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I.  Dane organizacyjne. 

Liczba członków:
124 (stan na 31.12.2021 r.) 

w tym: 
inżynierów 81
techników 43
Studentów 0

Liczba kół:
3



II. Władze Oddziału.
7 kwietnia 2017 roku na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału 

wybrano:

Prezesa Zarządu Oddziału 

– kol. Teresę Rżanek-Kmiecik

Prezydium Zarządu Oddziału:

Zastępcy  Prezesa:  Izabela Pawłowska,  Andrzej  Chmiela, Sylwester  Kołakowski 
Sekretarz - Edyta Bandzierz (2017-2018) Joanna Bojko (2018-2022)
Zastępca  Sekretarza - Sławomir Gicala
Skarbnik  - Bożena Krzywańska
Zastępca  Skarbnika - Mirosław Szadkowski



Członkowie Zarządu Oddziału:

Łukasz Buczak,  Mariusz Chojnacki,  Ś.P. Paweł Florczak,  Tadeusz Kośka,  
Jacek Kura  i  Jadwiga Mosińska 

Zastępcy członków Zarządu:

Monika Kozelan i Artur Wiatr

Członkowie Zarządu - Przewodniczący Kół:

Małgorzata Żurkiewicz  – Koło Terenowe  Nr 1
Krzysztof Szymański – Koło Terenowe  Nr 2

Edyta Bandzierz – Koło Terenowe  Nr 3

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Przewodniczący - Piotr Fabiański
z-ca przewodniczącego - Zofia Podkowiak
Sekretarz- Sławomir Łaczmański
Członkowie: Marek Bodych i Orest Sierociński



Skład Sądu Koleżeńskiego  

Przewodniczący - Zbigniew Bilski 
Zastępca Przewodniczącego - Jan Chałubiński
Sekretarz - Grażyna Ibsz
Członkowie: Janina Jakubowska, Janina Wasiak

Dokonano ponadto wyboru delegatów na XXXIX Zjazd SGP. 

Zostali nimi: 
kol. Teresa Rżanek-Kmiecik 

Izabela Pawłowska

Zastępcami: 
Joanna Bojko

Mirosław Szadkowski



III.  Działalność organizacyjna.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału Łódzkiego

w latach 2017-2022 podobnie jak poprzednia 2013-2017, 
prowadzona była pod przewodnictwem kol. Teresy Rżanek-Kmiecik. 

Podstawą działania Zarządu jest: 
stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, utrzymanie i pogłębianie
więzi interpersonalnych członków SGP jak i geodetów niezrzeszonych w naszym
Stowarzyszeniu oraz dbałość o status zawodu geodety. 

Nietypową pięcioletnią kadencję Zarządu Oddziału wprowadzono na podstawie Uchwały  Zarządu
Głównego z dnia 14 grudnia 2021 r. określającą datę zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów SGP
na maj 2022 r. Zgodnie z regulacjami prawnych obowiązującymi podczas stanu zagrożenia pandemią
wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono wydłużenie kadencji organów wybieralnych w stowarzyszeniach i
fundacjach. 

Utrzymywano w aktualności stronę internetową Oddziału, jak również profil w mediach
społecznościowych. Poprzez prezentację aktualności i relacji z działalności Oddziału  starano się rzetelnie
relacjonować wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia i dotyczące jego członków, jak również
mogące interesować całą społeczność geodezyjną.     

Podczas trwania kadencji przyjęto 23 nowych członków.



Bogusław Kondek w 2017 r.  Wiesław Zimniak 2018 r. 

W latach 2017-2022 do krainy  „wiecznych pomiarów”  odeszli:   



Grzegorz Kowalski w 2019 r. Maria Ścibiorek  w 2019 r.



Paweł Florczak w 2021 r.     Andrzej Tomczyk w 2021 r.



W sierpniu 2018 na Warszawskich Powązkach pożegnaliśmy zmarłego 
15 sierpnia 2018 r. szczególnie związanego z naszym Oddziałem 

Profesora Zdzisława Adamczewskiego; 
geodetę , byłego  Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektora 

Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 



Podczas  XXXIX Zjazdu Delegatów SGP w Olsztynie w czerwcu 2017 r. Diamentowe Honorowe 
Odznaki SGP otrzymali:

Izabela Pawłowska
i  Andrzej Chmiela 

Podczas obchodzonych uroczystych obchodów 100-lecia SGP w 2019 r. zostali uhonorowani:

Sylwester Kołakowski
otrzymał Medal w Dowód Uznania za zasługi dla Geodezji i Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Małgorzata Żurkiewicz
otrzymała Diamentową Odznakę Honorową SGP

Michał Kotynia
otrzymał Srebrną Odznakę Honorową SGP

W styczniu 2020 r. podczas uroczystego zebrania noworocznego wręczono  
Joannie Bojko  - Złotą Odznakę Honorową SGP, 

Pawłowi  Szadkowskiemu - Srebrną  Odznakę Honorową SGP.





IV.   Działalność szkoleniowa.

W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, Stowarzyszenie Geodetów
Polskich Oddziału Łódzkiego było organizatorem - o zasięgu krajowym - cyklu
seminariów wyjazdowych,  szkoleń jednodniowych,  kursów przygotowujących
do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
wykładów, referatów, prezentacji, wystaw, spotkań jak i szkoleń online
wykorzystując nowoczesne platformy szkoleniowo-komunikacyjne umożliwiające
zdalne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.



SZKOLENIA

1. 12 czerwca 2017 roku  „Wybrane zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii” 
- poprowadziła dr inż. Ludmiła Pietrzak.

2. 11 grudnia 2017 roku  „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu 
nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego”  
- prowadził Marian Brożyna.

3. 11 kwietnia 2018 roku. „Ochrona danych osobowych w geodezji i gospodarce nieruchomościami 
zarówno w administracji jak i w wykonawstwie geodezyjnym, po zmianach w związku z RODO.”
- poprowadziła Maria Osierda - starszy inspektor w Departamencie Inspekcji Biura GIODO. 
W szkoleniu uczestniczyło 41 osób.

4. 7 grudnia 2018 roku „Rola geodety w procesie inwestycyjnym”
- poprowadziła Dagmara Kafar - wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli, 
wykładowca, trener z dziedziny podstaw prawnych realizacji inwestycji oraz autorka wielu publikacji 
w prasie branżowej. 
W szkoleniu uczestniczyło 14 osób.

5. 6 listopada 2019 r. „Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML oraz opracowanie wyników 
pracy geodezyjnej” 
- prowadził Jerzy Biegalski - przedstawiciel firmy Softline Plus, twórcy oprogramowania dla geodezji 
C-Geo

6. 15 listopada 2019 r. „Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków”
–poprowadziła dr inż. Ludmiła Pietrzak. 



7. 19 listopada 2020 roku „Interpretacyjne i praktyczne problemy opracowań geodezyjnych w 
świetle istotnych zmian Prawa  Geodezyjnego, Prawa Budowlanego i standardów technicznych. 
Wybrane zagadnienia związane z wydzielaniem dróg publicznych i wewnętrznych w podziałach 
nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych” 
- prowadziła  dr inż. Ludmiła Pietrzak. 
szkolenie przeprowadzone za pomocą środków komunikacji zdalnej na Platformie Zoom Meeting.  
W szkoleniu uczestniczyło  83 słuchaczy.  

8. 18 maja 2021 roku „Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych” 
- prowadził dr hab. inż. Paweł Hanus 
prof. AGH w Krakowie Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 
szkolenie przeprowadzone za pomocą środków komunikacji zdalnej na Platformie Zoom Meeting, 

W szkoleniu uczestniczyło 147 słuchaczy. 

9. 21 września 2021 r.  „Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w 
rozumieniu nowych regulacji prawnych”
- prowadził  dr hab. inż. Paweł Hanus
szkolenie przeprowadzone za pomocą środków komunikacji zdalnej na Platformie Zoom Meeting,

W szkoleniu



Seminaria
1. 12 - 14 października 2017 roku seminarium  

„Zmiany w przepisach prawa w zakresie geodezji i kartografii” 
Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nagórzyce" Swolszewice Małe,  
W seminarium wzięło udział 60 osób.

2. 11-13 października 2018 roku seminarium 
„Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii”. 
Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nagórzyce" Swolszewice Małe,
W seminarium wzięło udział 57 osób 

3. 26-28 września 2019 roku seminarium
„Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii”

Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nagórzyce" Swolszewice Małe,  
W seminarium wzięły udział 42 osoby.



Seminarium Nagórzyce 2017



Kursy

1. 17 lutego-11 marca 2018 odbył się kurs przygotowujący  do egzaminów na 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 
w zakresie 1, 2,4 i 5. 

2. 2-23 lutego 2019 odbył się kurs przygotowujący  do egzaminów na 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w 
zakresie 1 i 2.   
W kursie uczestniczyło 15 osób.

3. 8-23 lutego 2020 odbył się kurs przygotowujący  do egzaminów na 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.   
W kursie uczestniczyło 20 słuchaczy.



W czasie kadencji odbyło się 47 zebrań protokołowanych oraz  9 zebrań plenarnych.

Członkowie Zarządu Naszego Oddziału zasiadają w wojewódzkiej komisji
dyscyplinarnej przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego. (W roku 2021 odbyło się jedno posiedzenie komisji dnia  29 czerwca.)

Członkowie naszego Oddziału SGP pracowali w Komisjach Szkolnych Olimpiady Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej :

- Tadeusz Kośka w Technikum Geodezyjnym w Piotrkowie Trybunalskim,
- Marta Kraus, Zdzisław Berliński i Sławomir Puławski wymiennie w Technikum Geodezyjnym w 

Wieluniu,
- Mirosław Szadkowski w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi.

Podczas trwania obecnej kadencji Zarządu odbyły się edycje Olimpiady od  XXXIX  do XLIV.

Przedstawiciele naszego Oddziału SGP zasiadają w randze członków w  Sądzie Eliminacyjnym Konkursu
Jakości Prac Scaleniowych na szczeblu województwa łódzkiego.  Podczas trwania obecnej kadencji
Zarządu odbyły się edycje Konkursu  od  XLI  do XLV.

Sylwester Kołakowski  reprezentuje nasz Oddział SGP w Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych  – Naczelnej Organizacji Technicznej.

V. Działalność merytoryczna.



1. 9 czerwca 2017 roku spotkanie w Lesie Łagiewnickim pod hasłem „Ognisko u Boryny” w 150 rocznicę 
urodzin Władysława Stanisława Reymonta. Impreza zgromadziła 90 uczestników.

2. 13-16 lipca 2017 roku wycieczka autokarowa „Roztocze - na krańcu Polski”.
3. 8 października 2017 roku  wycieczka autokarowa Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin.
4. 7 grudnia 2017 r.  Zebranie Kół terenowych nr 1, 2 i 3   W programie m. in prelekcja Dariusza 

Szczepańskiego  „Konstytucja - najważniejsza ustawa w polskim systemie prawa”.
5. 22 stycznia 2018 roku  Uroczyste Zebranie Noworoczne – w programie m.in. wykład 

dr inż. Tadeusza Kośki „Biografia eksperta, który zamordował profesora na placu budowy, na
pierwszą stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości, krótko podana”

6. 4 lutego 2018 roku zwiedzanie wystawy Leonardo da Vinci - Energia Umysłu w Centrum Nauki 
i Techniki EC1.

7. 10 lutego 2018 roku Karnawałowy Bal Geodetów.
8. 25 kwietnia 2018 roku Koła terenowe nr 1, 2, 3 wspólnie zorganizowały zebranie, którego jednym z 

punktów programu był wykład Zdzisława Szambelana  "Łódzka służba geodezyjna w latach 1918-1939".
9. 31 maja – 3 czerwca 2018 roku 11 członków i sympatyków naszego Oddziału uczestniczyło w Wycieczce 

pod hasłem: „Między Sprewą a Nysą Łużycką”.
10. 15 czerwca 2018 Ognisko w Lesie Łagiewnickim pod hasłem „Na sportowo”. We wspólnej zabawie 

udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od roku do 17 lat.

VI. Działalność integracyjna.



11. 18 listopada 2018 roku wycieczka autokarowa: Warszawskie Cmentarze Stare Powązki, 
Powązki Wojskowe.

12. 14 stycznia 2019 r. Uroczyste Zebranie Noworoczne  w programie również wykład 
dr inż. Mariana Czochańskiego  „Pierwsze polskie standardy techniczne z lat 1819 – 1839”.

13. 23 lutego 2019 r.  roku Karnawałowy Bal Geodetów, w którym wzięło udział 75 osób. 
14. 1-5 maja 2019 r.  wycieczka autokarowa  „Szlakiem Rezydencji Podkarpacia”.
15. 14 czerwca 2019 r.  rodzinne spotkanie przy ognisku w Lesie Łagiewnickim, które zgromadziło około 

90 osób i odbyło się pod znakiem jubileuszu 100-lecia SGP.
16. 14 października 2019 r. Zebranie kół terenowych numer 1, 2 i 3 - w programie m. in prelekcja dr inż. 

Tadeusza Kośki na temat: „Znak graniczny - dokument, świadek zdarzeń, zabytek”.
17. 10 listopada 2019 r.  wycieczka autokarowa  „Płock najstarsze miasto Mazowsza”.
18. 15 lutego 2020 r.  Karnawałowy Bal Geodetów, w którym uczestniczyło 67 osób.
19. 20 stycznia 2020 r. - Uroczyste Zebranie Noworoczne Oddziału Łódzkiego SGP  - 80 osób obecnych.
20. 3-6 czerwca 2021 r.  wycieczka autokarowa „Dwie stolice Pomorza Zachodniego i coś jeszcze”.







VII. Nagrody / wyróżnienia / odznaczenia.

W dniu 7 lutego 2020 roku podczas uroczystej gali w gmachu Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych w Warszawie odbyło się podsumowanie i zakończenie 
obchodów jubileuszowego Roku Geodezji Polskiej i 100-lecia 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 
W trakcie uroczystości wręczono ustanowione specjalnie z okazji jubileuszu medale 
100-lecia SGP. Medalu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich "jako dowód 
wdzięczności oraz szacunku dla osób, które położyły szczególnie duże zasługi w służbie 
Stowarzyszenia". 

Wśród wyróżnionych z Oddziału Łódzkiego znaleźli się:

1.Piotr Fabiański, 
2. Sylwester Kołakowski, 
3.Tadeusz Kośka, 
4.Teresa Rżanek-Kmiecik.



Dnia 30 września 2020 roku na podstawie uchwały nr 1/2020 Łódzkiej Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dokonano wpisu nazwiska Piotra Fabiańskiego, 
wieloletniego prezesa naszego Oddziału SGP, do Księgi Zasłużonych Techników NOT w 
Łodzi. 

(Informacja o wpisie wraz z notą biograficzną dostępna jest na stronie:  http://not.lodz.pl/fabianski-piotr/. )

W Księdze Zasłużonych Techników Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi figurują ponadto 
nazwiska geodetów: 

- Wacława Bobrowskiego 
- Romana Czekalskiego 
- Mieczysława Górskiego
- Wiktora Grefkowicza
- Fabiana Grzybowskiego - najdłużej pełniącego funkcję przewodniczącego oddziału łódzkiego 

(w latach 1954-1977)
- Alfreda Pacałowskiego
- Igora Szantyra 
- Józefa Szumskiego 
- Stanisława Trzaskowskiego
- Jana Wereszczyńskiego 
- Jacka Żebrowskiego

Źródło: http://not.lodz.pl/ksiega-zasluzonych-technikow-naczelnej-organizacji-technicznej/.



15 października 2018 roku łódzkim Klubie Wytwórnia odbyła się 
Gala Jubileuszowa z okazji 100 lat Geodezji w Służbie Łodzi, która stanowiła kulminację obchodów 
100-lecia Służby Geodezyjnej w Łodzi. 

Rolę gospodarza uroczystości pełnił:

Jan Schnerch  
(Dyrektor ŁOG  – Geodeta Miejski )

Partnerami merytorycznymi byli: 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
oraz 

Archiwum Państwowe w Łodzi.

VIII. Współpraca / patronat.







8 listopada 2018 roku przedstawiciele naszego Oddziału w osobach Mariusza Chojnackiego i Artura Wiatra 
uczestniczyli w bardzo wzruszającym spotkaniu z Sybirakami z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości 
„Pieśń ujdzie cało” w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi nr 13 im. Sybiraków.

13 czerwca 2019 roku Koncert Charytatywny „Gramy dla Wojtka Kordy” organizowany przez  Łódzki 
Dom Kultury oraz Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne "Ocalić od Zapomnienia". 
Łódzki Oddział SGP był jednym ze sponsorów wydarzenia.

15 kwietnia 2019 roku  dzięki staraniom Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia oraz 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich Odział w Łodzi nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej Franciszkowi Janowi Walickiemu (dziennikarz muzyczny, publicysta, działacz kulturalny, 
uważany za ojca chrzestnego polskiego Bigbitu i Rocka) oraz jego ojcu Franciszkowi Walickiemu - geometrze 
i mierniczemu, absolwentowi Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej, zasłużonemu dla łódzkiej geodezji. 
Franciszek Walicki w latach  1918-1922  był naczelnikiem Oddziału Pomiarów w Magistracie m. Łodzi 
i kierował założeniem podstawowej osnowy geodezyjnej miasta. 
Tablica została umieszczona na frontonie budynku przy ulicy Kilińskiego 107 w Łodzi gdzie znajdowało się 
mieszkanie Walickich. 







19 - 21 września 2019 roku  Szpaderski Days 2019 - Obchody 105 rocznicy urodzin Zygmunta 
Szpaderskiego legendarnego łódzkiego twórcy instrumentów perkusyjnych.  Łódzki Oddział SGP objął 
patronatem honorowym wydarzenie organizowane przez Łódzki Dom Kultury oraz Łódzkie 
Stowarzyszenie Muzyczne "Ocalić od Zapomnienia".

Podczas zebrania 5 lipca 2021 roku zwykłą większością głosów obecnych członków ZO  uchwalono
przekazanie środków w kwocie 1500 zł na rzecz sfinansowania wydania pierwszego (z czterech)  tomu
Geofelietonów prof. Zdzisława Adamczewskiego „Zygzakiem po linii geodezyjnej”.  

Środki przekazano na konto ZG SGP, książkę wydał Przegląd Geodezyjny.  

Wydawca poinformował dodatkowo  o możliwości  przygotowania jednostronicowej informacji
dotyczącej naszego Oddziału celem dołączenia do przygotowywanego wydania pierwszego tomu
Geofelietonów.

Publikacja ukazała się w październiku ubiegłego roku, zawierała informacje o sponsorach wydania, w
tym o naszym Oddziale.



Podsumowując, możemy mieć tylko  nadzieję, że zdołaliśmy przeprowadzić nasz Odział przez czas pandemii bez 
nieodwracalnych  strat. Przez dwa lata z rzędu nie odbyła się żadna z naszych imprez cyklicznych: Uroczyste 
Zebranie Noworoczne Oddziału, piknik rodzinny w Lesie Łagiewnickim,  Seminarium „Zmiany w przepisach prawa w 
zakresie geodezji i kartografii”,  Spotkania Kół czy Bal Geodetów.  Zdajemy sobie sprawę, że kadencja Zarządu 
Oddziału rozpoczynająca się w marcu 2022 r. nie będzie ani rutynową, ani spokojną.  Kolejna kadencja z całą 
pewnością będzie natomiast niepowtarzalną.  Po raz pierwszy w Łodzi w dniach 4 – 6 czerwca 2022 roku  odbędą 
się Międzynarodowe  XXVI Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji.

Szczególnie apelujemy do wszystkich członków o aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia, dzielenie się 
pomysłami, uwagami, sugestiami czy propozycjami rozwiązań. Jak nigdy dotąd jesteśmy świadomi, że nic już nie 
będzie jak dawniej, nowe czasy wymagają świeżych koncepcji, również tych określających formułę działania 
Stowarzyszenia.  W obecnej rzeczywistości  słowa brazylijskiego pisarza Paulo Coelho:  „A skoro nie można się 
cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód” – nabierają zupełnie nowego znaczenia.

Mamy jednak niezachwianą nadzieję że rok 2022 będzie pełen spotkań osobistych, imprez  integracyjnych, 
konferencji i szkoleń - pozwalających na swobodną, bezpośrednią  wymianę poglądów.  Niech powyższe  będzie 
kanwą dla naszych  życzeń na przyszły rok dla całej społeczności geodezyjnej: korzystajmy w pełni 
z nowoczesnych rozwiązań technicznych, pamiętając jednocześnie o budowaniu relacji międzyludzkich 
i więzi społecznych.    

Korzystając z okazji jak co roku  kierujemy  podziękowania dla wszystkich stowarzyszonych,  którzy poświęcając to 
co mają najcenniejszego – Czas – pracowali na rzecz naszego oddziału 
i całej społeczności geodezyjnej.



Sprawozdanie Oddziałowej Komisji 
Rewizyjnej SGP w Łodzi

za okres 2017 – 2022



Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana na XXXIX Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich ukonstytuowała się w składzie:

Przewodniczący                               - Piotr Fabiański
Z-ca Przewodniczącego                   - Zofia Podkowiak
Sekretarz                                         - Sławomir Łaczmański
Członkowie                                    - Marek Bodych 

- Orest Sierociński                                                    
- Wiesław Zimniak

W trakcie trwania kadencji zmarł kolega Wiesław Zimniak. 
Po jego śmierci nie uzupełniano składu Komisji Rewizyjnej, gdyż pozostałe 5 osób spełniało
wymogi statutowe.



Oddziałowa Komisja Rewizyjna opiera swoją działalność na podstawie statutu 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wytycznych regulaminu oraz uchwał 
podjętych przez delegatów na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym.

W okresie sprawozdawczym członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej byli 
zapraszani na zebrania plenarne, szkolenia, prelekcje i imprezy plenerowe.

Przewodniczący Komisji uczestniczył czynnie w zebraniach i pracach Zarządu 
Oddziału i jego Prezydium.



Oddziałowa Komisja Rewizyjna śledziła wpływy ze składek
członkowskich, prawidłowość przychodów i rozchodów finansowych 
Zarządu Oddziału, oraz frekwencję członków Zarządu na zebraniach zarządu i 
plenarnych.

Komisja stwierdziła że wydatki  Oddziału były prawidłowe, celowe, dowody kasowe, 
rachunki i faktury udokumentowane i akceptowane przez Prezesa i Skarbnika Oddziału 
Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

Rozliczenia finansowe z Zarządem Głównym Stowarzyszenia były na bieżąco 
przekazywane i przez Zarząd Główny akceptowane. 

Kartoteki członków Stowarzyszenia zostały uporządkowane i są prowadzone na 
bieżąco. 

Za nieliczne nieuporządkowane kartoteki odpowiedzialni są sami członkowie oraz 
Przewodniczący Kół, którzy nie dostarczają w odpowiednim czasie aktualnych danych 
do sekretariatu Oddziału.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału zorganizował 44  
protokółowane zebrania w tym 7 zebrań wszystkich członków Oddziału. 
Zebrania Prezydium odbywały się w pełnym składzie całego Zarządu przy dużej 
frekwencji, która jest wykazana w zestawie protokółów.



Zarząd organizował szkolenia dla członków i innych geodetów niezrzeszonych, 
organizował imprezy turystyczne oraz kulturalne i rozrywkowe.

Organizował również coroczne wyjazdowe szkolenia na tematy aktualnych przepisów w 
geodezji.

O działalności Kół Oddziałowa Komisja Rewizyjna nabywała informacje uczestnicząc w 
comiesięcznych zebraniach plenarnych w których uczestniczyli Przewodniczący Kół .

Na tej podstawie jako najaktywniejsze Komisja uznaje Koło Terenowe nr 1, które 
niejednokrotnie wspólnie z innymi Kołami organizowało spotkania i narady w których 
uczestniczyli również koleżanki i koledzy geodeci nie będący członkami Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich.

W ramach tych spotkań prowadzone były szkolenia, prelekcje na aktualne zagadnienia 
związane z przepisami w dziedzinie geodezji oraz działalnością zawodową geodetów.



W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa COVID – 19  
Oddziałowa Komisja  Rewizyjna zrezygnowała z odbywania zaplanowanych 
zebrań i bezpośrednich kontroli. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej w celu obserwacji pracy Zarządu Oddziału uczestniczyli 
w  zebraniach, naradach i szkoleniach prowadzonych przez Zarząd Oddziału i Kołach. 

Na tej podstawie po zapoznaniu się z protokółami zebrań oraz sprawozdaniem Zarządu 
Oddziału za lata 2017 – 2022  Oddziałowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd 
Oddziału i jego Prezydium w pełni realizowały działalność merytoryczną i statutową

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Oddziałowa Komisja Rewizyjna ocenia wysoko 
działalność Zarządu Oddziału, składając Mu serdeczne podziękowanie za wspaniałe 
osiągnięcia, duży bezinteresowny wkład pracy społecznej i stawia dwa wnioski: 

1. o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

2. o wystąpienie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie 
kol. Teresie Kmiecik-Rżanek godności Członka Honorowego 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich



Przewodniczący Komisji - Piotr Fabiański

Z-ca Przewodniczącego          - Zofia Podkowiak. 

Sekretarz                                 - Sławomir Łaczmański

Członkowie - Marek Bodych

- Orest Śierociński

Łódź dnia  7.03. 2022r.

Treść niniejszego sprawozdania uzgodniono z członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w drodze 
mailowej i telefonicznej.      



Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Geodetów Polski w Łodzi

za okres 2017- 2022
„Sąd Koleżeński  Oddziału rozpatruje sprawy  wynikłe w obrębie oddziału, a 
dotyczące w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego, etyki 

zawodowej, godnego zachowania  się członków SGP oraz nie przestrzegania 
Statutu  lub regulaminów SGP  …”



Sąd Koleżeński  Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polski w Łodzi
został wybrany przez XL Walne Zgromadzenie Oddziału  

w dniu 7 kwietnia 2017 roku w pięcioosobowym składzie:
Zbigniew Bilski
Jan Chałubiński

Grażyna Ibsz
Janina Jakubowska

Janina Wasiak

Na  swoim   pierwszym   plenarnym   posiedzeniu   Sąd  Koleżeński   Oddziału
Stowarzyszenia  Geodetów Polski  w Łodzi wybrał prezydium 

w następującym składzie :

Przewodnicząca Sądu Zbigniew Bilski 
V-ce Przewodniczący Jan Chałubiński  
Sekretarz Grażyna Ibsz

W trakcie trwania kadencji  sądu nie nastąpiły  żadne  zmiany  w składzie osobowym sądu 
koleżeńskiego. W mijającej kadencji do sądu koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa 

wymagająca podjęcia działań zgodnie z  § 50 Statutu  SGP.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 

Zbigniew Bilski



SPRAWOZDANIE FINANSOWE





Dziękuję za uwagę.


