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         Warszawa, 18 marca 2018r.  

          

Egz. nr… 

 

     Uchwała nr 5/2018 
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

w sprawie wpisania kol. Adama MIKSIEWICZA  

do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. 

 

 
 Działając na podstawie § 48 ust. 6, § 50 ust. 2 pkt. 1 Statutu Związku oraz treści Uchwały 

Zarządu Głównego nr 2/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zasad wyróżniania w Związku Emerytów 
i Rencistów Straży Granicznej, w oparciu o wniosek Prezydium Zarządu Głównego, Zarząd Główny  

p o s t a n a w i a : 

      § 1. 

 
 Wpisać do Honorowej Księgi Zasłużonych Dla Związku Kol. Adama MIKSIEWICZA, 

zamieszczając na karcie Księgi zdjęcie wyróżnionego oraz tekst o treści, jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

1. Dokonanie wpisu w Księdze powierzyć Sekretarzowi Generalnemu Związku. 
2. Uchwałę wręczyć uroczyście Prezesowi Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – 

kol. Adamowi MIKSIEWICZOWI 

3. Treść wpisu wraz ze zdjęciem wyróżnionego zamieścić na stronie internetowej w wykazie 

osób zasłużonych dla Związku - odpowiedzialny  rzecznik prasowy Związku. 
 

§ 3. 

 
1. W głosowaniu wzięło udział  członków Zarządu Głównego; uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Załączniki:  

1. Treść wpisu wraz ze zdjęciem.   

2. Wniosek Prezydium Zarządu Głównego  
 

 

 SEKRETARZ GENERALNY     WICEPREZES  ZWIĄZKU 
     Mirosław Szymkiewicz                 Józef Kraska 
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ZASŁUŻONY DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW  
STRAŻY GRANICZNEJ  

 
 
 

 
 

 

  Kol. Adam Miksiewicz – ppłk WOP i SG w stanie spoczynku - szkołę oficerską WOP w 
Kętrzynie ukończył w roku 1966 i niemal przez cały okres funkcjonowania WOP pełnił służbę na 

pierwszej linii ochrony granicy, czyli w przejściach granicznych, m. in. GPK Warszawa-Okęcie, GPK 

Łysa Polana, GPK Kraków-Balice. Służąc w Krakowie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, a po rozwiązaniu WOP-u, ze względu na nienaganną opinię, został przyjęty do 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału KRG a 

później Naczelnika tego wydziału. W roku 1998 zwolnił się ze służby i przeszedł na zasłużony 

odpoczynek.  
  Będąc na emeryturze  Kol. Adam Miksiewicz włączył się aktywnie w działalność Związku 

Emerytów i Rencistów SG już od momentu powstania w Nowym Sączu w roku 2001 pierwszych 

struktur terenowych tego Związku, czyli Koła, Oddziału i następnie Regionu. Przez dwie kadencje 

kierował Oddziałem Związku w Nowym Sączu, a w styczniu 2009r.  zorganizował - w oparciu o 
potencjał kadrowy Oddziału - II Zjazd Krajowy ZEiRSG w Bartkowej k/Nowego Sącza oraz 

przewodniczył jego obradom. Został wówczas wybrany do Głównej Komisji Rewizyjnej Związku i 

pełnił w niej przez dwie kadencje funkcję sekretarza. Po rozwiązaniu Oddziału i utworzeniu w roku 
2012 Regionu ZEiRSG z siedzibą w Nowym Sączu, Kol. Adam Miksiewicz zrezygnował z kolejnej 

propozycji kandydowania do władz Regionu, angażując się aktywnie na szczeblu Zarządu Głównego i 

GKR (udział w pracach nad nowy statutem Związku, zainicjowanie i prowadzenie w skali Związku 
doradztwa prawnego osobom poszkodowanym pierwszą ustawą „dezubekizacyjną”, a także 

reprezentowanie Związku podczas konsultacji nad niektórymi projektami ustaw w MSWiA). Za 

działalność związkową Zarząd Główny wyróżnił Kol. Adama Mikiewicza nadając mu w roku 2013 

tytuł Honorowego Członka Związku.  W tym samym roku na III Zjeździe Krajowym Związku Kol. 
Adam Miksiewicz został wybrany do Zarządu Głównego, gdzie objął funkcję wiceprezesa ds. 

finansowo-społecznych.  

 W marcu 2014r. jako delegat Związku brał udział w II Kongresie Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP, a w kwietniu tego samego roku na II Nadzwyczajnym Zjeździe Związku 

został wybrany jego Prezesem. Za jego prezesury nastąpił dynamiczny rozwój Związku oraz wzrosło 

jego znaczenie w strukturach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kol. Miksiewicz 
aktywnie zaangażował się w szereg projektów prowadzonych przez Federację, w tym szczególnie w 

prace zespołu prawnego Federacji w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 

2016r. obniżającej w sposób drastyczny emerytury i renty mundurowe, w tym znacznej części 

funkcjonariuszom SG. Z jego inspiracji działania te, nakierowane na doradztwo prawne i 
przygotowanie wzorów pism i odwołań do sądu od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i 

renty b. funkcjonariuszom SG, zostały – po dostosowaniu do specyfiki służby - aktywnie wdrożone w 

Związku i służą nadal całej społeczności emerytów i rencistów służb granicznych.  
 W maju 2017r. na IV Zjeździe Krajowym Związku Kol. Adam Miksiewicz został ponownie 

wybrany na stanowisko Prezesa Związku i funkcję tą z sukcesami sprawował do dnia 18.03.2018r., 

kiedy to na własną prośbę z niej zrezygnował, pozostają nadal w składzie Prezydium ZG.  


