
Regulamin 
 

Autonomicznego  
Klubu  

Honorowego Dawcy Krwi 
przy Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach 
 
 
§ 1. Zasady działania Autonomicznego Klubu HDK 

1. Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi powołany został przez Komisję 
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach. 

2. Klub prowadzi działalność na terenie zakładu MAN Bus i PKC Group Poland w 
Starachowicach. 

3. Klub nie podlega pod żadne struktury zewnętrzne honorowego krwiodawstwa, ale może z 
nimi współpracować i utrzymywać kontakty. 

4. Liczba członków Klubu nie może być mniejsza niż 10 osób. 
5. Klub może posiadać własną odznakę klubową. 
6. Koszty związane z działalnością Klubu pokrywa Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Klubu.  
 
§ 2. Cele i zadania Autonomicznego Klubu HDK 

1. Propagowanie wśród pracowników firmy idei honorowego dawstwa krwi. 
2. Planowe i systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi we 

współdziałaniu z placówkami służby krwi. 
3. Organizowanie doraźnych akcji honorowego dawstwa krwi w przypadkach nagłej potrzeby na 

apel służby zdrowia. 
4. Organizowanie doraźnej akcji honorowego dawstwa krwi w razie nagłej potrzeby dla 

pracowników MAN Bus PKC Group Poland i ich rodzin.  
5. Organizowanie imprez rozrywkowo-sportowych dla członków Klubu. 

 
§ 3. Członkowie Autonomicznego Klubu HDK ich prawa i obowiązki 

1. Członkiem Klubu może zostać każdy pracownik MAN Bus i PKC Group Poland w 
Starachowicach, który złoży pisemną deklarację o przynależności do Autonomicznego Klubu 
HDK. 

 
2. Członek Klubu zobowiązany jest do oddawania krwi przynajmniej dwa razy w roku. 
3. Członkiem Klubu może być także osoba, która ze względów zdrowotnych nie może oddawać 

krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu. 
4. Członkowie Klubu mają prawo brać bezpłatnie udział w wszystkich imprezach 

organizowanych przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”. 
5. Członkowie Klubu posiadają legitymacje Klubowe. 

 
§ 4. Przynależność Autonomicznego Klubu HDK ustaje w przypadku: 

a. Dobrowolnego wystąpienia z klubu (pisemny wniosek) 
b. Nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

 



§ 5. Władze Autonomicznego Klubu HDK 
1. Władzami Klubu są: 

a) zebranie członków Klubu 
b) zarząd Klubu 

2. Zebranie członków Klubu wybiera prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu w składzie 
3 osoby (wraz z prezesem). 

3. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza. 
4. Czas trwania kadencji Zarządu Klubu wynosi 2 lata. 
5. Zarząd Klubu ściśle współpracuje z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” i zdaje 

jej raz na pół roku sprawozdanie ze swojej działalności. 
6.  Zarząd Klubu organizuje zebrania członków Klubu stosownie do potrzeb. 
7. Wszelkie decyzje dotyczące działalności Klubu podejmuje zebranie członków Klubu w 

porozumieniu z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”.  
 

8. Zarząd Klubu prowadzi kartotekę członków Klubu i książkę protokołów.  
9. Prezes Klubu utrzymuje stały kontakt z przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” i reprezentuje klub na zewnątrz. 
 
§ 6. Gospodarka finansowa i materiałowa Autonomicznego Klubu HDK 

1. Klub nie posiada własnych środków finansowych a wszelkie jego wydatki związane z 
działalnością pokrywa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. 

2. Klub może zwracać się do firm i instytucji o sponsorowanie organizowanych przez siebie 
imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 
    Rozwiązanie Klubu może nastąpić: 

1. Uchwałą członków Klubu. 
2. Spadku liczby członków Klubu poniżej 10 osób 
3. Decyzją Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.  

 
     Zmiany w regulaminie: 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane mogą być na wniosek Zarządu 
Klubu lub Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 

2. Zmiany w Regulaminie Klubu dokonywane są przez Komisję Międzyzakładową w 
porozumieniu z Zarządem Klubu. 

 
 

Treść Regulaminu została zatwierdzona w dniu 26.04.2007r. przez Komisję Mi ędzyzakładową 
NSZZ „Solidarność”. 

Zmian porządkowych w Regulaminie dokonano 06.05.2009r.  
 

 
 
 


