Lewiatan w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji
projektów unijnych,
7. przedstawianie Lewiatan uzgodnionych stanowisk, w szczególności w zakresie ustawodawstwa
wspierającego rozwój polskiej gospodarki,
8. konsultowanie realizowanych przez Radę Regionów zadań z przedstawicielami innych
związków lub organizacji w kraju oraz za granicą w celu pełniejszego badania sytuacji
gospodarczej i wypracowywania stanowisk, o których mowa w ust. 7 powyżej.
2. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio do prac Prezydium.
ROZDZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10.
1. Rada Regionów może zostać rozwiązana przez Prezydenta 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 Lewiatan.
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