
Informacja 

dotycząca posiedzenia Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP 

 

W dniu 08.11.2017 odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP, w którym wzięli 

udział generałowie: 

Tadeusz Frydrych, 

Józef Klimowicz, 

Marian Kasiński, 

Marek Borkowski 

Leszek Elas 

 

W spotkaniu wzieli udział również koledzy Andrzej Wasiuk i Krzysztof Janczak. 

 

Program posiedzenia w załączeniu. 

Spotkanie otworzył Dziekan klubu i przedstawił program spotkania. 

Program został zaakceptowany. 

 

Ad a). Dziekan Klubu przedstawił działania dotyczące projektu ustawy nowelizującej krzywdzącą 

ustawę emerytalną -  na terenie kraju odbyło się ponad 30 spotkań poświęconych prezentacji i 

konsultacjom jej dotyczących. Spotkania odbywają się nadal. Organizatorem spotkań FSSM RP. Biorą 

w nich udział również byli funkcjonariusze SG.  

W trakcie dyskusji zgodzono się, że propozycje nowelizacji maj charakter kompromisowy. Jej zapisy 

muszą być akceptowane przez różne środowiska, gdyż inaczej nie uzyskają poparcia w procesie 

legislacyjnym. 

 

Ad b). Omówiono organizację dorocznego Walnego Zebrania Członków Klubu. Dziekan przedstawił 

proponowany porządek Zebrania, który obejmuje: 

Sprawozdanie z działalności Klubu w 2017 r. 

Dyskusję, 

Sprawozdanie finansowe,  

Wolne wnioski, 

Przyjęcie planu pracy na rok 2018. 

 

Dziekan Klubu zaproponował, by tegoroczne Zebranie było jednodniowe i odbyło się 5 grudnia br 

w Warszawie w Hotelu Łazienkowski.  



Przewidywany koszt uczestnictwa dla jednej osoby wynosi ok. 200 zł plus koszty ewentualnego 

noclegu. 

 

Dziekan zaproponował, by ze środków klubu wynająć dwa pokoje dla chętnych członków, którzy nie 

mieszkają w  Warszawie 

 

Kolega Marek Borkowski zobowiązał się ustalić, czy możliwe jest skorzystanie z obiektu w Świdrze – 

jeśli tak – warunki finansowe i organizacyjne, poza terminem, zostaną zmodyfikowane. 

 

Ad c). W najbliższym czasie  odbędzie się spotkanie klubów i stowarzyszeń generalskich, a w dniu 

8 grudnia zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich I Kongres Praw Obywatelskich, na 

którym m.in. omawiane będą sprawy emerytalne funkcjonariuszy służb.  

W spotkaniach tych wezmą udział przedstawiciele Klubu – w pierwszym kol. Frydrych, Kasiński i Elas, 

a na drugie zaproszenia otrzymali kol. Frydrych i Elas  

Ustalono, że przedstawiciele Klubu zaprezentują dotychczasowe stanowisko dotyczące omawianych 

kwestii podkreślając sprzeczność obecnej regulacji z prawem, i podstawowymi zasadami porządku 

prawnego. Członkowie klubu zadeklarują również dalsze współdziałanie i zaangażowanie w sprawach 

dotyczących  zagadnień emerytalnych. 

 

 

Ad d). Ustalono, że w trakcie Walnego Zebrania członków Klubu w dniu 5.12. br odbędzie się również 

spotkanie z Kolegami Generałami, którzy w ostatnim okresie odeszli ze służby. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 


