Założenia do budżetu OZZ IP na rok 2013 i 2014
Na podstawie poprzednich lat oraz powyższych danych, możemy ustalić rodzaj i przybliżoną
kwotę stałych i pewnych wydatków, które będziemy ponosili w związku z istnieniem naszej
organizacji.
Stałe wydatki związku – prognoza na lata 2013-2014
Rodzaj wydatku

Przewidywana roczna kwota

Lokal

12 x 380 = 4560

Prąd

12 x 60 = 720

Biuletyn

4 x 900 = 3600

Inne materiały informacyjne drukowane

2000

roczna kwota
Fundusz strajkowy stała rezerwa

6000

Opłata za stronę internetową

500

Obóz letni

2000

Poczta

600

Zjazdy oraz spotkania robocze

2500

Razem

22 480.00

Do tego należy dodać przewidywany koszt prowadzenia akcji szkoleniowych oraz kampanii
(zgodnie z założeniami do Planu działania związku na lata 2013-2014). Kosz szkoleń w 2013
r. oszacowano na około 2000 PLN (przejazd trenerów, druk materiałów oraz opłaty za
udostępnienie sal szkoleniowych). Koszt kampanii ws. usług publicznych – 5000 zł. Koszt
kampanii ws. prawa do strajku – 2000 zł (wydanie broszury, organizacja konferencji).
Dodatkowo, sensowne wydaje się wydzielenie rezerwy na wypadek nieprzewidzianych
wydatków (przejazdy, wsparcie finansowe komisji zakładowych i międzyzakładowych).
Zestawienie „niestałych” kosztów – kwoty roczne
Kampania ws. usług publicznych

5000

(ulotka, plakat, wlepki i broszura)
Szkolenia

2000

Kampania ws. prawa do strajku

2000

Rezerwa

2000

Razem

11000.00

Powyższe zestawienia pozwalają szacować roczne wydatki w 2013 r. na poziomie ok. 33 480 zł
W 2014 r. kwota ta będzie wynosiła ok. 28 000 zł (z „niestałych” kosztów usunięto poniesione
już wydatki na materiały w ramach kampanii tematycznych).
Wnioski:
Przy liczebności związku utrzymującej się na poziomie 600 osób, obowiązująca zasada
przeznaczania 2 zł od osoby miesięcznie na potrzeby działalności ogólnopolskiej przyniosłaby
roczny przychód w wysokości 14 400 zł, co skutkuje powstaniem deficytu w wysokości19 980 zł.
Częściowo, deficyt ten będzie zredukowany poprzez pozyskanie środków na Fundusz Strajkowy i
obóz związku (łącznie 8 000,00 zł) ze źródeł innych niż składki oraz wykorzystaniu nadwyżki z lat
2011-2012 (17 947,23) – należy jednak pamiętać, że nadwyżka ta pozwoli zbilansować budżet
jedynie w 2013 r. i nie wystarczy na rok 2014. Niemniej jednak, nawet z wyłączeniem wydatków na
Fundusz Strajkowy i obóz związku, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty składek
przeznaczanych na działalność ogólnopolską. Komisja Krajowa wnioskuje, aby od 1 kwietnia 2013
r., kwota ta wzrosła do 3 zł od osoby miesięcznie, co pozwoli na osiągnięcie w 2013 r, dochodu ze
składek w wysokości 19 800 zł, u niknąć deficytu w roku 2013 i 2014 oraz zachować nadwyżkę
wpływów nad wydatkami.
PROJEKT UCHWAŁY NR 3.
Uchwała nr …………….
VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa
Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. zmiany zasad gospodarowania majątkiem związku
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa
Pracownicza:
§1
par. 43 otrzymuje brzmienie:
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki finansowe,
majątek uzyskany w drodze następstwa prawnego oraz papiery wartościowe.
2.

Majątek tworzy się:
a) ze składek członków,
b) z darowizn, zapisów, dotacji,
c) z innej działalności statutowej.

3. Komisje zakładowe, międzyzakładowe i środowiskowe same określają wysokość miesięcznej
składki członkowskie, ale nie mogą stanowić one mniej niż jej minimalna wysokość ustalona

przez Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Krajowy Zjazd Delegatów ustala minimalną wysokość składki członkowskiej oraz określa
jej podział na część krajową – będącą w dyspozycji Komisji Krajowej oraz część
pozostającą w dyspozycji Komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych.
5. [Federacjom Wojewódzkim i Branżowym przysługuje prawo ustalenia podziału składki
pomiędzy

część

będącą

w

dyspozycji

podstawowych

jednostek

organizacyjnych

wchodzących w skład odpowiedniej Federacji oraz część przeznaczaną na potrzeby danej
Federacji, którą dysponują odpowiednio – Komisja Wojewódzka w przypadku Federacji
Wojewódzkich oraz Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej w przypadku Federacji
Branżowych.] – punkt uwzględniony tylko jeżeli Zjazd przyjmie uchwałę o powołaniu
Federacji Branżowych i Wojewódzkich!
6. Wysokość składki, o której mowa w pkt. 3 może być obniżona w drodze uchwały właściwej
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej dla osób niepracujących lub znajdujących w
się w szczególnej sytuacji.
7. Przyjęcie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie może być sprzeczne z
interesami Związku.
8.

Podstawę działalności statutowej i gospodarczej Związku stanowi budżet.

9.

Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Komisji Krajowej Związku posiadający w tym
zakresie upoważnienie Komisji Krajowej Związku do działania.

10. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania,
przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała
Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.
11. Zasady określone, w pkt. 7 obowiązują także we wszystkich podstawowych ogniwach
Związku przy podejmowaniu decyzji w sprawie dysponowania własnymi środkami.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 4.
Uchwała nr …………….
VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa
Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. wysokości składki członkowskiej i jej podziału
Na podstawie § 43 Statutu Związku uchwala się co następuje:
§1

Minimalna wysokość składki członkowskiej od dn. 1 kwietnia 2013 r. wynosi 16,00 zł
§2
1. Część składki przeznaczona na działalność krajową wynosi 3 zł. od osoby,
2. Podstawowe jednostki organizacyjne związku są zobowiązane do przekazywania kwoty o
której mowa w pkt. 1 na rachunek wskazany przez Komisje Krajową co najmniej w trybie
kwartalnym (dla 3 miesięcy),
3. Łączną kwotę, jaką dana podstawowa jednostka organizacyjna związku jest zobowiązana do
przekazania na działalność krajową, ustala się mnożąc liczbę członków danej jednostki
organizacyjnej przez 3, przy czym bierze się pod uwagę liczbę członków zgodną ze stanem
na ostatni dzień poprzedniego kwartału.
4. Podstawowe jednostki organizacyjne związku są zobowiązane do dokonywania wpłat na
rachunek wskazany przez Komisję Krajową oraz do przekazywania Komisji Krajowej
informacji o liczebności wg. stanu na ostatni dzień kwartału do 15 dnia miesiąca
następującego po tym kwartale.
§3
Komisja Krajowa jest zobowiązana do wprowadzenia zmian wynikających z par. 2 do dokumentu
„Regulaminu pozyskiwania środków finansowych i dysponowania tymi środkami przez Komisję
Krajową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza" – Polityka finansowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza”
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

