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U C H W A Ł A nr 17 /2021 

 

Zarządu Głównego  

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dnia 22 listopada 2021r. 

 

w sprawie przystąpienia do procedury ufundowania sztandaru dla Związku  
 

 

 Na podstawie  § 5 ust. 1 i § 31 ust. 18 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej uchwala się, co następuje: 

 

  § 1. 

 

Zarząd Główny przystępuje do procedury ufundowania sztandaru dla Związku. 

 

§ 2. 

Określa się harmonogram czynności związanych z ufundowaniem i nadaniem sztandaru 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

 

Zobowiązać Zarządy Regionów do podjęcia czynności określonych w harmonogramie. 

§ 4. 

 

1. W głosowaniu udział wzięło 10 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. 

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY 

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 

STRAŻY GRANICZNEJ 

 

 



UZASADNIENIE 

 W dniu 5 listopada na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto wstępną decyzję dot.  

sztandaru Związku. Za 1,5 roku Związek obchodzić będzie XXV  rocznicę swego powstania. 

Jest w pełni zasadnym, aby Związek do tego czasu posiadał sztandar. Z uwagi na strukturę, 

sztandar byłby dla całego Związku, a więc wszystkich Regionów, a nie tylko dla Zarządu 

Głównego. To Regiony powinny wskazać potrzebę lub nie pozyskania sztandaru. W tym 

zakresie niezbędnym jest podjęcie uchwały przez Zarządy Regionów. Od wyniku podjętych 

uchwał podjęte będą dalsze czynności. Przewiduje się przeprowadzenie ankiety wśród 

wszystkich członków Związku w zakresie napisu - odniesienia na sztandarze., tak, aby 

sztandar łączył, a nie dzielił.  

 Powołany zostanie Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, który zająłby się 

propagowaniem wpłat od darczyńców. 

 Wręczenie sztandaru nastąpiłoby przy najbliższej centralnej uroczystości, np. otwarciu 

skweru i obelisku w Rycerce Górnej, które planowane jest na około 10 czerwiec lub 13 

wrzesień 2022 r.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr  17/2021 

 

Harmonogram czynności związanych z nadaniem sztandaru dla Związku 

 
Lp. Realizowana czynność termin odpowiedzialny  uwagi 
1. Podjęcie przez Zarządy 

Regionów uchwał o 

przystąpieniu lub nie do 

procedury ufundowania 
sztandaru 

Do 

17.12.2021 r.  
Zarządy Regionów/ 

Wiceprezes OP 
 

2. Analiza uchwał Zarządów 

Regionów 
18 - 31 
12.2021 r. 

Wiceprezes OP W zależności od 

podjętych uchwał 

rekomendowanie 
Zarządowi Głównemu 

dalszej procedury.  

 Poniższe czynności uzależnione od podjętych uchwał przez Zarządy Regionów 

3. Podjęcie uchwały o Powołaniu 

Społecznego Komitetu 

Fundacji Sztandaru i 

regulaminu jego działania 

Do 

10.01.2022 r. 
Zarząd Główny Konsultacje z Regionami 

w zakresie udziału w 

Komitecie wskazanych 

osób fizycznych, 
prawnych i instytucji. 

4. 

 

Założenie subkonta celowego 

dla środków pozyskiwanych z 

przeznaczeniem na fundację 
sztandaru. 

10-13 

styczeń 2022 

r. 

Wiceprezes ds. 

Finansowych i 

Główny Skarbnik 
ZEiRSG 

Przejrzystość i 

transparentność działań 

finansowych 

5. Działania promocyjne 

związane z pozyskiwaniem 
wpłat od darczyńców i 

uroczystością  nadania 

sztandaru 

Styczeń- do 

dnia  
wręczenia 

sztandaru 

Prezes Związku, 

Zarząd Główny, 
Zarządy Regionów 

Dotarcie do jak 

najszerszego kręgu osób 
fizycznych i prawnych, 

instytucji, które mogą 

wesprzeć ideę 

ufundowania sztandaru i 
samego udziału w 

ceremonii nadania. 
6.  Przyjmowanie wpłat na 

subkonto 
Styczeń-do 
dnia 

wręczenia 

sztandaru 

Wiceprezes ds. 
Finansowych i 

Główny Skarbnik 

ZEiRSG 

Zgromadzone środki do 
wykorzystania w ramach 

całej procedury fundacji 

sztandaru, w tym na 

organizacje ceremonii 
nadania sztandaru. 

7. Analiza wzoru sztandaru 

określonego uchwałą nr 
8/2010 z dnia 10.07.2010, 

ewentualne podjęcie uchwały 

o zmianie wzoru, w 

szczególności co do napisu - 
odniesienia. 

Styczeń - 

luty 
Zarząd Główny 

Wiceprezes OP 
Konsultacje(ankieta) 

wśród członków Związku 
co do napisu (odniesienia)  

na sztandarze: 
BÓG HONOR 

OJCZYZNA, 
 
ZAWSZE WIERNI 
OJCZYŹNIE, 

 
ZAWSZE NA STRAŻY 
GRANIC RP 

8. Zlecenie i wykonanie 

sztandaru 
Kwiecień-

maj 
Prezes Związku  

 



 
9. Określenie ceremoniału aktu 

nadania sztandaru 
maj Zarząd Główny 

Członek ZG 
Grzegorz Pieszko 

 

10. Podjęcie uchwały określającej 

miejsce przechowywania 
sztandaru, procedury jego 

wykorzystania przez Regiony, 

które podejmą uchwały o 

przystąpieniu do procedury 
ufundowania sztandaru. 

maj Zarząd Główny 

Wiceprezes OP 
W konsultacji z 

Zarządami Regionów 

11. Uroczyste nadanie sztandaru 

dla Związku w Rycerce Górnej  
Ok. 10.06 

lub ok. 
13.09.2022 r. 

Zarząd Główny 

Prezes Związku 
Delegaci z 

poszczególnych 
Regionów 

12. Rozliczenie z zebranych 

funduszy na sztandar 
Do końca 

września 
Zarząd Główny 

Wiceprezes FS 
Główny Skarbnik 
ZEiRSG 

 

Podjęcie uchwały w 

zakresie postępowania z 

pozostałą kwotą (fundusz 
statutowy itp.)  

 

 


