OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ODDZIAŁ W GDANSKU
80 –237 Gdańsk, ul. Uphagena 28
kontakt : tel.(58) 344 – 03 –83; tel. 790-788-894;
www. bhp.pomorskie.pl; e-mail: biuro@bhp.pomorskie.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Niniejszym zgłaszam swój akces przynależności do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeostwa
i Higieny Pracy oraz proszę o przyjęcie mnie w poczet członków w/w Stowarzyszenia.

(imię i nazwisko)

(nr PESEL)

( miejsce urodzenia )

(adres zamieszkania - kod, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)

nr telefonu

e-mail:

.............................................................................................................................................................................................................................
(wykształcenie)
(specjalnośd zawodowa – wyuczona)
.............................................................................................................................................................................................................................
(data i miejsce uzyskania kwalifikacji pracownika służby bhp)
.............................................................................................................................................................................................................................
(znajomośd języka obcego - biegła, słaba)

(staż pracy ogółem)

(staż pracy w służbie BHP)

(od kiedy w służbie BHP - miesiąc, rok )

(miejsce pracy, nazwa zakładu – adres)
.............................................................................................................................................................................................................................
(stanowisko podstawowe wg umowy o pracę)

........................................................................................................................................................................
(dodatkowo wykonywanie zadań służby bhp w przypadku zatrudnienia na innym stanowisku niż służba bhp)
(adres do korespondencji - kod, miejscowość, ulica)
Nawiązując do Deklaracji zobowiązuję się do aktywnego i czynnego działania w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby
Bezpieczeostwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania postanowieo Statutowych i Regulaminu wewnętrznego a także stosowania się do
uchwał i terminowego uiszczania ustalonych składek członkowskich Stowarzyszenia .

..........................................................

.........................................................

(miejscowośd i data)

(podpis składającego deklarację)

Zarząd Oddziału Gdaosk potwierdza przyjęcie Pana/Panią ………………………………………………………………………................................
w poczet członków OSPSBHP z dniem ………………………...........… Nr uchwały …….................... nr legitymacji ...........................
……………………………, dnia ………………………
( miejscowośd)

(data)

……………………………………
(Pieczęd Oddziału)

………………………………………..........
(Podpis dwóch członków Zarządu)

UWAGA: Dane osobowe zawarte w deklaracji przetwarzane będą wyłącznie dla celów Stowarzyszenia.
Wpisowe wynosi 30,00 złotych wpłacane jednorazowo, składka miesięczna wynosi 10,00 złotych na rachunek bankowy:
Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 16 1050 1764 1000 0023 2625 4543.

WYBRANE ZAPISY STATUTU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Cele i środki działania Stowarzyszenia
Celami stowarzyszenia są:
1) tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służb bezpieczeostwa i
higieny pracy,
2) reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
3) popularyzacja problematyki bezpieczeostwa i higieny pracy,
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązao prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeostwem i
higieną pracy,
5) dbałośd o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeostwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki
zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) występowanie z wnioskami i propozycjami rozwiązao prawno-organizacyjnych w zakresie bezpieczeostwa i higieny
pracy do organów paostwowych,
2) przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy,
5) prowadzenie szkoleo pracowników służb bezpieczeostwa i higieny pracy wspólnie z innymi jednostkami uprawnionymi
w tym zakresie,
6) występowanie w obronie interesów zawodowych członka Stowarzyszenia,
7) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych
8) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
Członkowie Stowarzyszenia
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd pełnoletni obywatel Polski spełniający wymogi kwalifikacyjne dla służb
bezpieczeostwa i higieny pracy.
Członek zwyczajny ma prawo korzystad z wszelkich uprawnieo wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1) wybierad i byd wybranym do Władz Stowarzyszenia,
2) brad udział w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
3) korzystad ze świadczeo i wszystkich urządzeo Stowarzyszenia,
4) zwracad się do wszystkich Władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego oddziału
Członek zwyczajny ma obowiązek :
1) przestrzegad postanowieo Statutu i stosowad się do uchwały Władz Stowarzyszenia,
2) czynnie popierad cele Stowarzyszenia i brad udział w realizacji jego zadao,
3) uiszczad w terminie składkę członkowską,
4) doskonalid się w wykonywaniu zawodu pracownika służby bezpieczeostwa i higieny pracy,
5) przestrzegad norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej, solidarności i dyscypliny organizacyjnej.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1) złożenia przez członka wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia do Zarządu Oddziału,
2) skreślenia – w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez czas dłuższy niż
6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeoskiego Oddziału w
terminie 1 miesiąca.
3) Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeoskiego.
Władze Naczelne
Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zjazd,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeoski.
Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeoski
Kadencja Oddziału trwa 4 lata, a powoływanie wszystkich wybieranych władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.
Zadaniem Zarządu jest realizowanie celów i zadao Stowarzyszenia na swoim terenie w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami.
Zarząd co najmniej raz w roku zwołuje zebranie informacyjno-sprawozdawcze, w którym biorą udział członkowie Oddziału.

