
Załącznik do uchwały nr  17 /2022 

 

Regulamin 

udzielania pomocy finansowej 

członkom  Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz  podejmowania 

innych działań pomocowych emerytom i rencistom formacji granicznych, a także 

wdowom (wdowcom) i sierotom po funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach 

formacji granicznych. 

 

§ 1 

Warunki i zasady przyznawania pomocy finansowej członkom   zwyczajnym 

Związku wskazanym w § 15 Statutu. 

 

1. Pomoc finansową udzielają: 

a. Prezydium Zarządu Głównego dla wszystkich członków Związku; 

b. Zarząd Regionu dla członków Regionu; 

zwane dalej Organami. 

2. Organy udzielają pomocy finansowej osobom wymienionym w § ust. 1 uchwały na 

pisemny wniosek członka Związku lub z urzędu. W uzasadnionych przypadkach 

odpowiedni wniosek złożyć może inny członek Związku. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Prezes Regionu może zwrócić się do Prezydium Zarządu Głównego o udzielenie 

pomocy finansowej dla swojego członka, gdy środki własne Regionu  

są niewystarczające lub zbyt małe do udzielenia pomocy w określonej wysokości.  

4. Przed złożeniem wniosku do Prezydium Zarządu Głównego Prezes Regionu 

informuje o tym wnioskującego i jeśli zachodzi konieczność wnosi o dodatkowe dane 

niezbędne do złożenia wniosku. Wzór wniosku do Prezydium Zarządu Głównego 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Członek Związku może wystąpić o pomoc finansową nie częściej niż raz w roku. 

6. We wniosku o udzielenie pomocy finansowej ubiegający się o nią członek Związku 

powinien wskazać jej cel oraz uzasadnić wystąpienie trudnej sytuacji materialnej.  

7. Jeśli członek Związku jest w trudnej sytuacji materialnej od dłuższego czasu, we 

wniosku powinien wykazać, czy dotychczas korzystał z funduszu socjalnego 

emerytów i rencistów.  

8. W przypadku, gdy członek Związku korzystał z pomocy finansowej przewidzianej w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, we wniosku o którym mowa w ust. 2 

powinien wskazać, w jakiej kwocie została mu udzielona pomoc finansowa i z jakiego  

źródła. 

9. Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest systematyczne i regularne 

opłacanie składek członkowskich (nie dotyczy to sytuacji, gdy członek Związku został 

zwolniony z opłacania składek) oraz minimum roczny staż członkowski. Organy w 

przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją wnioskującego mogą przyznać pomoc 

finansową dla członka Związku legitymującego się minimum 3-miesięcznym stażem.    

10. Pomoc finansowa udzielana jest stosownie do posiadanych środków finansowych 

znajdujących się na koncie Zarządu Głównego/Regionu, pochodzących ze składek 

członkowskich i darowizn przeznaczonych na cele pomocowe. W sytuacjach 

losowych związanych z trudną sytuacją członka wnioskującego o pomoc finansową, 



Organy mogą podjąć decyzję o przekazaniu środków finansowych uzyskiwanych z 

innych źródeł, po uprzednim ich przesunięciu w trybie uchwały. 

 

§ 2 

Tryb przyznawania pomocy finansowej. 

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej kierowany jest do Zarządu Regionu.  

2. Prezes Związku (Zarządu) lub osoba przez niego wyznaczona wstępnie rozpoznaje 

wniosek, konsultuje ze Skarbnikiem możliwości finansowe Regionu/Zarządu 

Głównego i przygotowuje projekt uchwały o przyznaniu pomocy finansowej lub 

odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem. Organy są uprawnione do weryfikacji 

złożonych wniosków (przedłożonych dokumentów) w przedmiocie rozpatrywania 

wniosku o pomoc finansową.  

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości, bądź o odmowie przyznania 

pomocy finansowej, Organy podejmują w formie uchwały na podstawie informacji 

wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz załączonych dobrowolnie do 

niego dokumentach. 

4. O podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, bądź odmowie jej udzielenia 

przez Prezydium Zarządu Głównego, Sekretarz Generalny Związku powiadamia 

niezwłocznie Zarząd Regionu przesyłając kopię podjętej uchwały.  

5. O podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, bądź odmowie jej udzielenia, 

Sekretarz Regionu powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę, który jest uprawniony 

do otrzymania odpisu podjętej przez Organy uchwały. 

6. W przypadku podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy finansowej Skarbnik Związku 

(Regionu) dokonuje przelewu kwoty wskazanej w uchwale na rachunek bankowy 

wnioskodawcy wskazany we wniosku. 

 

§ 3 

 

Tryb przyznawania pomocy finansowej członkom Związku oraz emerytom i rencistom 

formacji granicznych, a także wdowom (wdowcom) i sierotom po funkcjonariuszach, 

żołnierzach i pracownikach formacji granicznych, w ramach odpłatnej i nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego oraz zbiórek publicznych. 

 

1. Zarząd Regionu podejmuje przedsięwzięcia ujęte w § 2 ust.1 uchwały na pisemny 

wniosek osoby ubiegającej się o pomoc finansową lub z urzędu. Wzór wniosku 

określa załącznik Nr 3  do Regulaminu. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba wnioskująca, oprócz opisu sytuacji 

uzasadniającej przeprowadzenie określonych przedsięwzięć pomocowych, powinna 

wykazać własne zaangażowanie w proponowane przedsięwzięcia lub osób 

najbliższych, znajomych albo instytucji.  

3. Decyzję o podjęciu wnioskowanych przez osobę ubiegającą się o pomoc 

przedsięwzięć, bądź o odmowie ich podjęcia, Zarząd Regionu podejmuje 

w formie uchwały na podstawie informacji wskazanych we wniosku oraz załączonych 

do niego dokumentów. 

4. O podjęciu uchwały wskazanej w ust. 3 Sekretarz Regionu powiadamia niezwłocznie 

wnioskodawcę, który uprawniony jest do otrzymania odpisu podjętej przez Organy 

uchwały. 



5. Wszystkie środki finansowe zebrane w ramach organizowanych przedsięwzięć 

przeznacza się jako pomoc finansową będącą pomocą społeczną, to jest na 

umożliwienie wnioskującej osobie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie jest ona w stanie pokonać za pomocą własnych uprawnień, zasobów i 

możliwości. 

6. Pozyskane środki finansowe z przedsięwzięć ujętych § 2 ust.1 uchwały, wpłacane są 

na konto Regionu, po czym Skarbnik przekazuje je na rachunek bankowy osoby, dla 

której działania pomocowe były prowadzone.  

 

§ 4 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organy mają prawo weryfikacji zgodności udzielanej pomocy finansowej z celem 

deklarowanym we wniosku oraz zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących postanowień Regulaminu, 

jak również w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, ostateczną decyzję 

podejmuje Zarząd Główny Związku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


