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U C H W A Ł A  NR  8/2012

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie  powołania głównego przedstawiciela Związku Emerytów i Rencistów SG 
w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

Na podstawie § 31 ust. 31 w związku z  § 7 ust. 1 i § 11 ust. 16 Statutu Związku Emerytów i 
Rencistów Straży Granicznej uchwala się, co następuje:

§ 1.
Na okres członkostwa Związku Emerytów i  Rencistów SG w Federacji  Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych  RP  powołuje  się  na  stałe  –  jako  głównego  przedstawiciela  Związku  Emerytów  i 
Rencistów  SG  w Federacji  Stowarzyszeń  Służb  Mundurowych  RP  –  członka  Związku  Emerytów  i 
Rencistów Straży Granicznej pełniącego w danej kadencji funkcję Prezesa Związku. 

§ 2.
Prezesa  Związku  Emerytów  i  Rencistów  SG,  pełniącego  jednocześnie  funkcję  głównego 

przedstawiciela Związku Emerytów i Rencistów SG w Federacji  Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
RP, upoważnia się do:

1. Przedstawiania  na  forum  władz  Federacji  i  w  powoływanych  przez  nie  komisjach  -  w 
sprawach  będących  przedmiotem  wspólnych  obrad  –  stanowiska  Związku,  uzgodnionego 
wcześniej w ramach Prezydium ZG i udokumentowanego w formie  uchwały.

2. Samodzielnego  podejmowania  decyzji  w  zakresie  praw  i  zobowiązań  Związku  wobec 
Federacji,  bezpośrednio  podczas  obrad  jej  władz  i  komisji,  w  sprawach  nie  objętych 
wcześniejszą  konsultacją  w ramach Prezydium ZG.  Decyzje  te  stosownie  do  §  34 Statutu 
Związku wymagają zatwierdzenia w formie uchwał przez Prezydium ZG.

3. Samodzielnego doboru współpracowników i konsultantów spośród członków Związku w celu 
realizacji  zadań  statutowych  Federacji,  uzgodnionych  podczas  obrad  jej  władz  i  komisji,  
zatwierdzonych przez Prezydium ZG w formie uchwały. 

4. Zgłaszania podczas wyborów do władz Federacji dodatkowych przedstawicieli Związku jako 
kandydatów do tych władz po wcześniejszym uzgodnieniu w ramach Prezydium ZG. Wybór 
dodatkowego przedstawiciela Związku do władz Federacji, dokonany bez wcześniejszej zgody 
Prezydium ZG, wymaga zatwierdzenia przez Prezydium ZG w formie uchwały.   



§ 3.
1. Prezes  Związku  Emerytów i  Rencistów SG oraz  inni  członkowie Związku,  pełniący  funkcje 

przedstawicielskie  w  Federacji  Stowarzyszeń  Służb  Mundurowych  RP,  zobowiązani  są 
przedstawiać na forum Prezydium ZG sprawozdania pisemne lub ustne (do protokołu z obrad 
Prezydium ZG) z każdego posiedzenia władz i komisji Federacji wraz z propozycjami realizacji  
przyjętych podczas obrad zobowiązań i poczynionych uzgodnień.

2. Prezydium  ZG  podczas  każdego  posiedzenia  plenarnego  Zarządu  Głównego  przedstawia 
sprawozdanie z realizacji zadań Związku na rzecz Federacji SSM RP i podjętych decyzji w tym 
zakresie  oraz ocenę wzajemnej współpracy. 

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki lub wymagających podjęcia odpowiednich uchwał przez 
Zarząd  Główny  Związku,  dotyczących  współpracy  w  ramach  Federacji,  Prezydium  ZG 
przekazuje drogą internetową członkom ZG informacje i sprawozdania w tym zakresie wraz z 
ewentualnymi propozycjami uchwał.  

§ 4.
Prezes  Związku  Emerytów i  Rencistów SG,  pełniący  funkcję  przedstawicielską  w Federacji  

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, zobowiązany jest przedstawiać na forum Zjazdu Krajowego 
sprawozdanie z działalności Związku w ramach Federacji w okresie trwania kadencji, wraz z koncepcją 
organizacyjno-programową  Zarządu  Głównego,  dotyczącą  dalszego  funkcjonowania  Związku  w 
strukturach Federacji.

§ 5.
Przedstawiane przez Prezesa ZEiRSG oraz innych przedstawicieli Związku stanowiska zajęte 

przez Związek podczas obrad władz Federacji SSM RP, poczynione uzgodnienia, podjęte uchwały oraz 
wnioski  i  oceny  dotyczące  współpracy  w  ramach  Federacji,  podlegają  publikacji  na  stronie 
internetowej Związku w terminach i w zakresie ustalanym przez Prezydium ZG. 

§ 6.
Traci  moc pkt  II  ppkt.  Ad 2  uchwały  nr  7/2010 z  dnia  10.07.2010r.  dotyczący  powołania 

wiceprezesa ZG Kol Jana WOSIA w charakterze przedstawiciela Związku Emerytów i Rencistów SG w 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

§ 7.
Niniejsza uchwała została podjęta w trybie głosowania elektronicznego w sposób określony w 

załączniku do Regulaminu Pracy ZG i wchodzi w życie z dniem  uchwalenia. 

§ 8.
Niniejsza  uchwała  podlega  opublikowaniu  na  stronie  internetowej  oraz  rozesłaniu  do 

terenowych jednostek organizacyjnych Związku.  

SEKRETARZ GENERALNY PREZES  ZWIĄZKU

Henryk BARANCEWICZ  Jan RUTKOWSKI

Wykonano w 1 egz. jako załącznik do protokołu 
z głosowania elektronicznego.


