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PLAN  PRACY 

Zarządu Głównego 

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
na 2023 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 podejmowanie prac związanych z 
odtworzeniem Regionów w miejscach, gdzie uległy one rozformowaniu. 
 

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 terminów 
do odwołania, utraconych 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 przygotować i udostępnić na 
stronie internetowej Związku mapę interaktywną miejsc pamięci, którą 
systematycznie uaktualniać. 
 

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  
25 - lecia Związku. 
 

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 wspólne z FSSM wystąpienie do 
właściwego ministra w zakresie znowelizowania rozporządzenia w sprawie pomocy 
socjalnej. 
 

 



 
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 
dofinansowaniem w nich 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) docieranie do przedstawicieli poszczególnych ,,opozycyjnych” partii politycznych 
przed wyborami parlamentarnymi w celu naświetlania konieczności zmian 
legislacyjnych mających na celu odwrócenie negatywnych skutków ustawy 
represyjnej, 

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

4) występowanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie konkretnych 
aspektów związanych z realizacją ustawy represyjnej przez ZER MSWiA oraz 
Ministra, 

5) kontynuowanie spotkań z Dyrektor ZER MSWiA w zakresie bieżących 
problemów środowiska emerytów niezwiązanych bezpośrednio z ustawą 
represyjną. 

 
9. Konsultować w ramach działalności wewnątrzzwiązkowej wszelkie projekty 

i plany działania w  celu wypracowania optymalnej decyzji. 
 

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

11. Współpracować z podmiotami wchodzącymi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP i innymi podmiotami w zakresie osiągania zbieżnych celów 
określonych w statucie ZEiRSG. 
 

12. Zapewnić udział wybranych członków 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. 
 

13. Kontynuować współpracę z Bractwem Mundurowym RP w zakresie wspólnych 
celów statutowych. 
 

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

15. Kontynuować współpracę z innymi stowarzyszeniami skupiającymi emerytów i 
rencistów formacji granicznych w celu osiągania wspólnych celów. 
 

16. Kontynuować współpracę z NSZZ FSG celem wypracowywania wspólnych 
przedsięwzięć łączących byłych i obecnych funkcjonariuszy. 
 



17. Kontynuować w ramach powołanego Komitetu ideę powstania Muzeum Formacji 
Granicznych. 
 

18. Włączać się w działania organizacji pozarządowych, których celem jest budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. 
 

19. Realizować postanowienia statutu oraz programu działania w kadencji 2021-2025. 
 

20. Integrować środowiska ZEiRSG poprzez pozyskiwanie nowych członków, byłych 
funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP, jak i pracowników cywilnych SG. Położyć 
nacisk na pozyskiwanie członków wspierających Związek. 
 

21. Reprezentować interesy członków Związku wobec organów władzy i administracji. 
 

22. Propagować Związek na zewnątrz. 
 

Główne formy działania: 

 

1. Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej 

poprzez: 

1) udział Zarządów Regionów w bardziej efektywnym wykorzystania funduszu socjalnego 

poprzez uściślenie współpracy w tym zakresie z Komendantami Oddziałów SG w 

ramach komisji socjalnych (dążenie do wprowadzenia członka ZEiRSG z danego 

Regionu jako pełnoprawnego członka Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej);  

2) 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 

uzasadnienia); 

3) zawiązywanie porozumień stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych  

w rejonach funkcjonowania Regionów Związku; 

4) wypracowanie wspólnych działań z TOZ NSZZFSG w regionach działania; 

5) organizowanie wspólnych imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz turystycznym w ramach porozumień ze stowarzyszeniami, jak również 

z TOZ NSZZFSG; 

6) ukierunkowanie pracy Zarządów Regionów na zwiększenie dotarcia z ważnymi treściami 

odnośnie wydarzeń w kraju, w szczególności dot. emerytów i rencistów SG; 

7) popularyzacja działania Związku w elektronicznych mediach społecznościowych, dbanie 

o ich profesjonalizm i przenoszenie ich na stronę internetową Związku; 

8) 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 2023* 

 

 

 

Lp. Przedsięwzięcie Termin Odpowiedzialny Uwagi o 
wykonaniu 

1. Kontynuacja spotkań z Dyrektor 
ZER MSWiA w celu rozwiązywania 
zgłaszanych przez środowisko 
emerytów i rencistów problemów. 

wg oddzielnych 
uzgodnień z ZER 
MSWiA 

 
Prezes Związku 

 

2. Aktualizacja  informacji 
dotyczących miejsc i tablic 
upamiętniających żołnierzy KOP i 
WOP celem naniesienia na mapę 
interaktywną 

Styczeń- marzec Zarząd Główny 
(Grzegorz 
Pieszko) 
Prezesi Regionów 

 

3. Udostępnienie przygotowanej 
mapy interaktywnej  miejsc i tablic 
upamiętniających żołnierzy KOP i 
WOP 

W  trakcie 
uroczystości 25-
lecia Związku 

Zarząd Główny 
(Grzegorz Pieszko, 
Jerzy Jankowski) 

 

4. Posiedzenie ZG ZEiRSG i GKR 
(poszerzone o Prezesów 
Regionów): 
- przyjęcie sprawozdań z realizacji 
zadań w roku 2022, 
- sprawy finansowe, realizacja 
budżetu w roku 2022, 
- przyjęcie budżetu na rok 2023, 
-plan organizacji obchodów 25-
lecia Związku 

Marzec - 
kwiecień 

 
 
 
 

Prezydium ZG W 
zależności 
od sytuacji 
epidemiologi
cznej – 
możliwość 
posiedzenia 
zdalnego lub 
hybrydoweg
o 

5. Nadzór nad prowadzeniem 
kwartalnej sprawozdawczości dot. 
ilości członków zrzeszonych w 
Regionach, zebranych składek i 
zaległości w ich opłacaniu oraz 
przekazywanego w określonym w 
przepisach terminie odpisu ze 
składki członkowskiej do Zarządu 
Głównego ZEiRSG" 

W terminie do 5 
dni po 
zakończeniu I, II i 
III kwartału oraz 
do dnia 28 
grudnia IV 
kwartału 

Główny Skarbnik 
Związku, 
Skarbnicy 
Regionów 

 

6. Złożenie sprawozdania 
finansowego do właściwego 
Urzędu Skarbowego - CIT 8 

Zgodnie z 
ustawowym 
terminem 

Wiceprezes FS 
Główny Skarbik 
Związku 

 

7. Działania promocyjne związane z 
pozyskiwaniem środków 
finansowych na zorganizowanie 
obchodów 25 lecia Związku oraz 
wykonania odznak ,,Zasłużony dla 
Związku”. 

Styczeń- maj Zarząd Główny 
Zarządy Regionów 
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Centralne obchody 25 lecia 
Związku 

Czerwiec - 
wrzesień 

Zarząd Główny 
 

 

Dokładny termin 
i miejsce ustali 

ZG  na I  
posiedzeniu w 

2023 r. 

9. Przygotowanie i złożenie wniosku 
o wpisanie Związku jako 
organizacji PP 

I kwartał Prezes Związku 
Wiceprezes - FS 

 

10. Posiedzenia Prezydium i Zarządu 
Głównego ZEiRSG 

Według potrzeb, 
nie rzadziej niż 
raz w kwartale w 
trybie zdalnym 

Zarząd Główny 

 
 

11. Obchody: 
- święta Straży Granicznej 
- rocznicy powołania WOP 

Maj – czerwiec Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

12, Udział drużyn Regionów i ZG w 
jubileuszowym 50 rajdzie Górskim 
„Szlakiem obrońców granic” 

czerwiec Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

 

13. Analiza efektów współpracy z 
WDB, brokerami 
ubezpieczeniowymi 

Termin – według 
oddzielnych 
uzgodnień z WDB 

Zarząd Główny 

 
 

14. Udział w obchodach świąt 
państwowych, rocznicach  czynu 
zbrojnego, walk 
niepodległościowych narodu 
polskiego 

Według planu 
rocznego 
Regionów 

Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 

 

 

15. Prowadzenie strony internetowej 
Związku i strony na FB 

Cały rok Zarząd Główny 

kol. J. Jankowski, 
kol. M. Kolanko 

 

16. Praca członków Zarządu FSSM 
RP 

 

Według terminów 
FSSM RP 

Zarząd Główny 

 
 

17. V Konferencja Kołobrzeskiego 
Porozumienia Emerytów  i 
Rencistów Służb Mundurowych 

Wrzesień Prezydium ZG, 
Kol. Z. Hadaś, 
Region Kołobrzeg 

 

18. Obchody Dnia Weterana Służby 
Granicznej 

Wrzesień Prezesi Regionów  

19. Współdziałanie z: NSZZ FSG, 
ZŻWP, SE i R Policji, ZBF SOP, 
Bractwem  Mundurowym i innymi 
stowarzyszeniami tworzącymi 
FSSM 

Na bieżąco Zarząd Główny 

 
 

20. Współpraca z: KG SG, KO SG, 
Kom. Ośrodków Szkolenia SG 

Na bieżąco Zarząd Główny 

 
 

21. Współpraca z regionalnymi 
stowarzyszeniami emerytów i 
rencistów mundurowych. 

Na bieżąco Zarząd Główny 

Prezesi Regionów 

 

22. Współpraca z lokalnymi organiza-
cjami pozarządowymi. Delegować 
wybranych przedstawicieli w celu 
uzyskania wsparcia społecznego. 

Cały rok Zarządy Regionów  



 

23. 
 
Wypracowanie zasad działania 
Związku w okresie 
poprzedzającym wybory 
parlamentarne w kierunku 
uzyskania jak największego 
wpływu na zainteresowanie partii 
politycznych zmianą ustawy 
represyjnej 

 
Luty - maj 

 
Zarząd Główny 

 

 

24. Mobilizowanie członków Związku 
do udziału w komisjach 
wyborczych w trakcie wyborów 
parlamentarnych 

W miesiącu 
poprzedzającym 
wybory 

Zarząd Główny 

Zarządy Regionów 
 

25. Ustalenie opłaty wpisowej i składki 
członkowskiej na 2024r. 

Do 30 listopada Zarząd Główny  

26. Opracowanie planu pracy na  
2024r. 

Do 31 grudnia Zarząd Główny 

 
 

27. Realizacja wszelkich dodatkowych 
zadań wynikających z życia 
Związku, dodatkowo uzupełniać 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.    


