Regulamin
honorowego przewodniczącego OPZZ i honorowego członka OPZZ

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę OPZZ na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 16
Statutu OPZZ.

§ 1.
Tytuł honorowego przewodniczącego OPZZ otrzymuje były przewodniczący OPZZ wybrany
na tę funkcję przynajmniej dwa razy przez Kongres.
§ 2.
Osobie wyróżnionej tytułem honorowego przewodniczącego OPZZ przysługują następujące
prawa:
1)
2)
3)
4)
5)

używanie tytułu honorowego przewodniczącego OPZZ,
uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Rady OPZZ i Prezydium OPZZ,
uczestniczenie w charakterze gościa na Kongresie OPZZ,
zgłaszanie wniosków i postulatów do organów i władz OPZZ,
korzystanie z pomocy OPZZ oraz jego struktur.
§ 3.

1. Tytuł „Honorowy przewodniczący OPZZ” udokumentowany jest dyplomem oraz
legitymacją, które wręcza osobie uhonorowanej przewodniczący OPZZ lub osoba
przez niego upoważniona, w sposób uroczysty na posiedzeniu Rady OPZZ.
2. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, w razie niemożności przeprowadzenia
uroczystości, o której mowa w ust. 1, kierownictwo OPZZ podejmuje decyzję co do
terminu i sposobu oraz miejsca uroczystego dopełnienia formalności.
§ 4.
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Tytuł honorowego przewodniczącego OPZZ wygasa w przypadku:
śmierci,
rezygnacji,
odwołania,
utraty praw publicznych,
ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
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2. Osoba posiadająca tytuł honorowego przewodniczącego OPZZ, która dopuściła się
czynu niegodnego, a w szczególności została skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub działająca na szkodę OPZZ, może
zostać pozbawiona przyznanego tytułu.
3. Z pisemnym wnioskiem o pozbawienie tytułu honorowego przewodniczącego OPZZ
mogą wystąpić:
1) przewodniczący OPZZ,
2) przynależący do OPZZ ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków
zawodowych lub rada wojewódzka OPZZ,
3) Komisja Rewizyjna OPZZ.
§ 5.
1. Uchwałę w sprawie pozbawienia tytułu honorowego przewodniczącego OPZZ
podejmuje Rada OPZZ.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6.
Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju prawa pracy, dialogu społecznego, ruchu
związkowego oraz realizacji zadań i celów wskazanych w Statucie OPZZ, a także
podniesienia rangi OPZZ w kraju i zagranicą, może zostać nadany tytuł honorowego członka
OPZZ.
§ 7.
1. Do złożenia pisemnego wniosku w OPZZ o nadanie tytułu honorowego członka OPZZ
są uprawnieni:
a) przewodniczący OPZZ,
b) przynależący do OPZZ ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków
zawodowych lub rada wojewódzka OPZZ.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis zasług kandydata wraz z
uzasadnieniem.
§ 8.
1. Uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka OPZZ podejmuje Rada OPZZ.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 9.
1. Tytuł „Honorowy członek OPZZ” udokumentowany jest dyplomem oraz legitymacją,
które wręcza osobie uhonorowanej przewodniczący OPZZ lub osoba przez niego
upoważniona, w sposób uroczysty na posiedzeniu Rady OPZZ.
2. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, w razie niemożności przeprowadzenia
uroczystości, o której mowa w ust. 1, Kierownictwo OPZZ podejmuje decyzję co do
terminu i sposobu oraz miejsca uroczystego dopełnienia formalności.
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§ 10.
Osobie wyróżnionej tytułem honorowego członka OPZZ przysługują następujące prawa:
1) używanie tytułu honorowego członka OPZZ,
2) korzystanie z pomocy OPZZ oraz jego struktur.
§ 11.
1. Tytuł honorowego członka OPZZ wygasa w przypadku:
1) śmierci,
2) rezygnacji,
3) odwołania,
4) utraty praw publicznych,
5) ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
2. Osoba posiadająca tytuł honorowego członka OPZZ, która dopuściła się czynu
niegodnego, a w szczególności została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub działająca na szkodę OPZZ, może zostać
pozbawiona przyznanego tytułu.
3. Z pisemnym wnioskiem o pozbawienie tytułu honorowego członka OPZZ mogą wystąpić:
1) przewodniczący OPZZ,
2) przynależący do OPZZ ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków
zawodowych lub rada wojewódzka OPZZ,
3) Komisja Rewizyjna OPZZ.
§ 12.
1. Uchwałę w sprawie pozbawienia tytułu honorowego członka OPZZ podejmuje Rada
OPZZ.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 13.
Tytuł honorowego członka OPZZ nadaje się tylko jeden raz.
§ 14.
Honorowy przewodniczący OPZZ oraz honorowy członek OPZZ jest zwolniony z opłacania
składek członkowskich na rzecz OPZZ.
§ 15.
Upoważnia się przewodniczącego OPZZ do podejmowania dodatkowych działań i ustaleń o
charakterze organizacyjnym i porządkowym nie ujętych w niniejszym Regulaminie.
§ 16.
Ewidencję osób wyróżnionych tytułem honorowego przewodniczącego OPZZ lub
honorowego członka OPZZ prowadzi Wydział Organizacji Pracy i Informacji.
§ 17.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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