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Par. 1 

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie tworzy Fundusz Charytatywny „Pomoc 

Solidarnym” zwany dalej Funduszem. 

Fundusz tworzony jest w celu udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej byłym działaczom NSZZ 

„Solidarność”, członkom NSZZ „Solidarność” i ich najbliższej rodzinie, w pierwszej kolejności 

represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, którzy znaleźli się  

w ciężkiej sytuacji bytowej.  

Par. 2 

Fundusz może być tworzony z: 

- Wkładu finansowego struktur Związku tj. Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, Organizacji 

Związkowych 

- Dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych 

- Dochodów od kapitału 

Par. 3 

Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym subkoncie. Niewykorzystane środki funduszu w danym 

roku pozostają do wykorzystania w roku następnym. 

Par. 4 

Wnioskodawcą udzielenia pomocy może być: 

 Zarejestrowana w Regionie Rzeszowskim jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”  

 Członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego  

 Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy 

Wypełniony wniosek, na formularzu aktualnie obowiązującym, musi być złożony do sekretariatu 

Zarządu Regionu. 

Par. 5. 

Uprawniony w pierwszej kolejności do otrzymania pomocy ze środków zgromadzonych na Funduszu 

jest członek NSZZ „Solidarność”, którego Organizacja Związkowa wnosi wkład finansowy na rzecz 

Funduszu. 

Par. 6 

Wnioski w sprawie udzielania pomocy ze środków Funduszu rozpatruje Prezydium Zarządu Regionu. 

Par. 7 

Decyzje w sprawie udzielania pomocy, jej formie (finansowa, rzeczowa lub inna) i wysokości 

podejmuje Prezydium ZR.  

Par. 8 

Jednorazowa pomoc ze środków Funduszu nie może przekroczyć wysokości średniego wynagrodzenia 

za pracę w gospodarce za miesiąc poprzedzający udzielenie pomocy. 

Par. 9 

Prezydium Zarządu Regionu udziela bieżącej informacji Zarządowi Regionu o udzielonej pomocy.  

Informacja składana w trakcie posiedzenia ZR w sprawozdaniu z pracy Prezydium musi zawierać: 

imię i nazwisko osoby której udzielono pomocy, powód udzielenia pomocy, wysokość i formę udzielonej 

pomocy. 

Par. 10 

Działalność Funduszu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu 

Rzeszowskiego, oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku. 

Par. 11 

Środki pozostałe po ewentualnej likwidacji Funduszu przekazane zostaną na rzecz Regionalnego 

Funduszu Strajkowego. 

Par. 12 

W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w spornych (w zakresie 

interpretacji) decyzje podejmuje Zarząd Regionu. 


