
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP 

w dniu 13.11.2019r. 

W dniu 13.11.2019 r.  odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP.   

W spotkaniu wzięli udział: 

- gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Frydrych, 

- gen. dyw. w st. spocz. Józef Klimowicz, 

- gen. bryg. w st. spocz. Marian Kasiński, 

- gen. Bryg. W st. spocz. Marek Borkowski, 

- gen. bryg. w st. spocz. Leszek Elas  

Przebieg posiedzenia:                       

1. Dziekan Klubu otworzył posiedzenie Rady Klubu i przedstawił projekt jego porządku. 

2. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek.  Żaden z członków Rady nie 

wniósł o jego uzupełnienie. 

3. Dziekan Klubu przedstawił informację o realizacji głównych przedsięwzięć planu pracy Klubu 

w roku 2019: 

    Głównym obszarem działalności Członków Klubu była aktywność na rzecz integracji całego 

środowiska żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących w przeszłości  odpowiedzialną  służbę 

w ochronie granicy państwa na wszystkich jej odcinkach. 

    Przedstawiciele naszego KGiA SG uczestniczyli w ok. 20 spotkaniach środowiska 

mundurowego odbytych w  całym kraju organizowanych lub inspirowanych przez Federację 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych na rzecz zmiany represyjnej ustawy z grudnia 2016 roku. 

    Ważnym aspektem działalności był aktywny udział naszych przedstawicieli i wkład w prace 

Konwentu Generałów oraz Federacji szczególnie w zakresie zacieśniania współpracy między 

służbami w istotnych dla wszystkich zagadnieniach. 

    Bardzo udane były nasze spotkania na wyjazdach turystycznych w Bieszczady oraz na 

Środkowe Wybrzeże, w których każdorazowo uczestniczyło ponad połowa członków. 

W spotkaniach tych uczestniczyli również zaproszeni goście w tym  przedstawiciele innych 

służb. 

 

   W dyskusji z całą mocą podkreślono potrzebę nasilenia prac na rzecz zmiany ustawy 

represyjnej z uwzględnieniem rozpoczętej nowej kadencji sejmu i senatu. 

   Podniesiono potrzebę odbycia spotkania z Komendantem Głównym na temat zbliżających 

się ważnych rocznic przyjęcia kluczowych  ustaw oraz powstania Straży Granicznej.  

     W zakresie przygotowania planu pracy na 2020 rok w miesiącu grudniu przygotowane 

zostanie sprawozdanie z rocznej działalności klubu,  sprawozdanie finansowe oraz projekt 

planu pracy na następny rok. Dokumenty te zostaną przedstawione do akceptacji na 

następnym posiedzeniu Rady klubu. 

Na tym spotkanie zakończono 

 


