Regulamin
„Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie” (Pro Ecclesia in Oriente)
przy Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”
1. „Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie” (Pro Ecclesia in Oriente), zwany dalej
Funduszem, działa przy Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”.
2. Fundusz używa logo, którego wzór jest załączony do Regulaminu.
3. Cele Funduszu:
a) udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dla Polaków i Kościoła katolickiego
na Wschodzie, a w szczególności dla:
- potrzebujących osób świeckich za pośrednictwem parafii katolickich na Wschodzie,
- katolickich kapłanów i zgromadzeń zakonnych,
- odbudowy i budowy kościołów,
- budowy i funkcjonowania obiektów służących celom duszpasterskim i charytatywnym,
b) wsparcie finansowe dla organizowanych przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
wyjazdów grup pielgrzymów oraz wolontariuszy na tereny objęte pomocą;
c) wsparcie finansowe dla opracowania i wydawania folderów, broszur, książek i innych
form promocji związanych z akcją pomocy Polakom i Kościołowi na Wschodzie.
4. Fundusz może być tworzony z:
- wkładu finansowego statutowych struktur Związku,
- dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych,
- dochodów od kapitału,
- środków pochodzących z umów z osobami prawnymi, w szczególności umów
dotyczących usług reklamowych w trakcie prowadzonej działalności Funduszu.
5. Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
6. Środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku pomocniczym Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pod nazwą „Fundusz Pomocy Kościołowi
na Wschodzie”.
7. Dokumentację finansowo-księgową prowadzi księgowość Zarządu Regionu.
8. Do prowadzenia kontroli działalności Funduszu upoważnione są:
- Komisja Rewizyjna Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”,
- Krajowa Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność”.
9. Decyzje o formie, wysokości i adresatach udzielanej pomocy, uwzględniając ewentualne
sugestie darczyńców, podejmuje Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
w Rzeszowie, po konsultacji z Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy Diecezji
Rzeszowskiej i zainteresowanymi księżmi katolickimi posługującymi na Wschodzie.
10. Prezydium Zarządu Regionu na bieżąco informuje Zarząd Regionu o charakterze,
wysokości i adresatach udzielonej pomocy z Funduszu.

11. Wysokość udzielanej Pomocy musi mieć pokrycie w środkach zgromadzonych
na rachunku Funduszu.
12. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na lata następne.
13. Rozliczenie roczne wpływów i wydatków Funduszu załącza się do rocznego bilansu ZR.
14. Decyzję o ewentualnej likwidacji Funduszu podejmuje Zarząd Regionu. Środki finansowe
pozostające na rachunku Funduszu w chwili jego likwidacji zostaną przekazane na cele
Funduszu realizowane przez inne niż Region Rzeszowski podmioty prawne.
15. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub spornych decyzje
podejmuje Zarząd Regionu.

