UCHWAŁA KK nr 10/06
ws. wytycznych i zasad do tworzenia budżetu jednostki organizacyjnej Związku
W celu realizowania statutowych zadań NSZZ „Solidarność” Komisji Krajowej
przyjmuje na podstawie § 71.2 Statutu NSZZ „Solidarność” ogólne wytyczne do tworzenia
budżetu jednostek organizacyjnych Związku.
1. Władza wykonawcza wyznacza okres, na który budżet jest uchwalany (§ 71.1 Statutu).
2. Władza wykonawcza może w razie potrzeby:
1) wyznaczyć termin ostateczny uchwalania budżetu,
2) dokonać nowelizacji uchwalonego budżetu
3. Władza wykonawcza zatwierdza wykonanie wpływów i wydatków budżetowych
minionego okresu budżetowego bez zbędnej zwłoki (§ 71.3 Statutu).
4. W budżecie nie muszą być wykazywane wpływy i wydatki dokonywane ze środków
donatora oraz dokonywane w ramach funduszy celowych (§ 72.1 Statutu). W takim
przypadku środki wydatkowane na cele statutowe i ich rozliczanie dokonywane jest przez
władze wykonawczą zgodnie z przepisami § 68 § 72. 2-3 Statutu.
5. Stopień jawności wpływów i wydatków budżetowych określa § 73 Statutu.
6. Gospodarowanie środkami pozabudżetowymi regulują przepisy § 66 – 69 oraz
§ 74 – 75 Statutu.
7. Przed zatwierdzeniem projektu budżetu w drodze uchwały niezbędne są:
1) analiza uchwał władzy stanowiącej i wykonawczej skutkujących potrzebą wydatków
finansowych,
2) analiza wydatków budżetowych z poprzednich okresów,
3) analiza wniosków komisji rewizyjnej mogących mieć znaczenie na wpływy lub
wydatki budżetowe,
4) analiza możliwości finansowych danej jednostki organizacyjnej w danym okresie
budżetowym i w okresach przyszłych,
5) przyjęcie założeń dla zadań priorytetowych i innych na dany okres budżetowy.
8. Budżet danej jednostki organizacyjnej Związku powinien zawierać:
1) zestawienie planowanych wpływów,
2) zestawienie planowanych wydatków,
3) ewentualną rezerwę budżetową,
4) podstawowe uzasadnienia do pozycji budżetowych.
9. Planowane wpływy mogą obejmować:
1) ewentualne środki z poprzedniego budżetu,
2) planowane składki związkowe należne danej jednostce organizacyjnej zgodnie
z Uchwałą Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku,
3) pożytki inwestycji finansowych (np. odsetki bankowe, dywidendy),
4) ewentualne refundacje niektórych wydatków budżetowych,
5) darowizny, jeżeli dotyczą wydatków budżetowych,
6) inne, nie wymienione wpływy budżetowe (np. opłaty za szkolenia, opłaty za reklamy,
dotacje KK dla regionów i branż z FWSZZ bądź dla regionów z Funduszu
Szykanowanych).
10. Planowane wydatki mogą w zależności od jednostki organizacyjnej Związku obejmować:
1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe (jeżeli danej
jednostki organizacyjnej to dotyczy),
3) środki na szkolenia,
4) środki na działania wspierające rozwój Związku:
a. pozyskiwanie członków

b. promocje
5) koszty ogólno-administracyjne, w tym:
a. informacje, w tym prasa, książki,
b. transport i podróże krajowe,
c. telekomunikacja,
d. poczta,
e. koszty eksploatacyjne (energia, konserwacja, naprawy),
f. zużycie materiałów,
g. koszty operacji finansowych,
h. remonty,
i. podatki i opłaty,
j. podróże zagraniczne (o ile w danej jednostce organizacyjnej Związku są planowane).
6) pomoc prawna i koszty sądowe,
7) pomoc solidarnościowo-charytatywna (w tym ewentualna pomoc dla
niepełnosprawnych, bezrobotnych członków Związku),
8) wydatki eksperckie,
9) planowane akcje związkowe wspierane z budżetu,
10) dotacje na różne imprezy statutowe wspierane z budżetu,
11) inwestycje sprzętowe (środki trwałe),
12) wydatki związane z współpracą międzynarodową danej jednostki organizacyjnej
Związku, w tym w zależności od struktury możliwe:
a. składki afiliacyjne
b. koszty pobytu gości zagranicznych
13) środki dyspozycyjne przewodniczącego (o ile w danej jednostce organizacyjnej taka
pozycja jest potrzebna),
14) koszty funkcjonowania komisji rewizyjnej,
15) ewentualne koszty zebrań (zjazdów) delegatów lub członków,
16) inne wydatki, w tym w zależności od jednostki organizacyjnej Związku:
a. zasiłki statutowe
b. zapomogi losowe
c. koszty Oddziałów Regionu
d. koszty funkcjonowania zespołów, w tym sekcji problemowych
17) ewentualny wkład własny do grantów pozyskanych na cele statutowe,
18) ewentualny koszt funkcjonowania branż,
19) w strukturach branżowych ewentualnym wydatkiem może być dodatkowa składka
regulaminowa zgodnie z § 70 Statutu.
11.Każda
jednostka
organizacyjna
Związku
musi
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zgodnie
z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnątrzzwiązkowymi, które wydatki są dla
niej obligatoryjne, a które fakultatywne.
12.Rezerwa budżetowa nie powinna przekraczać 1% planowanych wpływów składki
członkowskiej należnych jednostce organizacyjnej Związku za okres budżetowy.
13.Niniejsza uchwała w sprawie wytycznych do budżetów różnych jednostek
organizacyjnych Związku wchodzi w życie z dniem 1.01.2007 r.
Gdańsk, 21 marca 2006 r.

Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”

