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UCHWAŁA 

Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

z dnia 27 listopada 2019 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania w 

sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ 

 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 12 Statutu OPZZ, Rada OPZZ uchwala następujące zmiany w 

Regulaminie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania w sprawach dotyczących 

nabywania i utraty członkostwa w OPZZ: 

 

1) w § 2: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszający co najmniej 500 osób 

wykonujących pracę 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.” 

 

b)  ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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) w § 3: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszający mniej niż 500 osób wykonujących 

pracę 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.” 

b) ust. 3 otrzymuje  brzmienie: 

„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 – 
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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.” 

 

c) ust. 4 otrzymuje  brzmienie: 

„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.”  

 

3) w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) właściwy ogólnokrajowy związek zawodowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub właściwe 

zrzeszenie związków zawodowych, a w przypadku ich braku przez właściwą strukturę 

branżową OPZZ.” 

 

§ 2. 

Do spraw dotyczących nabycia członkostwa w OPZZ, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.  

 

 

 

Rada 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych 

  


