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U C H W A Ł A nr 21/2022 

 
Zarządu Głównego  

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
z dnia 8 listopada 2022r. 

 
w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej  

oraz zasad ich podziału w 2023r. 
 

 
 Na podstawie  § 31 ust. 8 i § 58 ust. 1 - 3 Statutu Związku Emerytów  
i Rencistów Straży Granicznej uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. W 2023 roku wysokość jednorazowej opłaty wpisowej od nowo wstępujących  

do Związku członków zwyczajnych i wspierających wynosi 15,00 zł.  
 

2. W 2023 roku wysokość składki członkowskiej wynosi: 
 

1) dla członków Związku wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5, ust. 2 Statutu 
Związku – nie mniej niż 10,00 zł. miesięcznie; 

2) dla członków Związku wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Związku  
– 7,50 zł. miesięcznie; 

3) dla członków poszkodowanych ustawą represyjną – 7.50 zł miesięcznie; 
4) zwalnia się ze składki członkowskiej członków Związku wymienionych  

w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Związku 
 

3. Ustala się następujące zasady podziału środków finansowych z tytułu opłaty 
wpisowej i składki członkowskiej: 
 

1) opłata wpisowa – przeznaczona jest na potrzeby władz naczelnych Związku,  
w tym na koszty wydruku legitymacji i wykonanie znaczka Związku;  
 

2) z każdej składki członkowskiej: 
 

a) osób wymienionych w ust. 2 pkt. 1 kwotę w wysokości 4,00 zł przeznacza  
się na potrzeby władz naczelnych Związku, pozostałą kwotę przeznacza  
się na potrzeby macierzystego Regionu członka Związku,  



b) osób wymienionych w ust. 2 pkt. 2 kwotę w wysokości 5,00 zł przeznacza  
się na potrzeby  macierzystego Regionu członka Związku, kwotę  
w wysokości 2,50 zł. przeznacza się na potrzeby władz naczelnych Związku. 

c) osób wymienionych w ust. 2 pkt. 3 kwotę w wysokości 5.00 zł. przeznacza  
się na potrzeby macierzystego Regionu członka Związku kwotę  
w wysokości 2,50 zł. przeznacza się na potrzeby władz naczelnych Związku. 

 
 

§ 2. 
 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i obowiązuje  
do 31 grudnia 2023 r. 

3. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku. 
 

 
 

               ZARZĄD GŁÓWNY 
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 
             STRAŻY GRANICZNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do zmian w stosunku do poprzedniej uchwały 
 

1. Wysokość składki była pozostawiona w niezmienionej wysokości od 2017 
roku. 

 
2. Jej obecna wysokość została skalkulowana adekwatnie do zadań, jakie zostały 

postawione do zrealizowania przed Zarządem Głównym oraz Zarządami 
Regionów w nadchodzącym roku, między innymi obchodami 25-lecia 
założenia Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.  

     Przy ustalaniu wysokości składki wzięta została również pod uwagę sytuacja  
     społeczno – gospodarcza jaka panuje w naszym kraju (inflacja, wzrost kosztów  
     związanych z prowadzeniem działalności, w tym działalności naszej  
     organizacji). 
 
3. Wzrost wysokości składek będzie miał również pozytywny wpływ dla 

poszczególnych Regionów, gdyż będą dysponowały większą ilością środków 
finansowych zgromadzonych na kontach jednostek terenowych.  
Środki te zgodnie z decyzjami władz Regionów będzie można przeznaczyć 
między innymi na statutowe działania (np. Aktywne oddziaływanie w kierunku 
kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i  Narodowi oraz właściwej 
postawy obywatelskiej i etyczno – moralnej, a także pielęgnowanie i utrwalanie 
tradycji polskich formacji granicznych;  Organizowanie działalności kulturalnej 
w środowisku emerytów i rencistów służb mundurowych, ich rodzin  oraz 
wśród młodzieży w celu podtrzymywania tradycji narodowej  i rozwoju 
świadomości obywatelskiej).  

 
4. W dalszym ciągu ze składki zwolnieni pozostają członkowie wspierający   

i honorowi, co podyktowane jest dalszym pozyskiwaniem nowych członków 
wspierających m.in.  z kręgów członków naszych rodzin i znajomych. Wzrost 
ilości tych osób może w znacznym stopniu ułatwić  zaangażowanie szerszego 
środowiska w sprawy Związku oraz organizacje szeregu przedsięwzięć  
i imprez. Wsparcie działalności Naszego Związku to nie tylko środki finansowe, 
ale też inne formy i działania promujące środowisko pograniczników  
w społeczeństwie. 

 
 

 
 
 
 
 


