
    Z A R Z Ą D  G Ł Ó W N Y 
                ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ 

 

75-437 Koszalin, ul. Zubrzyckiego 7a/3  tel. 513871392 

e-mail: zwiazekemerytowsg@wp.pl  

 
 

Na podstawie § 10 ust. 2  Statutu Związku Emerytów i Rencistów z dn. 17.01.2009r. , uchwala się, 

 co następuje: 

Egz. Nr ……. 

U C H W A Ł A  Nr 3/2010 
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dn. 05.02.2010 r. 
 
 

 

I.  Uchwała dotyczy:  

1. opracowania wzoru legitymacji członkowskiej związku; 
2. zatwierdzenia wzoru legitymacji; 
3. ustalenia terminu jej rozpowszechnienia;  
4. odpłatności za wydane legitymacje 

 
 
II. Podjęto uchwałę:  

1. o zatwierdzeniu wzoru legitymacji 

-  z czterech przygotowanych wzorów legitymacji członka Związku Emerytów  

i Rencistów SG, wybrano wzór nr 1; - (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) 

-  legitymację członka Związku EiR SG, postanawia się wyprodukować w oparciu  

o dostępne możliwości,  

– do chwili zgromadzenia środków finansowych przez ZG, legitymacje członkowskie 

wytwarzane będą najtańszym sposobem wg.  możliwości ZG;  

2. z dniem 05.03.2010r. postanawia się rozesłać legitymacje członkowskie do oddziałów  

i kół ośrodków szkolenia, celem ich rozprowadzenia wśród członków ZEiR SG. 

- legitymacja członka związku EiR SG podlega ścisłej ewidencji; 

- nr ewidencyjny – jako pierwszy nadaje ZG ZEiR SG – na zewnętrznej stronie 

legitymacji, oddziały i koła ośrodków szkolenia nadają swój numer legitymacji  

w wewnętrznej stronie legitymacji, łamany przez rok wydania. 

- wprowadza się wzór ewidencjonowana legitymacji członkowskiej związku : 
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Lp. 

 

Nr legitymacji 

nadany przez 

Zarząd 

Główny 

 

Imię i Nazwisko 

członka 

Nr legitymacji 

wydanej przez 

oddziały i koła 

ośrodków 

szkolenia 

 

 

Data wydania 

 

Podpis 

członka 

1.      

2.      

3.      

 

3. po otrzymaniu legitymacji członkowskiej upoważnia się władze koła oddziałów 

i ośrodków szkolenia  ZEiR SG do niezwłocznego ich wydania członkom Związku.

  

4. legitymacje związkowe wydawane są nieodpłatnie.   

 

Niniejsza uchwała została przegłosowana jednomyślnie w głosowaniu jawnym. 

 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

SEKRETARZ ZWIĄZKU      PREZES  ZWIĄZKU 

…………………………………     …………………………………. 

Wykonano w  4 egz. 

Egz. Nr 1 – ZG ZEiRSG 
Egz. Nr 2 – NdOSG 
Egz. Nr 3 – KOSG 
Egz. Nr 4 - COSSG 

 

 

 
Koszalin, dn. 05.02..2010  r. 

 


