
    Załącznik do Uchwały nr 1/2022 Zarządu Głównego Związku 

     Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 27 stycznia 2022 r. 

     w sprawie powołania Komitetu Fundacji Sztandaru 

 

REGULAMIN 

KOMITETU FUNDACYJNEGO SZTANDARU 

dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

§1 

Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zwany 

dalej „Komitetem'' jest organem pomocniczym Zarządu Głównego Związku Emerytów  

i Rencistów Straży Granicznej.  

§2 

1. Komitet pracuje w ramach spotkań roboczych, w tym zdalnych, a także w ramach 

indywidualnej pracy każdego z członków Komitetu. 

2. Na pierwszym spotkaniu Komitet wybiera Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, oraz 

w zależności od potrzeb inne osoby funkcyjne.  

3. Z wyborów sporządzany jest protokół, który Sekretarz przesyła do Zarządu Głównego. 

4. Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący przy pomocy Sekretarza. 

5. Dokumenty w imieniu Komitetu podpisuje jego Przewodniczący. 

§3 

Komitet gromadzi fundusze na sztandar w szczególności w postaci darowizn od osób 

fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji na wydzielonym do konta Zarządu Głównego 

subkoncie. 

§4 

Komitet odpowiedzialny jest za rozpropagowanie wśród członków, przyjaciół i sympatyków 

Związku przedsiębiorstw, instytucji, osób pełniących funkcje publiczne oraz w różnych 

środowiskach informacji o potrzebach związanych ze wsparciem inicjatywy ufundowania 

sztandaru dla Związku. 

§5 

Projekt sztandaru podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny w formie uchwały  

z uwzględnieniem wyników przeprowadzonego głosowania wśród wszystkich członków 

Związku w zakresie napisu. 



 

§6 

1. Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustala się na: 

a) bez względu na wysokość wpłaty - wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców; 

b) wpłata od 20 zł - dyplom honorowy wręczany fundatorowi; 

c) wpłata od 200 zł-imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą koloru srebrnego; 

d) wpłata od 500 zł - imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą złoconą. 

2. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym imieniem 

    i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) fundatora, będzie  

    pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub instytucji,  

    która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii Związku. 

3. Na gwoździach fundacyjnych nie będą wskazywane nazwy partii politycznych. 

§7 

Szczegółowe zasady fundacji sztandaru oraz właściwego uhonorowania fundatorów ustali 

Komitet i ogłosi w piśmie informacyjnym. 

§8 

1. Fundusze zgromadzone przez Komitet przeznaczone zostaną na: 

a) wykonanie płatu sztandaru wraz z drzewcem i okuciami; 

b) w miarę możliwości finansowych - zakup istotnych dodatkowych akcesoriów sztandaru 

     (w szczególności gabloty do przechowywania sztandaru, pokrowca do jego transportu); 

c) zorganizowanie uroczystości przekazania sztandaru. 

2. W przypadku ewentualnej nadwyżki sumy zgromadzonej przez Komitet nad kosztami 

wymienionymi w ust. 1, pozostała suma przeznaczona zostanie na cele statutowe Związku,  

w szczególności w zakresie zakupu dodatkowego wyposażenia dla pocztu sztandarowego. 

 

§9 

Za prawidłową realizację zadań Komitetu przed Zarządem Głównym i Główną Komisją 

Rewizyjną Związku odpowiadają solidarnie członkowie Komitetu, na czele z jego 

Przewodniczącym i Sekretarzem. 

 

 


