
 

 

REGULAMIN 

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

i wiceprzewodniczących struktur terytorialnych OPZZ. 
 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 
Cel 

1. OPZZ ma wojewódzkie i powiatowe lub międzypowiatowe struktury terytorialne, których 
organy opiniują założenia i projekty aktów prawnych oraz reprezentują OPZZ wobec 
zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych działających na terenie 
objętym zakresem działania struktury terytorialnej oraz wobec właściwych terenowo 
organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów 
ich organizacji, a także odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji 
politycznych, społecznych i zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów struktur branżowych OPZZ tworzonych 
przez organizacje członkowskie OPZZ mających prawo reprezentować OPZZ wobec tych 
organizacji 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. 

21. Reprezentowanie OPZZ, o którym mowa w ust. 1, w sprawach dotyczących zakresu 
działania struktur branżowych OPZZ wymaga konsultacji z przedstawicielem właściwej 
struktury branżowej OPZZ. 

3. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ opiniuje założenia i projekty aktów prawnych 
wobec właściwych władz wojewódzkich oraz terytorialnych w powiatach, w których nie 
funkcjonują rady powiatowe OPZZ, w uzgodnieniu z wojewódzką lub terenową strukturą 
właściwej organizacji członkowskiej OPZZ, a w przypadku gdy taka nie istnieje 
z zakładową organizacją związkową, której sprawa dotyczy. 

4. Powiatowa struktura terytorialna OPZZ opiniuje założenia i projekty aktów prawnych 
w uzgodnieniu z właściwą zakładową organizacją, której sprawa dotyczy. Kopię opinii 
powiatowa struktura terytorialna OPZZ przekazuje do właściwej wojewódzkiej struktury 
terytorialnej OPZZ. 

5. W przypadku rozbieżności stanowisk uniemożliwiających uzgodnienie opinii, w sprawach 
o których mowa w ust. 3 i 4, opinię w drodze uchwały podejmuje prezydium właściwej 
rady wojewódzkiej OPZZ. 
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§ 2.                                                   
Kompetencje i obowiązki 

1. Do kompetencji i obowiązków organów struktur terytorialnych OPZZ należy 
w szczególności: 

1) realizacja uchwał organów statutowych OPZZ, 
2) prezentowanie stanowisk organów statutowych OPZZ wobec właściwych terenowo 

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) zajmowanie i prezentowanie stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań 
związków zawodowych będących w kompetencjach właściwych terenowo organów 
państwowych lub samorządowych, a także w sprawach z tego zakresu właściwych 
dla lub podejmowanych przez pracodawców i ich organizacje oraz organizacje 
polityczne, społeczne i zawodowe funkcjonujące na obszarze objętym działaniem 
struktury,  

5) zawieranie w sprawach, o których mowa w pkt 4, porozumień społecznych oraz 
umów o współpracy z pracodawcami i ich organizacjami oraz innymi organizacjami 
biorącymi udział w życiu publicznym, 

6) wspieranie i inspirowanie działalności zakładowych (międzyzakładowych) 
organizacji związkowych na obszarze objętym działaniem struktury, 

7) podejmowanie inicjatyw w zakresie przestrzegania prawa, w szczególności prawa 
pracy, 

8) podejmowanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, 
9) publiczne propagowanie i promowanie celu, zadań i programu OPZZ, uchwał 

i stanowisk oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku OPZZ, 
jego organów, struktur i działaczy, 

10) organizowanie działalności szkoleniowej, 
11) wspieranie działalności kulturalnej, ochrony zdrowia, wypoczynku, turystyki 

i rekreacji, 
12) opiniowanie projektu uchwały Prezydium OPZZ w sprawie przyjęcia do OPZZ 

zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, która złożyła uchwałę 
o woli przystąpienia do OPZZ.  

2. Do kompetencji organów wojewódzkich struktur terytorialnych OPZZ należy  
w szczególności zgłaszanie przedstawicieli wchodzących w skład wojewódzkich  
i powiatowych instytucji pełniących zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zgłoszenie przedstawiciela wchodzącego w skład powiatowej instytucji pełniącej 
zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej następuje w uzgodnieniu z właściwą powiatową strukturą 
terytorialną. 

 

§ 3. 
Przepisy wspólne 

1. Struktury terytorialne OPZZ działają zgodnie ze Statutem OPZZ i niniejszym regulaminem 
oraz uchwałami organów statutowych OPZZ. 

2. Struktury terytorialne OPZZ działają przez swoje organy. 
3. Uchwały i  stanowiska organów struktur terytorialnych OPZZ 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. 

3.1 Organy struktur terytorialnych OPZZ w przypadkach niecierpiących zwłoki mogą 
podejmować uchwały i decyzje za pośrednictwem drogi elektronicznej. 
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3.2 Droga elektroniczna, o której mowa w ust. 31, wymaga udziału w głosowaniu co 
najmniej 2/3 uprawnionych. 

4. Przewodniczący OPZZ powiadamia organizacje członkowskie OPZZ, będące 
ogólnokrajowymi związkami zawodowymi i zrzeszeniami związków zawodowych, 
o terminach wyborczych w strukturach terytorialnych OPZZ oraz o konieczności 
przekazania do OPZZ wykazu, o którym mowa w ust. 5, w brzmieniu według wzoru 
ustalonego przez kierownictwo OPZZ. 

5. Ogólnokrajowe organizacje członkowskie OPZZ zobowiązane są do przekazania wykazu 
swoich organizacji posiadających status zakładowych (międzyzakładowych) organizacji 
członkowskich, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, wraz z liczbą członków wchodzących 
w skład każdej z tych organizacji działających w poszczególnych branżach na terenie 
każdej z wojewódzkich struktur terytorialnych OPZZ. Nieprzedstawienie wykazu 
w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o terminach, o których mowa w ust. 
4, skutkuje nieuczestniczeniem delegatów tych organizacji w zebraniach branżowych, 
o których mowa w § 6 ust. 1. 

6. Kadencja organów struktur terytorialnych OPZZ upływa: 
1) w strukturach powiatowych OPZZ - 30 czerwca roku, w którym upływa kadencja 

organów OPZZ, 
2) w strukturach wojewódzkich OPZZ - 15 listopada roku, w którym upływa kadencja 

organów OPZZ. 
7. Mandaty przewodniczącego i wiceprzewodniczących ustępujących organów struktur 

terytorialnych OPZZ wygasają z dniem powołania przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących tych struktur na nową kadencję. 

8. Mandat członka organu struktury terytorialnej OPZZ wygasa przed upływem kadencji 
tego organu w przypadkach: 
1) śmierci,  
2) rezygnacji, 
3) odwołania, 
4) utraty praw publicznych, 
5) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 
6) (uchylony),  
7) wystąpienia lub skreślenia organizacji członkowskiej z listy organizacji członkowskich 

OPZZ, 
8) utraty przez członka organu OPZZ lub organu struktury terytorialnej OPZZ członkostwa 

w organizacji członkowskiej OPZZ, w której członek organu OPZZ był zrzeszony 
w chwili wyboru do tego organu. 
 

§ 31. 
1. Organy struktur terytorialnych 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.  

2. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ przekazuje przewodniczącemu OPZZ 
informacje z posiedzeń organów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, załączając 
kopie protokołów i przyjętych dokumentów, w terminie do 30 dni od daty 
posiedzenia.  
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§ 32 
Podejmowanie uchwał i decyzji podczas zdalnego posiedzenia 

 
1. Posiedzenia, organów struktur terytorialnych 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.  

4. Członkowie organów struktur terytorialnych 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. 

 

Dział II 
Wojewódzkie struktury terytorialne OPZZ oraz zebrania branżowe 

 
§ 4. 

Organy wojewódzkiej struktury OPZZ  
1. Organami wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ są: 

1) rada wojewódzka OPZZ,  
2) prezydium rady wojewódzkiej OPZZ, 
3) wojewódzka komisja rewizyjna OPZZ. 

2. Posiedzenia organów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne, jeżeli o miejscu 
i terminie posiedzenia członkowie organu zostali zawiadomieni z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

 
§ 5. 

Rada wojewódzka OPZZ 
1. W skład rady wojewódzkiej OPZZ wchodzą: 

1) członkowie wybrani na zebraniach branżowych, o których mowa w § 6 ust. 1, albo 
przez organizacje, o których mowa w § 6 ust. 10, w liczbie ustalanej według zasady: 
a) po jednym przedstawicielu na każdy rozpoczęty tysiąc członków zrzeszonych 

w organizacjach członkowskich OPZZ wchodzących w skład tej branży z obszaru 
działania rady wojewódzkiej OPZZ do pięciu tysięcy członków zrzeszonych 
w organizacjach członkowskich OPZZ wchodzących w skład tej branży z obszaru 
działania rady wojewódzkiej OPZZ,  

b) powyżej pięciu tysięcy po jednym przedstawicielu na każde rozpoczęte dwa 
tysiące członków zrzeszonych w organizacjach członkowskich OPZZ 
wchodzących w skład tej branży z obszaru działania rady wojewódzkiej OPZZ,   

2) członkowie będący przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi rad OPZZ szczebla 
powiatowego z obszaru działania rady wojewódzkiej OPZZ, wybrani w liczbie do 20% 
składu rady wojewódzkiej OPZZ wybieranego w układzie branżowym. 

11. Liczby członków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, ustala prezydium ustępującej rady  
     wojewódzkiej OPZZ. 
2. Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wybierani są na zebraniach branżowych, 

o których mowa w § 6 ust. 1, albo przez organizacje, o których mowa w § 6 ust.10. 
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3. Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wybierani są na zebraniu przewodniczących 
i wiceprzewodniczących rad OPZZ szczebla powiatowego zwołanym przez 
przewodniczącego ustępującej rady wojewódzkiej OPZZ w porozumieniu 
z przewodniczącym OPZZ lub osobą przez niego upoważnioną. Prowadzący zebranie 
przekazuje do biura rady wojewódzkiej OPZZ protokół z wyboru członków wraz z ankietą 
członków tego organu, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik 
nr 3 i 3A do niniejszego regulaminu. 

4. Nazwa rady wojewódzkiej OPZZ zawiera wyrazy „Rada OPZZ województwa” oraz 
wskazanie nazwy województwa. 

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady wojewódzkiej OPZZ zwołuje przewodniczący 
OPZZ, w porozumieniu z ustępującym przewodniczącym rady wojewódzkiej OPZZ. 

6. Posiedzenia rady wojewódzkiej OPZZ zwołuje jej przewodniczący lub osoba przez niego 
upoważniona, nie rzadziej niż trzy razy w roku. 
 

§ 6. 
Zebranie branżowe 

1. Delegatem na zebranie branżowe dokonujące wyboru członków rady wojewódzkiej OPZZ 
i wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ może być tylko członek organizacji członkowskiej 
OPZZ, która opłaciła składki członkowskie za sześć miesięcy poprzedzających koniec 
kadencji organów wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ, dokonującej wyboru 
delegata. 

2. Organizacją członkowską OPZZ uprawnioną do wyboru delegata na zebranie branżowe 
jest zakładowa (międzyzakładowa) organizacja działająca na terenie objętym zakresem 
działania danej wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ albo ogólnokrajowy związek 
zawodowy, zrzeszenie związków zawodowych lub rada wojewódzka OPZZ do których 
należą organizacje członkowskie OPZZ, działające na terenie objętym zakresem 
działania danej wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ. 

3. Organizacją członkowską OPZZ, o której mowa w ust. 2, jest:  
1) posiadająca status zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej:  

a) organizacja członkowska zrzeszenia związków zawodowych będącego organizacją 

członkowską OPZZ,  

b) jednostka organizacyjna organizacji członkowskiej OPZZ innej niż zrzeszenie 

związków zawodowych,  

2) zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która członkostwo w OPZZ 

nabyła bezpośrednio, zrzeszająca pracowników zatrudnionych na terenie danego 

województwa, przy czym przez pracowników rozumie się także inne osoby, którym 

przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych. 

4. Delegatów, o których mowa w ust. 1, wybiera właściwy organ organizacji członkowskiej 

OPZZ z obszaru działania danej rady wojewódzkiej OPZZ, w liczbie określonej przez 

prezydium ustępującej rady wojewódzkiej OPZZ w sposób jednakowy dla wszystkich 

organizacji, jednak nie większej niż trzech, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku gdy liczba organizacji członkowskich, o których mowa w ust. 3, jest większa 

niż 50 prezydium ustępującej rady wojewódzkiej OPZZ może określić, iż uprawnionym do 

wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1 jest właściwy organ ogólnokrajowego 

związku zawodowego, zrzeszenia związków zawodowych lub rady wojewódzkiej OPZZ 

w liczbie określonej przez prezydium ustępującej rady wojewódzkiej OPZZ, w sposób 

jednakowy dla wszystkich organizacji. 

6. Przewodniczący organizacji dokonującej wyboru delegata przekazuje do biura rady 

wojewódzkiej OPZZ protokół z wyboru delegata wraz z ankietą delegata, sporządzone 

według wzoru stanowiącego odpowiednio załączniki nr 1 i 1A do niniejszego regulaminu, 

w terminie 7 dni od daty wyboru. 
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7. Zebranie branżowe jest skuteczne, jeżeli o jego miejscu i terminie delegaci zostali 

zawiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni.  

8. Zebranie branżowe delegatów zwołuje przewodniczący ustępującej rady wojewódzkiej 

OPZZ lub osoba przez niego upoważniona, zawiadamiając delegatów o jego dacie, 

godzinie rozpoczęcia i miejscu posiedzenia. 

81. Przepisy § 32 stosuje się odpowiednio. 

9. Zebranie branżowe wybiera ze swojego składu członków rady wojewódzkiej OPZZ 

w liczbie określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz członków wojewódzkiej komisji rewizyjnej 

OPZZ w liczbie określonej w § 8 ust. 4. Prowadzący zebranie przekazuje do biura rady 

wojewódzkiej OPZZ protokół z wyboru członka (członków) organów, o których mowa w § 

4 ust. 1 pkt 1 i 3, wraz z ankietą członka tych organów, sporządzone według wzoru 

stanowiącego odpowiednio załączniki nr 2 i 2A (dla członka rady wojewódzkiej OPZZ) 

oraz nr 5 i 5A (dla członka wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ) do niniejszego 

regulaminu.  

10. W przypadku gdy w ramach branży działa jedna organizacja członkowska OPZZ 

spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, wyboru członka rady wojewódzkiej dokonuje 

spośród członków organizacji, właściwy organ tej organizacji. Organizacji tej przysługuje 

prawo wyboru członka wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ,                                                                     

jeśli ma prawo do wyboru więcej niż jednego delegata. W tych przypadkach 

przewodniczący organizacji członkowskiej dokonującej wyboru przekazuje niezwłocznie 

do biura rady wojewódzkiej OPZZ protokół z wyboru wraz z ankietą członka organów, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, sporządzone według wzorów stanowiących 

załączniki nr 4 i 4A do niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od daty wyboru. 

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu struktury wojewódzkiej OPZZ 

zebranie branżowe, o którym mowa w ust. 1, organizacja, o której mowa w ust. 10  albo    

zebranie, o którym mowa w § 5 ust. 3, dokonuje wyboru uzupełniającego. 

 

§ 7. 
Prezydium rady wojewódzkiej OPZZ 

1. Rada wojewódzka OPZZ określa kompetencje prezydium rady wojewódzkiej OPZZ, 
liczbę jego członków oraz zasady ich wyboru. 

2. Nazwa prezydium rady wojewódzkiej OPZZ zawiera wyrazy „Prezydium Rady OPZZ 
województwa” oraz wskazanie nazwy województwa. 

3. Posiedzenia prezydium rady wojewódzkiej OPZZ zwołuje przewodniczący rady 
wojewódzkiej OPZZ lub upoważniona przez niego osoba, nie rzadziej niż co dwa 
miesiące. 

 

§ 8. 
Wojewódzka komisja rewizyjna OPZZ. 

1. Wojewódzka komisja rewizyjna OPZZ jest organem kontrolnym struktur terytorialnych 
OPZZ z obszaru działania rady wojewódzkiej OPZZ. 

2. Nazwa wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ zawiera wskazanie nazwy województwa 
oraz wyrazy „komisja rewizyjna OPZZ”. 

3. Do kompetencji wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ należy w szczególności: 
1) współdziałanie z Komisją Rewizyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Statutu OPZZ, 
2) kontrola merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności rady wojewódzkiej OPZZ 

i jej prezydium oraz struktur OPZZ szczebla powiatowego, 
3) dokonywanie w okresach rocznych oceny działalności rady wojewódzkiej OPZZ, jej 

prezydium, przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz przedstawianie 
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wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi struktur 
terytorialnych OPZZ, 

4) kontrola przestrzegania Statutu OPZZ, regulaminów i innych aktów prawnych OPZZ 
oraz realizacji uchwał i decyzji organów OPZZ przez organy struktur terytorialnych 
OPZZ, 

5) opiniowanie projektów planów przychodów, preliminarzy wydatków i sprawozdań 
finansowych, opracowywanych przez właściwe organy wojewódzkich struktur 
terytorialnych OPZZ oraz sprawozdań z ich realizacji, 

6) wybór przewodniczącego wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ, 
7) określanie liczby i wybór wiceprzewodniczących wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ,  
8) współdziałanie z organami kontrolnymi organizacji członkowskich OPZZ w zakresie 

obowiązków tych organizacji określonych w Statucie OPZZ, 
9) uchwalanie regulaminu i planu pracy wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ. 

4. W skład wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ wchodzi  do 7 członków wybranych  na 
zebraniach branżowych, o których mowa w §  6 ust. 1 albo przez organizacje, o których 
mowa w § 6 ust. 10. Każdej branży przysługuje prawo wyboru jednego członka 
wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ. 

5. Posiedzenia wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ zwołuje jej przewodniczący z tym, że 
pierwsze posiedzenie wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ zwołuje przewodniczący 
rady wojewódzkiej OPZZ lub osoba przez niego upoważniona.  

6. Posiedzenia wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ odbywają się nie rzadziej niż trzy razy 
w roku. 

7. W uzasadnionym przypadku Prezydium OPZZ może w drodze uchwały - na podstawie art. 
15 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 Statutu OPZZ - wystąpić do Komisji 
Rewizyjnej o zalecenie wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ przeprowadzenia kontroli 
wskazanej struktury terytorialnej OPZZ działającej na terenie właściwego województwa, 
objęcie tej kontroli nadzorem przez Komisję Rewizyjną oraz o przedstawienie wniosków 
wynikających z tej kontroli. 

8. Funkcji członka wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ nie można pełnić równocześnie 
z funkcją członka rady wojewódzkiej OPZZ. 

9. Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ nie mogą być członkami organów 
w utworzonych przez OPZZ i wojewódzkie struktury terytorialne OPZZ podmiotach 
prowadzących działalność gospodarczą. 
 

§ 9. 
Reprezentacja i majątek struktur wojewódzkich OPZZ 

1. Struktury wojewódzkie OPZZ, na podstawie art. 3 ust. 2 Statutu OPZZ, posiadają 
osobowość prawną. 

2. Do reprezentowania wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ upoważnieni są: 
1) przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ lub wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej 

OPZZ, 
2) inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez 

przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ lub wiceprzewodniczącego rady 
wojewódzkiej OPZZ. 

3. Osoby mogące zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu wojewódzkiej struktury 
terytorialnej OPZZ upoważnia do takiego działania prezydium rady wojewódzkiej OPZZ. 

4. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, wymaga łącznego działania 
co najmniej dwóch osób, w tym przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ lub 
wiceprzewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ. 

5. Dochody struktur wojewódzkich OPZZ mogą pochodzić: 
1) ze składek członkowskich oraz innych wpłat od organizacji członkowskich OPZZ 

będących zakładowymi albo międzyzakładowymi organizacjami związkowymi oraz 
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jednostek organizacyjnych organizacji członkowskich OPZZ posiadających status 
zakładowej albo międzyzakładowej organizacji związkowej, 

2) z darowizn, zapisów i dotacji oraz składek wspierających, 
3) z działalności dochodowej. 

6. Wysokość i tryb opłacania składki członkowskiej na rzecz struktury wojewódzkiej OPZZ 
oraz składki wspierającej strukturę wojewódzką OPZZ określa właściwa rada wojewódzka 
OPZZ w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 61.  

61. W szczególnych przypadkach wysokość minimalnej składki członkowskiej lub tryb 
opłacania składki członkowskiej na rzecz struktury wojewódzkiej OPZZ może określić 
Rada OPZZ.  

7. Składki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, wpłacone na rzecz struktur wojewódzkich 
OPZZ nie podlegają zwrotowi. 

8. Przyjęcie przez strukturę wojewódzką OPZZ dotacji, darowizny lub zapisu nie może być 
uzależnione od warunków sprzecznych z celem lub zadaniami OPZZ. 

9. Struktury wojewódzkie OPZZ mogą prowadzić działalność dochodową będąc – 
w związku z tą działalnością - odrębnymi jednostkami organizacyjnymi OPZZ. 

10. Struktury wojewódzkie OPZZ mogą prowadzić działalność dochodową samodzielnie albo 
wspólnie z inną jednostką organizacyjną, która ma prawo do prowadzenia działalności 
dochodowej lub z innymi jednostkami organizacyjnymi, które mają prawo do prowadzenia 
działalności dochodowej. Prowadzenie przez strukturę wojewódzką OPZZ działalności 
dochodowej nie wymaga zgody innej jednostki organizacyjnej OPZZ.  

11. Przychody z działalności dochodowej zasilają, a koszty tej działalności obciążają majątek 
struktury wojewódzkiej OPZZ, która prowadzi tę działalność. 

12. Wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z działalności dochodowej 
prowadzonej przez strukturę wojewódzką OPZZ ponosi struktura wojewódzka OPZZ 
prowadząca tę działalność. W razie działalności dochodowej prowadzonej przez strukturę 
wojewódzką OPZZ wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialność 
prowadzących działalność dochodową jest solidarna. 

13. Struktura wojewódzka OPZZ może bez zgody innej jednostki organizacyjnej OPZZ nabywać 
i zbywać składniki swojego majątku oraz zaciągać zobowiązania obciążające jej majątek. 

14. Wyłączną odpowiedzialność za działania określone w ust. 13 ponosi struktura wojewódzka 
OPZZ, która ich dokonała. 

15. Struktura wojewódzka OPZZ ma prawo prowadzić własny rachunek bankowy, samodzielnie 
podejmując decyzje w tym zakresie. 

16.  Struktury wojewódzkie  OPZZ mają prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których 
zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na 
działalność statutową struktury wojewódzkiej OPZZ lub realizacja określonych celów 
w oparciu o środki wypracowane przez te podmioty. 

17. Podmiotami, o których mowa w ust. 16, mogą być w szczególności zakłady własne lub 
spółki prawa handlowego. 

18. Zobowiązania związane z tworzeniem lub współtworzeniem podmiotu, o którym mowa 
w ust. 16 i 17, a także zobowiązania wynikające z funkcjonowania takiego podmiotu 
dotyczące struktury wojewódzkiej OPZZ, która ten podmiot utworzyła lub współtworzyła 
obciążają wyłącznie majątek struktury wojewódzkiej OPZZ. 

19. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkiej struktury terytorialnej 
OPZZ oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd nad 
majątkiem wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ, w tym decyzji o utworzeniu lub 
udziale we współtworzeniu podmiotu, o którym mowa w ust. 16 i 17, przez wojewódzką 
strukturę terytorialną OPZZ, należy do rady wojewódzkiej OPZZ. 

20. Podejmowanie decyzji dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów będących 
w posiadaniu wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ oraz praw wojewódzkiej struktury 
terytorialnej OPZZ wobec innych podmiotów zależnych od tej struktury, w tym fundacji 
ustanowionych przez tę strukturę, należy do prezydium rady wojewódzkiej OPZZ. 
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21. Majątek struktury wojewódzkiej OPZZ posiadającej osobowość prawną nie może być 
podstawą egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej jednostki organizacyjnej OPZZ 
posiadającej osobowość prawną. 

22. Zobowiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obciążają 
wyłącznie majątek struktury wojewódzkiej OPZZ, która utworzyła tę jednostkę organizacyjną. 

 
§ 91.. 

Zasady zatrudniania pracowników przez wojewódzkie struktury terytorialne OPZZ 
1. Wojewódzkie struktury terytorialne OPZZ, wykonując cele i zadania OPZZ mogą 

zatrudniać pracowników na zasadach przewidzianych przepisami prawa pracy. 
2. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ, 

na podstawie uchwały prezydium rady wojewódzkiej OPZZ. O podjętej decyzji 
wojewódzka struktura terytorialna OPZZ informuje w formie pisemnej przewodniczącego 
OPZZ. 

3. Przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ lub upoważniona przez niego osoba pełni 
funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych 
w wojewódzkiej strukturze terytorialnej OPZZ. 

4. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ ponosi wszelkie koszty związane 
z zatrudnieniem pracownika, a zobowiązania wynikające z zatrudnienia pracownika 
obciążają wyłącznie majątek zatrudniającej wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ.  

5. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ kierując się potrzebą zatrudnienia pracownika 
powinna posiadać środki finansowe wystarczające na wywiązywanie się ze zobowiązań 
wynikających z tego tytułu. 

6. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ wykonuje wszelkie prawa  i obowiązki związane 
z zatrudnieniem pracownika, w tym w szczególności dotyczące prowadzenia 
i archiwizowania dokumentacji kadrowej. 
 

§ 10. 
Nadzór nad działalnością dochodową struktur wojewódzkich OPZZ 

1. Nadzór nad działalnością dochodową struktur wojewódzkich OPZZ sprawuje rada 
wojewódzka OPZZ. 

2. Przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ jest zobowiązany do składania 
przewodniczącemu wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ: 
1) kwartalnej informacji o działalności finansowej wojewódzkiej struktury OPZZ, 

sporządzonej zgodnie z zasadami, o których mowa ust. 6 - w terminie do ostatniego 
dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy informacja, 

2) projektu rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiej struktury OPZZ oraz 
rocznego sprawozdania finansowego tej struktury - w terminie do dnia 28 lutego każdego 

roku. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 podlegają ocenie prezydium rady wojewódzkiej 

OPZZ – w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy 
informacja. 

4. Projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega zaopiniowaniu przez 
wojewódzką komisję rewizyjną OPZZ - w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

5. Ocen, o których mowa w ust. 3, oraz opinii, o której mowa w ust. 4, dokonuje właściwy 
organ w formie uchwały, której kopię przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ przekazuje 
niezwłocznie przewodniczącemu OPZZ. 

6. Kierownictwo OPZZ określi zasady sprawozdawczości finansowej i organizacyjnej 
wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ. 

7. Organem właściwym do kontroli merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności 
struktur terytorialnych OPZZ jest wojewódzka komisja rewizyjna OPZZ. 
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§ 101. 
Rozwiązanie wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ  

1. Wojewódzka struktura terytorialna OPZZ, nieprzestrzegająca Statutu OPZZ lub 
niewykonująca uchwał organów OPZZ może być rozwiązana. 

2. Rozwiązanie wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ może nastąpić również w razie 
trwałej niemożności wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz z zaciągniętych 
zobowiązań. 

3. Uchwałę o rozwiązaniu wojewódzkiej struktury terytorialnej OPZZ podejmuje Rada OPZZ, 
na wniosek Prezydium OPZZ lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwała o której mowa w ust. 3 jest ostateczna. 
 

§ 11. 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ 

1. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ nie można 
łączyć z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej.  

2. Kandydata na przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ rekomenduje w drodze 
wyboru w głosowaniu tajnym rada wojewódzka OPZZ spośród swoich członków - z tym, 
że rekomendacja nie może dotyczyć osoby, która w bieżącej kadencji: 
1) złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącego tej rady, 
2)  została z tej funkcji odwołana z przyczyn jej dotyczących,  
3) nie uzyskała wymaganej liczby głosów Prezydium OPZZ koniecznych do powołania, 

o którym mowa w ust. 4.  
3. Dokonanie wyboru - rekomendacji na funkcję przewodniczącego rady wojewódzkiej 

OPZZ wymaga udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków rady wojewódzkiej 
OPZZ. Wybór - rekomendacja odbywa się przy zachowaniu zasady nieograniczonej 
liczby kandydatów i jest skuteczny, jeżeli kandydat uzyska bezwzględną większość 
ważnych głosów oddanych w głosowaniu. Protokół z wyboru – rekomendacji na funkcję 
przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
regulaminu.  

4. Przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ powołuje Prezydium OPZZ.  
5. Powołanie, o którym mowa w ust. 4, następuje na wniosek przewodniczącego OPZZ 

złożony w oparciu o rekomendację rady wojewódzkiej OPZZ.  
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu  przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ 

Prezydium OPZZ na wniosek przewodniczącego OPZZ może powołać osobę pełniącą 
obowiązki przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ do czasu powołania nowego 
przewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ, zgodnie z ust. 4 i 5.   

7. Osobę pełniącą obowiązki, o której mowa w ust. 6, odwołuje się w trybie właściwym dla 
jej powołania.  

8. Rada wojewódzka OPZZ określa liczbę i zasady wyboru wiceprzewodniczących rady 
wojewódzkiej OPZZ.  

9. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są członkami prezydium rady wojewódzkiej 
OPZZ.  

10. Przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ może zostać odwołany przez Prezydium 
OPZZ na wniosek przewodniczącego OPZZ. Wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej 
OPZZ może zostać odwołany na zasadach  określonych przez radę wojewódzką OPZZ.  

11. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady wojewódzkiej OPZZ 
skutkuje wygaśnięciem jego mandatu w prezydium tej rady. 

12. Przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ jest odpowiedzialny za prawidłowe 
prowadzenie dokumentacji rady wojewódzkiej OPZZ oraz jej właściwe archiwizowanie. 

13. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ odpowiada wobec 
OPZZ za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, 
Statutem OPZZ lub uchwałami właściwych organów, chyba że nie ponosi winy. 
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Dział III 
Powiatowe struktury terytorialne OPZZ  

 
§ 12. 

Organy powiatowych struktur terytorialnych OPZZ 
1. Organem powiatowej struktury terytorialnej OPZZ jest rada OPZZ szczebla powiatowego. 

Rada OPZZ szczebla powiatowego może powołać  prezydium w przypadku o którym 
mowa w § 14 ust. 1. 

2. Posiedzenia organów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne, jeżeli o miejscu i terminie 
posiedzenia członkowie organu zostali zawiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 
3. Przewodniczącemu rady wojewódzkiej OPZZ lub upoważnionej przez niego osobie 

przysługuje prawo zwołania posiedzenia organu powiatowej struktury terytorialnej OPZZ,  
funkcjonującej na obszarze działania tej rady.  

 

§ 13. 
Rada OPZZ szczebla powiatowego 

1. Radami OPZZ szczebla powiatowego są rady powiatowe OPZZ, rady miejskie OPZZ albo 
rady międzypowiatowe OPZZ. Nazwa rady powiatowej zawiera wyrazy „Rada OPZZ 
powiatu” oraz wskazanie nazwy powiatu, a w razie gdy rada obejmuje zakresem działania 
obszar więcej niż jednego powiatu jej nazwa zawiera wyrazy „Rada OPZZ powiatów” oraz 
wskazanie nazw właściwych powiatów. W przypadku gdy rada powiatowa obejmuje 
zakresem działania miasto na prawach powiatu nazwa rady zawiera wyrazy „Rada OPZZ 
w” oraz nazwę miasta. 

2. Radę OPZZ szczebla powiatowego tworzą przedstawiciele organizacji członkowskich 
OPZZ z obszaru objętego działaniem tej rady, które zgłosiły udział w pracach rady 
powiatowej OPZZ. 

3. Do składu rady OPZZ szczebla powiatowego wchodzą przedstawiciele organizacji, 
o których mowa w ust. 2. Organizacjom zrzeszającym do 500 członków przysługuje 
prawo do wyboru jednego członka tej rady, a organizacjom zrzeszającym więcej niż 500 
członków przysługuje prawo do wyboru dwóch członków tej rady. 

4. Organizacje, o których mowa w ust. 2, wybierają swoich przedstawicieli do rady OPZZ 
szczebla powiatowego, zgodnie z własnymi statutami, regulaminami bądź uchwałami 
właściwych organów. Protokół z wyboru członka rady wraz z ankietą członka OPZZ 
szczebla powiatowego sporządza się według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 7A 
do niniejszego regulaminu. 

5. W miastach na prawach powiatu, w których działa więcej niż 50 organizacji 
członkowskich, skład rady OPZZ szczebla powiatowego może być wyłaniany na 
zebraniach branżowych. Zasady i dokumentację z wyborów przedstawicieli na zebrania 
branżowe, liczbę członków wybieranych na tych zebraniach, zasady wyboru oraz 
dokumentację z wyborów dokonywanych w poszczególnych branżach, określają prezydia 
rad wojewódzkich OPZZ. 

6. Posiedzenia rad OPZZ szczebla powiatowego odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku. 
7. Przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ, w porozumieniu z ustępującymi 

przewodniczącymi rad OPZZ szczebla powiatowego, zorganizują pierwsze posiedzenia 
tych rad: 
1) w województwach liczących do 15 rad powiatowych w terminie do 30 października 

roku poprzedzającego rok, w którym upływa kadencja organów statutowych OPZZ, 
2) w województwach liczących powyżej 15 rad powiatowych w terminie do 30 listopada 

roku poprzedzającego rok, w którym upływa kadencja organów statutowych OPZZ. 
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8. Posiedzenia rad OPZZ szczebla powiatowego zwołuje przewodniczący rady OPZZ 
szczebla powiatowego z tym, że ustalenie terminu posiedzenia rady OPZZ szczebla 
powiatowego następuje po jego uzgodnieniu z przewodniczącym rady wojewódzkiej 
OPZZ. 

§14. 

Prezydium rady OPZZ szczebla powiatowego 
1. Rada OPZZ szczebla powiatowego, w skład której wchodzą przedstawiciele więcej niż 30 

organizacji członkowskich OPZZ, może wybrać ze swego składu prezydium, powierzając mu 
określone kompetencje. 

2. Nazwa prezydium rady powiatowej zawiera wyrazy „Prezydium Rady OPZZ powiatu” oraz 
wskazanie nazwy powiatu, a w razie gdy rada obejmuje zakresem działania obszar więcej 
niż jednego powiatu nazwa jej prezydium zawiera wyrazy „Prezydium Rady OPZZ 
powiatów” oraz wskazanie nazw właściwych powiatów. W przypadku gdy rada powiatowa 
obejmuje zakresem działania miasto na prawach powiatu nazwa prezydium rady zawiera 
wyrazy „Prezydium Rady OPZZ w” oraz nazwę miasta. 

3. Posiedzenia prezydium rady OPZZ szczebla powiatowego zwołuje przewodniczący rady 
OPZZ szczebla powiatowego lub upoważniona przez niego osoba, nie rzadziej niż co dwa 
miesiące. 

§ 15. 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady OPZZ szczebla powiatowego 

1. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego 
nie można łączyć z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub 
samorządowej. 

2. Kandydata na przewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego rekomenduje 
w drodze wyboru w głosowaniu tajnym rada spośród swoich członków - z tym, że 
rekomendacja nie może dotyczyć osoby, która w bieżącej kadencji: 
1)  złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącego tej rady, 
2) została z tej funkcji odwołana z przyczyn jej dotyczących, 
3) nie uzyskała wymaganej liczby głosów prezydium rady wojewódzkiej OPZZ, 

koniecznych do powołania, o którym mowa w ust. 4. 
3. Dokonanie wyboru - rekomendacji na funkcję przewodniczącego rady OPZZ szczebla 

powiatowego oraz uchwalenie wniosku o odwołanie z tej funkcji wymaga udziału 
w głosowaniu co najmniej połowy członków rady powiatowej OPZZ. Wybór - 
rekomendacja na funkcję przewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego odbywa 
się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i jest skuteczny, jeżeli 
kandydat uzyska bezwzględną większość ważnych głosów oddanych w głosowaniu. 
Protokół z wyboru - rekomendacji przewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. 

4. Przewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego powołuje prezydium rady 
wojewódzkiej OPZZ.  

5. Powołanie, o którym mowa w ust. 4 następuje na wniosek przewodniczącego rady 
wojewódzkiej OPZZ, w oparciu o rekomendację rady OPZZ szczebla powiatowego. 

6. Przewodniczący rady OPZZ szczebla powiatowego może zostać odwołany przez 
prezydium rady wojewódzkiej OPZZ na wniosek przewodniczącego rady wojewódzkiej 
OPZZ. 

7. Wiceprzewodniczącego rady OPZZ szczebla powiatowego powołuje i odwołuje 
przewodniczący właściwej rady wojewódzkiej na wniosek przewodniczącego rady OPZZ 
szczebla powiatowego, który wybiera kandydata na wiceprzewodniczącego z jej składu. 
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Dział IV 

Przepisy końcowe i przejściowe 
 

§ 16. 
1. Organizację i funkcjonowanie wojewódzkich struktur terytorialnych OPZZ koordynuje 

przewodniczący OPZZ lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący OPZZ.  
2. Organizację i funkcjonowanie powiatowych struktur terytorialnych OPZZ koordynuje 

przewodniczący OPZZ lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący OPZZ,   
korzystając z pomocy przewodniczących rad wojewódzkich OPZZ. 

3. Przewodniczącemu OPZZ lub upoważnionej przez niego osobie przysługuje prawo 
zwołania każdego organu struktury terytorialnej OPZZ lub zebrania, o którym mowa 
w § 5 ust. 3. 

 

 
§ 17. 

Przepisy Statutu OPZZ stosuje się odpowiednio do terytorialnych struktur OPZZ. 
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Załącznik nr 1 

 

PROTOKÓŁ 

z wyboru delegata(tów) na zebranie branżowe dokonujące wyboru członków 

 

Rady OPZZ Województwa……………………………………………………………. 

 

z branży…………………………………………………………………………..…….. 

 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

1. Pełna nazwa i adres organizacji członkowskiej OPZZ dokonującej wyboru: 

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

………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa organu, który dokonał wyboru…………………………………………………… 

3. W organizacji dokonującej wyboru, na obszarze działania Rady Wojewódzkiej OPZZ 

zrzeszonych jest ………………..członków, co oznacza prawo do wyboru 

……………….delegata(ów) 

 

4. Stwierdzam, że zgodnie z zasadami ustalonymi w organizacji dokonującej wyboru na 

delegata(tów) wybrano: 

 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

4) …………………………………………. 

 

………………………………………. 
pieczęć i podpis przewodniczącego organizacji 

dokonującej wyboru 
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Załącznik nr 1A 

 

ANKIETA 

delegata na zebranie branżowe dokonujące wyboru członków 

 

Rady OPZZ Województwa……………………………………………………………. 

 

z branży…………………………………………………………………………..…….. 

 

 

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

delegat: 

 

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

 

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

 

2. Dane personalne delegata: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Funkcja w organizacji dokonującej wyboru delegata…………………….……………. 

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

 

 

………………………………………. 
pieczęć i podpis przewodniczącego organizacji 

dokonującej wyboru 

 

 

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 członka(ów) 

 

Rady OPZZ Województwa……………………………………………………………. 

dokonanego w dniu…………………..…….. przez zebranie delegatów  

z branży ………………………………………………………………...……………….. 

1. Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu struktur 

terytorialnych OPZZ ustaliło, że zebranie wybiera do składu rady wojewódzkiej 

OPZZ……………..przedstawicieli branży. 

2. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej na podstawie protokołów z wyboru delegata(ów) na 

zebranie branżowe stwierdził, że w branży wybrano łącznie…………….delegatów. 

3. Prowadzący zebranie branżowe delegatów Kol. ………………………………………. 

stwierdził(a), że zebranie zostało zwołane zgodnie z Regulaminem struktur terytorialnych i 

jest skuteczne. 

4.  Jako kandydatów do składu Rady Wojewódzkiej OPZZ zgłoszono: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3)  ……………………………………………………. 

4) …………………………………………………….. 

5) …………………………………………………….. 

                                zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

5. W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: 

1) ………………………………………………………      ……………….głosów 

2) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

3)  ………………………………………………………    ……………….głosów 

4) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

5)  ………………………………………………………    ……………….głosów 
                                zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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6. Członkami  Rady Wojewódzkiej OPZZ zostali wybrani: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

4) ………………………………………….. 

5) ………………………………………….. 

Na tym protokół zakończono. 

 

………………………………………. 
podpis prowadzącego zebranie 

 

 

Do protokołu należy dołączyć listę obecności delegatów oraz protokół komisji skrutacyjnej, 

jeśli taka była powoływana. 
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Załącznik nr 2A 

 

 

ANKIETA 

 

członka Rady OPZZ Województwa……………………………………………………. 

 

wybranego przez zebranie delegatów z branży.………………………….………….. 

 

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

członek Rady Wojewódzkiej: 

 

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

 

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

 

2. Dane personalne członka rady wojewódzkiej: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Funkcja w organizacji, z której członek Rady Wojewódzkiej się wywodzi……………. 

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

 

………………………………………. 
podpis członka rady wojewódzkiej 

 

 

 

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 wyboru członka(ów) 

 

Rady OPZZ Województwa……………………………………………………………. 

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

zebranie przedstawicieli powiatowej struktury terytorialnej 

 

1. Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu struktur 

terytorialnych OPZZ ustaliło, że zebranie wybiera do składu rady wojewódzkiej 

OPZZ……………..przedstawicieli powiatowej struktury terytorialnej. 

2. Prowadzący(a) zebranie Kol. ………………………………………. stwierdził(a), że zebranie 

zostało zwołane zgodnie z Regulaminem struktur terytorialnych OPZZ i jest skuteczne. 

3. Jako kandydatów do składu Rady Wojewódzkiej OPZZ zgłoszono: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3)  ……………………………………………………… 

4) ………………………………………………………. 

5) ………………………………………………………. 
                                zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

4. W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: 

1) ………………………………………………………      ……………….głosów 

2) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

3)  ………………………………………………………    ………………..głosów 

4) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

5)  ………………………………………………………    ………………..głosów 
                                 zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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5. Członkami  Rady Wojewódzkiej OPZZ zostali wybrani: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

4) ………………………………………….. 

5) ………………………………………….. 
              zgodnie z liczbą wybranych 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

………………………………………. 
podpis prowadzącego zebranie 

 

 

Do protokołu należy dołączyć listę obecności delegatów oraz protokół komisji skrutacyjnej, 

jeśli taka była powoływana. 
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Załącznik nr 3A 

 

ANKIETA 

 

członka Rady OPZZ Województwa……………………………………………………. 

 

wybranego przez zebranie przedstawicieli powiatowej struktury terytorialnej 

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

 

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

członek Rady Wojewódzkiej: 

 

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

 

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

 

2. Dane personalne członka Rady Wojewódzkiej: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Funkcja w organizacji, z której członek rady wojewódzkiej się wywodzi……………. 

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

Funkcja pełniona w powiatowej strukturze terytorialnej………………………………. 

 

………………………………………. 
podpis członka rady wojewódzkiej 

 

 

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 4 

 

PROTOKÓŁ 

z wyboru członka(ów) 

 

Rady OPZZ Województwa/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ…………………... 

dokonanego w dniu…………….przez jedną organizację członkowską  

z branży…………………………………………………………………………..……………. 

 

1. Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ ustaliło, że organizacja 

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

……………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa organizacji 

wybiera do składu Rady Wojewódzkiej OPZZ/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

OPZZ…………….…..przedstawiciela/i branży 

 

2. Nazwa organu, który dokonał wyboru…………………………………………………… 

3. Stwierdzam, że zgodnie z zasadami ustalonymi w organizacji dokonującej wyboru na 

członków Rady Wojewódzkiej OPZZ/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ wybrano: 

 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

               zgodnie z liczbą wybranych 

 

 

………………………………………. 
pieczęć i podpis przewodniczącego organizacji 

dokonującej wyboru 
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Załącznik nr 4A 

 

ANKIETA 

 

członka Rady OPZZ Województwa/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ ……… 

 

    wybranego przez jedną organizacje członkowską z branży………………………… 

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

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

członek Rady Wojewódzkiej OPZZ/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ: 

 

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

 

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

 

3. Dane personalne członka Rady Wojewódzkiej/Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Funkcja w organizacji, z której członek Rady Wojewódzkiej/Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej się wywodzi…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………. 
podpis członka Rady Wojewódzkiej 

 

 

 

 

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 5 

PROTOKÓŁ 

z wyboru członka 

 

…………………………………………………………….Komisji Rewizyjnej OPZZ 
                              wpisać województwo 

dokonanego w dniu…………………..…….. przez zebranie delegatów  

z branży ………………………………………………………………...……………….. 

 

1. Zgodnie z § 8 ust. 4  Regulaminu struktur terytorialnych OPZZ zebranie delegatów ma 

prawo wyboru do składu wojewódzkiej komisji rewizyjnej OPZZ 1 przedstawiciela branży. 

2. Przewodniczący rady wojewódzkiej na podstawie protokołów z wyboru delegata(ów) na 

zebranie branżowe stwierdził, że w branży wybrano łącznie…………….delegatów. 

3. Prowadzący(a) zebranie branżowe delegatów Kol. …………………………………. 

stwierdził(a), że zebranie zostało zwołane zgodnie z Regulaminem struktur terytorialnych 

OPZZ i jest skuteczne. 

4. Jako kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ zgłoszono: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3)  ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

5) ……………………………………………………... 
                      zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

5. W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 

1) ………………………………………………………      ……………….głosów 

2) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

3)  ………………………………………………………    ……………….głosów 

4) ……………………………………………………...      ……………….głosów 

5) ………………………………………………………    ……………….głosów 
                             zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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6. Członkiem wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ został(a) wybrany(a): 

Kol. ……………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono. 

 

………………………………………. 
podpis prowadzącego zebranie 

 

 

Do protokołu należy dołączyć listę obecności delegatów oraz protokół komisji skrutacyjnej, 

jeśli taka była powoływana. 
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Załącznik nr 5A 

 

ANKIETA 

 

członka …………………………………………………….Komisji Rewizyjnej OPZZ 
                                      wpisać województwo 

    wybranego z branży……………………………………………………………………..… 

 

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

członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ: 

 

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

 

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

 

2. Dane personalne członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Funkcja w organizacji, z której członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OPZZ się 

wywodzi……………………….……………………………………………………………. 

 

 

…….………………………………………. 
podpis członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

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 6 

PROTOKÓŁ 

z wyboru – rekomendacji na funkcję przewodniczącego 

 

Rady OPZZ województwa……………………………………………………………. 

 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. członków 

Rady Wojewódzkiej OPZZ, co stanowi…………% jej składu. 

2. Jako kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Wojewódzkiej zgłoszono: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

5) ……………………………………………………… 
zgodnie z liczbą zgłoszeń 

3. W glosowaniu wzięło udział………………………..osób. 

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 

5) …………………………………………………głosów 
                             zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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7. Komisja stwierdza, że Rada Wojewódzka rekomenduje, w drodze wyboru, 

na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ województwa …………………………… 

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

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) …………………………………………. 
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Załącznik nr 7 

 

Województwo………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………….. 
pieczęć zakładowej/międzyzakładowej organizacji członkowskiej OPZZ 

 

PROTOKÓŁ 

z wyboru członka(ów) Rady OPZZ powiatu(ów) 

 

…………………………………………………….……………………………………………. 
nazwa zakładowej/międzyzakładowej organizacji członkowskiej OPZZ 

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

Oświadczam, że niżej wymieniony(ni) został(li) wybrany(i) członkiem(mi) Rady OPZZ 

………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa powiatu(ów) 

 

zgodnie z Regulaminem struktur terytorialnych OPZZ oraz zasadami obowiązującymi w 

organizacji dokonującej wyboru. 

 

Imiona i nazwiska członków Rady OPZZ……………………………………………..…… 
                                                              nazwa powiatu(ów) 

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

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu ankieta(y) członka(ów) rady. 

 

 

…….………………………………………. 
imię, nazwisko i podpis  

przewodniczącego organizacji związkowej 
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Załącznik nr 7A 

 

 

Województwo………………………………………………….. 

ANKIETA 

członka Rady OPZZ………………………………………………………………………….. 
                                nazwa powiatu(ów) 

 wybranego w dniu………………………………………………………...……………..…... 

1. Pełna nazwa i adres zakładowej/międzyzakładowej organizacji członkowskiej 

OPZZ dokonującej wyboru członka Rady OPZZ szczebla powiatowego 

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

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

2. Czy organizacja wchodzi w skład ogólnokrajowej organizacji członkowskiej OPZZ. Jeśli 

tak, proszę podać jej nazwę i adres. 

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

 

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

3. Dane personalne członka rady OPZZ powiatu(ów): 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

Funkcja w organizacji członkowskiej …………………………………………………… 

 

…….……………………………………. 
podpis członka rady 

 

 

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 8 

PROTOKÓŁ 

z wyboru – rekomendacji na funkcję przewodniczącego 

 

Rady OPZZ powiatu(ów)……………………………………………………………. 

 

dokonanego w dniu…………………………………………….. 

 

1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu, że w zebraniu wzięło udział…………….. członków 

rady powiatowej/międzypowiatowej OPZZ, co stanowi…………% jej składu. 

2. Jako kandydatów na funkcję przewodniczącego rady powiatowej/międzypowiatowej 

zgłoszono: 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………... 

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

5) ……………………………………………………… 
zgodnie z liczbą zgłoszeń 

 

3. W glosowaniu wzięło udział………………………..osób. 

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 

5)  ………………………………………………….głosów 
 zgodnie z liczbą zgłoszeń 
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7. Komisja stwierdza, że rada powiatowa/międzypowiatowa rekomenduje, w drodze wyboru, 

na funkcję przewodniczącego 

  

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

 

Podpisy członków komisji skrutacyjnej: 

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) …………………………………………. 

  


