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SEMINARIUM
pt. „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii”
Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Łodzi zorganizował - już po raz
kolejny - seminarium pod ogólnym tytułem: „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji
i kartografii”. Trzydniowe szkolenie odbyło się od dnia 11 do 13 października 2018 roku w
Swolszewicach Małych w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nagórzyce”.
Seminarium - będące flagowym projektem szkolenia geodetów, który ma na celu
podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych - otworzyła, podobnie jak w latach ubiegłych, Prezes
Oddziału Łódzkiego SGP koleżanka Teresa Rżanek - Kmiecik. Powitanie przybyłych uczestników
połączone było ze wzruszającym wspomnieniem o zmarłym 15 sierpnia bieżącego roku profesorze
Zdzisławie Adamczewskim. Pamięć Profesora uczczono minutą ciszy.
Znaczna grupa uczestników to osoby, które chcąc pozostawać na bieżąco ze zmianami
w przepisach prawa, przyjeżdżają na te jesienne seminaria nieprzerwanie od wielu lat. Od wielu
lat bywał na nich również Profesor Adamczewski. Profesor swoimi wykładami rozpoczynał
poszczególne seminaria przekazując ich uczestnikom cenne wskazówki, a przede wszystkim
refleksje dotyczące podstawowych zagadnień i problemów stojących przed szeroko rozumianą
geodezją i kartografią. Jeszcze w czerwcu Profesor podał temat swojego tegorocznego wykładu:
„Dlaczego geodezja jest niepojęta”. Niestety „Naszego Profesora” nie było już z nami, ale my
byliśmy myślami z Nim. Temat przywołany przez Profesora podjął Kolega Tadeusza Kośka, który
prezentacją pt. „Dlaczego geodezja jest niepojęta” – wspomnienie o Profesorze Zdzisławie
Adamczewskim przywołał sylwetkę Profesora jako nieodżałowanego wykładowcę, naukowca i po
prostu człowieka…

Następnie z zaciekawieniem wysłuchaliśmy prelekcji na temat ochrony gruntów rolnych
i leśnych, która została wygłoszona przez koleżankę Ludmiłę Pietrzak - Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, oraz wykonawcę prac
geodezyjnych i kartograficznych. Koleżanka przybliżyła nam zagadnienia związane z wyłączeniem
gruntu z produkcji rolnej i związaną z tym często problemem nieprawnego obniżania klas
gruntów,

które następnie przeznaczane są na cele inwestycyjne np. budowy osiedli

mieszkaniowych.

Wykładami pierwszego dnia seminarium były ponadto: Informacja pana Wojciecha
Dyakowskiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
w zakresie sprawowanych zadań przez urząd oraz prelekcja pana Waldemara Pęcherza –
Wielińskiego Geodety Powiatowego na temat opracowania standardowych wymagań dla
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do PZGiK.
Dzień zakończyliśmy wspólnym spotkaniem przy ognisku, które było doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń zawodowych, pogawędek pozazawodowych oraz elementem integrującym
środowisko geodetów. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił nam jak zawsze nasz kolega
Sławomir Gicala.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął pan Andrzej Dziubiński – Geodeta Województwa Łódzkiego
omawiając działania departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w zakresie
promocji geodezyjnych rejestrów publicznych. Kolejnymi wykładowcami byli: pan Jan Schnerch –
Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który zaprezentował wykład na temat aktualności baz
danych jako jednego z aspektów sprawnej obsługi inwestorów w Łódzkim Ośrodku Geodezji, oraz
Marek Pilc – radca prawny w Kancelarii BMP, wykładowca współpracujący z instytucjami
geodezyjnymi, który przedstawił zagadnienia

związane z wprowadzonym w 2018 roku

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w kontekście działań podejmowanych w
dziedzinie geodezji i kartografii. Prelegent uwypuklił problemy związane z dostosowaniem
dokumentów do wymogów jakie narzuca obowiązek doprowadzenia do pełnej harmonizacji prawa

materialnego w ramach UE oraz swobodnego przepływu danych osobowych. Przez cały wykład
przebijał się apel o rozsądek w stosowaniu ww. przepisów prawa.
Mniej formalnym, zważywszy na temat całego seminarium, było spotkanie z panem
Leszkiem Cichym – himalaistą, geodetą, pierwszym Polakiem, który skompletował tzw. Koronę
Ziemi. Pan Leszek przeniósł słuchaczy w świat widziany oczami podróżnika-zdobywcy, opowiedział
o swoich licznych podróżach i doświadczeniach zdobywanych w ekstremalnych warunkach.
Z zaciekawieniem obejrzeliśmy zdjęcia oraz krótkie filmy z odbytych wypraw. Pan Leszek to
niezwykle fascynująca osobowość. Na pożegnanie wielu obecnych zapragnęło znaleźć się na
wspólnym zdjęciu z osobą, która odwiedziła tak fascynujące i odległe miejsca na Ziemi. Wielu z
nas na pewno zazdrości panu Leszkowi ciekawych podróży, ale także wielu z nas ma już nowy plan
na swoje przyszłe wakacje ;.)

Dzień drugi szkolenia został zakończony uroczystą kolacją, w trakcie której mieliśmy okazję
wymiany wrażeń po całym dniu wykładów. Był to miły wieczór spędzony na rozmowach
z koleżankami i kolegami z branży, spędzony przy przyjemnej dla ucha muzyce na żywo.
Trzeci dzień seminarium wypełnił dwuczęściowy wykład pt.: „Etapy procesu inwestycyjnego
określone w Prawie budowlanym z uwzględnieniem niezbędnych opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych”. Pani Dagmara Kafar – wieloletni pracownik
organów administracji różnych szczebli, wykładowca-trener z dziedziny podstaw prawnych
realizacji inwestycji oraz autorka wielu publikacji w prasie branżowej – przedstawiła otoczenie
prawne działania służby geodezyjnej. Wskazała na zawiłości przepisów, oraz ich stosowanie przez
urzędy właściwe do spraw związanych z budownictwem i architekturą, które
problemowym na styku inwestor – wykonawca – urząd.

działają

Ostatnim punktem seminarium, którego uczestnikami byli geodeci pracujący w
administracji oraz w wykonawstwie z całej Polski, było krótkie podsumowanie wykładów oraz
rozdanie świadectw potwierdzających udział w szkoleniu przez Prezes Oddziału Łódzkiego
koleżankę Teresę Rżanek - Kmiecik. W szkoleniu udział wzięło 56 osób.

Wszystkim uczestnikom za przybycie serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział w Łodzi

