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Sprawozdanie Zarządu Oddziału SGP w Łodzi  
z działalności w 2011 roku 

 
 

Działalność Zarządu Oddziału SGP w Łodzi, była wpisana w jego program  
i za priorytet przyjmowała podnoszenie wiedzy członków SGP, czego wyrazem 
były przeprowadzone szkolenia, seminaria i prelekcje, a także utrzymanie               
i pogłębianie szeroko rozumianych więzi interpersonalnych członków. 

 
Praca merytoryczna Zarządu, w 2011 roku odbyła się, na 15 

protokołowanych zebraniach, w tym 2 zebraniach plenarnych. Zebrania Prezydium 
odbywały się z 92% frekwencją składu wybranego na XXXVII Walnym 
Zgromadzeniu. W zebraniach plenarnych brało udział około 50 osób.  

W omawianym okresie z listy członków skreślono 1 osobę, a przyjęto do 
Stowarzyszenia 5 nowych osób. Na początku bieżącego roku Oddział liczył 116 
członków zorganizowanych w 3 kołach. 
 

Prowadzona permanentnie w poprzednich latach akcja szkolenia geodetów, 
była kontynuowana również w roku 2011. Akcja miała za cel podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych geodetów, zarówno tych zrzeszonych w SGP jak             
i niezrzeszonych. Z uwagi na coraz bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt 
do pomiarów oraz wprowadzane zmiany w przepisach dotyczących prawa 
obowiązującego w geodezji zorganizowano szkolenia, na których omawiano m.in.:  

 
• zmiany w ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” w kontekście 

ustawy „O infrastrukturze informacji przestrzennej” 
• podział nieruchomości rolnych, obrót oraz wyłączanie gruntów z produkcji 

rolnej (Jan Bielański ) 
• pracę nowoczesnymi instrumentami z pokazem działania GPS przy 

współpracy firm Leica Geosystems i Trimble 



• oraz wygłoszono prelekcję na temat przepisów prawa mierniczego na 
początku XIX wieku w Królestwie Polskim (kol. Grzegorz Kowalski i 
Marian Czochański) 

 
Na przełomie listopada i grudnia zorganizowano kurs przygotowujący do 
egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w którym 
wzięło udział 29 osób. Wystąpiliśmy równocześnie do GUGiK-u o wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie egzaminu w Łodzi, jednakże dotychczas nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. 
 
Członkowie naszego oddziału SGP uczestniczyli w konferencjach, seminariach      
i wystawach sprzętu geodezyjnego, w tym m.in. w:  
 

• 24. Kongresie Techników Polskich w Łodzi 
• 3. Kongresie Katastralnym w Warszawie 
• 17. Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dniach Geodezji  

w Krakowie 
• uroczystości poświęconej 80-tej rocznicy urodzin profesorów Zdzisława 

Adamczewskiego i Janusza Śledzińskiego na Politechnice Warszawskiej 
 

 
Ważnym projektem szkoleniowym zrealizowanym przez Zarząd Oddziału SGP    
w Łodzi było Seminarium z cyklu: „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji 
i kartografii” na temat: „Geodezja współczesna w produkcji i administracji”, które 
odbyło się w dniach 03-05 listopada 2011 w Borkach koło Tomaszowa 
Mazowieckiego. Wykłady i prelekcje obejmowały m.in. zagadnienia: 

 
a) Polska geodezja w XXI wieku – refleksje prof. Zdzisława 

Adamczewskiego 
 
b) Analiza skarg i wniosków składanych do WINGiK w Łodzi – wykład 

poprowadził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  
                    i Kartograficznego Mirosław Szelerski  

 
c) Obszary wykorzystania geodezyjnych i nieruchomościowych baz 

danych – wykład poprowadzony przez Dyrektora ŁOG, Jana 
Schnercha i p. Edytę Nowicką 
 

d) Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w geodezji – metody 
pomiarów, opracowanie obserwacji i interpretacja wyników – wykład 



dr Janusza Walo i inż. Dominika Próchniewicza z Wydziału Geodezji 
i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
 

                e) Zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii - wykład 

                    prowadzony był przez p. Witolda Radzio z GUGiK-u 

W trakcie trwania seminarium można było zapoznać się z najnowszym sprzętem 
geodezyjnym prezentowanym przez firmy Leica i Trimble. 

 

              Uczestnikami seminarium byli geodeci pracujący w administracji oraz      
w wykonawstwie – łącznie 40 osób. Duże zaciekawienie wśród uczestników 
seminarium wywołała prezentacja książki „Z zakamarków pamięci. Pamiętnik 
geodety”, którą przedstawił autor – kol. Eugeniusz Owczarek. Pisarz, barwnie 
opisał w niej przeżycia z wieloletniej pracy polowca w kontakcie z ludźmi              
i w bliskości z przyrodą. Na zakończenie szkolenia wręczono biorącym udział  
w szkoleniu, świadectwa uczestnictwa. 
 
Miło nam podkreślić, iż Zarząd Oddziału w Łodzi utrzymywał ścisłe kontakty 
merytoryczne z członkami naszego oddziału zasiadającymi we władzach głównych 
SGP, kolegami: Piotrem Fabiańskim, Tadeuszem Kośką oraz Zdzisławem 
Berlińskim. W pracach Łódzkiej Rady Federacji Naukowo-Technicznych NOT 
bierze udział kolega Tobiasz Dobrski.. 

 
Istotną sprawą, o którą dbał Zarząd jako animator ruchu geodezyjnego, było 

utrzymywanie w aktualności strony internetowej oddziału. Biorąc pod uwagę 
szybki rozwój komunikacji masowej środkami elektronicznymi, Zarząd poprzez 
prezentację działalności, w tym: osiągnięć, szkoleń, ważnych wydarzeń bieżących 
oraz informacji o wydarzeniach przyszłych, dotyczących zarówno sfery 
zawodowej jak i pozazawodowej, starał się trafiać do jak najbardziej szerokiego 
kręgu braci geodezyjnej.  

 
Zapraszamy na naszą stronę www.sgp.geodezja.org.pl/lodz. 
 

W sferze pozazawodowej należy zaakcentować działania Zarządu Oddziału 
Łódzkiego na rzecz integracji środowiska geodetów, i to bez względu na ich 
przynależność organizacyjną. Po raz kolejny zorganizowano imprezę taneczną       
i rodzinne spotkanie przy ognisku w Lesie Łagiewnickim z udziałem gości, które 
odbyło się 17 czerwca i zgromadziło  92 osoby. Dzieci, bardzo chętnie brały udział 



w grach i zabawach. W organizacji ogniska uczestniczyły rodziny naszych 
członków Zarządu, którym serdecznie dziękuję. 
 
Podczas tego spotkania wręczono nowoprzyjętym w poczet Stowarzyszenia 
geodetkom i geodetom legitymacje oraz odznaki SGP, które wręczał vice prezes 
ZG SGP, kol. Andrzej Pachuta. 
 
W trakcie roku 2011 zorganizowano ponadto: 

• 24 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2011 
• 5 lutego, w restauracji Satyna, Bal Geodetów. W balu wzięło udział ponad 

90 osób 
• 17 kwietnia wycieczkę po Łodzi pn. „Willa Reinholda Richtera i okolica” 
• 4 czerwca wycieczkę do Centrum Nauki „Kopernik”, Muzeum Powstania 

Warszawskiego i Parku Łazienkowskiego w Warszawie 
 
Nie mniej istotnym elementem integrującym środowisko geodezyjne było 
spotkanie opłatkowe, które odbyło się 15 grudnia, czyli w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, i na którym sprawy zawodowe 
zdecydowanie ustąpiły miejsca cieplej, rodzinnej atmosferze uroczystości. 
 
Prowadzona z zaangażowaniem praca społeczna przez członków oddziału na rzecz 
środowiska geodezyjnego, była podstawą do wystąpienia do ZG SGP o przyznanie 
w 2011 roku za dotychczasową działalność medalu „Amigo Societas” (Przyjaciel 
Stowarzyszenia) członkowi naszego oddziału. Medalem tym został odznaczony 
kol. Zdzisław Szambelan. Gratuluję! 

 
Szanowni Państwo, u progu nowego, 2012 roku, chciałabym podziękować 

całemu Łódzkiemu Zarządowi za to, że pomimo wielu codziennych obowiązków 
zawodowych i rodzinnych, jego członkowie zawsze z wielkim zaangażowaniem     
i poświęceniem włączali się w społeczną pracę stowarzyszeniową oraz znajdowali 
czas na organizowanie szkoleń, kursów, wycieczek, spotkań, prowadzenie strony 
internetowej oraz innych przedsięwzięć niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania naszego Oddziału, a wynikających z bieżącej działalności. 
Wierzę, tak jak w roku ubiegłym, że Wasz czas poświęcony dla wspólnego dobra 
środowiska geodezyjnego, nie jest czasem straconym. Kochani, dziękuję za to, że 
jesteśmy razem i życzę nam, aby w dalszym ciągu „chciało nam się chcieć”. 
 
Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w życiu osobistym i dużo sukcesów  
w pracy zawodowej. 
 



 
 
 
       Prezes Oddziału SGP w Łodzi 
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