ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
75-437 Koszalin, ul. Zubrzyckiego 7a/3 tel. 513871392
e-mail: zwiazekemerytowsg@wp.pl

Na podstawie § 30 ust. 2 pkt. 12 i ust. 3 Statutu Związku Emerytów i Rencistów z dn. 17.01.2009r. ,
uchwala się, co następuje:

U C H W A Ł A Nr 4/2010
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dn. 01.05.2010 r.

I.

Uchwała dotyczy:
1. loga związku;
2. strony internetowej;

II.

Podjęto uchwałę:

Ad .1 Logo ZG ZEiR SG określa mapa polski w barwach narodowych w kształcie półkola, ze
słupem granicznym w środku, z napisem w kolorze zielonym ZG ZEiR SG oraz czapka
funkcjonariusza SG z białym napisem w otoku ZG ZEiR SG, umieszczana w prawym
rogu kartki formatu A-4 tuż nad linią graniczną oddzielającą nagłówek od treści.
Ad. 2 Z dniem 01.05.201 0r. wprowadza się w życie funkcjonowanie strony internetowej
Związku dla jego potrzeb, o nazwie Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej. Strona, o której mowa wyżej ukazała się w Internecie w dniu 13
marca br. i początkowo była testowana pod względem funkcjonowania
technicznego jak i merytorycznego. Administratorem strony internetowej jest
prezydium ZG ZEiR SG, które jest odpowiedzialne za publikowane dokumenty
materiały i zdjęcia. Strona internetowa zawiera podstrony i linki uznane za
konieczne w działalności Związku. W trosce o jej wygląd dopuszcza się dokonywania
zmian w wizerunku strony. Logo strony internetowej Związku określa mapa polski
w barwach narodowych z napisem w kolorze zielonym ZG ZEiR SG, umieszczana w
górnym lewym rogu strony internetowej oraz czapka funkcjonariusza SG ze
zmieniającymi się stopniami w korpusie podoficerskim, chorążego i oficerskim
umieszczona w prawym rogu strony internetowej, tuż nad linią graniczną
oddzielającą nagłówek strony od treści.

Niniejsza uchwała została przegłosowana jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2010 r.

SEKRETARZ ZWIĄZKU

PREZES ZWIĄZKU

Henryk BARANCEWICZ

Jan RUTKOWSKI

Koszalin, dn. 01.05.2010r.

