
    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  

www. emeryci-sg.org.pl 

 
Na podstawie § 5 i § 30 ust. 2 pkt. 10 Statutu Związku Emerytów i Rencistów z dn. 17.01.2009 r. oraz 

na podstawie protokołu Nr 1/2010 uchwala się, co następuje: 

 

U C H W A Ł A  Nr 8/2010 
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dn. 10.07.2010 r. 
 
 

 

I.  Uchwała dotyczy:  

1. powołania zespołów pozastatutowych oraz opracowania zakresu ich kompetencji; 

2. zatwierdzenia wzorów: odznaki Związku, honorowego członka Związku, zasłużonego 

dla Związku; 

3. zatwierdzenia wzoru sztandaru; 

4. zatwierdzenia dnia Święta Związku 

 

II. Podjęto uchwałę:  

Ad .1  powołano 5 zespołów pozastatutowych: 
 

1) zespół ds. uroczystości i ceremoniału – przy Kole ZEiR w Koszalinie;  
2) zespół ds. prawnych- przy Oddziale ZEiR SG w Nowym Sączu;  
3) zespół ds. polityki finansowej – przy Oddziale ZEiR w Nowym Sączu;  
4) zespół ds. organizacyjno-medialnych – przy Oddziale w Słubicach;  
5) zespół ds. kontaktów międzynarodowych – przy Oddziale w Słubicach. 

Zespoły w/w należy utworzyć w składzie 2-3 osobowym do 15 grudnia br. Skład zespołu oraz 
adres kontaktowy należy podać do Zarządu Głównego najdalej do 31 grudnia br. Zakres 
kompetencji zespołów stanowi załącznik nr 3. 

Ad.2 Zatwierdzono wzory odznak (załącznik Nr 1) 

Ad. 3  Zatwierdzono wzór sztandaru Związku (załącznik Nr 2) 

Ad. 4. Za Święto Związku EiR SG przyjęto dzień 13 września tj.  „Dzień Weterana Służby 

Granicznej” 



 

Niniejsza uchwała została przegłosowana jednomyślnie w głosowaniu jawnym. 

 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 SEKRETARZ ZWIĄZKU                PREZES  ZWIĄZKU 

Henryk BARANCEWICZ                    Jan RUTKOWSKI 

 

 

 

Wykonano w 5 egz. 

Egz. Nr 1 – ZG ZEiR SG 

Egz. Nr 2 – NdOSG 

Egz. Nr 3 – KOSG 

Egz. Nr 4 – COSSG 

Egz. Nr 5 – Kolo terenowe w Kostrzynie/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koszalin, dn. ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW  

do Uchwały Nr 8 z dn. 10.07.2010 r. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1     wzory odznak 



 
 

Wzór odznaki Związkowej         Wzór odznaki zasłużony dla Związku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 8 z dn. 10.07.2010 

 
 

Zakres kompetencji zespołów pozastatutowych 

 

W celu wspierania działalności Zarządu Głównego w zakresie prawnym, finansowym, 

medialnym, współpracy międzynarodowej oraz ceremoniału związkowego podjęto decyzję  o 

powołaniu zespołów pozastatutowych z jednoczesnym określeniem ich kompetencji. Do takich 

należą: 

   

Wzór odznaki honorowego 

członka Związku 

ZAŁĄCZNIK Nr 2   wzór sztandaru 

  



1) zespół ds. prawnych;  
2) zespół ds. polityki finansowej;  
3) zespół ds. organizacyjno-medialnych;  
4) zespół ds. kontaktów międzynarodowych;  
5) zespół ds. uroczystości i ceremoniału 

 

Ad 1)   Opiniowania propozycji projektów ZG w podejmowanych decyzjach i wsparcia prawnego ZG 

oraz Oddziałów ZEiR SG i Kół Ośrodków Szkolenia, oraz: 

� śledzenia nowelizacji prawnych dot. emerytów i rencistów służb mundurowych – przekazywanie 

zmian do ZG,  celem podejmowania działań ochronnych dla praw nabytych oraz zamieszczania ich 

na stronie internetowej Związku; 

� udzielania pomocy prawnej potrzebującym emerytom i rencistom Związku, w tym wdowom i 

sierotom po zmarłych funkcjonariuszach SG i WOP;  

� opiniowania propozycji ZG, Zarządów Oddziałów i Kół Ośrodków Szkolenia oraz Kół Terenowych; 

� śledzenia aktów prawnych dot. przyznawania grup inwalidzkich członkom Związku; 

� wspierania prawnego działalności ZEiR SG; 

� przygotowywania publikacji w zakresie właściwości działania zespołu na stronę internetową 

Związku. 

Zespół ds. prawnych powołany zostanie przy Oddziale ZEiR SG w Nowym Sączu 

 

Ad. 2) Dla celów organizowania polityki finansowej Związku: 

� opracowywania budżetu Związku i preliminarzy finansowych w okresie trwania kadencji ZG ZEiR 

SG; 

� śledzenia zmian finansowych dot. zasad rachunkowości z uwzględnieniem Związku jako 

Stowarzyszenia; 

� określenia zasad przyznawania pomocy finansowej potrzebującym członkom Związku w ramach 

działalności Związku i jego budżetu; 

� opracowywania materiału w zakresie właściwości działania zespołu na stronę internetową 

Związku. 

Zespół ds. polityki finansowej powołany zostanie  przy Oddziale ZEiR SG w Nowym Sączu 

 

 

 

Ad. 3)   Dla celów propagowania Związku w mediach: 

� reprezentowania Związku w mediach – radio, TV, prasa; 

� nawiązania kontaktu z czasopismem „Głos Weterana” ; 

� nawiązania kontaktu z Biuletynem SG w Warszawie- przekazywania informacji o działalności i 

wydarzeniach w Związku; 

� udzielania wywiadów w mediach o działalności Związku; 

� stworzenia w ramach możliwości biuletynu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, np.: 

wstępnie co pół roku (historia powstania, najważniejsze wydarzenia) – wydawanego we 

współpracy Związku z COS SG Koszalin; 

� przygotowywania materiału w zakresie właściwości działania zespołu na stronę internetową 

Związku. 



Zespół ds. organizacyjno-medialnych powołany zostanie przy Oddziale ZEiR SG w Słubicach 

 

Ad. 4)  W celu prowadzenia polityki wymiennej Związku: 

� nawiązywania kontaktów międzynarodowych ze Związkami Zawodowymi służb mundurowych z 

krajów ościennych i innych z UE; 

� wymiany doświadczeń; 

� wymiany form wypoczynku; 

� kreowania ZEiR SG poza granicami naszego kraju 

� przygotowywania materiału w zakresie właściwości działania zespołu na stronę internetową 

Związku. 

Zespół ds. współpracy międzynarodowej powołany zostanie przy Oddziale ZEiR SG w Słubicach 

 

 
Ad. 5)   W oparciu o Ceremoniał Straży Granicznej uwzględnić potrzeby Związku: 

� udział Związku w uroczystościach państwowych, resortowych i w SG; 

� składania wiązanek kwiatów pod pomnikami pamięci; 

� wręczania wyróżnień i odznak związkowych; 

� przyjmowania w poczet Związku nowych członków;  

� jubileusze rocznicowe członków Związku; 

� awansowania członków Związku na wyższe stopnie funkcjonariusza SG; 

� udział w uroczystościach pogrzebowych członków Związku – „ostatnie pożegnanie” 

� przygotowywania materiału w zakresie właściwości działania zespołu na stronę internetową 

Związku. 

Zespół ds. uroczystości i ceremoniału powołany zostanie przy Kole ZEiR SG w Koszalinie 

 

 


