
 

REGULAMIN 

RADY KOORDYNACYJNEJ 

polskich organizacji samorządowych branży budowlanej 

 

 

1. Cel działania: 

Głównym celem działania Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych jest stworzenie forum do 
wspólnych inicjatyw oraz zajmowania jednolitego stanowiska w bieżących, ważnych problemach branży 
budowlano montażowej w Polsce. 

2. Podstawa prawna działalności: 

Rada Koordynacyjna nie ma osobowości prawnej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich organizacji 
samorządu branży budowlanej, działających wspólnie według ustalonych zasad w celu określonym  
w punkcie 1. 

3. Członkowie: 

Członkowie to organizacje samorządu gospodarczego zrzeszające podmioty branży budowlanej i ściśle 
pracujących na jej rzecz. Dzielą się na Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych. 

4. Przewodnictwo w Radzie: 

Sygnatariusze oraz Członkowie Zrzeszeni pełnią 2-letnie przewodnictwo w Radzie polegające na 
kierowaniu i koordynacji prac Rady oraz reprezentowaniu Rady Koordynacyjnej na zewnątrz. 
Przewodnictwo trwa od 1-go stycznia do 31 grudnia dwuletniej kadencji. O tym, który z Sygnatariuszy 
lub Członków Zrzeszonych przejmie przewodnictwo w Radzie na kolejną kadencję decyduje Komitet 
Sterujący Rady na ostatnim spotkaniu kończącej się kadencji. 

Przewodnictwo na okres pierwszej kadencji tj. od 13.04.2022 do 31.12.2023 obejmuje PZPB. 

5. Organy Rady: 

a) Najwyższym organem Rady jest plenarne spotkanie Sygnatariuszy i Członków Zrzeszonych. 

b) Komitet Sterujący - złożony z  wybranych szefów organizacji samorządowych Sygnatariuszy  
i Członków Zrzeszonych Rady Koordynacyjnej. Jest to najwyższy organ wykonawczy Rady 
koordynujący działalność  Rady  oraz podejmujący decyzje strategiczne i bieżące na podstawie 
materiałów i propozycji przygotowanych przez Grupy Robocze Rady lub plenarne spotkanie Rady. 
Komitet Sterujący spotyka się co kwartał, w terminach ustalonych na cały rok z góry.  
W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniach Komitetu Sterującego może uczestniczyć v-ce szef 
organizacji upełnomocniony do poodejmowania decyzji w jej imieniu. 

c) Wybrany Przewodniczący Rady Koordynacyjnej – delegowany przedstawiciel sygnatariusza 
sprawującego przewodnictwo Rady – koordynuje prace Rady Koordynacyjnej polskich organizacji 
samorządowych branży budowlanej, jest gospodarzem spotkań Komitetu Sterującego i Rady, 
reprezentuje Radę na zewnątrz. 

d) Grupa Robocza – złożona z wydelegowanych przez Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych (jedna 
osoba z organizacji) podzielona na podgrupy w zależności od potrzeb prowadzonych przez Radę 
spraw i projektów. Odpowiedzialna jest za merytoryczną pracę nad projektami Rady. Wszystkie 
decyzje podejmowane są przez Grupę Roboczą jednogłośnie. Grupy robocze spotykają się co 
miesiąc/kwartał w terminach ustalonych na cały rok z góry, korzystają ze wsparcia ekspertów 
poszczególnych Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych Rady Koordynacyjnej. Pracami Grup 
Roboczych kierują wybrani przedstawiciele jednego z Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych Rady  



 

e) Grupa PR - złożona z szefów działów PR Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych. Odpowiada za 
realizację założonej strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Rady Koordynacyjnej. Spotkania 
Grupy PR odbywają się minimum raz na 3 miesiące. Pracami Grupy kieruje szef PR jednego  
z Sygnatariuszy oraz Członków Zrzeszonych. 

f) Każda  Grupa Robocza- identyfikuje na bieżąco najważniejsze problemy branży budowlanej  
i podejmuje stosowne działania. Do każdego z nich przypisane są projekty i osoby odpowiedzialne. 
Ustala ścisły harmonogram prac. Wyniki prac Grupy Roboczej są weryfikowane i zatwierdzane przez 
Komitet Sterujący Rady Koordynacyjnej lub plenarne spotkanie Rady Koordynacyjnej. 

6. Członkostwo: 

Rada Koordynacyjna jest otwarta na nowych członków. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie 
deklaracji przystąpienia do Rady. Decyzje o przyjęciu nowych członków podejmuje Komitet Sterujący 
Rady. 

7. Wystąpienie/wyłączenie 

Wyłączenie Sygnatariusza lub Członka Zrzeszonego może odbyć się na jego wniosek lub na wniosek 
innego Sygnatariusza lub Członka Zrzeszonego w przypadku rażącego naruszenia zasad współpracy.  
O wyłączeniu decyduje Komitet Sterujący Rady Koordynacyjnej.  

 

 

Poznań, 13 kwietnia 2022 r. 


