
Regulamin Funduszu pomocy dla członków NSZ „Solidarność”

Region Małopolska szykanowanych za działalność związkowa

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zgodnie z Uchwałą KK nr 115/02 oraz uchwałą Zarządu Regionu Małopolska NSZZ

„Solidarność” nr 13/2003 z dnia 9 maja 2003 r. tworzy się Fundusz Regionalny pomocy

dla osób szykanowanych i represjonowanych za działalność związkową w Regionie

Małopolska, zwany dalej Funduszem Regionalnym. Niniejszy regulamin określa cele,

zasady tworzenia i dysponowania Funduszem Regionalnym.

2. Dokumentem związanym dla niniejszego regulaminu jest „Regulamin krajowego

funduszu pomocy dla członków NSZZ „Solidarność” szykanowanych za działalność

związkową.

3. Celem Funduszu Regionalnego jest udzielanie pomocy członkom NSZZ „Solidarność”

represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w

Regionie Małopolska.

ROZDZIAŁ II

Tworzenie Funduszu Regionalnego

§ 2

1. Fundusz Regionalny tworzy się z następujących źródeł:

a. jednorazowej wpłaty przez Zarząd Regionu na Fundusz Regionalny w momencie jego

ustanowienia Uchwałą nr 14/2003 z dnia 9 maja 2003 r.,

b. wpłat uzyskanych z Funduszu Krajowego,

c. wpłat i darowizn osób prawnych i fizycznych.

2. Środki nie wykorzystane w danym roku pozostają w Funduszu Regionalnym do

wykorzystania w roku następnym.



ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i funkcjonowanie Funduszu Regionalnego

§ 3

1. Dysponentem Funduszu Regionalnego jest Zarząd Regionu Małopolska, który bieżącą

realizację zadań powierza Prezydium Zarządu Regionu.

2. Pomoc osobom szykanowanym może być udzielona w formie finansowej, rzeczowej lub

innej, np. w postaci zapomóg zwrotnych.

3. Uprawnionymi do składania wniosków są komisje zakładowe, których członkiem

jest/była osoba szykanowana oraz członkowie Zarządu Regionu.

4. Decyzje dotyczące uznania faktu szykanowania musza uwzględniać indywidualny

charakter sprawy.

5. Wnioski są rozpatrywane przez Prezydium Zarządu Regionu, które przedstawia listę z

propozycjami pomocy Zarządowi Regionu.

6. Ostateczną formę pomocy oraz tryb jej udzielenia ustala Zarząd Regionu w zależności od

możliwości finansowych Funduszu.

7. O swojej decyzji Zarząd Regionu informuje na piśmie wnioskodawcę.

8. Decyzje Zarządu Regionu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

ROZDZIAŁ IV

Zasady dysponowania

§ 4

Pomoc z Funduszu może być przyznana osobom, które spełniają następujące warunki:

a. ponosiły szkodę z tytułu szykanowania za działalność związkową,

b. znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej.

§ 5

1. Wniosek o pomoc z Funduszu powinien zawierać:

a. określenie przyczyn i rodzaj szykanowania,

b. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy,

c. potwierdzenie faktów określonych w pkt. a, np. w postaci kserokopii dokumentów,



d. propozycje formy pomocy i jej wysokość oraz określenie sposobu przekazania

środków pieniężnych w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 6

Działalność Funduszu Regionalnego podlega kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

§ 7

Na wniosek Prezydium, Zarząd Regionu Małopolska może podjąć decyzję o zwiększeniu lub

zmniejszeniu kwoty bazowej wydzielonej na Fundusz.

§ 8

Środki pozostałe po ewentualnej likwidacji Funduszu przekazane zostaną na rzecz

Regionalnego Funduszu Strajkowego.


