(tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2020)

REGULAMIN
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących
nabywania i utraty członkostwa w OPZZ
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę OPZZ na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 12
Statutu OPZZ.
§ 1.
Organizacja członkowska OPZZ
Organizacjami członkowskimi OPZZ mogą być ogólnokrajowe związki zawodowe
i zrzeszenia związków zawodowych, a także zakładowe (międzyzakładowe) organizacje
związkowe.
§ 2.
Bezpośrednie przystąpienie do OPZZ
1. Ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszający co najmniej 500 osób wykonujących
prace zarobkową lub zrzeszenie związków zawodowych może nabyć członkostwo w
OPZZ
przyjmując,
zgodnie
ze
swoim
statutem,
uchwałę
o woli przystąpienia do OPZZ. Nabycie członkostwa w OPZZ przez zrzeszenie związków
zawodowych oznacza nabycie, z tym samym dniem, członkostwa w OPZZ przez jego
organizacje członkowskie.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 składa się lub przesyła listem do przewodniczącego
OPZZ.
3. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 załącza się oświadczenie o znajomości Statutu OPZZ
oraz uchwały w sprawie wysokości i trybu opłacania składki na rzecz OPZZ – zawierające
deklarację o ich przestrzeganiu oraz w przypadku:
1) ogólnokrajowego związku zawodowego, o którym mowa w ust. 1, wykaz
jednostek organizacyjnych związku (jeżeli je posiada) wraz z informacją o liczbie
członków tych jednostek organizacyjnych z wyszczególnieniem liczby członków:
a) z podziałem na struktury branżowe ustalone przez Radę,
b) zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
c) zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
d) niezatrudnionych (emerytów, rencistów, bezrobotnych),
2) zrzeszenia związków zawodowych wykaz zrzeszonych zakładowych
(międzyzakładowych) organizacji członkowskich wraz z informacją o liczbie
członków
tych
zakładowych
(międzyzakładowych)
organizacji
z wyszczególnieniem liczby członków:
a) z podziałem na struktury branżowe ustalone przez Radę,
b) zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
c) zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
d) niezatrudnionych (emerytów, rencistów, bezrobotnych).
4. Do kompetencji kierownictwa OPZZ należy ustalenie wzorów oświadczenia i informacji,
o którym mowa w ust. 3 oraz § 3 ust. 3.
§ 3.
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Przystąpienie do OPZZ
poprzez wojewódzką strukturę terytorialną OPZZ
1. Ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszający mniej niż 500 osób wykonujących prace
zarobkową lub zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która nie należy
do zrzeszenia związków zawodowych będącego członkiem OPZZ, może nabyć
członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli
przystąpienia do OPZZ.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, składa się lub przesyła listem do przewodniczącego
OPZZ.
3. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 załącza się oświadczenie o znajomości Statutu OPZZ
oraz uchwały w sprawie wysokości i trybu opłacania składki na rzecz OPZZ – zawierające
deklarację o ich przestrzeganiu oraz informację o liczbie zrzeszonych członków
ze wskazaniem:
1) liczby członków zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
2) liczby członków zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
3) liczby członków niezatrudnionych (emerytów, rencistów, bezrobotnych),
4) właściwej struktury branżowej do jakiej powinna być przypisana organizacja,
4. W przypadku ogólnokrajowego związku zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1,
wyrażającego wolę przystąpienia do OPZZ poprzez wojewódzką strukturę terytorialną
OPZZ mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3 pkt 1.
§ 4.
Projekt uchwały o przyjęciu oraz jego opiniowanie
1. Wydział organizacji pracy i informacji OPZZ przygotowuje projekt uchwały Prezydium
w sprawie przyjęcia do OPZZ organizacji związkowej, która złożyła uchwałę o woli
przystąpienia do OPZZ.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu:
1) w przypadku ogólnokrajowego związku zawodowego lub zrzeszenia związków
zawodowych przez właściwą strukturę branżową OPZZ,
2) w przypadku zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, przez:
a) właściwą wojewódzką strukturę terytorialną OPZZ,
b) właściwy ogólnokrajowy związek zawodowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub
właściwe zrzeszenie związków zawodowych, a w wypadku ich braku przez
właściwą strukturę branżową OPZZ.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 może być wyrażona nie później niż 14 dni od otrzymania
powiadomienia.
§ 5.
Przyjęcie do OPZZ
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ organizacji związkowej, która złożyła uchwałę
o woli przystąpienia do OPZZ, podejmuje Prezydium.
2. Organizacja związkowa, która złożyła uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ,
a wcześniej była członkiem zrzeszenia związków zawodowych przynależącego do OPZZ,
może zostać przyjęta do OPZZ pod warunkiem uregulowania swoich zobowiązań wobec
organizacji, w której ustało jej członkostwo.
3. Od uchwały Prezydium o odmowie przyjęcia do OPZZ organizacji, której ta uchwała
dotyczy, przysługuje prawo odwołania do Rady w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
uchwały Prezydium. Odwołanie wymaga uzasadnienia. Uchwała Rady w tej sprawie jest
ostateczna.
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§ 6.
Prawo używania znaku OPZZ
Organizacja członkowska OPZZ nabywa prawo do używania znaku OPZZ na własnych
flagach, drukach i innych emblematach.
§ 7.
Zawieszenie albo skreślenie z listy organizacji członkowskich OPZZ
1. Organizacja członkowska nieprzestrzegająca Statutu OPZZ lub niewykonująca uchwał
organów OPZZ może być zawieszona albo skreślona z listy organizacji
członkowskich OPZZ.
2. Uchwałę o zawieszeniu albo skreśleniu z listy organizacji członkowskich OPZZ
podejmuje Prezydium z inicjatywy własnej na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
kierownictwa OPZZ z podaniem przyczyny, o której mowa w ust.1.
3. W okresie zawieszenia organizacji członkowskiej OPZZ traci ona prawa wynikające
ze Statutu OPZZ.
4. Skreślenie z listy organizacji członkowskich oznacza utratę wszelkich uprawnień
wynikających z przynależności do OPZZ jako organizacji reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego oraz utratę przez ich przedstawicieli do reprezentowania OPZZ.
5. Od uchwały Prezydium o skreśleniu z listy organizacji członkowskich OPZZ
organizacji, której ta uchwała dotyczy, przysługuje prawo odwołania do Rady
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Prezydium. Odwołanie wymaga
uzasadnienia. Uchwała Rady w tej sprawie jest ostateczna.
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