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(obowiązujący od 18.10.2022r.) 

 

Regulamin Konkursu  

„Diamenty OPZZ” 

 

§ 1.  

Organizator Konkursu „Diamenty OPZZ” 

 

1. Organizatorem Konkursu „Diamenty OPZZ” (Konkurs) jest Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kopernika 36/40. 

2. Konkurs odbywa się w corocznych edycjach. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych włącznie w celu realizacji 

zadań związanych z Konkursem jest OPZZ.  

 

§ 2.  

    Cele Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest nagradzanie związkowców lub organizacji związkowych, 

którzy: 

a) w szczególny sposób wyróżnili się w walce o godne i bezpieczne warunki 

pracy, 

b) swoją działalnością przyczynili się do obrony miejsc pracy,  

c) wyróżnili się postawą i zaangażowaniem w działaniach związkowych.  

2. Celem Konkursu jest również nagradzanie pracodawców, którzy w poszanowaniu 

zasad dialogu społecznego współpracują z organizacjami związkowymi.  

 

§ 3. 

Kategorie Konkursowe 

 Nagrody „Diamenty OPZZ” są przyznawane w czterech kategoriach: 

1) najlepszy związkowiec, 

2) najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków, 

3) najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków, 

4) najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ. 

 

§ 4. 

Zgłaszanie kandydatów 

 

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez: 

a) organy OPZZ, 

b) kierownictwo OPZZ, 
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c) Ogólnokrajową Organizację Członkowską OPZZ - w stosunku do swoich 

organizacji członkowskich lub swoich jednostek organizacyjnych, 

d) Radę wojewódzką OPZZ w stosunku do organizacji, o których mowa w art. 8 pkt 

3 Statutu OPZZ - z obszaru działania tej Rady.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) dane osoby lub organizacji zgłaszającej, 

b) dane kandydata do otrzymania nagrody „Diamenty OPZZ”, 

c) szczegółowe uzasadnienie wyboru kandydata. 

 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać w danej edycji Konkursu 

maksymalnie jednego zgłoszenia w każdej kategorii wskazanej w § 3. 

 

4. Zgłoszenie powinno być przekazane w postaci pisemnej lub elektronicznej 

na adres OPZZ lub e-mail: konkurs@opzz.org.pl  

5. Informacje o ogłoszonym Konkursie będą rozsyłane do wszystkich organizacji 

członkowskich OPZZ.  

 

§ 5. 

Etapy Konkursu 

 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) pierwszy etap - zgłaszanie kandydatów do dnia 15 września każdego roku  

(decyduje data stempla pocztowego/data wysłania wiadomości e-mail), 

b) drugi  etap - ocena nadesłanych zgłoszeń oraz wybór laureatów przez 

Kapitułę Konkursu, 

c) trzeci etap - wręczenie nagród „Diamenty OPZZ”.  

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 pkt a nie będą 

rozpatrywane.  

 

§ 6. 

Kapituła Konkursu 

1. Oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów nagrody „Diamenty OPZZ” dokonuje 

Kapituła Konkursu, składająca się z: 

a) Przewodniczącego OPZZ, 

b) 7 przedstawicieli reprezentujących każdą strukturę branżową OPZZ, 

c) 2 przedstawicieli reprezentujących wojewódzkie struktury terytorialne OPZZ, 

zasiadających w Prezydium OPZZ.  

2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Przewodniczący OPZZ, który kieruje jej 

pracami i przewodniczy obradom. 
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3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie 

równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego OPZZ. 

4. Na żądanie co najmniej jednego z członków Kapituły Konkursu przeprowadza się 

głosowanie tajne. 

5. Członkowie Kapituły Konkursu pełnią swą funkcję społecznie i nie otrzymują 

z tytułu udziału w jej pracach wynagrodzenia.  

6. Członków Kapituły Konkursu obowiązuje zasada zachowania poufności 

w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał. 

7. OPZZ pokrywa koszty przejazdu i pobytu członków Kapituły Konkursu, biorącym 

udział w jej posiedzeniu.  

8. Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia wydział organizacji pracy i informacji 

OPZZ.  

 

§ 7.  

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w mediach OPZZ (w tym na stronie 

internetowej OPZZ),  a laureaci będą powiadomieni indywidualnie. 

2. Wręczenie nagród „Diamenty OPZZ” odbywa się na uroczystym posiedzeniu Rady 

OPZZ.  

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Kapituła Konkursu 

podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności 

oraz charakterem nagrody „Diamenty OPZZ”  i jej założeniami. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zaprzestania organizowania 

Konkursu lub jego zawieszenia, bez podawania przyczyny. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 roku. 

 


