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                                                                              SPRAWOZDANIE 

                             Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW  STRAŻY GRANICZNEJ RP 

                                                                                 ZA 2019 ROK 

 

Działalność Klubu Generałów i Admirałów SG RP w 2019 roku prowadzona była w oparciu o plan 

pracy z dnia 7 stycznia 2019 oraz wnioski z Walnego Zebrania Członków Klubu  odbytego w dniu 20 

września 2019 roku  uwzględniając następujące zamierzenia główne: 

1/  Realizacja przedsięwzięć w ramach uczestnictwa w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych na rzecz zmiany represyjnej ustawy z 16 grudnia 2019 roku. 

  Realizacja tego zamierzenia polegała na wspieraniu działalności organizowanych i prowadzonych 

przez FSSM w środowisku oraz na rzecz emerytów mundurowych w zakresie zmiany ustawy lub 

złagodzenia jej skutków. Głównym celem było spowodowanie wprowadzenia naszego problemu  do 

dyskusji w ramach toczących się kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu 

i Senatu.  

W wyniku zaangażowania naszych przedstawicieli więcej dyskusji zanotowano w trakcie kampanii do 

parlamentu krajowego. Wielu spośród kandydatów deklarujących wsparcie dla naszego środowiska 

zostało parlamentarzystami i od początku kadencji podjęło procedurę wniesienia projektu nowej 

ustawy. Ponadto podjęli szereg innych działań np. uczestnicząc w spotkaniach lub ostatniej akcji 

organizowania pikiet przed sądami okręgowymi w Warszawie i Innych miastach. Jest to znaczące 

osiągnięcie bowiem dopiero w tej kadencji są parlamentarzyści, którzy tak zdecydowanie podjęli 

inicjatywę parlamentarną na rzecz naszego środowiska. 

2/ Organizowanie i udział w bieżącej działalności mającej na celu dalszą integrację środowiska 

mundurowego oraz obronę przed skutkami bezprawnych praktyk wobec osób pełniących wieloletnią 

służbę. 

Drugim ważnym aspektem prowadzonej działalności naszych członków była integracja byłych 

żołnierzy  WOP i funkcjonariuszy SG oraz zachęcania do większej aktywności szczególnie 

uczestniczenia w organizowanych przedsięwzięciach. Zanotowano nieznaczny postęp lecz 

oczekiwania były znacznie większe. Podstawową formą prowadzonej działalności był udział naszych 

członków w spotkaniach organizowanych przez emerytów mundurowych w całym kraju. 

W niektórych miejscach aktywność zaowocowała dobrą współpracą przedstawicieli różnych służb 

w tym wojska. 

3/ Udział w obchodach rocznic ważnych wydarzeń  od czasu powstania Straży Granicznej. 

Przedstawiciele Klubu byli zapraszani oraz uczestniczyli w uroczystościach i obchodach ważnych 

rocznic i wydarzeń organizowanych w niektórych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.  

Do tych ważnych wydarzeń nawiązywano przy okazji spotkań regularnie organizowanych w naszym 

gronie. 



4/  Podjęcie działań związanych z upamiętnieniem zbliżających się rocznic: 

    a/ - wstąpienie RP do Unii Europejskiej  (15 rocznica). 

Problematyka udziału w obchodach 15 rocznicy wstąpienia do UE podjęta została na noworocznym 

spotkaniu środowisk generalskich w dniu 13 lutego 2019 roku. Również odniesiono się do 20-tej 

rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Podkreślono fakt niekwestionowanego udziału środowiska 

mundurowego poprzez olbrzymi wysiłek i trud wniesiony w przygotowania i wdrażanie zmian 

w służbach i wojsku, które nie zawsze właściwie wykorzystywane są  obecnie. 

W dniu 6 marca gen. Leszek Elas uczestniczył w konferencji organizowanej w ramach V Forum 

Bezpieczeństwa pod nazwa „ 20 Lat w Sojuszu Północnoatlantyckim – co powinniśmy świętować.” 

Na  posiedzeniu Rady Klubu w dniu 7 marca uznano, że sami nie jesteśmy w stanie zorganizować np. 

spotkania.  Kilku z Nas uczestniczyło w obchodach organizowanych w jednostkach organizacyjnych 

SG. 

    b/ - powstania SG – 30 rocznica  

W dniu 10 grudnia br. odbyło się spotkanie dziekana Klubu wraz z pierwszym Komendantem 

Głównym SG z Komendantem Głównym SG nt. sposobu i formy  uczestniczenia naszego grona 

w obchodach organizowanych tej rocznicy. Poczyniono wstępne uzgodnienia, których 

uszczegółowienie nastąpi w lutym 2020 roku.  

5/  Kontynuacja nawiązanej współpracy z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji innych służb 

i środowisk deklarujących pomoc i wsparcie. 

Zagadnieniom współpracy przywiązywano szczególną uwagę ze względu na warunki funkcjonowania 

oraz charakter spraw, którymi zajmowaliśmy się. 

           Najszerszy zakres współpracy realizowany był ze środowiskiem żołnierzy i funkcjonariuszy 

pełniących w przeszłości służbę w WOP, a następnie w Straży Granicznej. Realizowana była zasada 

uczestniczenia przedstawiciela Klubu w spotkaniach, które były organizowane na pograniczu całego 

kraju. Uczestniczyliśmy w ok. 20 spotkaniach organizowanych przez FSSM oraz wielu organizowanych 

przez nasze organizacje zrzeszające emerytów i rencistów  formacji granicznych.  

Klub nasz był organizatorem noworocznego spotkania środowisk generalskich w dniu 13 lutego 2019 

roku. W spotkaniu uczestniczyło 23 generałów pełniących służbę w wojsku i służbach. Podkreślono 

potrzebę kontynuowania współpracy głównie na rzecz zapewnienia właściwych warunków 

funkcjonowania środowiska mundurowego po zakończeniu służby. 

W trakcie spotkania z kolegami  z Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz z  innych służb przy okazji 

Bieszczadzkiego Rajdu w dniach 7 – 9 czerwca 2019 r odbyło się wiele rozmów i wymiany informacji 

o ważnych kwestiach dla naszego środowiska. 

W dniu 4 grudnia dziekan Klubu uczestniczył w uroczystych obchodach XV Rocznicy Stowarzyszenia 

Generałów Policji RP. W trakcie spotkania podkreślano potrzebę  kontynuacji działań oraz 

zacieśniania współpracy. 

 



 

 

6/  Inne zamierzenia 

Kilku naszych Członków uczestniczyło w dniu 16 grudnia 2019 roku w istotnym przedsięwzięciu 

organizowanym przez FSSM w Parlamencie pt. „ Dość represji”. W Senacie odbyła się konferencja 

pt. „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy – ocena skutków . Możliwości zmiany.” 

Złożony został kolejny  projekt ustawy w celu przywrócenia świadczeń emerytalnych i  rozwiązania 

problemu licznego grona funkcjonariuszy naszej formacji. Na zakończenie odbyło się zgromadzenie 

grona emerytów  mundurowych przed Sejmem. 

W bieżącej działalności przygotowano i zrealizowano dwa spotkania Członków na wyjazdach, jedno 

w dniach 7 – 9 czerwca 2019 roku w Ramach Bieszczadzkiego Rajdu Pieszych Weteranów WOP I SG 

i ich przyjaciół i drugie w dniach 20 – 22 września w Jeżycach. Zdecydowanie podkreślano potrzebę 

kontynuacji takich wyjazdów. 

W dniach 20 – 21.06 Kol. Gen Leszek Elas reprezentował nas w 48 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim 

Szlakiem Obrońców Granic w rejonie Jeziora Rożnowskiego. Ufundowaliśmy  puchar, który został 

wręczony jednej z drużyn. 

Odbyło się kilka posiedzeń Rady Klubu z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. 

 

Dziekan Klubu 

 

Gen. Bryg. SG Tadeusz Frydrych 


