
SPRAWOZDANIE 

Ustępującej Rady Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej 

z działalności w czasie pierwszej kadencji 

w latach 2013 – 2016. 

 

Ustępująca Rada Klubu została wybrana na zebraniu założycielskim Klubu, które odbyło się w 

dniu 28 listopada 2013 roku. 

W wyniku zmian z różnych powodów  do końca kadencji Rada Klubu działała w składzie: 

generałowie, Tadeusz Frydrych, Marek Borkowski, Marian Kasiński, admirał Konrad Wiśniowski. 

Na chwilę obecną Klub liczy 23 członków zwyczajnych i jednego członka honorowego. 

Główne przedsięwzięcia realizowane w mijającej kadencji : 

1/  Zorganizowanie funkcjonowania Klubu poprzez dokonanie podziału zadań w Radzie, 

uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej w Biurze m. st. Warszawy. 

2/ Nawiązanie współpracy z kierownictwem służbowym Straży Granicznej. 

3/ Systematyczne organizowanie posiedzeń Rady Klubu 1raz na 2 miesiące. 

4/ Zorganizowanie i przeprowadzenie walnych  zebrań członków Klubu, które odbyły się w 

czasie pobytu w Gdańsku, Szklarskiej Porębie i  Kętrzynie oraz okolicznościowych w Zielonej Górze i 

Przemyślu w trakcie obchodów Święta Straży Granicznej. 

5/ Nawiązanie  współpracy z Klubami Generałów Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Wojska Polskiego. Z naszej inicjatywy w Komendzie Głównej w listopadzie 2014 roku  odbyło się 

pierwsze bardzo owocne spotkanie władz tych klubów. 

6/ Opracowano wzory  i wykonano logo i odznakę Klubu oraz spersonalizowaną legitymację 

dla członków. 

7/ Zorganizowane zostały wyjazdowe spotkania w  Morskim, Warmińsko-Mazurskim OSG 

oraz szkołach SG w Lubaniu i Kętrzynie.  

8/ Uczestnictwo naszych przedstawicieli w konferencjach, seminariach i spotkaniach 

organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz problematyką środowiska po zakończeniu czynnej służby. 

9/ Udział przedstawicieli Klubu w bieżącej współpracy z Klubami Generałów Policji, PSP, WP 

oraz przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz  Związku Emerytów i Rencistów 

Straży Granicznej. 

10/ Przyjmowanie nowych członków Klubu. 



Wielu naszych członków na bieżąco uczestniczyło w licznych spotkaniach, uroczystościach 

oraz innych przedsięwzięciach organizowanych w jednostkach Straży Granicznej. 

Z różnych przyczyn nie zrealizowano: 

1/ Nie udało się zebrać materiałów , opracować  i wydać wydawnictwo p.t. „ Generałowie i   

Admirałowie Straży Granicznej. Główny powód, nie wszyscy członkowie dostarczyli niezbędne 

materiały i dane.    

2/ Nie zrealizowano niektórych przedsięwzięć planowanych dla uczczenia  25 Rocznicy 

powstania  Straży Granicznej. Nie odbyło się uroczyste zebranie członków Klubu oraz wyjazdowe 

spotkanie w Bieszczadach. 

3/Nie została założona planowana  strona internetowa Klubu.  

Zmianie uległy zasady współpracy Rady Klubu  z obecnym kierownictwem SG.  Pan 

Komendant Główny zapoznał się  z  zasadami funkcjonowania Klubu,  nie uczestniczy w pracach Rady 

Klubu. Jest zapewnienie Pana Komendanta Głównego i Panów Zastępców   o udzieleniu niezbędnej  

dla działalności Klubu  pomocy. Współpraca prowadzona jest poprzez bieżący kontakt z Dyrektorem 

Sztabu Komendy Głównej. 

W dalszej działalności  Klubu główną uwagę należy skupić na: 

1/  Kontynuacji działalności określonej regulaminem z uwzględnieniem bieżącej sytuacji. 

2/  Zacieśnianiu  współpracy z  Klubami Generałów i organizacjami innych służb. 

3/  Doskonaleniu  obiegu  informacji w Klubie.   

Podziękowanie Panom Komendantom Głównym kolegom Generałom i Admirałom  wszystkim 

członkom za aktywną postawę w realizacji klubowych przedsięwzięć.  

Szczególne podziękowanie członkom Rady Klubu.   

Wystąpienie o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Klubu. 

 

8 grudnia 2016r                                                                                                   Dziekan  Klubu 

 Generał  SG  Tadeusz  Frydrych 

 


