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U C H W A Ł A nr  7/2020 

 
Zarządu Głównego  

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
z dnia 14 czerwca  2020 r. 

 
w sprawie powołania Komisji  Prawnej 

 
 

 Na podstawie § 31 ust. 12, w zw. z § 11 ust. 7 i § 31 ust. 13  Statutu Związku 
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej uchwala się, co następuje: 
 

  § 1. 
 

1. Powołuje się Komisję Prawną w składzie: 
 

1) Przewodniczący         Kol. Andrzej BUDZYŃSKI 
2) Wiceprzewodniczący Kol. Sławomir MATUSEWICZ 
3) Członkowie:  

      
      Kol. Mariusz INDYK    
      Kol. Marek KĘDZIORA 
      Kol. Józef ŁACIŃSKI 
      Kol. Janusz NOWAK 
      Kol. Włodzimierz TISZUK    
       
 

2. Powyższy skład może ulec zmianom: 
 - poprzez dokooptowanie do składu komisji nowego jej członka za zgodą ZG 
ZEiRSG i Przewodniczącego Komisji  
 - skreślenie danego członka Komisji Prawnej na jego wniosek lub na wniosek 
przewodniczącego Komisji Prawnej. 
 
 

3. Zadaniem Komisji jest: 
 

1) w obszarze walki z ustawą represyjną: 

a) przygotowywanie aktualnych informacji dot. bieżących problemów 
członków Związku, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji prawnej 
poszkodowanych byłych żołnierzy zawodowych WOP; 



b) monitorowanie postanowień i orzeczeń sądów w indywidualnych 
sprawach, pojawiających się opinii prawnych, itp. oraz przygotowywanie 
na ich podstawie  własnych uogólniających analiz, projektów i opinii, 

c) udzielanie możliwej indywidualnej pomocy osobom poszkodowanym 
ustawą represyjną, będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 
poprzez wskazywanie im możliwych kroków prawnych; 

d) udział w przygotowywaniu ogólnych, uniwersalnych wzorów sądowych 
środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia oraz skarg,  

e) współpraca z Komisją Prawną FSSM i pozostałych służb mundurowych.   

2) w obszarze walki ze wszystkimi innymi formami łamania prawa w  stosunku do 
członków ZEiRSG:  

a) przygotowywanie aktualnych informacji dot. bieżących problemów 
członków Związku, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji prawnej 
poszkodowanych; 

b) monitorowanie postanowień i orzeczeń sądów w indywidualnych 
sprawach, przygotowywanie na ich podstawie  własnych uogólniających 
analiz, projektów i opinii, 

c) udzielanie możliwej indywidualnej pomocy osobom poszkodowanym 
poprzez wskazywanie im możliwych kroków prawnych; 

d) udział w przygotowywaniu ogólnych, uniwersalnych wzorów sądowych 
środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia oraz skarg,  

e) współpraca z Komisją Prawną FSSM i pozostałych służb mundurowych.   

3) monitorowanie działalności  legislacyjnej rządu i Parlamentu  w zakresie 
kształtowania organizacji służb oraz statusu społecznego i materialnego ich 
funkcjonariuszy, szczególnie w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, rentowego 
i bytowego; 

4) udział w przygotowywaniu założeń i projektów aktów prawnych dotyczących 
warunków życia emerytów i rencistów służb mundurowych; 

5) porządkowanie ogółu informacji prawnych zawartych na stronie internetowej 
Związku. 

4. Komisję Prawną powołuje się na okres bieżącej kadencji władz Związku. 

5. Komisja Prawna działa na podstawie” 

- Statut ZEiRSG 

- Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

- wytycznych ZG ZEiRSG 

6. Sprawozdanie z działalności za minionym okres Przewodniczący Komisji składa na 
każdym posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego. 

 § 2. 

1. Stanowiska Komisji Prawnej w formie analiz, projektów lub opinii podlegają publikacji 
na stronie internetowej Związku. Publikację inicjuje Przewodniczący Komisji. 



2. W sprawach pomocy prawnej indywidualnej, stanowisko Komisji przekazuje się 
również osobie zainteresowanej. 

§ 3. 

1. W głosowaniu udział wzięło 11 (jedenastu) członków Zarządu Głównego, uchwałę 
przyjęto jednogłośnie 

2. Uchwała została podjęta w trybie głosowania elektronicznego, w sposób określony w 
rozdziale V Regulaminu Pracy Zarządu Głównego i Zarządu Regionu. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
4. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku. 

 
 
Zał.: Regulamin działania Komisji Prawnej.  
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            Mirosław Szymkiewicz                            .                                    Marek Meszyński 
 


