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Kalendarium związkowe
19.01.2011 r.
Wystąpienie do MSWiA w związku z brakiem działań w sprawie
zmiany przepisów dot. tzw dopłaty do wypoczynku NSZZ FSG
opracował i przesłał projekt
rozporządzenia MSWiA w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi SG i członkom
jego rodziny.
9-10.03.2011r.
posiedzenie KKW NSZZ FSG
28.03.2011r.
KKW NSZZ FSG ustanawia adwokat dr Martę Derlatkę pełnomocnikiem prawnym do reprezentowania KKW NSZZ FSG
przed Trybunałem Konstytucyjnym.
30.03.2011r.
spotkanie Wiceprzewodniczącego KKW NSZZ FSG kol. Jacka Zakrzewskiego z Zastępcą
Dyrektora BKiSZ KGSG w sprawie uwag NSZZ FSG do projektu rozporządzenia MSWiA dot.
rozkładu czasu służby funkcjonariuszy SG.
12.05.2011r.
NSZZ FSG wraz z BL SG zorganizowało przeprowadzenie
zbiórki na wykonanie pomnika
bądź tablicy upamiętniającej
tragiczną śmierć funkcjonariuszy III Wydziału Lotniczego z
siedzibą w Białymstoku.
13-15.05.2011r.
posiedzenie KKW NSZZ FSG i
KKR NSZZ FSG i udział w uroczystościach związanych z obchodami jubileuszu 20-lecia SG
w Gdańsku.
26.05.2011r.
posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
– rozpatrzenie przedstawionej
przez MSWiA informacji o realizacji w 2010 roku programu modernizacji Policji Straży
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Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007-2011
03.06.2011r.
Posiedzenie Prezydium KKW i
podjęte stanowisko Prezydium
KKW NSZZ FSG w sprawie założeń nowej ustawy emerytalnej.
19-22.06.2011r.
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Sulejowie organizowany przez Federację Związków
Zawodowych Służb Mundurowych.
27-30.06.2011r.
X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów NSZZ FSG
i obchody 20-tej rocznicy powstania NSZZ FSG w Sękocinie
Starym.
28.06.2011r.
posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu państwa za
okres od 1 stycznia do 31grudnia 2010r.
01-04.08.2011r. Międzynarodowe Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Siatkowej w
Kętrzynie organizowane przez
NSZZ FSG.
30-31.08.2011r.
Mistrzostwa SG w Piłce Nożnej w Koszalinie organizowane
przez NSZZ FSG połączone z
posiedzeniem KKW NSZZ FSG.
06-07.10.2011r.
posiedzenie KKW NSZZ FSG w
Wieliczce.
07-08-.11.2011r.
Posiedzenie Prezydium KKW w
Warszawie.
14.11.2011r.
spotkanie Przewodniczącego
KKW NSZZ FSG Mariusza Tyla
oraz
Wiceprzewodniczącego
Jacka Zakrzewskiego z Zastępcą KG SG gen. bryg. Markiem

Borkowskim strona związkowa
przedstawiła złą sytuację panującą wśród funkcjonariuszy
SG m.in. brakiem wzrostu uposażeń, likwidacją dodatku dla
przewodników psów służbowych.
29.11.2011r.
KKW NSZZ FSG wystąpiło do
Komendanta Głównego SG z
postulatem między innymi w
sprawie lokali służbowych.
06.12.2011r.
NSZZ FSG wystąpiło do Pana
MSW Jacka Cichockiego w sprawie funkcjonariuszy SG sprawujących opiekę nad psami
służbowymi.
12.12.2012r.
spotkanie rządowo – związkowe w sprawie systemu emerytalnego.
12-13.12.2011r.
posiedzenie KKW NSZZ FSG i KKR
NSZZ FSG w dniu 13.12.2011r.
KKW NSZZ FSG ogłosiło pogotowie protestacyjne.
16.12.2011r.
NSZZ FSG składa wniosek do
Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o
zwiększenie kwoty bazowej
dla funkcjonariusz SG w części budżetowej 42- sprawy wewnętrzne.
19.12.2011r.
spotkanie FZZSM na którym
postanowiono powołać Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.
21.12.2011r.
w związku z brakiem wzrostu
uposażeń dla funkcjonariuszy
SG oflagowane zostały flagami
NSZZ FSG budynki służbowe
Straży Granicznej.
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Kilka słów od redakcji
Po długiej nieobecności oddajemy Państwu nowy numer kwartalnika „Na Naszej Rubieży”. Miniony
rok był bogaty w wydarzenia, które
mogły trafić na łamy tego pisma, ale
niestety z powodu braku odpowiednio zmotywowanych autorów zostały
pominięte. W związku z tym, że w
tym numerze pominięto takie znaczące wydarzenia jak negocjacje w
sprawie założeń do zmiany ustawy o
emeryturach policyjnych oraz o obchodach XX – lecia powstania NSZZ
FSG pozwolę sobie pokrótce opisać
te dwa wydarzenia.
Obchody XX – lecia powstania
NSZZ FSG odbyły się 29 czerwca 2011
r. w katedrze polowej Wojska Polskiego dokładnie w dwudziestą rocznicę
powstania zawiązku. Dwadzieścia lat
wcześniej 29 czerwca 1991 r. odbył
się zjazd założycielski Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie tego zjazdu powołano władze i statut związku. Po mszy
św. przedstawiciele Krajowej Komisji
Wykonawczej w towarzystwie przedstawicieli związków zawodowych
zrzeszonych w Forum Służb Mundurowych złożyli wieniec pod Pomnikiem
Powstania Warszawskiego. Następnie
uroczystości przeniosły się do hotelu
„Groman” w Sękocinie Starym, gdzie
zasłużonym działaczom związku oraz
przyjaciołom związku wręczono odznaczenia państwowe i medale wydane z okazji XX – lecia związku. Po
części oficjalnej wysłuchano koncertu orkiestry reprezentacyjnej Straży
Granicznej oraz występu kabaretu

„Chaetle”, którym rozpoczęto część
nieoficjalną.
Drugim ważnym wydarzeniem, które toczyło się w tle wydarzeń 2011 r. były negocjacje
prowadzone przez Forum Służb Mundurowych, do którego należy NSZZ
FSG. Na początku 2011 r. powołano
podkomisje, które miały opracować
złożenia do nowej ustawy emerytalnej w ramach swojej właściwości.
Wypracowane przez komisję założenia do nowej emerytury policyjnej,
która ma dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy przyjętych po wejściu
w życie nowej ustawy i będzie uzależniona od wypracowania 25 lat w
służbie bez ograniczeń wiekowych.
Nie doprecyzowano czy będzie można łączyć emeryturę i rentę chorobową. Zakaz łączenia uprawnień
emerytalnych i rentowych jest o tyle
niebezpieczny gdyż dotyczy również
emerytów którzy nie mają przyznanych uprawnień rentowych na stałe. Niestety na spotkaniu w dniu 31
sierpnia 2011 r. minister Michał Boni
stwierdził, że nie ma mandatu aby
potwierdzić wypracowany konsensus.
Koniec roku 2011 r. pomimo
wszystkich wątpliwości związanych
ze zmianą przepisów emerytalnych,
ubóstwem budżetu SG oraz brakiem
podwyżek od trzech lat przez chwilę
błysnął światełkiem nadziei na lepsze
jutro. Po wysłuchaniu expose premiera jak każdy z Nas po pojęciem „300
zł miesięcznie dla żołnierzy i policjantów” zrozumiałem, że te słowa
dotyczą również funkcjonariuszy SG.
Tym boleśniejsze była informacja Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych, że expose premiera należy czytać dosłownie
i słowo „policjant” nie dotyczy strażaków, strażników więziennych i Nas,
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W wyniku braku podwyżek od trzech
lat dochodzi do takich paradoksów,
że koledzy którzy odeszli na emeryturę trzy lata wcześniej mają emerytury w tej samej wysokości jak pensje
funkcjonariuszy w służbie. Obecna
sytuacja jest tragiczna i nie do wytrzymania na dłuższą metę. W związku z tym zwracam się do koleżanek
i kolegów o intensyfikację działań
mających na celu pokazanie Naszego
niezadowolenia z obecnej sytuacji
finansowej nie tylko funkcjonariuszy
ale również formacji. Krajowa Komisja Wykonawcza podjęła uchwałę o
wszczęciu akcji protestacyjnej, proszę o wsparcie wszystkich przedsięwzięć jakie zostaną zaplanowane w
ramach tej akcji.
Na zakończenie zwracam się do
wszystkich czytelników, którzy mają
lekkie i chcą wspomóc zespół redakcyjny w tworzeniu tego pisma, aby
nadsyłali swoje propozycje do następnych numerów „Na Naszej Rubieży”.
Jarosław Niewiński

Quo vadis formacjo
Zacząłem górnolotnie, celowo odnosząc się do łacińskich słów: „dokąd
zmierzasz”, ponieważ dookoła wciąż
słyszę rozmowy funkcjonariuszek i
funkcjonariuszy, poszukujących odpowiedzi na to jakże ważne dla nas
pytanie, często sam je sobie zadaję,
bezskutecznie poszukując jasnej odpowiedzi. Zdarza się, że z własnej
bezsilności, braku wiedzy w zakresie dokąd podąża Straż Graniczna i
na jakim etapie transformacji już

się znajduje oraz podkreślenia przykrych emocji towarzyszących temu
zagadnieniu rozmawiający też używają sformułowań z łaciny, ale tej
podwórkowej, niecenzuralnej. Obrazuje to poziom niezadowolenia sposobem wdrażania w życie obecnych
pomysłów na Straż Graniczną,
w których poza tym, że często nie
korelują z zapisami dokumentów o
charakterze strategicznym lub zapisy mają charakter wtórny w stosun-

ku do rozwiązań, to dodatkowo brak
w tym wszystkim podmiotowego, a
poprzez to i uczciwego traktowania
człowieka. Zwłaszcza takiego, który
z SG wiąże swoją przyszłość. Według
mnie to właśnie ludzie i to, co sobą
reprezentują, stanowi podstawowe
dobro tej formacji, o które powinniśmy dbać, szczególnie w kontekście
przekształcania Straży Granicznej w
wiodącą polska służbę imigracyjną,
do czego będę nawiązywał w niniejNr 14, Rok IX, Grudzień 2011 r.
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szym artykule.
Na wszelkiego rodzaju odprawach,
ocenach wdrażania poszczególnych
etapów Koncepcji funkcjonowania
Straży Granicznej w latach 2009 –
2015 podkreśla się, jak już zaawansowani jesteśmy w osiągnięciu tego
„upragnionego” celu. Po drodze skupialiśmy się na wielu programach rządowych, strategiach, koncepcjach,
akcjach…, które w ogóle nie korelowały z tym kierunkiem transformacji,
zdobywaliśmy szereg dodatkowych
uprawnień, które zaczęły nas zbliżać
do innych służb krajowych. Zauważane to było przez opinię publiczną
jak również przez stronę rządową.
Zaczęliśmy stopniowo tracić naszą
tożsamość jako służba, a co gorsza
coraz częściej zauważam zanikanie
tego wg mnie nieodzownego elementu w relacji funkcjonariusz - instytucja. Warto zadać pytanie, jak
osiągnięcie tego „upragnionego” celu
wpisuje się w wizję polskiej polityki
migracyjnej i bezpieczeństwa. Jeżeli
nie pasujemy do tych realiów, to jest
droga donikąd, a my nadal będziemy
funkcjonować z roku na rok (jeżeli
się uda) i jako jedyna krajowa służba będziemy swoją efektywnością
uzasadniać nasz dalszy byt. Tęsknię
za tak nieodległym czasem, gdy na
poszczególnych szczeblach kariery
zawodowej interesowały mnie głównie stawiane przede mną zadania, a
dalsze funkcjonowanie formacji było
pewne. Dziś, jak większość funkcjonariuszy, rozpatruję tę kwestię na
wielu płaszczyznach. Obecny poziom
uwrażliwienia naszej społeczności w
tym aspekcie szczególnie pokazuje
ostatnio komentowany list pani Basi
ze Szczecina i możliwy wpływ tej korespondencji na dalsze losy formacji.
Sytuacja niepewności w zakresie dalszego funkcjonowania SG dodatkowo
pogłębiana jest samym przebiegiem
procesu reorganizacji poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych, przeciągającymi się pracami nad zmianą obecnego systemu
emerytalnego służb mundurowych i
ewentualnego wpływu tych prac na
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poszczególne uprawnienia. Taka permanentna niepewność zbiera swoje żniwo w postaci wcześniejszych
odejść funkcjonariuszy na emerytury, a tych młodszych przeważnie do
Policji.
Myślę, że obecnie nie stać nas na
stratę znacznego potencjału tych
doświadczonych ludzi, luki nie da
się szybko wypełnić nowoprzyjętymi
osobami, które sztywno będą realizowały obowiązujące przepisy, zalecenia, algorytmy …. Oczywiście kwestia
ta ma znaczenie tylko w przypadku
utrzymania zakładanego kierunku
przekształceń.
Obecnego stanu nie poprawiają też
docierające z różnych stron nieformalne informacje odnośnie pomysłów na przyszłość naszej formacji,
szczególnie w odniesieniu do terytorium kraju. Poniżej postaram się
przytoczyć kilka z nich, może ktoś
pokusi się o odpowiedź albo ktoś je
wreszcie formalnie zada:
- po EURO 2012 nastąpi rozwiązanie
SG, a całość zadań przejmie głównie
Policja, częściowo Urząd do Spraw
Cudzoziemców i Służba Celna,
- po EURO 2012 nastąpi rozwiązanie
SG na terenie kraju (wprowadzenie
tzw. systemu fińskiego),
- w tej drugiej sytuacji zreformowana zostanie też KGSG poprzez wyodrębnienie struktury w MSW, podobnie
jak w przypadku Służby Celnej,
- podobno już są pomysły na stopniowe przejmowanie pionu operacyjno –
śledczego przez Policję,
- tylko zmiana ministra uchroniła nas
przed nieuniknioną likwidacją formacji w najbliższym czasie, ale nie wiadomo, jakie plany ma obecnie sprawujący ten urząd.
Mam nadzieję, że to tylko fantazje,
ale jeżeli któraś z tych tez znajduje potwierdzenie, to my jako funkcjonariusze Straży Granicznej chyba
zasłużyliśmy na informację, jaki pomysł na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem
nielegalnej migracji oraz ochroną
granicy państwowej i kontrolą ruchu
granicznego obecnie jest wdrażany

lub przewidziany do wdrożenia oraz
w jakich ramach czasowych to się odbędzie.
W kontekście tych niepotwierdzonych
informacji niepokojące są podejmowane już na tym etapie działania,
szczególnie w stosunku do oddziałów realizujących zadania na terenie kraju, które jasno wskazują, że
czas rozbudowy i świetności formacji
już dawno minął, a obecnie gramy o
przetrwanie, chociażby na respiratorze (obniżanie etatu poszczególnych
oddziałów, mechanizm skutkujący
zmniejszaniem ilości stanowisk zastępców naczelnika lub kierownika sekcji, perspektywicznie niższe
kategorie placówek). Dynamiczny
odpływ doświadczonej kadry, który
jest uzupełniany tylko w niewielkim
zakresie nowymi funkcjonariuszami.
Tylko szkoda, że gdzieś po drodze
zgubił się wynikający z założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania
Straży Granicznej i samej koncepcji
cel strategiczny formacji przekształcanie Straży Granicznej w wiodącą
polską służbę imigracyjną.
W mojej ocenie jako osoby mocno
angażującej się w życie zawodowe i
związkowe dobrnęliśmy do wysokiego muru, który jak pokazuje historia
posiadamy potencjał by przeskoczyć
i skupić się na wiodących zadaniach
formacji lub pod którym wypadnie
nam się poddać.
Na zakończenie życzę w Nowym 2012
Roku, aby wszyscy czytelnicy mogli
spokojnie służyć ojczyźnie w szeregach Straży Granicznej bez potrzeby
rozpraszania uwagi na obszary, które
były poruszane w niniejszym artykule, a które powinny być nam zagwarantowane.
A.K.
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III Turniej Służb Mundurowych Powiatu Włodawskiego
W dniu 02.12.2011 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie odbył się
III Halowy Turniej Piłki Nożnej
Służb Mundurowych Powiatu Włodawskiego zorganizowany przez
Terenową Organizację Związkową NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej przy Placówce SG we
Włodawie. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn, w tym: reprezentacje Placówek Straży Granicznej
z Woli Uhruskiej, Zbereża, Włodawy, Dołhobrod, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej we Włodawie, Zakładu
Karnego we Włodawie oraz gościnnie, reprezentacje Komendy
Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej w Chełmie i Komendy
Głównej Straży Granicznej w Warszawie.
Zwycięzcą wyrównanego i rozegranego w duchu fair play turnieju została reprezentacja Komendy
NOSG w Chełmie, która w meczu
finałowym okazała się lepsza od
reprezentacji Placówki SG ze
Zbereża. Miejsce na podium wywalczyła także drużyna Komendy
Powiatowej PSP we Włodawie.
Dalsze miejsca zajęły drużyny:
4.Zakład Karny we Włodawie,
5.Komenda Główna SG w Warszawie,

6.Placówka SG we Włodawie,
7.Placówka SG w Dołhobrodach,
8.Placówka SG w Woli Uhruskiej,
9.Komenda Powiatowa Policji we
Włodawie.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Robert BORYSIUK z Placówki SG w Zbereżu, najlepszym
strzelcem – Maciej NASTAŁEK z
Placówki SG w Dołhobrodach, a
najlepszym zawodnikiem turnieju
– Jacek PŁOSZAJ z Komendy NOSG
w Chełmie.
Tytuł drużyny „Fair Play” zdobyła
reprezentacja gospodarzy – Placówki SG we Włodawie.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Włodawskiego Wiesław HOLACZUK, reprezentująca Burmistrza Włodawy
Joanna POGONOWSKA, Przewodniczący KKW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej kol. Mariusz TYL, Przewodniczący Organizacji Oddziałowej
NSZZFSG przy Komendzie Głównej
Straży Granicznej w Warszawie
kol. Paweł WYSOCKI, Przewodniczący Organizacji Oddziałowej
NSZZFSG przy NOSG kol. Andrzej
STANIEC oraz Komendant Placówki SG we Włodawie, mjr SG Piotr
Dumicz, który wraz z Przewodniczącym Terenowej Organizacji
NSZZ FSG we Włodawie, kol. Darkiem Grządkowskim profesjonalnie poprowadził całą imprezę.
Organizatorzy turnieju składają
wyrazy wdzięczności za umożliwienie przeprowadzenia turnieju
Panom Januszowi KORNELUKOWI,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
nr 3 we Włodawie oraz Eugeniuszowi OMELCZUK – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych i II
Liceum Ogólnokształcącego we
Włodawie.
Bogusław Kudelski
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X-lecia istnienia Placówki Straży Granicznej w Horodle
W dniu 15.11.2011 roku w Placówce
Straży Granicznej w Horodle odbyły się uroczystości X-lecia otwarcia
placówki oraz V rocznica nadania jej
imienia - mjr Tadeusza Persza. Wśród
zaproszonych gości był Komendant
Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie gen. bryg. SG Jarosław Frączyk
oraz były Komendant NOSG – gen.
bryg. SG Marek Dominiak, który w
2001 roku dokonał jej otwarcia. W
uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych powiatu hrubieszowskiego,
gminy Horodło, służb mundurowych,
rodzina patrona placówki, kapelan
ks. płk Andrzej Puzon oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ
FSG w Chełmie, mjr SG Andrzej Staniec.
W trakcie uroczystości, Komendant
NOSG - gen. bryg. SG Jarosław Frączyk wręczył akty mianowania na
kolejny stopień SG funkcjonariuszom
PSG Horodło: sierż. SG Marek Hajduk, sierż. SG Damian Bilik. Z okazji
Narodowego Święta Niepodległości,
nagrodą Komendanta Głównego SG
wyróżnieni zostali : st.chor.sztab. SG
Jacek Pawlik, mł.chor. SG Krzysztof
Kmieć oraz st.sierż. SG Mariusz Radelczuk.
Przewodniczący NSZZ FSG w Chełmie,
kol. Andrzej Staniec wręczył okolicznościowe odznaczenia z okazji XXlecia istnienia Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy SG. Wyróżnieni zostali: mł.chor. SG Andrzej Rosiński i
sierż.sztab. SG Sylwester Kubacki.
Końcowym akordem obchodów był
program artystyczny poświęcony
osobie patrona mjr Tadeusza Persza
w wykonaniu uczniów i zuchów Harcerskiej Służby Granicznej Zespołu
Szkół w Horodle oraz uczniów Liceum
o profilu Straż Graniczna.
Mariusz Lasko
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Wywiad z Komendantem NOSG w Chełmie – gen. bryg. SG Jarosławem Frączykiem
(pytania przygotował Bogusław Kudelski)
B.K: Panie Komendancie, od kwietnia
bieżącego roku dowodzi Pan Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej
w Chełmie, proszę o przedstawienie
jaki Oddział Pan zastał i co udało się
zmienić ?
Komendant: Nadbużański Oddział
Straży Granicznej jest obecnie największym Oddziałem chroniącym
granicę zewnętrzną RP na odcinku z
Ukrainą i Białorusią. W NOSG mimo iż
zrobiono już wiele i tu jako przykład
podam prawie w całości zrealizowaną modernizację systemu ochrony
granicy, to jednak pozostało jeszcze
wiele pracy, choćby dokończenie
budowy wież radiolokacyjnych oraz
Placówki SG w Ulhówku. W najbliższym czasie możemy się również
spodziewać otwarcia dwóch przejść
granicznych, w Dołhobyczowie oraz
Świdniku, a także prac przy modernizacji Komendy Oddziału. To co mnie
miło zaskoczyło, to duży potencjał
wśród funkcjonariuszy, których większość, bo ponad 60 procent posiada
wykształcenie wyższe. Kolejną sprawą jest sam region, w którym przyszło mi pracować, bowiem na każdym
kroku można się spotkać z wzajemnym przenikaniem się różnych religii
oraz kultur.
B.K.: Jak układa się Panu współpraca
z Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG
w Chełmie?
Komendant: Współpracę oceniam
jako konstruktywną, a sam Zarząd
Oddziałowy NSZZ FSG postrzegam
jako bardzo merytoryczny o dużym
zmyśle organizacyjnym, postulującym poprawę spraw socjalnych i bytowych funkcjonariuszy. Występuje
on również z wieloma cennymi inicjatywami w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Poprzez swoją działalność, sam Związek odbieram jako
wspierający w dużej mierze moje
działania, również w zakresie opiniowania i przedsięwzięć organizacyjno
– kadrowych.
B.K.: Panie generale, niedawno, podczas spotkania z członkami związków
zawodowych mówił Pan, że struktura
placówek NOSG z przejściami granicznymi będzie zmieniona, gdyż nie
może być tak, że np. Kierownik Grupy

Służby Granicznej jest bezpośrednim
przełożonym 150-200 funkcjonariuszy. Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie są to zmiany i co nowego wniosą?
Komendant: Problem ten dotyczy
dużych pod względem ilości funkcjonariuszy – Placówek SG z przejściami granicznymi. Po konsultacjach
przeprowadzonych z Komendantami
Placówek SG, została przygotowana
ich nowa struktura, która przewiduje podział grupy służby granicznej na
cztery mniejsze, ale za to specjalistyczne zespoły: 1) koordynacji służby, 2) kontroli ruchu granicznego, 3)
wsparcia specjalistycznego, 4) granicznego.
B.K.: Jaka jest możliwość na bazie
NOSG poprawy kwestii podstawowej,
czyli umundurowania (głównie umundurowanie specjalne). Jest to problemem nie tylko w NOSG?
Komendant: Odpowiadając na Pana
pytanie w kwestii umundurowania,
informuję, że wydawanie przedmiotów mundurowych funkcjonariuszom, w tym specjalistycznego, uzależnione jest od środków finansowych
posiadanych przez Oddział, dzięki
którym możliwy jest jego zakup. W
chwili obecnej przy dużych ograniczeniach ilościowych posiadanych
przedmiotów mundurowych w kat.
I zapotrzebowanie funkcjonariuszy
dotyczące ich wymiany realizowane
jest poprzez wydawanie tego samego
asortymentu w kat. II. Funkcjonariuszom, którzy nie posiadali niektórych
przedmiotów mundurowych wydawane są im w kat. I na złożony przez
nich wcześniej i pozytywnie zaopiniowany wniosek.
B.K.: Biorąc pod uwagę dotychczasową Pańską karierę, proszę powiedzieć, czy służba w NOSG, czyli na
granicy zewnętrznej wymaga większych wyrzeczeń, czy też jest taka
sama jak wszędzie?
Komendant: Służba w Straży Granicznej do łatwych nie należy, jednak
wkładając mundur i pracując w różnych Oddziałach oraz KGSG, służbę
zawsze traktowałem poważnie i na
każdym jej etapie starałem się wykazać dużym zaangażowaniem, wyzna-

jąc zasadę, by niczego nie odkładać
na potem. W systemie ochrony granicy permanentnej z jakim mamy do
czynienia w NOSG, spotykam się w
odróżnieniu od oddziałów na granicy
wewnętrznej z dużą ilością zdarzeń
granicznych, przypadkami nielegalnej migracji czy przemytu wyrobów
akcyzowych, co powoduje jeszcze
większą potrzebę zaangażowania w
służbę.
B.K.: Jak Pan Komendant widzi dalszą
współpracę z NSZZ FSG w Chełmie?
Komendant: Współpracę z NSZZ FSG
staram się opierać na zasadach partnerstwa. Patrząc w przyszłość, liczę na dalszą dobrą i konstruktywną
wspólną pracę.
B.K.: Na koniec chciałbym zadać pytanie odnośnie starszych funkcjonariuszy z 10-cio, 15-to letnim stażem,
którym nie dane było dostać się na
kurs chorążych, bądź kurs oficerski.
Jaka jest szansa, że przynajmniej
niektórzy z nich w najbliższym czasie
zrealizują swoje marzenia?
Komendant: W chwili obecnej na kursy oficerskie i kursy chorążych wysyłani będą funkcjonariusze, którzy już
teraz pracują na tych stanowiskach, a
nie posiadają jeszcze odpowiedniego
stopnia służbowego, bądź też funkcjonariusze, którzy znajdują się na
tzw. etatach łamanych. Oczywiście
nie wykluczam również możliwości
awansu podoficerów, którzy są zaangażowani w służbie i osiągają w niej
wymierne efekty. Nie bez znaczenia
jest tutaj również fakt doskonalenia
przez funkcjonariuszy swojej wiedzy
i umiejętności, również poprzez samokształcenie.
B.K.: Panie Generale, dziękuję za
rozmowę, życzę samych sukcesów,
realizacji zamierzonych celów i dalszej dobrej współpracy z Zarządem
Oddziałowym NSZZ FSG w Chełmie
Komendant: Ja również dziękuję za
rozmowę i pozostaję w poczuciu kontynuacji dalszej dobrej współpracy z
Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG w
Chełmie.
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Zmiany w Prezydium Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie
W dniach 23 - 24 września 2011
roku w Suścu na Roztoczu odbyła się Nadzwyczajna Konferencja
Oddziałowa NSZZ FSG w Chełmie.
Kilka dni wcześniej, podczas posiedzenia Zarządu Oddziałowego,
rezygnację z funkcji przewodniczącego złożył kol. Ryszard SUDUŁ.
Udział w konferencji wzięło 45
delegatek i delegatów z wszystkich Organizacji Terenowych
działających przy Nadbużańskim
Oddziale Straży Granicznej. Obradom gościnnie przyglądał się,
a także służył radą, Przewodniczący KKW, kol. Mariusz TYL. W
drugiej części Konferencji mieliśmy zaszczyt gościć: Komendanta
NOSG w Chełmie, gen. bryg. SG
Jarosława FRĄCZYKA, Komendantów Placówek SG: z Łaszczowa
ppłk SG Mariusza ZIEMBIŃSKIEGO,
z Kryłowa mjr SG Marka WRONĘ

oraz z Horodła kpt. SG Dariusza
ŁOPOCKIEGO, a także członków
Zarządu Oddziałowego NSSZZ FSG
w Białymstoku. Swoją obecnością
zaszczycili nas także przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
współpracujących z naszą organizacją związkową: EKU, Allianz,
Compensa, Generali, HDI, PZU.
Obrady rozpoczął ustępujący
Przewodniczący, kol. Ryszard SUDUŁ, który złożył sprawozdanie z
dwuletniej działalności Zarządu
Oddziałowego. Podobne złożyli
Wiceprzewodniczący Skarbnik,
kol. Andrzej STANIEC, a także
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Jarosław KOWALIK.
Wszystkie sprawozdania zostały
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przyjęte i przystąpiono do wyborów
Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie.
Z sali padły
dwie propozycje kandydatur:
kol.
Andrzeja
STAŃCA i kol.
Grzegorza
JURAKA. Po
krótkiej autoprezentacji
kandydatów
przeprowadzono tajne
głosowanie.
O jego wyniku poinformował Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej, kol. Dariusz
GRZĄDKOWSKI. Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego został wybrany kol. Andrzej STANIEC.
Kolejnym punktem obrad były wybory uzupełniające do Prezydium
Zarządu Oddziałowego. Zgłoszono
cztery kandydatury, w kolejności
: kol. Lecha SKIBICKIEGO (NOSG
Chełm),
kol.
Bogusława
KUDELSKIEGO (PSG
Hrebenne), kol.
Mariusza SZOPIŃSKIEGO(PSG Kryłów) i kol. Grzegorza JURAKA(NOSG Chełm). W
tajnym głosowaniu delegaci obdarzyli swoim zaufaniem kolegów:
Bogusława KUDELSKIEGO, Lecha
SKIBICKIEGO i Grzegorza JURAKA,
którzy tym samym uzupełnili skład
prezydium. Nowa struktura Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie przedstawia się następująco:
Przewodniczący – kol. Andrzej STANIEC
Wiceprzewodniczący Sekretarz –
kol. Grzegorz NIEWIADOMSKI
Wiceprzewodniczący Skarbnik – kol.
Lech SKIBICKI
Wiceprzewodniczący – kol. Bogusław KUDELSKI
Wiceprzewodniczący – kol. Grzegorz JURAK

Wiceprzewodniczący – kol. Piotr
ŚCIBAK

Końcowym akordem wyborów było
uzupełnienie składu Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu poparcie zyskali kol. Mariusz SKORNIEWSKI (PSG Łaszczów)
oraz kol. Ireneusz KOZIEJ (PSG Dorohusk).
Po zakończonych wyborach odbyły
się uroczystości wręczenia medali
„Za zasługi dla NSZZ FSG” i „XXlecia NSZZ FSG”. Na koniec podziękowaliśmy za dotychczasową pracę
na rzecz związków zawodowych,
ustępującemu z funkcji Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego w
Chełmie, kol. ppłk SG dr Ryszardowi SUDUŁOWI. Pożegnaliśmy także
Przewodniczącą Organizacji Terenowej NSZZ FSG w Dorohusku, kol.
Sylwię ŁOZĘ, która przenosi się do
Wrocławia i tam dalej będzie pełnić służbę w PSG Wrocław-Strachowice. Sylwia dała się poznać jako
wspaniała koleżanka, służąca radą
i pomocą. Za dotychczasową pracę na rzecz związków zawodowych
należą się jej ogromne podziękowania.
Po zakończonych obradach, wszyscy delegaci i zaproszeni goście
spotkali się przy tradycyjnym grillu. Tam również trwały dyskusje do
późnych godzin nocnych. Następnego dnia, po wspólnym śniadaniu,
wszyscy udali się do macierzystych
jednostek.
Autor: Bogusław Kudelski
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II Turniej Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych
Uczestnicy II Turnieju Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych nie przestraszyli się niepewnej pogody i w
dniu 10 września 2011r. przystąpili do
zmagań sportowych na plaży miejskiej
w Przemyślu.
Wielkie brawa dla zespołów, które

pomimo chłodnego poranka, mżawki
i mokrego piachu rozpoczęły sportową rywalizację służb mundurowych w
„plażówce”.
Turniej przeprowadzono pod honorowym patronatem Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominika TRACZA
oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta CHOMY Turniej stał na bardzo
wysokim poziomie sportowym oraz
organizacyjnym. Organizatorami imprezy byli: Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy
Straży Granicznej przy Bieszczadzkim
Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu oraz IPA Region Bieszczadzki.
Przed oficjalnym rozpoczęciem Turnieju dokonano losowania zespołów,
które zostały podzielone na dwie grupy. Główny sędzia zawodów podinspektor Policji Jan BUĆ wytłumaczył
system, jakim zostanie przeprowadzony turniej oraz przypomniał zasady gry w siatkówkę plażową. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał mjr
SG Grzegorz Wieczorek – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej
w Przemyśl.
Do sportowej rywalizacji przystąpili mundurowi oraz gościnnie pracownicy Urzędu Miejskiego
w Przemyślu.
Mundurowi reprezentowali następujące jednostki organizacyjne: Policję

w Ustrzykach Dolnych, 21 Brygadę
Strzelców Podhalańskich, Zakład Karny w Medyce, Zakład Karny w Rzeszowie, Zakład Karny w Dębicy, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
Wszystkie
spotkania
rozgrywane były do
15 punktów
do
dwóch
wygranych
setów. Dużo
spotkań kończyło się w
tie-breaku
rozgrywanym
do 11 punktów. Do półfinału awansowały dwa najlepsze zespoły z grupy
A i B.
Wyniki półfinałów przedstawiały się
następująco: Robert STEFANOWICZ
(ZK Medyka), Witold PILCH (Nadleśnictwo Krasiczyn), – Piotr SROCZYK
Tomasz PIENIĄŻEK (21 Brygada Strzelców Podhalańskich) 2:0 (15:9,15:4),
Mateusz KANTOR Mariusz SZCZUDŁO
(ZK Dębica) – Tomasz SZEREMETA
(Bieszczadzki Oddział SG) Daniel SZEREMETA (Policja Ustrzyki Dolne) 0:2
(9:15, 12:15)
W meczach o 3 i 1 miejsce spotkały się pary, które grały ze sobą już
wcześniej w grupach. Przegrani mieli
okazję do rewanżu. Niestety niewykorzystana to była szansa, chociaż
bliscy udanego rewanżu byli wicemistrzowie turnieju.
Wyniki finałów:
Mecz o III Miejsce: Mateusz KANTOR,
Mariusz SZCZUDŁO (ZK Dębica) - Piotr
SROCZYK, Tomasz PIENIĄŻEK (21 Brygada Strzelców Podhalańskich) 2:0
(19:17, 15:9), Robert STEFANOWICZ

(ZK Medyka) Witold PILCH (Nadleśnictwo Krasiczyn) – Tomasz SZEREMETA
(Bieszczadzki Oddział SG) Daniel SZEREMETA (Policja Ustrzyki Dolne) 2:1
(9:15,15:11,11:8)
Końcowa Klasyfikacja:
I miejsce: Robert STEFANOWICZ (ZK
Medyka) i Witold PILCH (Nadleśnictwo Krasiczyn),
II miejsce: Tomasz SZEREMETA (Bieszczadzki Oddział SG) i Daniel SZEREMETA (Policja Ustrzyki Dolne),
III miejsce: Mateusz KANTOR i Mariusz SZCZUDŁO (ZK Dębica),
IV miejsce: Piotr SROCZYK i Tomasz
PIENIĄŻEK (21 Brygada Strzelców
Podhalańskich).
Podczas oficjalnego zakończenia Sekretarz IPA Region Bieszczadzki Marek Samek podziękował wszystkim
zespołom za uczestnictwo oraz sędziom za bardzo dobre sędziowanie.
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju:
Komendantowi BiOSG oraz Prezydentowi Miasta Przemyśla za objęcie
honorowym patronatem nad turniejem. Za dobre sędziowanie uczestnicy dziękują sędziom Panu Janowi
Buciowi, Pani Kamili Presz, Panu Ryszardowi Amarowiczowi oraz sędziom
pomocniczym Panom: Janowi Faberowi, Mariuszowi Smylowi i Rafałowi
Półtoranosowi. Kończąc turniej, mjr
SG Grzegorz Wieczorek przekazał, że
widzimy się za rok na III Turnieju Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!				
			
Msam
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BiOSG najlepszy w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
W dniach 30 września - 1 października br. Straż Miejska w Przemyślu zorganizowała dziewiąty Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla. Do rywalizacji zgłosiły się zespoły reprezentujące służby mundurowe
nie tylko z miasta Przemyśla. Wśród
przyjezdnych drużyn byli goście z
Warszawy, Nowego Sącza, Tarnobrzega oraz Bełchatowa. Reprezentacja
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu udział swój w
Turnieju zawdzięcza w głównej mierze Komendantowi BiOSG gen. bryg.
SG Dominikowi TRACZOWI oraz Zarządowi Oddziałowemu NSZZFSG przy
BiOSG.
Pierwszy dzień zmagań stał na bardzo
wysokim poziomie sportowym i po
tym dniu kolejność w grupach przedstawiała się następująco: Grupa A: 1.
KM PSP P-śl, 2. BiOSG P-śl, 3. 5 BSP
P-śl, 4. SOK P-śl, 5. KMP P-śl , Grupa
B: 1.SM Warszawa, 2. SM Nowy Sącz,
3. SM P-śl, 4. SM Tarnobrzeg, 5. SM
Bełchatów
1 października nastąpił dalszy ciąg
rozgrywek. W półfinałach doszło do
bardzo zaciętych meczów pomiędzy
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu a Strażą
Miejską Nowy Sącz 1:2 oraz Strażą
Miejską Warszawa a Bieszczadzkim
Oddziałem Straży Granicznej, w regulaminowym czasie padł remis 1:1
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do rozstrzygnięcia tego spotkania,
potrzebne były rzuty karne w których
lepsi okazali się funkcjonariusze SG
2:3.
W finale zmierzyli się zawodnicy SM
Nowy Sącz i BiOSG P-śl. W pełni zasłużone zwycięstwo 6:1 odniósł zespół Bieszczadzkiego Oddziału SG.
W meczu o trzecie miejsce lepszą
drużyną okazała się SM W-wa, która
pokonała KM PSP P-śl po rzutach karnych 3:2 (3:3).
Drużyna SM Warszawa zdobyła puchar
Komendanta SM P-śl dla najlepszej
drużyny Straży Miejskiej.
Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla
Pana Roberta CHOMY podczas uroczystego zakończenia przekazano zawodnikom Bieszczadzkiego Oddziału

Straży Granicznej w Przemyślu, którzy zajęli I miejsce w Turnieju.
Wśród wyróżnień indywidualnych,
zawodnicy BiOSG byli górą.
- najlepszy zawodnik turnieju – Rafał
Prażuch (SM Warszawa)
- najlepszy bramkarz turnieju – Jacek
Duda (Bieszczadzki Oddział SG)
- najlepszy strzelec turnieju – Jacek
Cwynar ( Bieszczadzki Oddział SG)
Dziękujemy serdecznie Straży Miejskiej w Przemyślu za zaproszenie
oraz gratulujemy naszym kolegom za
zajęcie I miejsca i zdobycia dwóch
nagród indywidualnych
w turnieju.
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Pobyt delegacji litewskich związkowców na Łysej Polanie
W dniach 22-25 września gościliśmy
w Ośrodku na Łysej Polanie wycieczkę Związku Zawodowego Służby Więziennej z Litwy, LIETUUOS PATAISOS
ISTAIGU PROFESINE SĄJUNGA, z przewodniczącym Tadasem CIJUNAITISEM. Program wycieczki przewidywał
zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego
Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu,
Kopalni Soli w Wieliczce oraz Królewskiego Miasta Kraków. Dodatkowym
punktem była wyprawa na Morskie
Oko i podziwianie panoramy Tatr. Po
przyjeździe i zakwaterowaniu się w
ośrodku wszyscy udali się na spoczynek by rano wypoczętym móc ruszyć
na „podbój” Morskiego Oka. Po zjedzeniu śniadania cała grupa wraz z
dziećmi udała się szlakiem na Morskie Oko. Nasi przyjaciele byli głęboko zauroczeni rozpościerającym się
na szlaku widokiem gór. Często też
zatrzymywaliśmy się przy strumieniach i znajdujących się na szlaku ławeczkach, by móc chwilę odpocząć i
podziwiać otaczający nas krajobraz.
Gdy grupa dotarła pod schronisko
nad Morskim Okiem dech im zaparło.
Bardziej wytrzymali zdecydowali się
dojść nad Czarny Staw. Ogromnie zaskoczyły nas dwie dziewczynki mające po 10 lat, które wspólnie z rodzicami dotarły tak daleko. Milusińskie
za determinację zostały nagrodzone
maskotkami NSZZ FSG przy KaOSG,
radości nie było końca. Po południu
udaliśmy się na zwiedzania Zakopanego, nasi goście kupowali regionalne pamiątki. Wieczorem, przy grillu,
gdzie serwowano kaszankę, bigos,
karkówkę i pieczoną kiełbasę, rozma-

wialiśmy o życiu w Polsce i na Litwie
oraz wspólnych zadaniach stojących
przed naszymi związkami. Była muzyka góralska i piosenki litewskie,

skie Tatry udaliśmy się do Krakowa,
gdzie zwiedzaliśmy Zamek Królewski,
Katedrę Wawelską. Przeszliśmy również traktem królewskim pod pomnik

przy których miło spędziliśmy czas
(zdjęcie).
W dniu 24 września autokarem udaliśmy się do obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu. W czasie zwiedzania panowała cisza i tylko słowa przewodnika dochodziły z słuchawek, które
mieliśmy na uszach. Po zwiedzaniu
na twarzach naszych przyjaciół widać było zadumę. Obóz zrobił na nich
ogromne wrażenie. Następnie, udaliśmy się do Wieliczki, gdzie zwiedzaliśmy kopalnie soli oraz miasto.
Wieczorem wróciliśmy do naszego
ośrodka.
W dniu 25 września po śniadaniu i
wspólnych zdjęciach, żegnając pol-

Nieznanego Żołnierza, gdzie znajduje się pomnik króla polski Władysława Jagieły, Litwina z pochodzenia. W
czasie spaceru po krakowskim rynku
naszym gościom opowiadaliśmy legendy i anegdoty związane ze zwiedzanymi miejscami. Nasi koledzy i
koleżanki byli wprost zachwycenie
zabytkami Krakowa, a niektórzy z
nich posiadający polskie korzenie
zasłuchiwali się w krakowskie legendy. Będąc w Krakowie nie można nie
wstąpić do CK Browar, gdzie warzone
jest lokalne piwo. Tam też przy małym kufelku pożegnaliśmy się z kolegami, otrzymując od nich zaproszenie do odwiedzenia ich stolicy Wilna.
Te kilka dni, spędzone ze związkowcami z Litwy, pozwoliło nam wzajemnie się poznać, jak również zmienić
spojrzenie na siebie bez patrzenia
na stereotypy i ukryte uprzedzenia.
W czasie wspólnych rozmów, gdy
wieczorami podziwialiśmy gwiazdy ,
okazało się, że troski i radości dnia
codziennego w obu naszych krajach
są bardzo podobne.
Spędzone razem chwile pozwoliły
nam dostrzec więzi wiążące nasze
dwie kultury, chodź niekiedy od siebie odrębne, jednak mające wiele
wspólnego.
Zdjęcia i tekst: Grzegorz Dawczyński
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Śladami Pana WOŁODYJOWSKIEGO
W dniach 4-6. listopada 2011r. TOZ
NSZZFSG w Medyce Zorganizowała
sentymentalną wycieczkę na Ukrainę
„Śladami Pana WOŁODYJOWSKIEGO„.
W pierwszy dzień wyjechaliśmy w
godzinach porannych z Przemyśla,
a po przekroczeniu granicy nasze
zwiedzanie rozpoczęliśmy od Halicza. Następnie krótko obejrzeliśmy
Ratusz i Kościół w Buczaczu. Potempojechaliśmy do Skały Podolskiej,
z ruinami Zamku książąt Koriatowiczów. Tam znajdowała się przedwojenna granica polsko-sowiecka na
Zbruczu.
Po śniadaniu drugiego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Kamieńca Podolskiego ,niegdyś ośrodka wielonarodowego należącego do Koriatowiczów,
opisanego w „Panu Wołodyjowskim”
– oblężenie i zdobycie twierdzy przez
Turków. Podczas wycieczki po mieście widzieliśmy zabytkowe kościoły
Trynitarzy, Franciszkanów, Dominikanów, Katedrę, Rynek oraz Ratusz.
Kolejnym etapem były Okopy Św.
Trójcy z przepiękną panoramą rzeki
Dniestr. Ostatnim etapem drugiego dnia było zwiedzanie twierdzy w
Chocimiu i spacer po polach wielkiej
bitwy.
W trzecim i niestety ostatnim dniu
naszej eskapady znaleźliśmy się w
Krzemieńcu, w którym zobaczyliśmy
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Muzeum im. Juliusza Słowackiego,
Liceum Krzemienieckie, Bazylikę OO
Jezuitów oraz Górę Bony z ruinami
zamku, które są symbolem pejzaży
kresowych z roztaczającym się widokiem na Krzemieniec i okolicę zwaną
Szwajcarią Wołyńską. Z Krzemieńca
pojechaliśmy do Ławry Poczajewskiej , tzw. miasta ze złotymi kopułami, będącego miejscem świętym
dla prawosławnych. Wędrówkę po

dawnych kresach Rzeczypospolitej
zakończyliśmy we Lwowie z mocnym
postanowieniem jak najszybszego
powrotu na Kresy.

Na Naszej Rubieży

Gdzieś na wschodniej granicy
W 2011 roku Zarząd Terenowy NSZZ
FSG w Zbereżu nie próżnował. Już na
początku roku w dniu 6 lutego zorganizowano zabawę choinkową dla
dzieci funkcjonariuszy. Paczki pełne
słodyczy osobiście wręczył Święty
Mikołaj. Po wręczeniu paczek rozpoczęła się wspaniała zabawa.

dla najmłodszych. Dzięki zaangażo-

waniu wszystkich członków terenowej organizacji NSZZ FSG w Zbereżu
zorganizowano różne zawody i konkurencje sportowe. Uczestniczące

Kolejna impreza odbyła się 27 maja,
przy okazji Święta Straży Granicznej.
Spotkanie integracyjne miało miejsce w „Domu Myśliwskim” w Józefowie. Wspaniała atmosfera tego spotkania oraz dopisujący humor, szły w
parze z doskonałymi umiejętnościami
tanecznymi uczestników. Przy wspaniałej muzyce zabawa trwała do białego rana.

dzieci nagrodzono upominkami oraz
okolicznościowymi dyplomami. W
przyjacielskiej i wesołej atmosferze
rodziny funkcjonariuszy spędzały
czas na wspólnej zabawie. Nie zabrakło pieczenia kiełbasek przy ognisku
oraz przysmaków w postaci lodów
oraz pączków. Jedną z największych
atrakcji dla najmłodszych był pokaz
sprzętu będącego na wyposażeniu

Kilkanaście dni później, 18 czerwca,
ponownie spotkali się związkowcy
wraz ze swoimi rodzinami. Przyczynkiem do zorganizowania imprezy był
Dzień Dziecka. Spotkanie integracyj-

ne miało miejsce na terenie Placówki
SG w Zbereżu. Jak zwykle celem spotkania było zapewnienie wspaniałej
zabawy i wielu innych przyjemności

placówki.
Miesiąc później, 15 lipca zorganizowano cykliczne zawody wędkarskie o
Puchar Przewodniczącego TOZ NSZZ
FSG w Zbereżu. Zawody odbyły się na
rzece granicznej Bug, która w okolicy
Zbereża jest bardzo urokliwa, dużo
tam wirów, zwalonych drzew i podwodnych krzaków. Miało to niestety
wpływ na straty sprzętowe wśród
niektórych uczestników. Wszystko rekompensowała piękna pogoda i stosunkowo niezłe brania ryb. Triumfa-

torzy zawodów zostali uhonorowani
pucharami oraz dyplomami. Bezpośrednio po zakończeniu sportowej
rywalizacji odbył się rodzinny piknik
dla uczestników zawodów. Tradycyjnie nie zabrakło ogniska oraz pieczenia kiełbasek. Należy nadmienić,
iż przy Placówce SG w Zbereżu od
trzech lat istnieje koło wędkarskie
,,SZCZUPAK’’. Członkowie koła zagospodarowali staw leżący na terenie
Placówki, dokonując prac porządkowych oraz regularnie zarybiając go

karpiem, amurem i innymi rybami.
Co roku w okresie jesiennym dokonywany jest odłów ryb, a uzyskany połów przeznaczony jest dla członków
koła.
Kolejne zawody zorganizowano 15
października. Tym razem w konkurencji Grzybobrania miejscem zbioru
grzybów był kompleks leśny leżący w
miejscowość Józefów. Miejscowość
położona jest na terenie Gminy Wola
Uhruska i dysponuje wieloma atrakcjami turystycznymi. Jak zwykle
dopisała pogoda oraz grzyby. Po zakończeniu zbioru grzybów wszyscy
uczestnicy spotkali się w ,,Domku
Myśliwskim’’ w Józefowie. Osoba,
która zebrała najwięcej grzybów,
otrzymała Puchar Przewodniczącego
TO NSZZ FSG w Zbereżu, a pozostali
uczestnicy okolicznościowe dyplomy.
Spotkanie tradycyjnie przeciągnęło
się do późnych godzin wieczornych.
Podsumowując, mijający rok należy
podkreślić wielkie zaangażowanie
wszystkich członków TOZ NSZZ FSG
przy Placówce SG w Zbereżu w organizacji imprez oraz spotkań
Tekst: Andrzej Polak
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Lotnictwo SG w działaniach Frontexu
Spokojna skalista zatoczka, cichy
warkot śmigłowca gdzieś w ciemności.
Ciepła noc przerwana gwałtownie
snopem światła i zwiększonym hałasem łopat wirnika, jak na komendę
na ziemi rozpoczął się nagły ruch sa-

funkcjonowanie
w rozrzuconych
wzdłuż północnej i wschodniej grani-

misji zagranicznych, głównie na pograniczu grecko-tureckim, które w

Tak zwykle wygląda typowa akcja
walki z nielegalną emigracją. Nietypowe jest to, że śmigłowiec ma oznaczenia polskiej Straży Granicznej,
wybrzeże znajdowało się w Grecji, a
całość nadzorowała europejska agencja FRONTEX.

cy bazach.
Wielu z nich to funkcjonariusze posiadający uprawnienia do wykonywania zadań lotniczych za granicą.
Stąd, w momencie powołania przez

Lotnictwo Straży Granicznej rozpoczęło działalność w 1996 roku od
patroli wschodniej granicy państwa
dwoma śmigłowcami typu Kania obsługiwanych przez kilkanaście osób.
Obecnie struktura organizacyjna
oparta na Biurze Lotnictwa Straży
Granicznej to 13 statków powietrznych i prawie 140-u pilotów, operatorów systemów obserwacji, mechaników i osób zabezpieczających

Radę Europy (2004) organizacji
FRONTEX - wspomagającej ochronę
granic państw europejskich, w naturalny sposób pojawiła się możliwość
ścisłej współpracy Lotnictwa Straży
Granicznej z Państwami mocno zagrożonymi np: nielegalną emigracją.
Obecnie zagrożone kierunki to: Mauretania, Senegal, Tunezja, Algieria,
Albania, Turcja i Ukraina.
Do tej pory od 2008 roku Lotnictwo
Straży Granicznej wykonało osiem

tej chwili przoduje w tej części Europy pod względem nielegalnej emigracji.
Ale FRONTEX to nie tylko wsparcie
państw członkowskich na zagrożonych przestępczością kierunkach, ale
również rozbudowany system wymiany doświadczeń na wspólnych szkoleniach załóg lotniczych.
Olbrzymim powodzeniem cieszą się
szkolenia dla operatorów pokładowych-ratowników, szkolenia ratownicze
i doskonalące dla pilotów (między
innymi szkolenia w lataniu z goglami
noktowizyjnymi). Oprócz tego organizowane są zajęcia teoretyczne
i praktyczne dla załóg latających w
ramach wymiany doświadczeń z działalności zaimplementowanych w poszczególnych krajach. Różnorodność
rozwiązań ochrony granic oraz ich
weryfikacja w praktyce daje bezcenną możliwość zapoznania się z najlepszymi metodami wykonywania zadań i najlepszym sprzętem w walce z
przestępczością.
Tym wszystkim działaniom przyświeca jeszcze jedna idea. Wspólnym
mianownikiem działań agencji FRONTEX jest personalne poznawanie się
funkcjonariuszy i żołnierzy z krajów
członkowskich, tak by mogły płynnie
współpracować w każdym zakątku
Unii Europejskiej.

mochodów na sygnałach i ludzi z latarkami.
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Dni Otwarte w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem

W dniach 12-13 maja 2011 roku na
terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem odbyły się „Dni
Otwarte” Placówki Straży Granicznej
w Hrebennem. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach obchodów XXlecia powstania Straży Granicznej i
XX-lecia Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Liczni goście, którzy w tych dniach

odwiedzili teren przejścia granicznego, zapoznali się z przebiegiem i
sposobem oznakowania granicy państwowej, obserwowali sposób dokonywania odprawy granicznej i kontroli celnej, a także poznali specyfikę
służby zarówno funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak i funkcjonariuszy
Oddziału Celnego. Zaprezentowano
także pokaz tresury psów służbowych
oraz sprzętu transportowego, tech-

niki specjalnej, będącego na wyposażeniu Straży Granicznej i Służby
Celnej.
Dodatkowo funkcjonariusze Służby
Celnej przygotowali wystawę eksponatów – zwierząt gatunków zagrożonych, zatrzymanych przez funkcjonariuszy celnych podczas prób
nielegalnego wwozu na polski obszar
celny.
Wśród gości, którzy odwiedzili drogowe przejście graniczne w Hrebennem, były dzieci, młodzież oraz
nauczyciele z przedszkoli i szkół z
Lubyczy Królewskiej, Tomaszowa
Lubelskiego, członkowie organizacji
„Strzelec” z Tomaszowa Lubelskiego
oraz wychowankowie i wychowawcy
Domów Dziecka ze Zwierzyńca. Łącznie ponad 400 osób!
por. SG Małgorzata OLESZCZUK
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XXXV Bieg Piastów oraz V Mistrzostwa SG w biegach narciarskich
W kalendarzu imprez sportowych
organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej od pięciu lat odbywają się Mistrzostwa SG w biegach narciarskich.
W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem mistrzostw został NSZZ
FSG.
Do sportowej rywalizacji na dystansach 50 i 26 km stanęło 80 funkcjonariuszy z oddziałów, ośrodków
szkolenia SG, Komendy Głównej SG
oraz drużyny służb mundurowych
z Niemiec i Czech, by walczyć o
główne nagrody. W tym roku po raz
pierwszy o cenne nagrody w ramach
Mistrzostw SG walczyli także ci, którzy zakończyli już swoją przygodę z
mundurem – emerytowani funkcjonariusze Straży Granicznej. W klasyfikacji drużynowej na dystansie 26
km zwyciężyła reprezentacja Bieszczadzkiego Oddziału SG. Na drugim
stopniu podium stanęli reprezentanci
Morskiego Oddziału SG. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna WarmińskoMazurskiego Oddziału SG. Sportowa
rywalizacja kobiet odbywała się na
dystansie 26 km. W klasyfikacji międzynarodowej najwyższy laur zwycięstwa przypadł Loreen Schiffner.
Drugie miejsce wywalczyła Anna Stera. Na trzecim stopniu podium stanęła Agnieszka Leszega. W klasyfikacji
OPEN kobiet zwycięstwo odniosła
Anna Stera z Morskiego Oddziału SG.
Srebro zdobyła Agnieszka Leszega
z Bieszczadzkiego Oddziału SG. Zaszczytne trzecie miejsce przypadło
Magdalenie Gondek z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Największe emocje wzbudziła konkurencja mężczyzn, którzy walczyli przemierzając jakuszyckie trasy
na dwóch dystansach 26 i 50 km. W
klasyfikacji OPEN na dystansie 50 km
najwyższe podium zajął Wojciech
Cybruch z Nadodrzańskiego Oddziału SG. Drugie miejsce wywalczył
Ryszard Malung także z Nadodrzańskiego Oddziału SG. Trzecie miejsce
przypadło Andrzejowi Dziedzickiemu z Bieszczadzkiego Oddziału SG.
W klasyfikacji międzynarodowej
dystans 50 km najszybciej pokonał
Wojciech Cybruch. Tuż za nim metę
przekroczył Enrico Rauch. Trzeci
przybiegł Ryszard Malung. Dystans 26
km w klasyfikacji OPEN przebiegł najszybciej Eugeniusz Słobodzian ze Ślą-
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skiego Oddziału SG. Linię mety jako
drugi przekroczył Tomasz Szeremeta
z Bieszczadzkiego Oddziału SG. Trzeci był Mariusz Krygier z WarmińskoMazurskiego Oddziału SG. Zwycięzcą międzynarodowej klasyfikacji na
dystansie 26 km został Kunze Holm.
Drugie miejsce zajął Eugeniusz Słobodzian. Na trzecim stopniu podium
stanął Tomasz Szeremeta. Po raz
pierwszy do sportowej rywalizacji
stanęli emerytowani funkcjonariusze Straży Granicznej. Zwycięzcą w
tej kategorii na dystansie 50 km został Zdzisław Gulbierz. Drugie miejsce zajął Józef Pawlikowski. Trzeci
na mecie polany jakuszyckiej był
Krzysztof Ostaszewski. Dystans 26 km
najszybciej pokonał Arkadiusz Ogorzałek. Na drugim stopniu podium
stanął Andrzej Iwanek. Trzeci przy-

biegł Mirosław Szynkowski.
Dzięki wsparciu finansowemu KKW
oraz Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG
przy Sudeckim Oddziale SG zwycięzcy zostali wyróżnieni cennymi nagrodami, a każdy mógł skosztować wybornej żołnierskiej grochówki.
Puchary zwycięzcom w imieniu Przewodniczącego KKW Mariusza Tyla,
wręczyli Przewodniczący Zarządu
Oddziałowego przy Sudeckim Oddziale Straży Granicznej Wojciech Mikusek oraz Przewodniczący Zarządu
Uczelnianego przy Ośrodku Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu Maciej Ziała.
Autor: Maciej Ziała
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Nowy Zarząd Oddziałowy w Chełmie propaguje aktywny wypoczynek

W dniach 11-13 listopada 2011roku
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie zorganizował wycieczkę dla
członków związku oraz ich współmałżonków do ośrodka wczasowego
w Łysej Polanie, będącego w administrowaniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG.
W piątkowy ranek 11 listopada,
sprzed siedziby Komendy NOSG w
Chełmie wyruszyła liczna grupa

związkowców i ich małżonków. Po
drodze, w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim zabrano pozostałych
uczestników wycieczki. Długa podróż
minęła we wspaniałej atmosferze,
dlatego też nikt nie czuł się zmęczony. Po dojeździe na Łysą Polanę nastąpiło zakwaterowanie i zajęcia w
podgrupach.
Następnego dnia rano, po obfitym
śniadaniu, najtwardsi uczestnicy

wycieczki wyruszyli poprzez Dolinę
Pięciu Stawów w góry nad Morskie
Oko. Tutaj spotkali się z rzeczywistością, która nie była tak różowa, jak
się nam wszystkim wydawało na początku. Wszystkim, którzy osiągnęli
zakładany cel, należały się ogromne słowa uznania. Z powrotem wycieczka podzieliła się na kilka grup,
jednak w końcu, szczęśliwie wszyscy
dotarli do ośrodka wczasowego. Tam,
przy grillu odbyło się spotkanie integracyjne, które przeciągnęło się do
późnych godzin nocnych. Hitem wieczoru okazał się „kawior góralski”,
kto nie jadł, ten tego nie zrozumie.
Ostatniego dnia, 13 listopada o godzinie 9.00 rano nastąpił wyjazd
na Krupówki. Po zaopatrzeniu się w
pamiątki i konsumpcji miejscowych
„wiktuałów” wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Niezapomniane chwile zostały uwiecznione na zdjęciach.
Należy podkreślić, że była to pierwsza, zarazem bardzo liczna (70
uczestników) wycieczka zorganizowana przez nowy Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie. Biorąc pod
uwagę pozytywny oddźwięk „weekendowego wypadu”, na początku
2012 roku planowany jest kolejny
wyjazd integracyjny.
Andrzej Staniec
Nr 14, Rok IX, Grudzień 2011 r.
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Pieski żywot przewodnika psa służbowego SG
czyli aspekty prawne związane z psami służbowymi w Straży Granicznej i innych służbach MSWiA
Aspekty prawne związane z psami
służbowymi w Straży Granicznej i
innych służbach. Od pewnego czasu tematyka związana z kynologią
przewija się dość często przy okazji
różnych dyskusji i na forach internetowych. W listopadzie bieżącego
roku ten temat po raz kolejny pojawił się ze zdwojoną siłą i wzburzył
całe środowisko przewodników. Powodem tego niezadowolenia i pojawiających się emocji było wejście w
życie rozporządzenia MSWiA z dnia
20 września 2011r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków
otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego
wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza
obowiązki służbowe. Powyższy akt
wykonawczy wszedł w życie z dniem
01 listopada bieżącego roku i jego
celem jest wypłata należności pieniężnych za czas sprawowania opieki
nad psem służbowym w czasie służby
jak i poza czasem służbowym. Likwiduje dodatek pielęgnacyjny za opiekę nad psem, który wynosił dotychczas 0,10 % kwoty bazowej tj. 152,32
i który wchodził w skład uposażenia
zasadniczego i był uwzględniany przy
wyliczeniu kwoty emerytury. Nowa
regulacja w postaci wykonywania
czynności zleconych wykraczających
poza obowiązki służbowe nie jest
uwzględniana przy określaniu wysokości zaopatrzenia emerytalnego.
Głównym determinantem wejścia
w życie powyższego rozporządzenia
moim zdaniem był problem racjonalnego wykorzystania przewodnika
z psem w służbie oraz wymóg prawny zawarty w rozporządzeniu MSWiA
z dnia11 lutego 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków
do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej gdzie w §6 pkt 2 jest
delegacja do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków
otrzymywania przez funkcjonariuszy
SG dodatkowego wynagrodzenia za
wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe dodatkowego wynagrodzenia za
opiekę nad psem służbowym. Chodzi
o to aby zrekompensować finansowo
czas poświęcony przez przewodnika na opiekę nad psem, a zarazem
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efektywnie wykorzystać w służbie
przewodnika z psem.
Aspekt finansowy wygląda w następujący sposób, iż w czasie służby
przewodnik będzie otrzymywał 0,30
podstawy wynagrodzenia za dobę
sprawowania opieki nad psem służbowym, w której funkcjonariusz pełni służbę co najmniej 6 godzin i 0,60
gdy funkcjonariusz nie pełni służby,
czyli na dniu wolnym opiekuje się
pieskiem. Algorytm wygląda tak:
DS. - 0,30% x 1523,29 = 4,56 zł (1
DS.), DW - 0,60% x 1523,29 = 9,12
zł (1DW). Przyjmując, iż w miesiącu
przypada 30 dni w których 21 jest
pracujących x 8h = 168h, natomiast
dni wolnych 9 wygląda to następująco: 21 dni x 4,56 zł = 95,76 zł; 9 dni
wolnych x 9,12 zł = 82,08 zł. Łączna
suma wynosi 177,84 – 19% = 144,05
zł. Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, iż rachunkowo jesteśmy jako przewodnicy stratni około 8
złotych i pozostaje jeszcze kwestia
nie wliczania powyższego dodatku do
zaopatrzenia emerytalnego przewodników psów służbowych.
Czynności w zakresie pielęgnacji i
opieki zostały unormowane w Regulamin nr 2 Komendanta Głównego
Straży Granicznej z dnia 26 lutego
2010 r., gdzie załącznik nr 3 zawiera
szczegółowy wykaz czynności wchodzący w skład opieki nad psem, jak
również precyzyjnie definiuje czas
jaki należy poświęcić na opiekę: poranną – 45 minut; główną – 60 minut,
podczas doby, gdy pies służbowy jest
wykorzystywany do służby 90 minut,
w której pies służbowy nie jest wykorzystywany do służby; wieczorna
– 30 minut. Z przedstawionych powyżej czasów sprawowania opieki nad
psem służbowym przez przewodnika
wynika, iż w czasie pełnienia służby
czas sprawowanej opieki wynosi 2 h
i 15minut, natomiast na dniu wolny
(zwolnieniu chorobowym, odbiorze
nadgodzin i inny wyłączeniach ze
służby) wynosił 2 h i 45 minut. Konsekwencją tak ścisłego i długiego określenia czasów poświęconych na te
czynności było odliczanie godzin poświęconych na te czynności od limitu
godzin służby, a nawet generowanie
nadgodzin przez przewodników przebywających z psem służbowym na
dniach wolnych. Prowadziło do sytu-

acji patologicznych. Bardzo często
zdarzało się tak, iż przełożeni nie mogli wykorzystać przewodnika z psem
do realizacji czynności służbowych, z
prostej przyczyn – absencji przewodnika z psem. W konsekwencji rodziło
to uzasadnione obawy przełożonych
przed kierowaniem nowych adeptów
na kursy przewodników psów służbowych do OSS w Lubaniu.
Analizując przepisy w zakresie opieki
nad psami w Policji które są szczegółowo określone w Zarządzeniu nr 296
Komendanta Głównego Policji w §24
pkt 1, planując służbę przewodnika,
należy zapewnić mu jedna godziną
na codzienna obsługę psa w ramach
godzin pracy lub pełnienia służby.
Punkt 5 cytowanego zarządzenia stanowi, iż rozliczając czas pracy lub
pełnienia służby przewodnika oraz
kandydata na przewodnika , któremu
przydzielono psa, uwzględnia się jedną godzinę na codzienną obsługę psa
w każdym dniu wolnym od służby, z
zastrzeżeniem ust. 3. Oprócz wskazanych różnic z zakresie przysługujących czasów na opiekę – czynności
obsługi codziennej występują jeszcze
różnice wynikające z rozporządzenia
MSWiA z dnia 06 grudnia 2001 r. dotyczącego wysokości uposażeń, dodatków do uposażeń policjantów gdzie w
rozdziale 3 §11 pkt 1 jest wymieniony dodatek za opiekę nad służbowym
koniem lub psem w wysokości 10%
kwoty bazowej (1523,29 zł), który
jest wliczany do zaopatrzenia emerytalnego policjantów.
Są jeszcze znaczące różnice w przypadających normach żywieniowych i
tak przewodnik na wyżywienie psa
do 40 kg w Policji w okresie zimowym
otrzymuje 400 zł, powyżej 40 kg 489
zł, natomiast przewodnik psa w Straży Granicznej przy tej samej kategorii wagowej okres zimowy otrzymuje
285 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia są to dość duże rozbieżności, nasuwa się pytanie, czym są
spowodowane? Na pewno nie da się
tego zrzucić na karb wszechogarniającego kryzysu chyba, że użyjemy
argumentu, iż psy w Straży Granicznej mają mniejsze żołądki. Stawki
żywieniowe w Straży Granicznej nie
uległy zmianie od 2004 roku, wówczas nikt nie słyszał o nadchodzącym
kryzysie ekonomicznym. W naszej
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formacji stawki żywieniowe psów są
powiązane z cenami artykułów spożywczych wykorzystywanych do żywienia psów i powinny być zmieniane
wraz ze zmianami cen tychże artykułów: wołowina, antrykot, ryż, kasza,
warzywa, jajka oraz olej.
Podstawą prawną waloryzowania cen
tychże artykułów wykorzystywanych
do żywienia psów jest zarządzenie nr
12 KGSG. Praktycznie wygląda to tak,
iż Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG
występuje do poszczególnych oddziałów Straży Granicznej z zapytaniem
o ceny tychże artykułów czy nie uległy zmianie czy nie? I jak pragmatyka
służbowa wskazuje od 2004 r. ceny
powyższych artykułów według tego
przepływu informacji nieuległy zmianie. Czyż to nie jest kolejny absurd,
który tyle lat funkcjonuje w naszej
formacji? Natomiast w Policji stawki żywieniowe psów są powiązane z
norma szkolną funkcjonariusza (SZ),
która wynosi 14,83zł i na tej podstawie określa się wyżywienia psa jako
0,7 stawki SZ w lecie, a w zimie 0,9.

Jestem bardzo zaskoczony takimi
różnicami w przypadających normach należności pomiędzy naszymi służbami tym bardziej, iż nasze
psy wykonują podobne czynności, a
śmiem twierdzić, że czasami muszą
spełnić bardziej wymagające warunki. Wieźmy tutaj chociażby psy
specjalne do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni pracujące
na lotniskach. Te psy musza przejść
bardzo złożone i wyśrubowane egzaminy wewnętrzne następnie, zdać
egzamin dopuszczający do pracy na
lotniskach w poszczególnych obszarach podanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Proszę mi wierzyć na
słowo to nie są łatwe i proste konkurencje do zaliczenia i naprawdę wymagają bardzo dużo pracy przewodnika z psem, aby uzyskać zaliczenie
na wszystkie wymagane obszary, w
których pies może zostać użyty. Prowadząc badania nad poszczególnymi
unormowaniami w naszej formacji i
porównując je z regulacjami policyjnymi, dochodzę do wniosku, iż nasze

przepisy są bardziej zawiłe, nieprecyzyjne. Zdecydowanie dostrzegam
tutaj przeregulowanie tej dziedziny.
Występuje tutaj barak spójności i nie
ma jasnej koncepcji rozwoju kynologii. Nawet dostrzegam , może nie celowe, ale niestety poprzez tworzenie
takich przepisów, jak określenie czasu opieki w służbie w wysokości 2h15
minut, a na dniu wolnym 2h45 minut
działanie na szkodę kynologii. W rozmowie z Panem Pawłem Zielińskim,
który jest krajowym specjalistą ds.
psów ratowniczych, egzaminatorem
pracy psów ratowniczych Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdy wspomniałem o czasach
wymaganych na opiekę psa służbowego w Straży Granicznej to stwierdził,
iż w takim czasie to chyba sprawdzamy psa od wewnątrz. Te słowa niech
będą wymownym komentarzem dla
ludzi, którzy redagują przepisy w
Straży Granicznej.
Autor: Grzegorz Kwiatosz

Z życia ZO NSZZ FSG w Kłodzku i nie tylko
W dniu 17.01.2011 w siedzibie
Dolnośląskiego Zarządu FZZ odbyło
się posiedzenie Zarządu Powiatowego FZZ na którym to miałem
przyjemność
uczestniczyć
jako
przedstawiciel NSZZ FSG. Na wspomnianym posiedzeniu omawiane
były aktualne problemy społeczno
- gospodarcze powiatu grodzkiego
Wrocław z punktu widzenia związków
zawodowych zrzeszonych w Forum
Związków Zawodowych. Odbyła się
także prezentacja programu ,,Lokalne Centrum Informacji Forum

Związków Zawodowych’’. Cel główny
projektu to usprawnienie procesów
obiegu informacji i komunikacji w FZZ
w zakresie prowadzenia aktywnego
dialogu społecznego w szczególności
na szczeblu regionalnym. Kluczowym
zadaniem projektu jest min. stworzenie lokalnych centrów informacji,
zaangażowanie 16 korespondentów
terenowych LCI, indywidualne porady prawne, biuletyn elektroniczny
e-Nowe Nasze Forum itp. Ze względu
na ograniczoną pojemność ,,Na naszej
rubieży’’
zainteresowanych

szczegółami odsyłam na ww.fzz.org.
pl. Zachęcam lokalnych działaczy
związkowych (TOZ) do aktywnego
zaangażowania się w prace
FZZ
szczebla powiatowego (oczywiście
jeśli takie funkcjonują na danym terenie), stwarza to doskonałą okazję
do wymiany doświadczeń, prezentacji NSZZ FSG, no i co jest chyba
bardzo ważne integrację środowisk
związkowych.
Autor: Piotr Pasiak

Chełmska Husaria Naprzód
Po długim okresie ciszy, udało się
wznowić kwartalnik Na rubieży i
być może zachęcimy wszystkich
do nieco innego pokazywania działalności naszych funkcjonariuszy.
Może na trwałe zagości w kwartalniku dział, w którym nasi funkcjonariusze będą pokazywali nie tylko
jak pracują, ale także swoje hobby
pasje czy też dokonania. Gorąco
zachęcam do przeczytania książki
Naszego Kolegi Członka NSZZ FSG
Bogusława Kudelskiego.

Uważamy, tę pozycję książkową
za godną polecenia, a wytrwałość
i determinację przy jej tworzeniu
godną podziwu.
Opis: “Niniejsza publikacja poświęcona została Chełmskiemu Klubowi
Sportowemu „Chełmianka”, który
obchodzi 55-lecie istnienia. Klub
powstał w 1955 roku i początkowo
uczestniczył w rozgrywkach ligowych jako „Start” Chełm. Pod szyldem „Chełmianki” nasi piłkarze po
raz pierwszy wystartowali w sezo-

nie 1957.
Przez wiele lat „Chełmianka” była
klubem wielosekcyjnym, w którym
trenowano: podnoszenie ciężarów,
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, szachy, tenis stołowy, tenis
ziemny, hokej na lodzie, pływanie.
W kolejnych latach, w związku z
kłopotami finansowymi, poszczególne sekcje były rozwiązywane.
Dzisiaj „Chełmianka”, jak większość klubów w Polsce, prowadzi
tylko jedną sekcję, piłkarską. SpoNr 14, Rok IX, Grudzień 2011 r.
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śród wszystkich dyscyplin sportu na
świecie, futbol odgrywa wiodącą
rolę. Podobnie jest w Chełmie. Pomimo sukcesów zapaśników „Gryfa” Chełm, koszykarek „Cementu”
i „Meblotapu”, czy też tenisistek
stołowych „Ogniwa”, to na mecze
piłkarzy chodziły największe rzesze
kibiców. „Chełmianka” przechodziła różne koleje losu, były wzloty i
upadki, a nawet zniknięcie z piłkarskiej mapy Polski w 1992 roku. Po
połączeniu z wojskową „Gwardią”
w latach 90-tych kibicowaliśmy
grającej na trzecioligowym froncie
„Granicy” Chełm, aż do jej upadku
w 1999 roku. Wtedy grupa działaczy powołała nowy klub o nazwie
„CHKS”, który po dwóch latach
działalności został przemianowany
na Chełmski Klub Sportowy „Chełmianka”. Taka nazwa istnieje do
dziś.
„Chełmianka” w dniu dzisiejszym
ponownie staje u bram III ligi. Nie
sposób wymienić wszystkie osoby,
które przyczyniły się do sukcesów

łom, znajomym i innym osobom,
które pomogły mi w zebraniu wielu
materiałów o „Chełmiance”. W ten
sposób dołożyły swoją cegiełkę do
powstania tego wydawnictwa.”
(wstęp autora)
Autor: Bogusław Kudelski
Wydawca: Sendsport
Rok wydania: 2010
Cena okładkowa: brak
ISBN: 978-83-61418-05-4
Ilość stron: 334
Opisywane
kluby:
Chełmianka
Chełm, Gwardia Chełm, Granica
Chełm
Opisywane sekcje: piłka nożna
Statystyki, tabele: tak
chełmskiej drużyny. Jednak docenić należy tych, którzy pracowali w
klubie na przestrzeni 55 lat. Duże
słowa uznania należą się także kibicom, którzy zaliczani są do najlepszych w regionie. Jako autor
monografii, w szczególny sposób
chciałbym podziękować przyjacio-

Autor: Robert Zientarski

Kolejny udany piknik w Kryłowie
Już od kilku lat w Kryłowie
niedaleko Hrubieszowa przy
udziale Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG w
Kryłowie odbywają się pikniki
historyczne, w których licznie
uczestniczy miejscowa społeczność. Tegoroczny IV piknik

historyczny odbył się 5 lipca
na miejscowym boisku zespołu szkół, pod nazwą „JARMARK
KRYŁOWSKI”. W trakcie pikniku
licznie zgromadzeni widzowie
mogli obejrzeć pokaz możliwości operacyjno-taktycznych
funkcjonariuszy z Placówek

Straży Granicznej w Kryłowie
i Hrubieszowie. Wcześniej publiczność mogła podziwiać
pokaz tresury psa służbowego
„BELA”, który przeprowadził
chor. SG Sebastian Dziuba.
Cała impreza, jak zwykle cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonej
widowni.
Oprócz Terenowej Organizacji NSZZ FSG w Kryłowie swój
udział w przygotowaniu pikniku mieli także Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w
Mirczu, Towarzystwo Przyjaciół
Kryłowa i okolic, a także Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w
Chełmie
Tekst: Mariusz Szopiński
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Jak umiejętnie korzystać z przepisów emerytalnych
Funkcjonariusze Straży Granicznej
nabywają prawo do emerytury policyjnej na podstawie art. 74 ustawy
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011
r. Nr 116, poz. 675 ze zm.) po 15
latach służby oraz reguluje art. 12
ustawy o zapatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 67
z póź. zm.).
Ten sam artykuł pozwala na łączenie
emerytury i renty inwalidzkiej, dzięki czemu funkcjonariusze SG odchodzący na emeryturę mogą korzystać z
uprawnień emerytalnych i rentowych
łącznie.
Zgodnie z art. 15 ust. 4 cytowanej
wyżej ustawy emeryturę podwyższa
się o 15 % podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje
w związku ze służbą.
Funkcjonariusz planujący zwolnienie ze służby powinien rozważyć kilka aspektów. Funkcjonariusz może
uzyskać emeryturę w wysokości
maksymalnie 75% ostatniej pensji,
przy czym należy pamiętać, że pod
pojęciem ostatniej pensji należy rozumieć uposażenie i dodatki o charakterze stałym, dodatek za stopień,
staż pracy, służbowy, itp. W wypadku
funkcjonariuszy, którzy nie mają pełnej wysługi, wysokość ich emerytury
wyliczana jest z lat pracy i służby.
Cała służba (zasadnicza służba wojskowa, SPR, służba w Policji, MON
itp.) łącznie z granicą liczona jest po
2,6 %. Przy czym każdy rok służby
mnożony jest przez 2,6 %, rok służby
„na granicy” 3,9 %. Lata pracy mogą
doliczyć tylko funkcjonariusze, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r. Składkowe lata pracy,
czyli takie gdzie był płacone składki
na ubezpieczenie społeczne, przed
wstąpieniem do służby mnożone są:
pierwsze trzy 2,6 %, następne 1,3 %.
Okresy pobierania zasiłków dla bezrobotnych oraz okresy studiów dziennych liczone są jako okresy nie składkowe po 0,7%.
Osoby planujące odejście ze służby
powinny skonsultować się z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej w
swoim oddziale Straży Granicznej.
Jeżeli stan zdrowia rokuje uzyskanie
uprawnień rentowych, należy złożyć
wniosek do komendanta oddziału w
celu skierowania na komisję lekarską.

Ważne jest to, że dopiero po uzyskaniu prawomocnego (zatwierdzonego
przez Okręgową Komisję Lekarską
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie) orzeczenia komisji lekarskiej składamy wniosek o
zwolnienie ze służby z tytułu nabycia
praw emerytalnych.
Przypominam, że oficerów zwalnia
Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie, a chorążych i podoficerów Komendanci Oddziałów.
W związku z powyższym składając
do Komendanta Głównego prośbę
o zwolnienie ze służby, wypadałoby
zrobić to odpowiednio wcześniej (ok.
1 miesiąca przed planowaną datą
rozwiązania stosunku służbowego).
Komisja lekarska po stawieniu się
funkcjonariusza i zapoznaniu się z
dokumentacją medyczną przez niego
przedstawioną może wydać następujące orzeczenia.
Wariant 1 Komisja lekarska uznaje,
że funkcjonariusz jest całkowicie
niezdolny do służby i inwalidztwo
pozostaje w związku ze służbą oraz
komisja stwierdza, że inwalidztwo
powstałe na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub
choroby powstałej w związku ze
szczególnymi
właściwościami lub
warunkami służby; funkcjonariusz
otrzymuje następujące świadczenia:
emeryturę wyliczoną z lat pracy i
służby, którą podwyższa się o 15%,
jednak, w takim przypadku emerytura nie może przekroczyć 80% ostatniej pensji; świadczenie roczne oraz
nagrodę roczną za cały rok, w którym
następuje rozwiązanie stosunku służbowego.
Wariant 2 Komisja lekarska uznaje,
że funkcjonariusz jest całkowicie
niezdolny do służby i inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą i stwierdza, że inwalidztwo nie powstało na
wskutek wypadku pozostającego w
związku ze służbą lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby; funkcjonariusz otrzymuje następujące świadczenia: emeryturę
wyliczoną z lat pracy i służby, którą
podwyższa się o 15%, jednak w takim
przypadku emerytura nie może przekroczyć 80% ostatniej pensji; świadczenie roczne oraz nagrodę roczną
proporcjonalnie do przesłużonych
miesięcy i dni.
Wariant 3 Komisja lekarska uznaje,
że funkcjonariusz jest całkowicie
niezdolny do służby i inwalidztwo
jest bez związku służbą; funkcjonariusz otrzymuje następujące świadczenia: emeryturę wyliczoną z lat

pracy i służby; świadczenie roczne
oraz nagrodę roczną proporcjonalnie
do przesłużonych miesięcy i dni.
Wariant 4 Komisja lekarska uznaje, że
stawiennictwo funkcjonariusza jest
bezzasadne, a funkcjonariusz jest
zdolny do służby; oczywiście w takim
przypadku funkcjonariusz może złożyć prośbę o zwolnienie ze służby na
warunkach ogólnych; funkcjonariusz
otrzymuje świadczenia: emeryturę
wyliczoną z lat pracy i służby oraz
nagrodę roczną proporcjonalnie do
przesłużonych miesięcy i dni.
Najważniejszą korzyścią stawienia
się na komisję lekarską jest sytuacja,
w której funkcjonariusz nie ma 30
letniej wysługi i nie przysługuje mu
świadczenie roczne, a komisja orzeka niezdolność do służby, wydanie
takiego orzeczenia skutkuje tym,
że funkcjonariusz uzyskuje prawo
do świadczenia rocznego do którego
funkcjonariusz ma prawo po 30 latach służby.
Świadczenie roczne określone jest w
art. 121 ustawy o Straży Granicznej
polega na tym, że funkcjonariusz
przez okres jednego roku pobiera
pensję, od której nie pobierany jest
podatek dochodowy. Pobierany jest
ryczałt w wysokości 29 % uposażenia. W kolejnym roku rozliczeniowym
można odliczyć od podatku składkę
zdrowotną, jej wysokość powinna
być przesłana do zainteresowanego przez komórkę finansową. Można
odzyskać 7,75 %, które są potrącane
należy jednak w danym okresie rozliczeniowym wykazać dochód. Dochodem może być dodatkowa praca lub
jeżeli świadczenie zaczyna i kończy
się w połowie roku, nasze uposażenie
lub emerytura. W skali roku pozwoli to zaoszczędzić kilka tysięcy złotych. Pensja otrzymywana w ramach
świadczenia rocznego nie wchodzi do
deklaracji PIT, natomiast pracodawca
wysyła jedynie do właściwego miejscowo urzędu skarbowego informację
o uzyskanych dochodach.
Kompletując dokumenty emerytalne
należy zwrócić uwagę na świadectwa
pracy wystawiane po dniu 15 listopada 1991 r. – powinny zawierać informację o okresach pobierania zasiłku
chorobowego (przebywania na zwolnieniach lekarskich). W przypadku
pracy u pracodawcy prywatnego należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające odprowadzanie składek
na ubezpieczenie społeczne, takie
potwierdzenia wydają Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.
Autor: Jarosław Niewiński
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Zarys powstania i działalności NSZZ Straży Granicznej
przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu
Na bazie Niezależnego Ruchu Żołnierzy Zawodowych Wojsk Ochrony
Pogranicza pod koniec roku 1990 i
początkiem roku 1991 zawiązał się
ruch - mający na celu stworzenie w
ślad za utworzeniem nowej, silnej
formacji o nazwie Straż Graniczna Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży
Granicznej.
W dniu 16 maja 1991 r. ukazał się rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych o
powołaniu Straży Granicznej, której
celem było przejęcie od byłych Wojsk
Ochrony Pogranicza obowiązków i
zadań związanych z ochroną Granic
Rzeczpospolitej Polskiej. W tym też
momencie można już było zająć się
oficjalnym tworzeniem struktur naszego związku zawodowego.
Zadania tworzenia struktur oddziałowej organizacji związkowej podjął
się kolega Stanisław Mika, który to
stanął na czele nowo tworzonej oddziałowej organizacji związkowej.
Pierwszym i podstawowym zadaniem
stojącym przed nowo tworzoną organizacją było powołanie jej struktur terenowych w taki sposób, aby
były one reprezentatywne dla całości
nowo powstałego Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej i żeby reprezentowały one ogół funkcjonariuszek oraz
funkcjonariuszy Oddziału.
We wszystkich granicznych jednostkach organizacyjnych oddziału odbywały się walne zebrania, które
powoływały terenowe organizacje
związkowe, a tam gdzie nie można
było utworzyć oddzielnych organizacji terenowych z uwagi na małe stany
osobowe funkcjonariuszy, tworzono
organizacje na bazie kilku jednostek
organizacyjnych Oddziału. Taki stan
rzeczy dotyczył przede wszystkim
strażnic wchodzących w skład organizacyjny oddziału.
Na początku czerwca 1991 r. w Komendzie Oddziału Odbyła się I Oddziałowa Konferencja Delegatów
NSZZ FSG, na której zostały wybrane
władze naszej Organizacji. Przewodniczącym na pierwszą kadencję został wybrany kolega Stanisław Mika.
Na Konferencji, oprócz prezydium
organizacji wybrano komisję rewizyjną oraz delegatów na I Krajowy Zjazd
Związku. Podjęto również uchwały
określające pierwsze zadania stojące
przed naszą organizacją.
W dniu 29 czerwca 1991 r. w Warszawie odbył się I Zjazd Delegatów
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży
Granicznej. Zjazd wybrał I Przewod-
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niczącego Związku, którym został
kol. Zbigniew Chowaniec reprezentujący Karpacki Oddział Straży Granicznej. Zjazd powołał centralne struktury związku oraz przyjął i zatwierdził
pierwszy Statut NSZZ FSG.
Od tej pory nasza organizacja miała
już plenipotencje do reprezentowania funkcjonariuszy w kontaktach z
kierownictwem Straży Granicznej,
jak również na forum parlamentarnym i w kontaktach z przedstawicielami Rządu.
Rozszerzeniu uległy też zadania stojące przed organizacją jak i zwiększyła się skuteczność działań związku. W
owym okresie służba na granicy była
bardzo ciężka, na co wpływ miały
niedobory kadrowe, brak niezbędnego sprzętu, słaba niedoinwestowana
baza transportowa (zużyte już samochody marki Żuk, Nysa, Star, Jelcz,
Fiat 125p, Uaz czy Gaz), trudne warunki służby w zniszczonych i starych
obiektach przejętych po byłych WOP,
braki w umundurowaniu i częste próby zmiany należności sortów mundurowych. Z drugiej strony próbowano
pozbawić Straż Graniczną resortowej
służby zdrowia, bazy wczasowej czy
korzystniejszych emerytur w porównaniu do tzw. powszechnych. Dzięki
właściwej pracy związku udało się z
czasem większość wymienionych problemów załatwić pozytywnie dla naszej formacji.
Innym głównym i bardzo ważnym zadaniem stojącym wówczas, ale również i dzisiaj, przed naszą organizacją
była ochrona praw funkcjonariuszy. Z
czasem jedynie ulegał zmianie ciężar
gatunkowy spraw, w których broniono funkcjonariuszy - w tym w sprawach indywidualnych. Przyjęto zasadę, że nie broniono funkcjonariuszy,
którzy swoim postępowaniem złamali
w sposób rażący prawo lub poważnie
naruszyli zasady etyczno-moralne.
Chociaż i tutaj, jeżeli powody naruszenia zasad etyczno-moralnych były
nie do końca zależne od funkcjonariusza, próbowano zminimalizować
skutki ewentualnych, nakładanych
kar. Działania naszej organizacji
przyczyniły się do zmiany wielu niekorzystnych dla funkcjonariuszy decyzji natury dyscyplinarnej.
W okresie działalności NSZZ FSG przy
Komendzie Oddziału, co cztery lata
odbywały i odbywają się walne zebrania oraz konferencje oddziałowe,
na których podsumowuje się pracę
związku, uchwala program działania
na kolejne okresy i wybiera w sposób
demokratyczny nowe władze, i tak:

Przewodniczącym na pierwszą kadencję wybrany był kol. Stanisław Mika,
kolejnymi przewodniczącymi Zarządu Oddziałowego byli w kolejności:
- kol. Zbigniew Czaja,
- kol. Piotr Drużdż,
- kol. Czesław Zawada,
- kol. Leszek Lewandowski,
- kol. Edward Grzeczny,
- kol. Piotr Kutka,
który pełni zaszczytną funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego
do dnia dzisiejszego.
Działania Oddziałowej organizacji
związkowej skupiały się zwykle na
sprawach najistotniejszych dla jej
członków. Warto tutaj przytoczyć
fakt, że po powstaniu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, trzon jego
funkcjonariuszy dojeżdżał do miejsca
pełnionej służby z takich kierunków
jak Gliwice, Głubczyce czy Wodzisław Śląski. Dostępność prywatnych
środków transportu nie była tak stosunkowo łatwa jak dzisiaj, w związku
z czym na kierunku Gliwic udało się
uruchomić odpłatnie przewozy służbowymi samochodami. Dla innych
kierunków udało się dostosowywać
godziny pracy tak, aby były one spójne z możliwościami dojazdu publicznym transportem.
Inną niezmiernie ważną i zrealizowaną inicjatywą przez Zarząd Oddziałowy w tamtym czasie były prowadzone
prace nad pozyskaniem ciągle brakujących mieszkań. W wyniku tych prac
uzyskano szereg lokali mieszkalnych
umiejscowionych w Raciborzu, a
znajdujących się wówczas w nowobudowanych blokach będących w zarządzie kolei państwowych.
Oddziałowa Organizacja Związkowa
dbała również o zabezpieczenie wypoczynku dla funkcjonariuszy. Stąd
też w różnych okresach organizowane były wycieczki opłacane z funduszy związku przy niewielkiej dopłacie
uczestnika wycieczki. Były to wycieczki do Pragi, Wiednia czy Bratysławy. W strażnicy Straży Granicznej
Pokrzywna utworzono pokoje gościnne, z których można było korzystać
w czasie sobotnio-niedzielnych wypadów jak również w czasie urlopów.
Warto zauważyć, że teren ten wyróżnia się niezwykłą atrakcyjnością turystyczną.
Jedną z najbardziej istotnych inicjatyw zrealizowanych przez naszą
organizację było powołanie w 1992
r. komitetu fundacji sztandaru dla
Oddziału.
W skład powołanego społecznego
komitetu fundacji sztandaru obok
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parlamentarzystów wchodzili przewodniczący wszystkich terenowych
organizacji związkowych skupionych
przy Komendzie Oddziału. Na czele
komitetu stanął Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Stanisław
Mika, skarbnikiem został kol. Ryszard
Bociek, a sekretarzem komitetu był
kol. Sławomir Matusewicz, członkiem
i koordynatorem do spraw organizacyjnych został kol. Marek Głuszczak.
Po uzyskaniu zgody wymaganej prawem w urzędzie wojewódzkim w
Katowicach, przystąpiono do pozyskiwania sponsorów fundacji sztandaru. Inicjatywą tutaj wykazywali się
Przewodniczący Terenowych Organizacji Związkowych, a wśród nich kol.
Mieczysław Hadrych i kol. Edward
Grzeczny. Nie tylko związkowcy
przyczynili się do zrealizowania inicjatywy ufundowania sztandaru, ale
również i sympatycy związku, do
których należał kol. Tadeusz Krotos.
Funkcjonariusz ten obdarzony jest
talentem plastycznym i to on właśnie
wykonał projekt naszego sztandaru.
Pomimo występujących nieścisłości w
ustawie o sztandarach i koniecznych
konsultacjach w Kancelarii Sejmu,
projekt został wysoko oceniony w
procesie realizacji przez wykonawcę
tj. zakład hafciarski w Stargardzie
Gdańskim prowadzonym przez siostry
zakonne. Konsultantem historycznym
Komitetu Fundacji Sztandaru był Dyrektor Muzeum w Raciborzu Pan mgr
Paweł Porwoł.
Prace związane z fundacją sztandaru zostały zakończone w dniu
10.11.1993 r. uroczystym wręczeniem sztandaru Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w
Raciborzu Panu płk Mieczysławowi
Podhorodyńskiemu Na apelu, który
miał miejsce na Górze Świętej Anny
pod pomnikiem Powstańców Śląskich,
a w obecności przedstawicieli władz
centralnych wojewódzkich i hierarchów kościelnych.
W 1997 r. Racibórz i niemal cały teren
służbowej odpowiedzialności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nawiedziła powódź. Miasto niemal w 2/3
zostało zalane. Utrudniony był dojazd i niesienie pomocy mieszkańcom
miasta. Nasi członkowie brali czynny
udział w zminimalizowaniu skutków
powodzi i jako pierwsi nieśli pomoc
poszkodowanym. Z funduszu związku
zostały od razu uruchomione środki
finansowe, które przeznaczono dla
najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi funkcjonariuszy. Związek
powołał grupę, która odwiedzała poszkodowanych powodzian i w miarę
posiadanych możliwości udzielała im
czynnej pomocy.
Nasza organizacja związkowa przy

wydatnej pomocy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
zorganizowała wyjazd dzieci poszkodowanych powodzian na bezpłatny
wypoczynek do Ośrodka wczasowego
będącego w Zarządzie wymienionego
Oddziału.
Uwadze należy przypomnieć fakt
gdzie nasi funkcjonariusze i członkowie związku wykazali się dużą
ofiarnością ratując sprzęt Straży Granicznej porzucając własne pojazdy,
podczas gdy woda zalewała budynki
Strażnicy SG w Bliszczycach.
W dniu 1 grudnia 1998 r. Oddział nasz
przejął część odcinka służbowej odpowiedzialności po rozformowanym
Beskidzkim Oddziale Straży Granicznej w Cieszynie. Przed organizacją
naszą stanął wówczas problem przejęcia i włączenia w nasze szeregi
członków związku skupionych dotychczas przy zarządzie Oddziałowym BeOSG w Cieszynie. Zorganizowaliśmy
wspólnie z Zarządem Oddziałowym
BeOSG i Zarządem Oddziałowym
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej posiedzenie w m. Wisła. Na
tym posiedzeniu dokonano włączenia
członków związku po byłym BeOSG
do organizacji w Raciborzu i Nowym
Sączu. Posiedzenie zakończyło się
zwiedzaniem Kopalni węgla Kamiennego „JASMOS” w Jastrzębiu Zdroju.
Członkowie nasi mieli okazję zobaczyć ciężką pracę górników na poziomie 750 metrów pod ziemią.
Spotkanie to dało plenipotencję naszym przewodniczącym do uczestniczenia i reprezentowania członków
związku oraz funkcjonariuszy rozformowywanego byłego Oddziału SG
w Cieszynie w czasie prowadzonych
indywidualnych rozmów kadrowych.
Związkowcy nasi nie zamykali się
tylko na problemy, z którymi borykali się funkcjonariusze oddziału,
ale również czynnie udzielali się w
pracach prowadzonych na szczeblu
Krajowej Komisji Wykonawczej. W
posiedzeniach KKW uczestniczyli każdorazowo przewodniczący Zarządu
Oddziałowego.
Kol. Stanisław Mika wchodził w skład
zespołu wyłonionego z inicjatywy
KKW do spraw opracowania zmian
strukturalnych Straży Granicznej. Zespół zakończył swoją pracę przedstawieniem Komendantowi Głównemu
Straży Granicznej stosownego projektu, który w dużej mierze został
przyjęty.
W 1997 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów na Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej
wybrano naszego kolegę Czesława
Zawadę. Wymieniony funkcjonariusz
został w całości zaangażowany w
prace KKW, a jednocześnie mieliśmy

wówczas naszego przedstawiciela w
ścisłym prezydium związku.
V Krajowy Zjazd Delegatów miał
miejsce w Gdańsku – Sobieszowie.
Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali naszego kol. Sławomira
Matusewicza. Wymieniony przez cały
okres trwającego zjazdu dbał o jego
sprawne i prawidłowe przeprowadzenie oraz zrealizowanie wszystkich celów zjazdu określonych statutem
i ordynacją wyborczą.
Wykazywany potencjał członków naszej organizacji był też dostrzegany
przez Komendanta Głównego Straży
Granicznej i kierownictwo MSWiA.
Nasi członkowie awansowali na kolejne wysokie stanowiska w Straży Granicznej.
Kol. Stanisław Mika został powołany
na Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
kol. Piotr Drużdż został powołany na
stanowisko Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
a później piastował stanowisko Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, kol. Marek Głuszczak
został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej, a obecnie
piastuje stanowisko Zastępcy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, wielu aktywnych członków
naszej organizacji obecnie piastuje istotne stanowiska w Komendzie
Głównej Straży Granicznej.
Funkcjonariusze nasi brali również
czynny udział w pikietach organizowanych w 2003 r. pod Kancelarią
Prezesa Rady Ministrów oraz przed
Sejmem RP. Celem pikiety było
zwiększenie mnożnika kwoty bazowej wynagrodzeń wobec miernej sytuacji finansowej funkcjonariuszy, a
także rozwiązanie problemu nadgodzin jak również realizacji wniosków
wypracowanych przez zespół MSWiA.
Postulaty te były przedmiotem sporu
zbiorowego z Komendantem Głównym Straży Granicznej.
Zarys ten nie wyczerpuje całości problematyki działalności Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej, ale zwraca
tylko uwagę na wybrane wątki. Zapewne Przewodniczący Zarządu Oddziałowego poszczególnych kadencji
zechcą je rozbudować lub wskazać
inne ważne wydarzenia, które zostały pominięte w tym zarysie.
Opracował
st.chor.sztab.SG rez. Sławomir Matusewicz
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Rozliczanie czasu pracy w delegacji
Wobec częstych wątpliwości dotyczących rozliczania czasu pracy zawartych w rozporządzeniu dotyczącym
rozkładu czasu pracy funkcjonariuszy
SG poniżej przytaczam to samo zagadnienie opracowane w myśl przepisów kodeksu pracy.
Komentarz: Jarosław Niewiński
Pracodawcy często nie rozliczają czasu pracy podróży służbowych
swoich pracowników, bo nigdzie tak
naprawdę nie jest napisane, jak należy to robić. Wolą więc udawać, że
wyjazd pracownika to nie czas pracy.
Niestety w części to jest czas pracy,
a nawet pracownik może „wyrobić”
w delegacji godziny nadliczbowe.
Wiedziałeś, że nie rozliczając czasu
pracy w delegacji popełniasz wykroczenie?! Sprawdź więc, jak rozliczyć
delegację prawidłowo.
Stanowisko przeważające w literaturze prawa pracy i w orzecznictwie
Sądu Najwyższego nakazuje, aby
do czasu pracy pracownika zaliczać
tylko czas faktycznie wykonywanej
pracy w podróży służbowej i jednocześnie nie obniżać dobowego czasu
pracy o czas przejazdu, który pokrywa się ze „zwykłymi” godzinami pracy pracownika.
Przykład 1 - pracownik, który pracuje
w godz. 8.00 - 1600. jedzie w delegację o godz. 8.00, dojeżdża na miejsce o godz. 11.00, przez dwie godziny
załatwia sprawy służbowe, a następnie wraca (godz. 13.00 - 16.00). Cały
wyjazd służbowy pokrywa się z jego
planowanym czasem pracy. Gdyby
do czasu pracy nie zaliczać żadnego
przejazdu, podczas którego pracownik nie pracuje – także zatem przejazdu przypadającego w godzinach
pracy pracownika - to w tym przypadku do czasu pracy zaliczylibyśmy
jedynie 2 godziny pomiędzy godz.
11.00 i 13.00. Pracownik nie „dopracowałby” więc wymaganego czasu
pracy ze względu na pobyt w delegacji. W konsekwencji byłby bądź pozbawiony wynagrodzenia za pozostałe 6 godzin (łączny czas przejazdów),
bądź musiałby odpracować ten czas,
co byłoby przerzucaniem na pracownika skutków wykonania przez niego
polecenia wyjazdu służbowego.
Natomiast odbywanie podróży służbowej poza zwykłymi godzinami pracy pracownika – zdaniem Sądu Najwyższego (SN) – nie rodzi obowiązku
wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przepis
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szczególny tego nie przewiduje (wyrok SN z 27 października 1981 r., I PR
85/81, OSNC 1982/5-6/76). Brak prawa do wynagrodzenia za czas samej
podróży podczas delegacji, oznacza,
że czas wyjazdu służbowego przypadający poza godzinami pracy nie jest
w żaden sposób pracownikowi rekompensowany. Delegację w zakresie
czasu pracy powinieneś zatem traktować następująco:
•
podroż służbową, która odbywa się w normalnym czasie pracy
obowiązującym pracownika - zaliczasz w całości do czasu pracy. Nie
obniżasz zatem miesięcznego czasu
pracy w związku z wyjazdami służbowymi w części przypadającej na zwykłą porę pracy pracownika, nawet
jeśli w tym czasie pracownik jedynie
się przemieszczał;
•
gdy podróż służbowa wykracza poza normalne godziny pracy
danego pracownika - do czasu pracy
wliczasz jedynie cały czas poświęcony na wykonywanie zadania służbowego (np. udział w naradzie, negocjacje z kontrahentem), zaś czasu
samego przejazdu, który odbywa się
poza godzinami wynikającymi z rozkładu czasu pracy pracownika, nie
wliczasz do czasu pracy.
Przykład 2 - pracownik pracuje w
godzinach 8.00-16.00. Otrzymał polecenie odbycia podróży służbowej.
Wyjazd miał nastąpić o godz. 1000.
Delegacja obejmowała następujące
godziny: 10.00-12.00 - podróż, 12.0014.00 - załatwianie spraw na rzecz
pracodawcy, 14.00-16.30 - powrót.
W tym przypadku dwie pierwsze godziny (10.00-12.00 - podróż w tamtą stronę) zaliczasz do czasu pracy,
ponieważ przypadają w normalnym
czasie pracy pracownika. Następne
dwie godziny (12.00-14.00 - wykonywanie zadania służbowego) także
wliczasz do czasu pracy. Natomiast
ostatnie dwie i pół godziny (14.0016.30 - powrót) zaliczasz do czasu
pracy tylko w części przypadającej
do godz. 16.00, czyli pokrywającej
się ze zwykłymi godzinami pracy pracownika.
ZADANIA WYKONYWANE PODCZAS DELEGACJI POZA GODZINAMI PRACY
Delegacja wiąże się często z wykonywaniem zadań służbowych w porach
dnia innych niż te, w których pracownik zwykle wykonuje swoją pracę.
Pracą w godzinach nadliczbowych w
podróży służbowej jest wykonywanie
zadania służbowego przypadające

poza normalnymi godzinami pracy
pracownika wynikającymi z rozkładu
jego czasu pracy. Jednakże zadaniem
służbowym nie jest sam przejazd w
celu wykonania określonej pracy.
Podróż poza godzinami pracy – zaliczysz wyjątkowo. Do czasu pracy wliczasz przejazd służbowy odbywany
w normalnym czasie pracy obowiązującym pracownika. Gdy wykracza
on poza rozkład czasu pracy danego
pracownika lub w całości odbywa się
poza tym czasem - do czasu pracy
wliczasz jedynie czas podróży podczas którego pracownik wykonywał
zadanie służbowe. Gdy zaś praca była
wykonywana w normalnym czasie
pracy, a poza tym czasem przypadała
podróż, to tej ostatniej nie wliczasz
do czasu pracy.
Przykład Pracownik zatrudniony w
Szczecinie, który pracuje w godzinach 7.00-15.00, otrzymał polecenie
wyjazdu na naradę do Poznania. Wyjechał o godz. 6.40, narada zaczynała się o 9.30 i trwała do 16.30. Po jej
zakończeniu pracownik miał jeszcze
odebrać dokumenty od kontrahenta
swojego pracodawcy. Załatwienie tej
sprawy zajęło mu godzinę. Z Poznania wyjechał o 17.30, w Szczecinie
był o 20.00.
W przedstawionej sytuacji czas pracy
powinieneś rozliczyć następująco:
•6.40-7.00 - czas podróży, którego
nie wliczasz do czasu pracy (nie pokrywa się z godzinami pracy pracownika w tym dniu),
•7.00-9.30 - czas podróży, który wliczasz do czasu pracy (pokrywa się z
godzinami pracy pracownika w tym
dniu),
•9.30-16.30 – czas narady, który wliczasz w całości do czasu pracy, ponieważ jest to wykonywanie zadania
służbowego; w części (15.00 - 16.30)
będzie to nawet praca w nadgodzinach,
•16.30-17.30 – czas załatwiania
spraw służbowych, który wliczasz do
czasu pracy; w całości będzie to praca w godzinach nadliczbowych,
•17.30-20.00 - czas powrotu z podróży, którego nie wliczasz do czasu
pracy.
Podstawa prawna: art. 128 § 1, art.
281 pkt 5 Kodeksu pracy.
Źródło: http://www.kadryonline.pl/
czas_pracy/rozliczanie_czasu_pracy_w_delegacji-792.html
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Nie samą pracą człowiek żyje
Korzystając ze sprzyjającej aury jaką
zafundowała nam Złota Polska Jesień, jak co roku funkcjonariusze z
Placówki SG w Medyce spotkali się na
cyklicznie organizowanej przez TOZ
NSZZZ FSG imprezie, pt.: „ IV Biesiada Piwna”.
W scenerii zabytkowego fortu VIII w Łętowni, będącego częścią
Twierdzy Przemyśl, przynajmniej na
chwilę oderwaliśmy się od codziennej, ciężkiej służby na przejściu granicznym.
Specjały z grilla, jakie zaserwował nam wieloletni przyjaciel
związku z nowosądeckiego „Szubryta”, przypadły do gustu nawet zaproszonym na biesiadę kolegom z FRONTEXU, którzy jeszcze przez wiele
dni po imprezie byli zachwyceni i

pełni wrażeń z atrakcji jakie znalazły
miejsce na Fortecznej Biesiadzie.
Specjalną częścią tej cyklicznej imprezy było pożegnanie naszych
dwóch, odchodzących na emeryturę
kolegów - Marka Lewickiego i Piotra
Pukalskiego, którzy nawet w najśmielszych marzeniach nie spodziewali się, że koledzy i koleżanki z placówki zgotują im takie fajerwerki na
ich cześć. W łzach smutku i radości,
przy nucie folkowej muzyki bawiliśmy się aż do białego rana z deklaracją spotkania się za rok w tym samym
składzie i w tym samym miejscu.

Witam Wszystkich

chwili pomoc.
Chciałbym podziękować również
wielu nieznanym mi ludziom, w tym
również funkcjonariuszom Policji,
głównie KPP w Raciborzu oraz KMP
w Gliwicach, którzy wsparli mnie i
nadal wspierają, przekazując 1% z
PIT, na konto Fundacji Dobra Droga
w Nysie. Uzyskane środki są dla mnie
pomocne w dalszym procesie leczenia i rehabilitacji. Bez Waszej pomocy finansowej nie mógłbym sobie
pozwolić na leczenie w Moskiewskiej
Klinice Neurovita.
Dzięki Wam Wszystkim mam świadomość faktu - jestem o tym przekonany, iż nigdy w życiu nie będę

Nazywam się Grzegorz Wiliński. Do
dnia 31 stycznia 2011r. byłem funkcjonariuszem Straży Granicznej. Pełniłem służbę przy PSG w Katowicach
- Pyrzowicach. W dniu 29 listopada
2008 r. w drodze do pracy uległem
wypadkowi, wraz z moimi kolegami
i koleżankami z placówki, w wyniku
którego w chwili obecnej mam niedowład dolnej części ciała.
Pismem tym chciałbym zwrócić się
do wszystkich osób, które od dnia
wypadku, do chwili obecnej są przy
mnie, pomagają mi przejść przez ten
trudny dla mnie i dla mojej rodziny
okres. Czas bólu, choroby, rehabilitacji. W tym roku mijają trzy lata od
wypadku, a Wy jesteście i pamiętacie
o mnie.
Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla NSZZ FSG, a w szczególności Panu Przewodniczącemu Piotrowi Kutce, koleżankom i kolegom,
Komendantowi Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej, Komendantowi
PSG Katowice - Pyrzowice, oraz niezastąpionemu Adamowi Kaletcie z
PSG Katowice - Pyrzowice i wszystkim funkcjonariuszom tego oddziału. Kolegom z Podlaskiego Oddziału
SG, którzy również wspierają mnie
finansowo, przełożonym, kolegom i
koleżankom, którzy ze mną służyli.
Dziękuję za okazywaną mi w każdej

szowi Muzeum „Fort VIII Łętownia”;
-pani Monice Sywale z Banku Pocztowego;
Przewodniczący TOZ NSZZ FSG PSG
w Medyce
st. chor. SG mgr Sebastian Dobrowolski

Ps.: Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprez TOZ NSZZFSG PSG w Medyce składamy:
-panu Wiesławowi Sokolikowi – kusto-

’’szedł sam’’. Przekonanie i wiedza o
wsparciu tak wielu wspaniałych ludzi
powoduje, iż znajduję siłę do dalszej
walki z przeciwnościami losu.
Grzegorz Wiliński.
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Dodatkowy zawód dla członków NSZZFSG
– współpraca z Ogólnopolską Siecą Szkół CERTUS
Czasy się zmieniają, świat
idzie do przodu - dziś nie wystarczy już tylko pracować i w spokoju czekać na emeryturę. Ciągłe
zmiany i tempo w jakim zachodzą, sprawiają że każdy z nas
powinien podnosić swoje kwalifikację, aby być przygotowanym
na niespodzianki jakie przyniesie
przyszłość. Dotyczy to również
rozwoju zawodowego, warto myśleć o tym co na emeryturze, czy
nabyte przez lata służby wiedza i
doświadczenie mogą przydać się
później, czy dadzą szansę dodatkowego dochodu?
Zarząd NSZZFSG nie ma co
do tego wątpliwości, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
członków Związku podjął współpracę z Ogólnopolską Siecią Szkół
CERTUS, a konkretnie z prowadzonymi w ramach sieci Policealnymi
Szkołami Detektywów i Pracowników Ochrony. Celem współpracy jest, w początkowym okresie,
uzyskanie przez funkcjonariuszy
kwalifikacji w zakresie ochrony
osób i mienia, poprzez uzyskanie
zawodu „technik ochrony fizycznej osób i mienia”.
Ogólnopolska Sieć Szkół
CERTUS została utworzona w 1996
r przez Międzynarodową Federację Modern Ju-Jitsu. Pierwszą
placówką była Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników
Ochrony w Głogowie. Powołanie
szkół wychodziło naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Wkrótce zaczęły powstawać również szkoły w innych miastach, a
monitorowanie rynku pracy i jego
potrzeb, zaowocowało otwarciem
nowych kierunków nauczania.
Wysokie standardy które obowiązują w szkołach „CERTUS” zyskały uznanie w oczach słuchaczy, a
kwalifikacje przez nich uzyskane
są bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia
szkół publicznych.
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Nauka w szkole trwa dwa lata i
odbywa się w systemie zaocznym,
w soboty i niedziele, średnio dwa
razy w miesiącu. Realizowany
jest autorski program nauczania,
w którym są wyłącznie przedmioty zawodowe, m.in. organizacja
ochrony osób i mienia, organizacja ochrony konwoju, ochrona
osób, techniki samoobrony i interwencji, podstawy prawa. Prowadzą je doświadczeni wykładowcy
(prawnicy, oficerowie Policji, mistrzowie sztuk walki, ekonomiści,
pracownicy agencji ochrony).
Naukę w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony
kończy egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Po jego
pozytywnym zaliczeniu słuchacz
otrzymuje dyplom (w języku
polskim i angielskim) uzyskania
tytułu zawodowego – technika
ochrony fizycznej osób i mienia.
Na jego podstawie może ubiegać
się na drodze administracyjnej
(bez dodatkowych egzaminów) w
komendach wojewódzkich Policji
o licencję II stopnia pracownika
ochrony fizycznej. Uzyskanie licencji pozwala m.in. ubiegać się
o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w
zakresie ochrony osób i mienia,
daje możliwość podjęcia pracy w
charakterze pracownika ochrony
fizycznej, w tym obejmowania
funkcji kierowniczych na różnych
szczeblach zarządzania (dowódca
zmiany, dowódca konwoju itp.).
Pierwsze, pilotażowe nabory do szkół dla członków NSZZFSG
zostały
zorganizowane
w 2009 r. w Zielonej Górze, Legnicy, Żarach oraz Jeleniej Górze.
Osoby, które w tym czasie rozpoczęły naukę, zdawały egzamin zawodowy w czerwcu 2011 roku. Po
podsumowaniu wyników okazało
się, że zdała większość słuchaczy,
ponad 90% absolwentów zdobyło
nowy zawód. Co więcej, uzyskali oni znacznie lepsze wyniki niż
średnia ogólnopolska, co świadczy, że doświadczenie nabyte w

czasie lat służby bezpośrednio
przełożyło się na realną wiedzę.
Należy tu wspomnieć, że o fakcie
tym wiedzą również pracodawcy,
co sprawia, że dużo chętniej zatrudniają pracowników ochrony z
doświadczeniem w służbach mundurowych.
W związku z sukcesem programu
pilotażowego, w 2011 r. uruchomiono nowe szkoły, których głównym celem jest kształcenie członków NSZZFSG. Na dzień dzisiejszy
są to szkoły w Warszawie, Przemyślu, Chełmie. Oczywiście, do dyspozycji chętnych pozostają również wszystkie pozostałe placówki
OSS CERTUS. Obecnie w szkołach
uczy się ponad 600 związkowców.
W planach jest m.in. uruchomienie szkoły w Białymstoku.
Rozważane jest przygotowanie
dla członków NSZZFSG oferty
kształcenia w innych zawodach,
ze szczególnym naciskiem na kierunki, które dają realną szansę
późniejszego zatrudnienia, ponieważ, jak mówi Dyrektor Generalny OSS CERTUS mgr Dariusz
Jandziak – „Naszym celem nigdy
nie było „mnożenie” kierunków,
zawsze skupiamy się na tych najbardziej atrakcyjnych, pilnując,
aby nauka na nich dawała znakomite przygotowanie”.
Współpraca zainicjowana przez
Zarząd NSZZFSG daje członkom
związku szansę na dodatkowe zabezpieczenie swojej przyszłości.
Jak podkreśla Przewodniczący
Związku Mariusz „zaproponowana
przez nas oferta w naturalny sposób łączy się z umiejętnościami i
doświadczeniem funkcjonariuszy
Straży Granicznej, jednocześnie
dając im możliwość zdobycia poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji. Biorąc pod uwagę, że
dzięki podpisanemu porozumieniu
nauka w szkołach CERTUS nic nie
kosztuje, jedyną inwestycją naszych członków jest poświęcony
na kształcenie czas”.
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Ośrodki Szkoleniowo-wypoczynkowe NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Realizując cele i zadania NSZZ
FSG zawarte w § 9 i 10 statutu, członkowie Krajowej
Komisji Wykonawczej NSZZ
FSG obecnej kadencji podjęli inicjatywę, pozyskania bazy
szkoleniowo-wypoczynkowej,

roczny. Z ośrodka mogą korzystać indywidualnie członkowie
NSZZ FSG, funkcjonariusze i
pracownicy SG wraz z rodzinami oraz grupy zorganizowane.
Dysponujemy również salami
wykładowymi do prowadze-

Szczegółowych
informacji
o ośrodku oraz regulamin,
cennik, galeria, mapka itp.
można uzyskać na stronie internetowej
pod
adresem:
www.lysa.nszzfsg.org
II Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w m. Unieście użytkujemy od 16 czerwca br.

którą skutecznie realizują. W
bieżącym roku pozyskaliśmy w
użytkowanie trzy ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, jeden
w górach Łysa Polana i dwa nad
morzem w m. Unieście i Łazy.
I Ośrodek w Łysej Polanie użytkujemy od dnia 15 stycznia br.

nia kursów i szkoleń. Pomimo, że ośrodek nie prowadzi
kuchni to istnieje możliwość
skorzystania z wyżywienia
na zasadzie cateringu przez
osoby indywidualne czy też
przez grupy zorganizowane.

Ośrodek położony jest około
200 m od brzegu morza tuż nad
brzegiem jeziora Jamno.
Ośrodek dysponuje dwoma budynkami „Helios” i „Jantar”,
w budynku Helios znajduje
się 51 miejsc noclegowych w
pokojach cztero, trzy i dwu
osobowych. Łazienki w tych
pokojach są wspólne. W budynku Jantar znajduje się 34
miejsc noclegowych są to pokoje cztero, trzy i dwu osobowych z łazienkami. Ośrodek w
br. świadczył usługi w sezonie
letnim od 16 czerwca do 15
września. Ze względu na datę
przejęcia ośrodka w tym sezonie nie uruchamialiśmy kuchni.

Ośrodek jest położony na trasie do Morskiego Oka, jest to
ostatni obiekt na tej trasie
otwarty dla ruchu kołowego.
Tuż obok jest parking tatrzańskiego parku narodowego,
który jest dostępny dla osób
korzystających ze szlaków górskie (Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów itp.)
Ośrodek dysponuje 75 miejscami noclegowymi są to apartamenty, pokoje z łazienkami i
bez łazienek oraz domki campingowe, jest to ośrodek całoNr 14, Rok IX, Grudzień 2011 r.
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kujemy od 10
czerwca br.

Jednakże ośrodek jest wyposażony w centralne ogrzewanie i
w związku z tym może świadczyć usługi szkoleniowo-wypoczynkowe przez cały rok. W
przyszłym roku kalendarzowym
2012 ośrodek będzie świadczył
usługi kompleksowe (zakwaterowanie i wyżywienie). Na
terenie ośrodka znajdują się
miejsca parkingowe.
Szczegółowych informacji o
ośrodku oraz regulamin, cennik, galeria, mapka itp. można
uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.mielno.nszzfsg.org
III. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w m. Łazy użyt-

Ośrodek położony jest pomiędzy
morzem i skrajem
jeziora Jamno,
z ośrodka prowadzi bezpośrednie wejście
na plażę. Na
terenie ośrodka usytuowany
jest jeden budynek murowany„S” i 13 domków piętrowych
oraz budynek sanitarny z natryskami
i
budynek
świetlicy. W
budynku „S”
mieści
się
biuro ośrodka i pokoje 3
i 2-osobowe
oraz sanitariaty z natryskami. Domki
są 7 i 5-osobowe wyposażone w węzeł sanitarny (WC
i umywalka z
ciepłą i zimną
wodą).
Ośrodek nie
prowadzi
zbiorowego żywienia.
Na
terenie
ośrodka znajdują
się
miejsca parkingowe

Szczegółowych informacji o
ośrodku oraz regulamin, cennik, galeria, mapka itp. można
uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.lazy.
nszzfsg.org
Na podanych stronach internetowych znajdują się pełniejsze informacje dotyczące w/w
ośrodków oraz numery telefonów kontaktowych i adresy
e-mailowe pod które należy
kierować wnioski o rezerwację
miejsc. Jednocześnie informujemy, że prowadzone są już rezerwacje miejsc na sezon letni 2012 r. Ponadto zapraszamy

do korzystania z ośrodków w
Łysej Polanie i Unieście przez
cały rok, poza sezonem koszt
pobytu jest niższy a zgodnie z
cennikiem dla grup co najmniej
10-cio osobowych istnieje możliwość negocjowania cen.
Zdjęcia i tekst: Andrzej Omiotek
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