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 Z A Ł Ą C Z N I K 

 do uchwały ZG ZEiRSG  

 nr 18/2021 
 

 

 

 

PLAN  PRACY 

Zarządu Głównego  

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  

na 2022 r.  

Kierunki działania wynikające z przyjętego w dniu 09.10.2021 r.  przez Walny Zjazd 

Związku programu i głównych kierunków działania Związku Emerytów i 

Rencistów Straży Granicznej w kadencji 2021 – 2025 r. : 

 

 

1. Kontynuować prace zmierzające do poszerzenia zasięgu działania Związku poprzez 
aktywne pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych Regionów, zwłaszcza na 
wschodniej granicy RP oraz dążyć do reaktywacji rozwiązanego regionu w Tuplicach 

 
2. Doskonalić działania organizacyjne celem prawidłowego wykorzystania potencjału 

intelektualnego członków oraz posiadanych środków finansowych. W tym zakresie na 
bazie Prezydium Zarządu Głównego i bezpośrednio wiceprezesa OP udzielanie jak 
największej pomocy dotkniętym ustawą represyjną w postępowaniach sądowych  
i administracyjnych, a także bezpośrednia pomoc w odzyskaniu utraconych terminów 
do odwołania w wyniku zdarzeń losowych. 

 
3. Zbierać informacje i dokumentować miejsca pamięci WOP i SG. Realizować działania 

mające na celu upamiętnianie miejsc stacjonowania jednostek WOP i SG w tym 
również strażnic, GPK i PSG. W tym zakresie powołać komitet organizacyjny 
powstania miejsca upamiętnienia w Rycerce Górnej. 

 
4. Promować święta związkowe Straży Granicznej i byłego WOP w środowisku 

cywilnym, brać aktywny udział w organizowanych przez władze lokalne świętach 
państwowych i regionalnych. W tym zakresie zorganizować centralne obchody  
w Rycerce Górnej w dniu Święta WOP lub Święta Weterana Służby Granicznej.  

 
5. Podejmować dalsze działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji socjalno-

bytowej i udzielanie na tej podstawie pomocy materialnej pozostającym 
w trudnych warunkach emerytom i rencistom WOP i SG oraz ich rodzinom. Dążyć do 
bardziej efektywnego wykorzystania funduszu socjalnego poprzez uściślenie 
współpracy w tym zakresie z komendantami oddziałów i ośrodków SG w ramach 
komisji socjalnych. 

 
6. Prowadzić w dalszym ciągu działania lobbingowe w zakresie tworzenia aktów 

prawnych mających wpływ na sytuację materialną i bytową emerytów 
i rencistów WOP i SG. W tym zakresie rozważyć wystąpienie do właściwego ministra 
w zakresie dodania Związku do możliwości wydawania zaświadczeń do ulgowych 
przejazdów. 
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7. Prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną dla byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy 
SG w sferze socjalno-prawnej. W tym zakresie systematycznie przypominać o 
możliwości korzystania z funduszu socjalnego, w tym także organizowania przez 
poszczególne Regiony spotkań, imprez itp. z dofinasowaniem w nim udziału 
członków Związku. 

 
8. Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałaniu skutkom emerytalnej 

ustawy represyjnej poprzez: 
 

1) Organizowanie w miarę możliwości protestów, pikników konferencji i innych form 
zgromadzeń  (w tym również w sieci internetowej) członków związku, emerytów  
i rencistów niezorganizowanych oraz ich rodzin  
w celu osiągnięcia społecznej akceptacji dla przeciwdziałania skutkom tej ustawy 

2) Udzielanie jak największej pomocy dotkniętym ustawą represyjną  
w postępowaniach sądowych; organizowanie i podejmowanie działań w ramach 
lokalnych komitetów protestacyjnych, 

3) Występowanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie konkretnych 
aspektów związanych z realizacja ustawy represyjnej przez ZER MSWiA oraz 
Ministra, a także nawiązać mediacje z ZER MSWiA w zakresie przywracania 
utraconych terminów do odwołań w wyniku następujących po otrzymaniu decyzji 
zmieniającej zdarzeń losowych. 

 
9. Konsultować w ramach działalności wewnątrzzwiązkowej wszelkie projekty 

i plany działania w  celu wypracowania optymalnej decyzji. 
 
10. Dążyć do zorganizowania spotykania z Komendantem Głównym SG. 

 
11. Powołać Społeczny Komitet Fundacji sztandaru dla Związku. 

 
12. Zapewnić właściwy obieg informacji w relacji Zarząd Główny – Zarządy Regionów. 

 
13. Współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych RP i innymi podmiotami w zakresie osiągania zbieżnych celów 
określonych w statucie ZEiRSG  

 
14. Udział kol. Sławka Matusewicza i Adama Miksiewicza w obradach Zarządu FSSM 

RP. Główne treści uchwał po analizie w prezydium ZG ZEiRSG przekazywać do 
realizacji w Zarządach Regionów oraz do wiadomości członków Związku. 

 
15. Nawiązać współpracę z Bractwem Mundurowym RP w zakresie wspólnych celów 

statutowych. 
 

16. Ściśle współpracować ze stowarzyszeniem Granica dla poprawy sytuacji socjalno-
bytowej oraz prawnej byłych żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb granicznych. 

 
17. Włączenie się w działania stowarzyszeń organów pozarządowych, których celem jest 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

 

18. Realizowanie postanowień statutu oraz programu działania w kadencji 2021-2025. 

 

19. Integrowanie środowiska ZEiRSG poprzez pozyskiwanie nowych członków, byłych 

funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP jak i pracowników cywilnych SG. Położyć nacisk 

na pozyskiwanie członków wspierających Związek. 

 

20. Reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władzy i administracji. 
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21. Propagowanie Związku na zewnątrz. 

 

Główne formy działania: 
 

1. Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej 
poprzez: 

 
a) udział Zarządów Regionów w dążeniu do bardziej efektywnego wykorzystania 

funduszu socjalnego poprzez uściślenie współpracy w tym zakresie  
z Komendantami Oddziałów SG w ramach komisji socjalnych (powołanie 
pełnomocników ds. socjalnych); wypracowanie wspólnych działań z terenowymi 
organizacjami związkowymi NSZZF SG w Regionach Związku; 

b) udzielanie dalszej pomocy członkom Związku dotkniętym ustawą represyjną  
w przygotowaniu dokumentów prawnych (odwołań, pism procesowych). Wymiana 
informacji pomiędzy Zarządami Regionów w tych kwestiach (wyroki sądów i ich 

uzasadnienie), 
c) zawiązywanie porozumień stowarzyszeń emerytów i rencistów służb 

mundurowych w Regionie Związku,  
d) wypracowanie wspólnych działań z TOZ NSZZFSG w regionach działania; 
e) organizowanie wspólnych imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz turystycznym w ramach porozumień ze Stowarzyszeniami jak 
również TOZ NSZZFSG; 

f) wzmóc pracę Zarządów Regionów poprzez docieranie z ważnymi treściami 
wydarzeń w kraju, w szczególności dot. emerytów i rencistów SG.  

g) popularyzacja działania Związku w elektronicznych mediach społecznościowych,  
dbanie o ich profesjonalizm i przenoszenie ich na stronę internetową Związku; 

h) podniesienie na wyższy poziom działań organizacyjnych Zarządów Regionów 
zgodnych ze Statutem Związku; 

 
2.  Dodatkowe inicjatywy zgłaszane przez członków Zarządu, Prezesów Regionów po 

analizie w Prezydium ZG przedstawiać na bieżąco jako elementy "dobrych praktyk"  

w działalności Związku. 

 

Wykaz przedsięwzięć ujętych do realizacji w roku 2022* 

 

Lp. Przedsięwzięcie Termin Odpowiedzialny 
Uwagi o 

wykonaniu 

1 
Uaktualnienie Regulaminu 

działania ZG i ZR 

Styczeń Prezydium/ ZG 

Wiceprezes - OP 

 

2 

Kontynuacja spotkań z Dyrekcją ZER 

MSWiA w celu wypracowania 

rozwiązań umożliwiających 

przyspieszenie zwrotu utraconych 

świadczeń emerytalnych przez 

poszkodowanych ustawą 

zmieniającą z 16.12.2016 r. 

Styczeń – wg 

oddzielnych 

uzgodnień z 

ZER MSWiA 

Wiceprezes – OP 

Prezes Związku 
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3 

Powołanie Społecznego 

Komitetu Fundacji 

sztandaru, konsultacje z 

członkami Związku co do 

napisu.  

Styczeń Prezydium ZG/ 

Prezes Związku 

 

4 

Rozważenie możliwości 

ubezpieczeń grupowych 

emerytów i rencistów SG 

dotychczas nie 

ubezpieczonych na życie 

(bez okresu karencji) 

Styczeń Prezydium ZG 

Prezes Związku 

Prezesi Regionów 

 

5 

Zebranie informacji 

dotyczących miejsc i 

tablic upamiętniających 

żołnierzy WOP 

Styczeń Zarząd Główny 

Prezesi Regionów 

 

6 

Opracowanie Regulaminu 

Przyznawania Pomocy 

Społecznej  

Styczeń Prezydium ZG 

Wiceprezes - FS 

 

7 

Promowanie utworzenia 

miejsca pamięci w 

Rycerce Górnej 

Styczeń – do 

dnia odsłonięcia 

pomnika 

Prezydium ZG/ 

Prezes Związku, 

Regiony 

 

8 

Zawarcie umowy z 

Biurem rachunkowym 

prowadzącym finanse 

Związku 

Styczeń Prezes Związku 

Wiceprezes – FS 

Główny Skarbnik 

Związku 

 

9 

Posiedzenie ZG ZEiRSG i 

GKR – poszerzone o 

Prezesów Regionów 

- sprawy finansowe 

- zatwierdzenie budżetu 

na 2022r. 
(w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej – możliwość 

posiedzenia zdalnego) 

Luty/marzec 

 

 

 

 

Prezydium ZG  Jeżeli warunki 

epidemiologiczne 

będą sprzyjające, 

doprecyzowanie 

terminu po analizie 

możliwości w tym 

zakresie. 

10 

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 
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11 

Działania promocyjne 

związane z 

pozyskiwaniem wpłat od 

darczyńców i 

uroczystością  nadania 

sztandaru 

Styczeń- do 

dnia wręczenia 

sztandaru 

Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

 

12 

Koordynowanie czynności 

związanych z ubieganiem 

się Związku o organizację 

PP 

Cały rok Prezes Związku 

Wiceprezes - FS 

 

13 

Posiedzenia Prezydium i 

Zarządu Głównego 

ZEiRSG 

Według potrzeb, 

nie rzadziej niż 

raz na dwa 

miesiące w 

trybie zdalnym 

Zarząd Główny 

 

 

14 

Wybór delegatów na IV 

Kongres Federacji 

Stowarzyszenia Służb 

Mundurowych RP 

Do 15 marca 

2021 

Zarząd Główny 

 

 

15 

Udział delegatów Związku 

w IV Kongresie Federacji 

Stowarzyszenia Służb 

Mundurowych RP 

kwiecień Wybrani delegaci  

16 
Obchody: 

- święto Straży Granicznej 

rocznicy powołanie WOP 

Maj – czerwiec  Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

17 

Udział drużyn Regionów i 

ZG w rajdzie Górskim 

„Szlakiem obrońców 

granic” 

czerwiec Zarząd Główny 

 

 

18 

Analiza efektów 

współpracy z WDB, 

brokerami 

ubezpieczeniowymi 

Termin – według 

oddzielnych 

uzgodnień z 

WDB 

Zarząd Główny 

 

 

19 

Udział w obchodach świąt 

państwowych, rocznicach  

czynu zbrojnego walk 

niepodległościowych 

narodu polskiego 

Według planu 

rocznego 

Regionów 

Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

 

20 

Prowadzenie strony 

internetowej Związku i 

strony na FB 

Cały rok Zarząd Główny 

kol. J. Jankowski,  

kol. M. Kolanko 

 

21 

Praca członków Zarządu 

FSSM RP 

 

Według 

terminów 

FSSM RP 

Zarząd Główny 
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22 

Uroczyste otwarcie 

miejsca pamięci w 

Rycerce Górnej  

Ok. 10 

czerwiec lub 

ok. 13 wrzesień 

 Jeśli termin 

czerwcowy nie 

będzie realny, 

możliwość 

połączenia z 

obchodami Dnia 

Weterana Służby 

Granicznej 

23 

IV Konferencja 

Kołobrzeskiego 

Porozumienia Emerytów  i 

Rencistów Służb 

Mundurowych 

Wrzesień Prezydium ZG, 

 Kol. Z. Hadaś, 

Region Kołobrzeg 

 

24 

Obchody Dnia Weterana 

Służby Granicznej 

połączone z aktem 

nadania sztandaru dla 

Związku 

Wrzesień Prezesi Regionów  

25 

Współdziałanie z: 

- NSZZ FSG 

- ZŻWP 

- SE i R Policji 

- ZBF SOP, Bractwem   

  Mundurowym i innymi 

stowarzyszeniami 

tworzącymi FSSM 

Na bieżąco Zarząd Główny 

 

 

26 

Współpraca z: 

- KG SG 

- KO SG   

- Kom. Ośrodków 

Szkolenia SG 

Na bieżąco Zarząd Główny 

 

 

27 

Współpraca z 

regionalnymi 

stowarzyszeniami i 

związkami emerytów i 

rencistów służb 

mundurowych. 

Skonkretyzowanie działań 

w celu podpisania 

porozumień emerytów i 

rencistów służb 

mundurowych.  

Na bieżąco Zarząd Główny 

Prezesi Regionów 
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28 

Współpraca z lokalnymi 

organizacjami 

pozarządowymi (KOD, 

Obywatele RP). 

Delegować do tej 

współpracy wybranych 

przedstawicieli w celu 

uzyskania wsparcia 

społecznego 

Cały rok Zarządy Regionów  

29 

Udział kol. A. Miksiewicza 

w Ogólnopolskim 

Parlamencie Seniorów 

Według planu Zarząd Główny 

 

 

30 

Ustalenie opłaty wpisowej 

i składki członkowskiej na 

2023r. 

Do 30 

listopada 

Zarząd Główny  

31 
Opracowanie planu pracy 

na 2023r.  

Do 31 grudnia Zarząd Główny 

 

 

32 

Realizacja wszelkich 

dodatkowych zadań 

wynikających z życia 

Związku, dodatkowo 

uzupełnić na 

posiedzeniach Zarządu 

Związku. 

Cały rok Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

 

 

* W zależności od sytuacji, w tym epidemiologicznej powyższe przedsięwzięcia i ich termin realizacji 

może być przez Zarząd Główny i Zarządy Regionów korygowane.    


