
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP 

w dniu 18.12.2019r. 

W dniu 18.12.2019 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 w 

następującym brzmieniu: 

 

1/   Otwarcie  posiedzenia; 

2/  Informacja o bieżącej działalności ; 

3/  Przyjęcie treści dokumentów; 

     -  sprawozdania z działalności Klubu w 2019 roku; 

     -  sprawozdania finansowego; 

     -  planu pracy na 2020 rok. 

4/  Wolne wnioski 

 

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: 

Dziekan przedstawił najważniejsze obszary działalności Klubu  zwłaszcza w obszarze integracji 

środowisk mundurowych wokół najważniejszych spraw bytowych i finansowych byłych  

funkcjonariuszy. Wskazał na podejmowane działania i uczestnictwo w inicjatywach środowisk 

mundurowych jak np. Alert Graniczny – w Kostrzyniu nad Odrą we wrześniu br. 

Poinformował też o spotkaniu Dziekana Klubu, któremu towarzyszył płk prof. Marek Lisiecki z 

Komendantem Głównym SG gen. Dyw. Tomaszem Pragą, które miało miejsce w grudniu br. 

i dotyczyło m.in. kwestii uczczenia 30 rocznicy powstania SG. 

Dziekan Klubu wskazał na informację w tym zakresie przedstawioną podczas posiedzenia 

Rady Klubu w dniu 13.11.2019 r. i potwierdził jej aktualność. 

4. Dziekan Klubu przedstawił Sprawozdanie z działalności Klubu w 2019 r.  

Po dyskusji, w głosowaniu, Rada Klubu jednogłośnie zaakceptowała przedstawiony projekt 

sprawozdania. 

5. Dziekan Klubu przedstawił projekt Planu pracy Klubu na 2020 r. 



Po dyskusji, w głosowaniu, Rada Klubu jednogłośnie przyjęła projekt Planu pracy Klubu na rok 

2020.  

6. Skarbnik Klubu przedstawił projekt sprawozdania finansowego Klubu. 

Skarbnik Klubu zaproponował, by sprawozdanie przyjąć warunkowo, ze względu na to, że nie 

upłynął jeszcze całkowicie rok obrachunkowy. Wskazał, że ostateczne sprawozdanie 

przedstawi po 31.12.2019 r. a jego ustalenia zostaną dołączone do niniejszego sprawozdania. 

Poniżej podsumowanie sprawozdania w ostatecznej wersji: 

Przychody w 2019 r. wyniosły 3530 zł  

Wydatki Klubu w 2019 r. wyniosły łącznie – 2321 zł. 

Stan finansów Klubu wynosi 6007 zł 

 

7. Dziekan Klubu zwrócił się z zapytaniem, czy członkowie Rady Klubu zgłaszają wolne wnioski. 

 

Przeprowadzona została dyskusja w której: 

- 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. 

- ustalono, że w zakresie przygotowania planu pracy na 2020 rok, w 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 

Dziekan Klubu - Gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych 

 

Sekretarz Klubu - Gen. Bryg. SG Leszek Elas 

 


