
 
R E G U L A M I N 

struktur branżowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
 
 
Niniejszy regulamin, uchwalony przez Prezydium OPZZ na podstawie art. 15 ust. 1 
pkt. 14 Statutu OPZZ określa: 
1) kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur branżowych 

OPZZ,  
2) sposób ustalania składów organów struktur branżowych OPZZ,  
3) szczegółowe zasady i tryb powoływania i odwoływania przewodniczących 

i wiceprzewodniczących struktur branżowych OPZZ.  
 

§ 1. 
1. OPZZ ma struktury branżowe, zwane także branżami, tworzone przez organizacje 

członkowskie OPZZ w celu współdziałania i poszerzania form integracji i współpracy 
organizacji członkowskich OPZZ. 

2. Organy struktur branżowych reprezentują OPZZ wobec organizacji członkowskich 
OPZZ oraz właściwych organów państwowych, organów samorządowych, 
pracodawców i odpowiednich organów ich organizacji, a także wobec 
odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, 
społecznych i zawodowych. 

3. Przepis ust. 2 nie narusza określonych odrębnie kompetencji organów struktur 
terytorialnych OPZZ. 

4. Reprezentowanie OPZZ, o którym mowa w ust. 2 w sprawach dotyczących 
zakresu działania wojewódzkich struktur terytorialnych OPZZ wymaga 
poinformowania przedstawiciela właściwej wojewódzkiej struktury terytorialnej 
OPZZ. 
 

§ 2. 
1. Wszystkie organizacje członkowskie OPZZ działają w ramach branż. 
2. Każda organizacja członkowska OPZZ działa tylko w jednej branży. 
3. Przydziału organizacji członkowskich OPZZ do poszczególnych branż dokonuje 

Prezydium. 
 

§ 3. 
1. Do kompetencji i obowiązków organów struktur branżowych OPZZ należy 

w szczególności: 
1) realizacja uchwał organów statutowych OPZZ, 
2) prezentowanie celu, zadań i programu OPZZ, uchwał i stanowisk organów 

statutowych OPZZ oraz przyjętego sposobu ich realizacji wobec właściwych 
organów państwowych lub samorządowych oraz pracodawców i ich 
organizacji, a także organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, 

3) przedstawianie uwag i wniosków dotyczących opiniowanych przez OPZZ założeń 
i projektów aktów prawnych, 

4) wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych przez organizacje członkowskie 
OPZZ z branży, 
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5) ustalanie form uczestnictwa organizacji członkowskich OPZZ z branży we 
wspólnych działaniach, mających na celu realizację przedsięwzięć i inicjatyw 
powstałych w branży, 

6) wypracowywanie stanowisk branży w sprawach dotyczących organizacji 
członkowskich OPZZ z branży, omawianych przez Radę i Prezydium, 

7) inspirowanie organów OPZZ do działań na rzecz realizacji postulatów branży 
lub wspierających branżę w ich realizacji, 

8) opiniowanie projektu uchwały Prezydium w sprawie przyjęcia do OPZZ 
organizacji związkowej, która złożyła uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.  

2. Powstałe w ramach branży przedsięwzięcia i inicjatywy kieruje się odpowiednio 
do organów OPZZ, organizacji członkowskich OPZZ z branży lub innych 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2. 

3. Organizacje członkowskie OPZZ z branży realizują swoje działania branżowe 
w szczególności poprzez: 
1) udział ich przedstawicieli w pracy organów struktur branżowych OPZZ 

i zespołów międzybranżowych, 
2) uczestnictwo w solidarnościowych formach nacisku i protestów w sprawach 

dotyczących branży lub organizacji członkowskiej OPZZ z branży, 
3) wymianę doświadczeń i wiedzy w sprawach będących przedmiotem negocjacji 

i rozmów z parterami społecznym. 
 

§ 4. 
1. Struktury branżowe OPZZ działają zgodnie ze Statutem OPZZ i niniejszym 

regulaminem oraz uchwałami organów statutowych OPZZ. 
2. Struktury branżowe OPZZ działają poprzez swoje organy. 
3. Uchwały stanowiska i inne ustalenia organów struktur branżowych podejmowane 

są zwykłą większością głosów, o ile w głosowaniu bierze udział więcej niż połowa 
uprawnionych, chyba że przepisy Statutu OPZZ lub niniejszego regulaminu 
stanowią inaczej.  

4. Posiedzenia organów struktur branżowych OPZZ są skuteczne, jeżeli o miejscu 
i terminie posiedzenia członkowie organu zostali zawiadomieni z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

41. Członkowie organów struktur branżowych OPZZ, którzy z ważnych przyczyn nie 
mogą wziąć udziału  w posiedzeniach tych organów, zobowiązani są niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia, a najpóźniej przed terminem posiedzenia 
powiadomić o swojej nieobecności osobę zwołującą posiedzenie. 

5. Struktury branżowe OPZZ w przypadkach niecierpiących zwłoki mogą 
podejmować uchwały, stanowiska i inne ustalenia za pośrednictwem drogi 
elektronicznej. 

6. Droga elektroniczna, o której mowa w ust. 5, wymaga udziału w głosowaniu co 
najmniej 2/3 uprawnionych. 

7. Kadencja organów struktur branżowych OPZZ jest równa kadencji organów OPZZ. 
 

§ 4.1 

1. Posiedzenia organów struktur branżowych OPZZ mogą odbywać się przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
(zdalne posiedzenie). 

2. Zwołujący zdalne posiedzenie określa jakie środki i narzędzia komunikacji 
(aplikacja) na odległość będą stosowane. 

3. Zwołujący zdalne posiedzenie lub upoważniona przez niego osoba przesyła 
najpóźniej w dniu posiedzenia wygenerowane z wykorzystaniem aplikacji 
zaproszenie, które wskazuje datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz je 
identyfikuje.  
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4. Członkowie organów struktur branżowych OPZZ i inne osoby mające 
uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu są zobowiązani do uruchomienia aplikacji 
wskazanej przez zwołującego posiedzenie. 

5. Dostęp do zdalnego posiedzenia jest zapewniony w czasie trwania obrad – od 
momentu rozpoczęcia zdalnego posiedzenia do jego zakończenia. 

 
§ 5. 

1. Organem struktury branżowej OPZZ jest rada branży. 
2. W skład rady branży wchodzą: 

1) przewodniczący rady branży, 
2) członkowie Rady OPZZ tej branży,  
3) przewodniczący ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ,  

przyporządkowanych do branży i nieposiadających bezpośredniej reprezentacji 
w Radzie OPZZ, 

4) przewodniczący zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej 
przyporządkowanej do tej branży, powołany na wniosek przewodniczącego 
rady branży przez radę branży. 

3. Nazwa rady branży zawiera wyrazy „Rada OPZZ branży” oraz wskazanie jej 
nazwy ustalonej przez Radę OPZZ. 

4. Posiedzenia rady branży odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy 
w roku. 

5. Posiedzenia rady branży zwołuje przewodniczący branży lub inna upoważniona 
przez niego osoba.  

 
§ 6. 

1. Rada branży może wybrać ze swojego składu prezydium rady branży, określając 
zasady i tryb jego działania oraz powierzając mu określone kompetencje. 

2. Przewodniczący branży i wiceprzewodniczący branży są członkami prezydium rady 
branży. 

 
§ 7. 

Do reprezentowania struktury branżowej OPZZ upoważnieni są: 
1) przewodniczący branży lub wiceprzewodniczący branży, 
2) inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez 

przewodniczącego branży lub wiceprzewodniczącego branży. 
 

§ 8. 
Kontrolę nad działalnością struktur branżowych OPZZ sprawuje Komisja Rewizyjna.  
 

§ 9. 
1. Przewodniczącego rady branży na nową kadencję wybierają grupy delegatów na 

Kongres, które tworzą delegaci reprezentujący poszczególne struktury branżowe 
OPZZ. 

2. Przewodniczącego branży w trakcie trwania kadencji w przypadku wygaśnięcia 
jego mandatu wybiera rada branży. 

3. Rada branży określa liczbę wiceprzewodniczących branży oraz dokonuje ich 
wyboru.  

4. Rezygnacja z mandatu lub odwołanie przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego branży skutkuje wygaśnięciem jego mandatu 
w prezydium rady branży. 
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§ 10. 
1. Na wniosek organizacji członkowskich OPZZ lub struktur branżowych OPZZ mogą 

być tworzone – stałe lub doraźne – zespoły międzybranżowe. 
2. Zespół międzybranżowy powołuje Prezydium określając jego zadania i skład, 

a w przypadku doraźnego zespołu międzybranżowego również czas jego 
działania. 

3. Przepisy § 41 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 101. 

Organy struktur branżowych OPZZ oraz osoby upoważnione do reprezentowania  
tych struktur  są w szczególności zobowiązane do: 

1) przestrzegania Statutu OPZZ, niniejszego regulaminu i innych aktów 
prawnych OPZZ, 

2) realizacji uchwał organów OPZZ, 
3) używania znaku OPZZ na flagach, drukach i innych emblematach.  

 
§ 11. 

Przewodniczącemu OPZZ przysługuje prawo zwołania posiedzenia każdego organu 
struktury branżowej OPZZ. 
 

§ 12. 
Wzory formularzy dokumentujących wybory na funkcje przewodniczących branż 
i wiceprzewodniczących branż oraz odwołanie z tych funkcji, a także ankiet 
personalnych osób pełniących te funkcje stanowią załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 3A do 
niniejszego regulaminu. 
 

§ 13. 
Przepisy Statutu OPZZ stosuje się odpowiednio do struktur branżowych OPZZ. 
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Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ 

z wyboru przewodniczącego 

branży……………………………………………………………. 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 
 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej 

załącznik do niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. 

członków rady branży………………………………………………………,co 

stanowi…………%  

2. Jako kandydatów na funkcję przewodniczącego branży zgłoszono: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

3. W glosowaniu wzięło udział………………………..członków rady branży. 
 

4. Głosów ważnych oddano…………………………. 
 

5. Głosów nieważnych oddano…………………… 
 

6. W wyniku tajnego glosowania poszczególni kandydaci otrzymali następujące 

liczby głosów: 

1) …………………………………………………głosów 

2) …………………………………………………głosów 

3) …………………………………………………głosów 

4) ………………………………………………... głosów 

                         zgodnie z liczbą zgłoszeń 

7. Komisja stwierdza, że członkowie rady branży…………………………………………

wybrali na funkcję przewodniczącego branży………………………………………….. 

 

Kol.…………………………………………………………………………………………. 



 

 

 6 

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 
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Załącznik nr 1A 

 

ANKIETA 

Przewodniczącego branży…………………………………………….. 

 

 

1. Pełna nazwa i adres organizacji członkowskiej OPZZ do jakiej należy 

wybrany przewodniczący branży: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane personalne przewodniczącego branży: 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu…………………………………………………………………………….. 

 

E-mail……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

podpis przewodniczącego branży 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji praw, obowiązków 

oraz zadań statutowych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ 

z wyboru wiceprzewodniczącego/ych 

 

branży……………………………………………………………. 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej 

załącznik do niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. 

członków rady branży OPZZ………………………………………………,co 

stanowi…………% jej składu. 

2.  Jako kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego(ych) branży zgłoszono: 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3)  ……………………………………………………… 

4) …………………………………………………….... 

                      zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

3. W glosowaniu wzięło udział………………………..członków rady branży. 

4. Głosów ważnych oddano…………………………. 

5. Głosów nieważnych oddano…………………… 

6. W wyniku tajnego glosowania poszczególni kandydaci otrzymali następujące 

liczby głosów: 

1) ………………………………………………………głosów 

2) ……………………………………………………....głosów 

3)  ………………………………………………………głosów 

4) ……………………………………………………....głosów 

                           zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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7. Komisja stwierdza, że członkowie rady branży…………………………………………

wybrali na funkcję wiceprzewodniczącego branży…………………………………….. 

Kol.………………………………………………………………………………………….. 

Kol…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 
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Załącznik nr 2A 

 

ANKIETA 

Wiceprzewodniczącego branży…………………………………………….. 

 

 

1. Pełna nazwa i adres organizacji członkowskiej OPZZ do jakiej należy 

wybrany wiceprzewodniczący branży: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane personalne wiceprzewodniczącego branży: 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu…………………………………………………………………………….. 

 

E-mail……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………..…………………………. 

podpis wiceprzewodniczącego branży 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji praw, obowiązków 

oraz zadań statutowych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
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Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ 

z odwołania przewodniczącego 

 

branży……………………………………………………………. 

 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej 

załącznik do niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. 

członków rady branży………………………………………………………,co 

stanowi…………%  

2. W glosowaniu wzięło udział………………………..członków rady branży. 

3. Głosów ważnych oddano………………………….  

4. Głosów nieważnych oddano……………………  

5. W wyniku tajnego glosowania: 

1) za odwołaniem oddano………………………………. głosów 

2) przeciw odwołaniu oddano…………………………… głosów 

3) wstrzymujących się oddano………………………….. głosów 

6. Komisja stwierdza, że członkowie rady branży…………………………………………

odwołali/nie odwołali przewodniczącego branży……………………………………..... 

Kol.………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 
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Załącznik nr 3A 

PROTOKÓŁ 

z odwołania wiceprzewodniczącego 

 

branży……………………………………………………………. 

 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej 

załącznik do niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. 

członków rady branży………………………………………………………,co 

stanowi…………%  

2. W glosowaniu wzięło udział………………………..członków rady branży. 

3. Głosów ważnych oddano………………………….  

4. Głosów nieważnych oddano……………………  

5. W wyniku tajnego glosowania: 

1) za odwołaniem oddano………………………………. głosów 

2) przeciw odwołaniu oddano…………………………… głosów 

3) wstrzymujących się oddano………………………….. głosów 

6. Komisja stwierdza, że członkowie rady branży…………………………………………

odwołali/nie odwołali wiceprzewodniczącego branży………………………………..... 

Kol.……………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

 
 
 
 

  


