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       Warszawa dn. 14.07.2022 r.2022 r. 

 

 
U C H W A Ł A  NR 17 /2022 

Zarządu Głównego  
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dnia 14 lipca 2022 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom 

Związku oraz podejmowania innych działań pomocowych wobec emerytów i rencistów 

formacji granicznych, a także wdów (wdowców) i sierot po funkcjonariuszach, 

żołnierzach i pracownikach formacji granicznych 

 
 
 

 Na podstawie § 31 ust. 10  w zw. z § 11 ust.6 pkt 1 Statutu Związku postanawia się, 

co następuje: 

 

      § 1. 

 

1. Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy finansowej członkom Związku oraz 

podejmowania innych działań pomocowych wobec emerytów i rencistów formacji 

granicznych, a także wdów (wdowców) i sierot po funkcjonariuszach, żołnierzach i 

pracownikach formacji granicznych stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Zobowiązuje się Głównego Skarbnika Związku oraz Skarbników Regionów do 

prowadzenia ewidencji udzielanych świadczeń w ramach pomocy finansowej. 

3. Skarbnicy Regionów wykazują w sporządzanym bilansie za rok poprzedni łączną 

wartość otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na cele pomocy finansowej 

członkom Związku oraz wartość udzielonej pomocy finansowej.   

 

§ 2. 

 

1. Zarząd Główny oraz Zarządy Regionów mogą podejmować przedsięwzięcia, w tym 

organizować zbiórki publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o 

zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1672), należące do 

sfery zadań publicznych z przeznaczeniem na określone działania pomocowe dla 

osób wymienionych w § 11 ust. 6 pkt 1 Statutu, będących w szczególnie trudnej 

sytuacji, której nie są w stanie pokonać za pomocą własnych uprawnień, zasobów i 

możliwości, a przede wszystkim na pomoc w sfinansowaniu odpłatnych zabiegów 

leczniczych ratujących życie lub zdrowie. 

2. Zasady realizacji przedsięwzięć ujętych w ust. 1 określa odrębna uchwała Zarządu 

Głównego. 

http://www.emeryci-sg.org.pl/


3. W przypadku, gdy udzielana pomoc finansowa jednej osobie w okresie 5 lat może 

przekroczyć kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043), należy przy jej 

udzielaniu udokumentować, że jest ona przyznana w ramach pomocy społecznej. 

 

§ 3. 

 

1. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu Głównego, uchwałę przyjęto 

jednogłośnie 

2. Uchwała została podjęta w trybie głosowania elektronicznego, w sposób określony  

w § 10 Regulaminu Pracy Zarządu Głównego i Zarządu Regionu. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Związku. 

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY 

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 

STRAŻY GRANICZNEJ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

SekretarzRegionu 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

    .................................... 

     
(miejscowość , data) 

................................................. 

imię i nazwisko wnioskującego 

................................................ 
 telefon, e-mail 

................................................ 
nr rachunku bankowego 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

Zarząd Regionu 

................................................ 

 
WNIOSEK 

o przyznanie pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną * 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

(uzasadnienie ) 

Oświadczam, że korzystalem (nie korzystałem) z funduszu socjalnegow związku z sytuacją ujetą  

we wniosku w roku …………, otrzymałem świadczenie w wysokości………………..zł. * 
 

Oświadczam, że powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania pomocy finansowej określonym  

Uchwałą Nr 17/2022 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 14.07.2022 r. 

 

 

 
 

 ______________________________  

Podpis wnioskodawcy  

 

 

* niepotrzebne skreśłić 



 

 

Opinia Skarbnika……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

............................................ 

(podpis Skarbnika) 

Wypełnia Prezes Regionu (osoba przez niego wyznaczona) 

1. Proponuję przyznać pomoc finansową (odmówić przyznania pomocy finansowej)* 

2. Wysokość proponowanej pomocy finansowej: .................................................................................  

3. Krótkie uzasadnienie: .................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

................................. 

(podpis) 

 

1. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Zarządu Regionu udzielono pomoc finansową w wysokości 

......................  zł.  Poinformowano wnioskującego poprzez .................... (wskazać sposób powiadomienia) * 

2. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Zarządu Regionu odmówiono udzielenia  pomocy 

finansowej.Poinformowano wnioskującego poprzez ...................... (wskazać sposób powiadomienia)* 

3. W zwiazku z niewystarczającymi środkami wlasnymi skierowano wniosek o udzielenie pomocy finansowej 

do Prezydium Zarządu Głównego.  Poinformowano wnioskującego poprzez ...................... (wskazać sposób 

powiadomienia) * 

4. Pomoc finansową w wysokości ....................... zł przesłano na wskazany rachunek wnioskującego w dniu 

..........................................* 

................................. 

(podpis Prezesa Regionu) 

* niepotrzebne skreśłić 

 

 

 



  Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej kierowany do Prezydium ZG 

.................................... 

(miejscowość , data)
 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

Zarząd Regionu  

................................................ 
      

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
 

Prezydium Zarządu Głównego 
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną,  

życiową i materialną dla członka Regionu  

 

W związku niewystarczającymi lub zbyt małymi* środkami finansowymi Regionu  

do udzielenia pomocy w określonej wysokości dla członka Regionu: ..................................................... wnioskuję 

o przyznanie pomocy finansowej wnioskującemu w wyskości ................. zł.(dofinansowanie Regionu w kwocie 

............zł ) * 

 

UZASADNIENIE 

1. W dniu ................  do Zarządu Regionu...................(nazwa Regionu)............ wpłynął wniosek .................... 

(imię i nazwisko wnioskującego o pomoc finansową).  

2. Region .................(nazwa Regionu)......... na dzień wpływu wniosku posiada na koncie ...................... zł. 

3. Na liczbę ........................ członków Regionu w roku poprzednim składki opłaciło ..................... członków, w 

poprzednich kwartałach br. kładki opłaciło .................... członków.  

4. Podać ewentualne dodatkowe uzasadnienie zasadności przyznania pomocy finansowej  

nie wymienione w złożonym wniosku przez wnioskującego, a pozyskane od niego lub będące 

 w posiadaniu Zarządu Regionu. 

5. Wskazać w jakiej wysokości Zarząd Regionu jest w stanie przyznać pomoc finansową  

ze środków własnych.*
 

 ______________________________  

Podpis Prezesa Regionu 

 
* niepotrzebne skreslić 

Załącznik: Wniosek ..(imię i nazwisko wnioskującego).............. o przyznanie pomocy finansowej. 

 

 

 

 



Opinia Głównego Skarbnika Związku…………………………………………........................ 

................................................................................................................................................... 

............................................ 

(podpis Głównego Skarbnika Związku) 

Wypełnia Prezes Związku (Wiceprezes ds. finansowo-społecznych ) 

1. Proponuję przyznać pomoc finansową (odmówić przyznania pomocy finansowej), dofinansować Region 

....(nazwa Regionu)...................... * 

2. Wysokość proponowanej pomocy finansowej  ................... zł,  (dofinsowanie Regionu 

..........................(nazwa Regionu)...............................w  kwocie ............................................ zł* 

3. Krótkie uzasadnienie: ....................................................................................................... ............. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................. 

(podpis) 

1. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Prezydium Zarządu Głównego udzielono pomoc finansową w 

wysokości ......................  zł.* 

2. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Prezydium Zarządu Głównego udzielono dofinsowania Regionu 

.......(nazwa Regionu)..... w wysokości ......................  zł.* 

3. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Prezydium Zarządu Głównego odmówiono udzielenia  pomocy 

finansowej.* 

4. Pomoc finansową w wysokości ....................... zł przesłano na rachunek Regiomu .....................(nazwa 

Regionu)...... w dniu ..........................................* 

5. UchwałęNr ............... z dnia  ...............  Prezydium Zarządu Głównego w dniu ...........przesłano do Regionu 

.....................(nazwa Regionu).............................. 

................................. 

(podpis Prezesa Związku) 

* niepotrzebne skreśłić 

 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

Wzór wniosku o podjęcie przez Region Związku organizacji przedsięwzięcia w celu udzielenia 

pomocy finansowej w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

    .................................... 

     
(miejscowość , data) 

................................................. 
imię i nazwisko wnioskującego 

................................................ 
 telefon, e-mail 

................................................ 
nr rachunku bankowego 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

Zarząd Regionu 

................................................ 

 
 

WNIOSEK 

o podjęcie się organizacji przedsięwzięcia w celu przyznanie pomocy finansowej w związku z trudną 

sytuacją rodzinną, życiową i materialną* 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Opisać zasadnośc przeprowadzenia okreśłonych działań pomocowych przez Region Związku, np. organizację 

festynu, pikniku, licytacji itp. ze sprzedażą np. wyrobów własnych, darowizn itp,. Należy wskazać na trudną 

sytuację, uzasadnić ją.) Bezwzględnie wskazać na własny udział - lub osób najbliższych,  znajomych, 

instytucji i zaangażowanie w przeprowadzenie przedsięwzięcia, np. wniesienie okreśłonego wkładu 

własnego – osobowego i rzeczowego, przekazanie okreśłonych darowizn do licytacji, sprzedaży, itp.) 

Oświadczam, że korzystałem (nie korzystałem)* z funduszu socjalnego w celu wskazanym we wniosku. 

Otrzymałem zapomogę, dopłatę* w wysokości……..… zł. 

Oświadczam, że korzystałem/korzystam (nie korzystałem)* z innej pomocy ze źródeł zgodnych  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w celu wskazanym we wniosku. Otrzymałem zapomogę, 

dopłatę* w wysokości…….… zł 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania pomocy finansowej określonym  

Uchwałą Nr 17/2022 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 14.07.2022 r. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 ______________________________  

Podpis wnioskodawcy  

 
 



Wypełnia Prezes Regionu (osoba przez niego wyznaczona) 

1. Proponuję przeprowadzić następujące działania (zorganizować następujące przedsięwzięcia)*:  

..................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Z uwagi na .................(uzasadnić).......... Zarząd Regionu nie ma możliwości zorganizowania  

i przeprowadzenia wnioskowanych przez .............. (imię i nazwisko osoby wnioskującej) przedsięwzięć. 

3. Krótkie uzasadnienie: .................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................. 

(podpis) 

 

1. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Zarządu Regionu postanowiono zorganizować działania pomocowe 

..….(podac jakie) .......................  Poinformowano wnioskującego poprzez ...................... (wskazać sposób 

powiadomienia) * 

2. Uchwałą Nr ............... z dnia  ...............  Zarządu Regionu odmówiono zorganizowania działań pomocowych 

..….(podac jakie) ........................Poinformowano wnioskującego poprzez ...................... (wskazać sposób 

powiadomienia)* 

................................. 

(podpis Prezesa Regionu) 

 

* niepotrzebne skreśłić 

 

 


