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REGULAMIN PRACY ZESPOŁU PRAWNEGO                                                            
PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW STRAŻY GYRANICZNEJ 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

 
1. Zespół Prawny, zwany dalej „Zespołem”, jest organem pomocniczym Zarządu Głównego 

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej o charakterze stałym. 
2. Zespół działa zgodnie ze Statutem Związku na podstawie niniejszego regulaminu oraz 

uchwał i wytycznych Zarządu Głównego Związku. 
 

§ 2 

 
1. Przewodniczącego i skład Zespołu Prawnego  powołuje na okres swojej kadencji Zarząd 

Główny spośród członków zwyczajnych Związku. 

2. W skład Zespołu Prawnego wchodzi od pięciu do siedmiu członków, przy czym jego skład 

może w trakcie kadencji władz Związku ulegać zmianom w zależności od potrzeb. 

3. Członek Zespołu może być odwołany na jego wniosek lub na wniosek Przewodniczącego 
Zespołu.  

4. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Prawnego Zarząd Główny powołuje do współ-

pracy ekspertów nie będących członkami Związku w celu opracowania szczegółowych 

analiz i opinii prawnych oraz udzielania porad prawnych w określonym zakresie.  

 
Rozdział II 

Zadania Zespołu 
 

§ 3 

 
1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

1) w zakresie walki z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku: 

 przygotowywanie i bieżące opracowywanie informacji dotyczących problemów 

członków Związku z uwzględnieniem specyfiki sytuacji prawnej poszkodowanych 

tą ustawą byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony 

Pogranicza; 

 zbieranie i monitorowanie wszystkich postanowień i orzeczeń sądowych 
związanych z indywidualnymi skargami poszkodowanych, skutki nią wywołane 
oraz opracowywanie analiz i opinii prawnych w tej sprawie; 

 udzielanie pomocy prawnej wszystkim osobom wskazanym przez Zarząd 

Główny, które będąc poszkodowanym tą ustawą znalazły się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej; 

 udział w przygotowywaniu sądowych środków odwoławczych i innych środków 
zaskarżenia oraz skarg; 

 wszechstronna współpraca w tym zakresie z Komisją Prawną FSSM.    



2) Monitorowanie działalności legislacyjnej Rządu i Parlamentu  w zakresie 
kształtowania organizacji i funkcjonowania służb ochrony granicy państwowej oraz 
statusu społecznego i materialnego funkcjonariuszy Straży Granicznej  i żołnierzy 
byłych Wojsk Ochrony Pogranicza, szczególnie w zakresie ich zabezpieczenia 
emerytalno – rentowego.    

3) Przygotowywanie propozycji założeń i projektów aktów prawnych dotyczących 

uposażenia emerytów i rencistów Straży Granicznej i żołnierzy byłych Wojsk Ochrony 

Pogranicza. 

 

Rozdział III 
Zasady działania Zespołu Prawnego 

 
§ 4 

 

1. Zespół wypracowuje swoje stanowisko przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.  
2. Procedowanie Zespołu zarządza Przewodniczący: 

1) na zlecenie Prezesa Związku; 

2) z własnej inicjatywy informując o tym Prezesa Związku; 

3) z inicjatywy członka Zespołu informując o tym Prezesa Związku; 

4) z inicjatywy członka Związku informując o tym Prezesa Związku. 

3. Procedowanie polega na: 
1) przekazaniu członkom Zespołu drogą elektroniczna niezbędnych materiałów 

dotyczących procedowanego zagadnienia; 
2) określeniu terminu przekazania przez członka Zespołu swojej opinii; 

3) analizie otrzymanych opinii; 
4) opracowaniu stanowiska Zespołu w formie opinii, analizy, wniosku.  

4.  Stanowisko Zespołu, wypracowane w trybie określonym w ust. 3, wymaga 
przegłosowania  w formie elektronicznej, według poniższych zasad: 
1) głosowanie elektroniczne zarządza Przewodniczący przesyłając członkom Zespołu 

uzgodniony projekt opinii, analizy lub wniosku i określenie terminu zakończenia 

głosowania; 

2) członkowie Zespołu oddają swój głos zaznaczając na karcie do głosowania znakiem 

„X” swoje stanowisko:  „ZA”, „PRZECIW” lub „ WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU” i 

przesyłają ją Przewodniczącemu; 

3) po otrzymaniu kart głosowania Przewodniczący sporządza protokół dokumentujący 

wynik głosowania i tym samym przyjęte stanowisko Zespołu na temat procedowanego 

zagadnienia; 

4) protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę uzgodnień, nazwiska członków 
Zespołu i innych osób uczestniczących w procedowaniu, przedmiot uzgodnień, treść 
stanowiska oraz ewentualne odrębne zdania członków Zespołu. 

5) Załącznikami do protokołu są:  
- stanowiska  członków Zespołu stanowią załącznik do protokołu z procedowania  
Zespołu. 
- karty głosowania elektronicznego  członków Zespołu 
 - uzyskane opinie ekspertów i doradców na temat procedowanego zagadnienia 

6) o wyniku głosowania i przyjętym stanowisku Przewodniczący powiadamia: 

-  Prezesa Związku; 

- członków Zespołu Prawnego. 

 

§ 5 

 
1. Zespół wypracowuje swoje stanowisko w formie opinii, analiz lub wniosków. 
2. Zespół może, w uzasadnionych przypadkach zaprezentować zdanie odrębne zgłoszone 

przez poszczególnych jego członków w stosunku stanowiska przyjętego przez Zespołu. 
 
 



 
§ 6 

 
1. Członkowie Zespołu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Udział członka w procedowaniu stanowiska Zespołu jest obowiązkowy, z wyłączeniem  
    uzasadnionych przypadków absencji, które zaakceptował przewodniczący Zespołu. 
 

 § 7 

 
1. Składanie oświadczeń w imieniu Zespołu jest kompetencją jego Przewodniczącego . 
2. Przewodniczący, w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny,  

reprezentuje Zespół na zewnątrz. 
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, dotyczy w szczególności kontaktów z organami i 

organizacjami mającymi  w zakresie swoich kompetencji ochronę praw obywatelskich.     
  

§ 8 

 
1. Zespół składa sprawozdanie  ze swojej działalności Zarządowi Głównemu. 
2. Informacje po wykonaniu określonego zadania Zespół przekazuje Prezesowi Związku lub 

upoważnionej przez niego osobie.  
 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

 
§ 9 

 
1. Koszty działalności Zespołu pokrywa Zarząd Główny. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie 

przepisy Statutu Związku.  
 

 

                ZARZĄD GŁÓWNY 

       ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW SG 

 

 

 

 


