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U C H W A Ł A  Nr  2/2011 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW  

STRAŻY GRANICZNEJ 

z dnia  5 marca 2011 roku 

 

dotycz ąca:  powołania komisji statutowej w celu opracowani a projektu nowego statutu 
                     stowarzyszenia „Zwi ązek Emerytów i Rencistów Stra ży Granicznej”.  

 
 

 Na podstawie § 30 ust. 2 pkt. 20 Statutu Związku Emerytów i Rencistów 
Straży Granicznej uchwala się, co następuje: 

 
1. W celu uchwalenia projektu nowego statutu stowarzyszenia „Związek Emerytów 

i Rencistów Straży Granicznej” powołuje się komisję statutową w składzie: 
 

a) Kol. Jerzy JANKOWSKI – przewodniczący komisji, 
b) Kol. Adam MIKSIEWICZ –  zastępca przewodniczącego komisji, 
c) Kol. Romuald SOKOŁOWSKI – członek komisji, 
d) Kol. Jerzy SIEDLARZ – członek komisji, 
e) Kol. Bolesław SZPAK – członek komisji. 

 
2. Zobowiązuje się komisję statutową do opracowania projektu statutu w dwóch 

wersjach:  
 

1) projekt statutu zakładający dwuszczeblową strukturę organizacyjną Związku, 
2) projekt statutu zakładający trójszczeblową strukturę organizacyjną Związku. 

 

3. Obydwie wersje projektu statutu powinny zawierać zapisy dające możliwość: 
 

1) poszerzenia katalogu osób mogących być członkami Związku,   
2) wykorzystywania w działalności organizacyjnej i statutowej nowoczesnych 

systemów elektronicznych, w tym Internetu (np. do uzgadniania  
i podejmowania uchwał drogą internetową bez konieczności bezpośredniego 
kontaktu członków gremiów decyzyjnych),  

3) podejmowania przez Związek działalności pożytku publicznego stosownie do 
postanowień znowelizowanej w roku 2010 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 

4) udziału Związku jako organizacji pozarządowej w działaniach lobbingowych na 
rzecz środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych stosownie do 
postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa, 



5) zawierania i realizowania przez Związek umów o współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, 

6) wchodzenia Związku w skład innych związków emerytów i rencistów oraz ich 
krajowych federacji, 

7) prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej (w tym powoływania 
fundacji), z której zysk przeznaczany byłby na realizację celów statutowych,  
w tym głównie na działalność pożytku publicznego.   
 

4. Określa się następujące etapy działania komisji statutowej: 
 

1) Etap konsultacji wstępnych, w którym Prezydium ZG i Zarządy Kół oraz 
Oddziałów Związku dokonują analizy otrzymanych już wstępnych propozycji 
dwóch wersji statutu (tzw. „nowosądeckiej” i „koszalińskiej”) oraz przesyłają do 
przewodniczącego komisji uwagi i własne sugestie wraz z uzasadnieniem. 
Etap ten powinien się zakończyć do dnia 15.06.2011r. 

2) Etap opracowania projektu statutu w 2 wersjach stosownie do zalecenia  
w pkt.2 niniejszej uchwały. Etap powinien się zakończyć do dnia 31.07.2011r. 

3) Etap konsultacji końcowych, w którym Prezydium ZG i Zarządów Kół oraz 
Oddziałów Związku dokonują kolejnej analizy gotowych dwóch wersji nowego 
statutu i przekazują ostatnie już w ramach konsultacji sugestie lub propozycje 
zmian. Etap powinien zakończyć się do dnia 15.08.2011r.  

4) Etap końcowy prac komisji związany z opracowaniem 2 ostatecznych wersji 
projektu nowego statutu i rozesłaniem ich drogą internetową do Prezydium ZG 
oraz Zarządów Kół i Oddziałów Związku w celu przygotowania się do dyskusji 
nad nowym statutem podczas obrad Zjazdu Krajowego Związku. Etap ten 
powinien zakończyć się do 31.08.2011r. 
 

5. W razie podjęcia przez ZG decyzji o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym Zjazdu 
Krajowego Związku w celu uchwalenia nowego statutu, terminy realizacji prac 
nad nowym statutem zostaną odpowiednio skrócone i określone na nowo  
w odrębnej uchwale ZG zwołującej Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku. 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.05.2011r. 
 
 
 

 
 SEKRETARZ ZG ZEiR SG      PREZES  ZG ZEiR SG 
  
  Henryk BARANCEWICZ             Jan RUTKOWSKI 
 
 
 
 
 
Wykonano w 5 egz. 
Egz. Nr 1 – ZG ZEiR SG 
Egz. Nr 2 – Zarząd Koła ZEiRSG przy Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie. 
Egz. Nr 3 – Zarząd Oddziału ZEiRSG w Nowym Sączu. 
Egz. Nr 4 – Zarząd Oddziału ZEiRSG w Słubicach. 
Egz. Nr 5 – Zarząd Koła ZEiRSG w Hrubieszowie. 
Egz. Nr 6 – Zarząd Koła ZEiRSG w Słubicach, 
Egz. Nr 7 – Zarząd Koła ZEiRSG w Kostrzynie. 

 
      

 


