Łódź, 27 stycznia 2014r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W ŁODZI
z działalności w 2013 roku.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi, zgodnie ze Statutem SGP jest
dobrowolnym zrzeszeniem członków o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym.
Działa na terenie województwa łódzkiego, a siedzibą władz jest m. Łódź. Plac Komuny
Paryskiej 5a w budynku NOT.
Rok 2013 był rokiem wyborczym w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, największej
pozarządowej organizacji geodetów w Polsce, a także w naszym łódzkim oddziale.
W dniu 21 stycznia 2013 roku spotkaliśmy się na Zebraniu Noworocznym zorganizowanym
przez poprzedni Zarząd, który pracował do 25 marca 2013r. tj do XXXVIII Walnego
Zgromadzenia Członków, na którym został wybrany Zarząd Oddziału SGP w Łodzi na
kadencję 2013-2017.

Prezesem Zarządu Oddziału została ponownie kol. Teresa Rżanek-Kmiecik
W skład Prezydium Zarządu Oddziału weszli:
Sylwester Kołakowski - z-ca Prezesa
Andrzej Chmiela - z-ca Prezesa
Izabela Pawłowska - z-ca Prezesa
Jadwiga Mosińska - Sekretarz:
Paweł Florczak - z-ca Sekretarza
Bożena Krzywańska - Skarbnik
Sławomir Olejniczak - z-ca Skarbnika
Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego
Zdzisław Berliński
Joanna Bojko
Tadeusz Kośka
Zofia Podkowiak
Sławomir Łaczmański
Mirosław Szadkowski
Z-ca Mirosław Szelerski

Członkowie Zarządu - przewodniczący kół
Marciniak Czesław
Strasiński Wiesław
Żurkiewicz Małgorzata
Skład Komisji Rewizyjnej
Piotr Fabiański - Przewodniczący
Anna Gierłowska - z -ca Przewodniczącego:
Wiesław Zimniak - Sekretarz
Marek Bodych - Członek
Orest Sierociński - Członek
Skład Sądu Koleżeńskiego
Zbigniew Bilski - Przewodniczący
Janina Wasiak - z-ca Przewodniczącego
Grażyna Ibsz - Sekretarz
Janina Jakubowska - Członek
Jan Kwiatkowski - Członek
Do Rady Wojewódzkiej Not-u wybrano koleżankę Monikę Kozelan.
Na Walnym Zebraniu Członków podjęto następujące uchwały :
1. Uczczenie 100 rocznicy Urodzin Prof. Jana Wereszczyńskiego
2. Odnotowanie 20 rocznicy konferencji SIT w Łodzi.
Kolega Tobiasz Dobrski przedstawił bardzo ciekawą prezentację po tytułem "Krótki zarys
dziejów SGP Oddział w Łodzi”, która jest zamieszczona na naszej stronie internetowej.
Nowy Zarząd pod przewodnictwem kol.Teresy Rżanek-Kmiecik za priorytet działania uznał
podnoszenie wiedzy członków SGP oraz integrację środowiska geodezyjnego.
W roku 2013 Zarząd odbył 12 protokółowanych zebrań w tym 3 w okresie działalności
poprzedniego Zarządu. Zebrania odbywały się regularnie raz w miesiącu bez wakacyjnej
przerwy, a frekwencja na zebraniach Zarządu wynosiła ponad 90%.
Odbyło się także 1 zebranie plenarne, w którym uczestniczyło około 110 osób.
Zarząd współorganizował i brał udział w 3 otwartych zebraniach kół terenowych.
Na koniec roku 2013 nasz Oddział liczył 112 członków.
Po wyborach we wszystkich Oddziałach, zgodnie ze Statutem SGP, w dniach 7-9.06.2013r.
odbył się XXXVIII Zjazd Delegatów w Lidzbarku Warmińskim. Nasz oddział reprezentowało
2 delegatów: Teresa Rżanek-Kmiecik i Tadeusz Kośka oraz 5-ciu uczestników: Joanna
Bojko, Andrzej Chmiela, Sylwester Kołakowski, Sławomir Olejniczak oraz Izabela
Pawłowska.

Ponadto z naszego Oddziału udział w Zjeździe wzięli: z-ca członka Zarządu Głównego Piotr
Fabiański i sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Zdzisław Berliński.
Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kolejną kadencję
został wybrany Stanisław Cegielski.
Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi biorą czynny udział w pracy Zarządu Głównego SGP.
•
•
•
•

Prezes kol. Teresa Rżanek-Kmiecik jest Członkiem Zarządu Głównego i Członkiem
Głównej Komisji ds. Etyki Zawodowej,
Kol. Zdzisław Berliński jest Sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej,
Kol. Tadeusz Kośka jest Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego i Członkiem Głównej
Komisji ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego,
Kol. Piotr Fabiański jest Członkiem Głównej Komisji ds Odznaczeń i Głównej Komisji
ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego.

W roku 2013 kol. Sylwester Kołakowski był członkiem Komisji XXXVII Ogólnopolskiego
Konkursu Jakości Prac Scaleniowych organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego Departament Geodezji i Kartografii.
Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi uczestniczyli również w pracach Łódzkiej Rady
Federacji Naukowo Technicznej NOT:
•

kol. Tadeusz Kośka w Komitecie Naukowo-Technicznym Łódzkiej Rady FSNT-NOT
ds. Jakości
• kol. Mirosław Szadkowski w Komisji Promocji Techniki
• kol. Sylwester Kołakowski w Komisji Nagród, Konkursów i Odznaczeń
oraz członek Oddziału
• kol. Eugeniusz Owczarek w Komisji Seniorów i Historii Stowarzyszeń

W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych geodetów zorganizowano:
a) 2 kursy przygotowujące do państwowego egzaminu na uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii, które odbyły się w okresie:
luty-marzec; udział wzięło 21 geodetów
listopad – grudzień; udział wzięło 22 geodetów.
b) Seminarium wyjazdowe w Spale pod hasłem „Zmiany przepisów prawa w zakresie
geodezji i kartografii.” w dniach 17.10 – 19.10.2013r.
W programie szkolenia omawiano następujące tematy przygotowane przez:
Profesora Zdzisława Adamczewskiego
„Kilka uwag na temat źródeł danych i metodologii zakładania współczesnych sieci
geodezyjnych w Polsce (na marginesie Rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji
z dnia 14 lutego 2012 roku.”

Aleksandra Bielickiego - Geodety Województwa Łódzkiego
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
„Regionalny GEOPORTAL i jego znaczenie dla rozwoju regionu”
Mirosława Szelerskiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
„Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań”.
Wiesława Pawłowskiego – Profesora Politechniki Łódzkiej
„Uwarunkowanie prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie”
Jana Schnercha – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
„Dobre dane podstawą tworzenia dobrych baz danych”
Tadeusza Kośkę – Docenta Politechniki Łódzkiej
„Wykorzystanie archiwalnej dokumentacji w robotach prawnych i w planowaniu
Przestrzennym”
Witolda Radzio – z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
„Zmiany w przepisach geodezji i Kartografii”.
Teksty wszystkich referatów są zamieszczone na naszej stronie internetowej.
W szkoleniu udział wzięli geodeci pracujący w administracji i w bezpośrednim wykonawstwie,
łącznie 54 osoby. Każdy uczestnik Seminarium otrzymał świadectwo udziału w szkoleniu.
c) prelekcje przygotowane i zaprezentowane przez kolegów z Oddziału podczas spotkańzebrań nt.
- „Możliwości wykorzystania dokumentacji archiwalnej o łódzkich rzekach w planowaniu
przestrzennym naszego miasta”- zaprezentowaną przez kol. Tadeusza Kośkę
- „Cennik usług geodezyjnych sprzed I wojny z okolic Łodzi” omówiony przez kolegę
Grzegorza Kowalskiego,

Działania o charakterze integrującym członków środowiska geodezyjnego
Wzorem lat ubiegłych Zarząd podjął działania na rzecz integracji środowiska, niezależnie od
przynależności do Stowarzyszenia:
a) 21.01.2013r. zorganizowane zostało uroczyste Zebranie Noworoczne członków Oddziału
SGP, na które jak zwykle zaproszono dostojnych gości.
b) 09.02.2013r. w restauracji „Satyna”
tanecznie i z uśmiechem w rok 2013.

odbył się Bal Geodetów, który wprowadził nas

c) 21.06.2013r. w Lesie Łagiewnickim biesiadowaliśmy przy ognisku. W
spotkaniu
uczestniczyli wraz z rodzinami geodeci zrzeszeni i niezrzeszeni w SGP. Bardzo
wdzięcznymi i chętnymi uczestnikami imprezy były dzieci, dla których został
przygotowany specjalny program, nie brakowało również atrakcji dla dorosłych. Podczas
ogniska na instrumencie klawiszowym grał nasz kolega geodeta Sławek Gicala, a na

gitarze Wiesław Strasiński. Imprezę zapisujemy do bardzo udanych przedsięwzięć. Wzięło
w niej udział ponad 80 osób dorosłych i 30 dzieci.
Łącząc zabawę z nauką, firmy Leica Systems i Trimble zorganizowały pokaz
nowoczesnego sprzętu pomiarowego.
d) 09.12.2013r. Zarządy Kół SGP Oddziału w Łodzi zorganizowały otwarte spotkanie
Mikołajkowo – Opłatkowe. W spotkaniu wzięły udział 44 osoby.
e) w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2013r. odbyła się wycieczka „Szlakiem Twierdz
i Zamków przez Warmię i Mazury”.

Na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
Pani Julitty Rosy uczestniczyliśmy w następujących spotkaniach, przebiegających w bardzo
sympatycznej i serdecznej atmosferze:
a) w Seminarium pt. Technikum – Szkoła z przyszłością” PWP Droga Do Przyszłości, które
odbyło się 14.11.2013r. w szkole. Gimnazjum wzięło udział w projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej.
b) w uroczystości związanej ze Świętem Niepodległości. Było to wspomnieniowe spotkanie
łącznie ze wspólnie śpiewanymi pieśniami z tego okresu historii naszej Ojczyzny.
c) 28.06.2013r. w zakończeniu roku szkolnego 2012-2013. Stowarzyszenie postanowiło
ufundować najlepszym uczniom nagrody w postaci ruletek wraz z teczkami na dokumenty,
które zostały wręczone podczas uroczystości.
Ponadto w części pokryliśmy koszty strojów gimnastycznych dla uczniów.

Prezes kol. Teresa Rżanek-Kmiecik i kol. Sławomir Olejniczak brali udział w pracach komisji
egzaminacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
w
ramach
XXXIII
Olimpiady
Wiedzy
Geodezyjnej
i
Kartograficznej,
natomiast kol. Paweł Florczak w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Podejmowane formy upowszechniania informacji o działalności Oddziału
1. Utrzymujemy w aktualności stronę internetową, prezentując działalność, oraz
informując o przyszłych wydarzeniach, dotyczących spraw zawodowych
i pozazawodowych. Natomiast narzędziem do bezpośredniego komunikowania
z naszymi członkami jest poczta elektroniczna, a także ogłoszenia i plakaty.
2. Podobnie jak w latach ubiegłych przeznaczyliśmy w naszym budżecie środki
finansowe na zakup rocznej
prenumeraty „Przeglądu Geodezyjnego”.
Czasopismo udostępniamy do przeczytania każdemu członkowi naszego Oddziału,
W przypadku większego zainteresowania zwiększymy ilość zamawianych
egzemplarzy.

W 2013 roku za pracę i zaangażowanie na rzecz środowiska geodezyjnego zostali
odznaczeni koledzy: Andrzej Tomczyk, Orest Sierociński i Stefan Kaczmarek.
Kolegom serdecznie gratulujemy.
W grudniu powstało nowe Koło Terenowe nr 4, które potocznie nazywamy „kołem młodych”.
Przewodniczącym koła został kol. Łukasz Buczak, który wszedł w skład Zarządu Oddziału,
sekretarzem kol. Michał Kotynia, a skarbnikiem kol. Łukasz Olszak. Bardzo się cieszymy
i będziemy działania koła wspierać.
Będziemy także pamiętać o naszych seniorach, podjęliśmy inicjatywę by zapraszać na
uroczyste zebrania koleżanki i kolegów, którzy dostąpili zaszczytu „nie płacenia składek”.
Plan szkoleń i imprez organizowanych w 2014 roku będzie zamieszczony na naszej stronie
internetowej, na którą serdecznie zapraszamy.
Zakończenie starego roku 2013 i rozpoczęcie Nowego Roku 2014 jest odpowiednim
momentem na przepiękne podziękowania za wykonaną pracę całemu Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu poprzedniej i obecnej kadencji za to, że kosztem
swojego prywatnego czasu z wielkim zaangażowaniem pracowali na rzecz naszego
środowiska geodezyjnego.
Mam nadzieję, że obecny Zarząd będzie chętnie pracował w 2014 roku i przez całą
kadencję, zgodnie z naszym hasłem „aby nam się chciało chcieć”
Życzymy Wszystkim szczególnie zdrowia, zadowolenia z każdej chwili, choćby przynosiła
odrobinkę szczęścia pamiętając, że „ziarnko do ziarnka ...” i wystarczy na pogodne
spojrzenie w przyszłość.
Nie zapominajmy o marzeniach.
Wszystkiego najlepszego!
Wznieśmy toast za Nowy 2014 Rok.

Prezes Oddziału SGP w Łodzi
Teresa
Rżanek-Kmiecik

