Łódź, 26 stycznia 2015r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W ŁODZI
z działalności w 2014 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 2014 był drugim rokiem działalności Zarządu wybranego 25 marca 2013r. podczas
XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków.
Oddział działał w ubiegłym roku w niezmienionym składzie do 30 listopada 2014r. tj.
Prezydium Zarządu
Teresa Rżanek-Kmiecik - Prezes
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
Żurkiewicz Małgorzata
Marciniak Czesław
Strasiński Wiesław
Łukasz Buczak
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
Członek Rady Wojewódzkiej NOT
Monika Kozelan.
Od 01.12.2014r. kol. Sławomir Olejniczak pełniący funkcję zastępcy skarbnika naszego
Oddziału SGP, złożył pisemną rezygnację z członkostwa w związku z powołaniem go na
stanowisko rzecznika dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii.
Na koniec roku 2014 nasz Oddział liczył 114 członków.
W roku 2014 Zarząd odbył 12 protokółowanych zebrań. Zebrania odbywały się regularnie
raz w miesiącu, również w okresie wakacji, a frekwencja na zebraniach Zarządu wynosiła
ponad 90%.

W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych geodetów zorganizowano:
a) Szkolenie nt. "Wpływ znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (EGiB) na wykonywanie prac geodezyjnych", które odbyło się
w siedzibie NOT 07.03.2014r.
Prowadzącym szkolenie był Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego.
Program:
- EGiB w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
- Elementy EGiB ("ogólny obiekt" bazy danych EGiB)
- Aktualizacja, modernizacja i okresowa weryfikacja operatu EGiB, jako bazy danych.
- Standardy sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów EGiB.
- Szczególne wymagania związane ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej na
potrzeby:
a) Ustalania przebiegu granic działek (Rozporządzenie w sprawie EGiB)
b) Rozgraniczenia, wznowienia i wyznaczenia (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczenia, Rozporządzenie w sprawie standardów)
c) Podziału nieruchomości (Ustawa o Gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie
w sprawie podziałów, stanowisko Głównego Geodety Kraju)
d) Aktualizacji mapy d/c projektowych (Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie
rodzaju i zakresu..., Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych..)

e) Inwentaryzacji powykonawczej (Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie rodzaju
i zakresu..., Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych..)
f) Prac niepodlegających zgłoszeniu (Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac
geodezyjnych ..,Prawo geodezyjne i kartograficzne - działalność biegłych sądowych)
g) wynikające z przepisów szczególnych przy sporządzaniu dokumentacji
geodezyjnej na potrzeby EGiB (Ustawa o lasach, Prawo wodne, Ustawa o drogach
publicznych, "specustawy", itp.).
W szkoleniu uczestniczyło 86 osób. Każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
oraz treść omawianych tematów na nośniku elektronicznym.
b) Prelekcja dr. inż. Grzegorza Kowalskiego nt. „O pierwszych szczegółowych pomiarach
miasta Łodzi” zaprezentowana 12.05.2014r. podczas zebrania otwartego Koła Terenowego
nr 1 naszego Oddziału.
c) Spotkanie 19.09.2014r. z pracownikami Ł.O.G. w celu omówienia oraz wyjaśnienia
wątpliwości związanych z pobieraniem opłat i udostępnianiem danych PZGiK zgodnie
z nowymi przepisami.
W spotkaniu udział wzięli: Jan Schnerch - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz
z Urszulą Świtałą - koordynatorem wdrożenia nowych przepisów i nowych opłat oraz Izabelą
Pawłowską - kierownikiem Działu Geodezji.
Spotkanie było bezpłatne i zostało zorganizowane wyłącznie dla członków naszego
łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
d) Seminarium wyjazdowe w Spale pod tytułem „Zmiany przepisów prawa w zakresie
geodezji i kartografii” w dniach 16.10 – 18.10.2014r.
W programie seminarium omawiano następujące tematy przygotowane przez:
Profesora Zdzisława Adamczewskiego
pt. „Wędrówki po obrzeżach geodezji”
Jana Bielańskiego
pt. „Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych”
Mirosława Szelerskiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
pt. „Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań w świetle nowych przepisów”.
Aleksandra Bielickiego – Geodety Województwa Łódzkiego
pt.„Regionalny System Informacji przestrzennej – stan na dziś i plany na przyszłość”
Jana Schnercha – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
pt. „Organizacja i zasady pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji w świetle nowych przepisów
Prawa geodezyjnego i kartograficznego przed i po …”
Tadeusza Kośkę – Docenta Politechniki Łódzkiej
pt. „Niepamięć i niewiedza działaniach administracji i wykonawstwa geodezyjnego”
Witolda Radzio – z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
pt. „Zmiany w przepisach dotyczących geodezji i Kartografii”.
Teksty wszystkich referatów są zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Dodatkową atrakcją Seminarium była zorganizowana przez kol. Tadeusza Kośkę
interesująca wycieczka po pięknej Spale zanurzonej w jesieni wraz ze zwiedzaniem Domu

Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta.
Prezentacje i referaty oraz zdjęcia z pobytu na szkoleniu zamieszczono na stronie Łódzkiego
Oddziału SGP.
W seminarium udział wzięli geodeci pracujący w administracji i w bezpośrednim
wykonawstwie, łącznie 32 osoby. Każdy uczestnik Seminarium otrzymał świadectwo udziału
w szkoleniu i treść omawianych tematów na nośniku elektronicznym.
e) Kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na
uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii, który odbył się w listopadzie 2014r. Udział w nim wzięło 17
geodetów. Podjęliśmy zamiar przygotowania kursu również w okresie wiosennym, ale
w związku z małą ilością chętnych odwołaliśmy jego organizację.
f) Szkolenie nt. „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na
poszczególne etapy procesu inwestycyjnego”
Prowadzącym szkolenie był Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego", a odbyło się w siedzibie NOT 27.11.2014r.
Program:
- Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania.
- EGIB oraz nowe zasady jej aktualizacji.
- GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci.
- Udostępnianie materiałów PZGiK.
- Ustalanie wysokości opłaty.
- Użytki gruntowe.
W szkoleniu wzięło udział 91 osób.

Działania o charakterze integrującym członków środowiska geodezyjnego
Wzorem lat ubiegłych Zarząd podjął działania na rzecz integracji środowiska, niezależnie od
przynależności do Stowarzyszenia:
a) 21.01.2014r. zorganizowane zostało uroczyste Zebranie Noworoczne SGP O/Ł,
w restauracji „Satyna” na które zaproszono wszystkich członków naszego Oddziału
i dostojnych gości. Podczas uroczystości uczczono 100 Rocznicę Urodzin Prof. Jana
Wereszczyńskiego. W ten sposób wypełniono podjętą uchwałę na Walnym Zebraniu
Członków.
b) 01.03.2013r. w „Sali Enigma” w pobliskim Rzgowie odbył się Bal Geodetów, który jest
zawsze bardzo miłym czasem pozwalającym na zapomnienie o trudach dnia codziennego
przy muzyce, a co najistotniejsze przy udziale w znacznej części środowiska zawodowego
geodetów. W karnawałowej zabawie brało udział 48 osób.
c) w dniach od 1-4 maja 2014r. odbyła się wycieczka pod hasłem „W Kłodzkim Kotle po obu
stronach granicy”. Program zwiedzania był następujący:
- Henryków-barokowy zespół pocysterski z XIII w., miejsce początku piśmiennictwa
polskiego.
- Paczków-miasto zwane polskim Carcassonne - kompletnie zachowany średniowieczny
układ urbanistyczny, baszty, bramy, mury.
- Złoty Stok - zwiedzanie pełnej tajemnic kopalni złota.
- Kłodzko-miasto twierdza z XVIII w, renesansowa i barokowa zabudowa Starego Miasta.
- Kudowa Zdrój - słynne uzdrowisko, pijalnia wód, barokowa Kaplica Czaszek.

- Duszniki Zdrój - Muzeum Papiernictwa z XVII w, słynne uzdrowisko.
- Adrszpaskie Skalne Miasto-krótki wypad do Czech, do jednego z najpiękniejszych
Skalnych Miast w Europie - fantazyjne piaskowcowe formy wymodelowane przez wiatr,
wodę i mróz.
- Droga Stu Zakrętów - niezwykle widowiskowa trasa w samym sercu Gór Stołowych.
SGP O/Ł zgłosiło w wycieczce udział 11 uczestników w tym 5 naszych członków.
d) 27.06.2013r. w Lesie Łagiewnickim zwanym płucami miasta Łodzi zorganizowaliśmy
spotkanie przy ognisku, którego hasłem przewodnim było „ My Słowianie, raz na ludowo”.
W spotkaniu brali udział geodeci zrzeszeni i niezrzeszeni w SGP wraz ze swoimi rodzinami.
Łącznie uczestniczyło 108 osób, w tym 34 dzieci. Była muzyka, taniec, zabawa, gry,
konkurencje sportowe, wspólne biesiadowanie, nagrody w postaci dyplomów, medali
i mnóstwo uśmiechów dzieci i dorosłych w myśl powiedzenia, że w każdym z nas jest ukryte
dziecko, bez względu na to ile mamy lat.
Łącząc zabawę z wiedzą, skierowaliśmy zaproszenie do firmy Leica Systems, która w trakcie
imprezy zorganizowała pokaz nowoczesnego sprzętu pomiarowego.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie zamieszczone są zdjęcia z ww. imprez.

Informujemy, iż braliśmy udział:
a) w uroczystości , która odbyła się 7 listopada 2014 r. z okazji Święta Niepodległości
(11 listopada) wręczenia odznaczenia Zygmuntowi Szumskiemu i Krzysztofowi
Moderskiemu „Za zasługi dla Miasta Łodzi” nadane przez Radę Miasta Łodzi za
działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania.
Zdjęcia z uroczystości zostały zamieszczone na stronie internetowej Oddział Łódzkiego
SGP.
b) w Jubileuszowych XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dniach
Geodezji, które odbyły się w Berlinie w dniach 6-8 października 2014r. z udziałem
przedstawicieli geodetów polskich, czeskich, słowackich, ukraińskich i niemieckich.
Zorganizowane zostały przez SGP we współpracy z berlińskim oddziałem Stowarzyszenia
Geodetów Niemieckich.
W programie konferencji były:
a) wystąpienia Głównych Geodetów nt. „Wdrażanie Dyrektyw „INSPIRE” w Polsce,
Czechach, Słowacji i Niemczech,
oraz referaty przedstawicieli poszczególnych krajów nt.:
b) „ Integracja danych geodezyjnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Europie”
c) „Standaryzacja Układów Odniesienia w Europie”
d) „Rozwój wzajemnych kontaktów i kooperacja w dziedzinie geodezji”
e) „ Uprawnienia Geodezyjne na tle innych państw w Europie”
f) „ Szkolnictwo geodezyjne, dokształcanie zawodowe
Ciekawym punktem programu konferencji był udział w Targach „INTERGEO”.
Przedstawiciele naszego koła w liczbie 5 osób, którzy uczestniczyli w konferencji wrócili
wzbogaceni o wiedzę aktualną i rysującą się przyszłość szczególnie w rozwoju sprzętu
geodezyjnego, oraz mile wspominali integrację geodetów z części krajów naszego
kontynentu.

b) w uroczystym Seminarium , które zostało poświęcone określeniu kierunków przyszłej
edukacji geodetów i kartografów p.t. „Geodezja od „czystej mierniczej do
interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym Prof. dr. hab. Zdzisława
Adamczewskiego i Prof. dr. hab. Janusza Śledzińskiego”. Seminarium zorganizował
Zarząd i Rada Programowa Europejskiego Instytutu Geodezji i Kartografii pod Honorowym
Patronatem dr. inż. Kazimierza Bujakowskiego Głównego Geodety Kraju. Na zaproszenie
Prof. dr. hab. Zdzisława Adamczewskiego, 6 członków naszego Oddziału w dniu 26.11.2014r.
przybyło do siedziby PAN w Warszawie, gdzie odbyło się interesujące seminarium.
Prof. dr hab. inż. Z. Adamczewski w końcowym wystąpieniu podziękował prezes naszego
Oddziału kol. Teresie Rżanek-Kmiecik za przybycie i wzajemne podtrzymywanie kontaktów
w procesie dokształcania kadr geodezyjnych.
Pełna informacja zamieszczona jest na naszej stronie internetowej.
c) w dwóch Komisjach Szkolnych organizowanej przez Zarząd Główny SGP i Komitet
Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej XXXVII edycji roku szkolnego 2014/2015.
Zawody pierwszego stopnia (etap szkolny) zostały przeprowadzone w dniach 2324.X.2014r.,
d) w pracach komisji „Ogólnopolskiego Konkurs Jakości Prac Scaleniowych”,
w którym m.in. uczestnikiem było Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi.
e) w przygotowaniach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, który odbył się
w dniach 07-14.04.2014r. pod hasłem „Odkrywamy świat”, a organizatorem był Oddział
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Łódzkiej Rady Federacji. Podjęliśmy również decyzję
o wsparciu Festiwalu kwotą 300zł.
f) w konferencji nt. „Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi
i regionu” zorganizowanej 24 października 2014r. przez Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.
g) Członkowie Zarządu Oddziału SGP 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.
Kol. Zbigniew Bilski w zespole do spraw oceny skutków w związku ze zmianą
przepisów.

h) Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi uczestniczyli również w pracach Łódzkiej Rady
Federacji Naukowo Stowarzyszeń 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 członkowie Oddziału

•
•

kol. Monika Kozelan jako członek Rady Wojewódzkiej NOT
kol. Eugeniusz Owczarek w Komisji Seniorów i Historii Stowarzyszeń

i) 6 listopada 2014r. w uroczystości obchodów 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, która odbyła sie w Zespole Szkół Geodezyjno Technicznych im. Sybiraków.
Podczas ceremonii odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Sybir oczami młodych”.
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.
Czytając powyższe zapisy wydaje się, że nic nie zmieniamy w naszym działaniu, jednak
chcemy poinformować o podejmowaniu zwiększonej intensywności kontaktów
bezpośrednich - międzyludzkich, bo na obecne czasy staje się to wyjątkowo ważnym
wyzwaniem.

W maju roku 2014 odszedł na zawsze z naszego grona czynny zawodowo kol. Mirosław
Sękowski. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy.

Zakończenie starego roku 2014 i rozpoczęcie Nowego Roku 2015 to moment na refleksje
podsumowania i podziękowania za wykonaną pracę całemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej
i Sądowi Koleżeńskiemu za to, że kosztem swojego prywatnego czasu z wyjątkowym
zaangażowaniem pracowali na rzecz naszego środowiska geodezyjnego.
Jak zwykle jesteśmy pełni nadziei na to, że starczy nam pomysłów i sił do dalszej społecznej
pracy, która będzie zauważana i doceniana przez naszych członków, jednocześnie prosimy
o wsparcie i współpracę w doskonaleniu naszej wiedzy zawodowej i życiowego zadowolenia,
a przede wszystkim o udział w organizowanych przez nas wydarzeniach.

W roku 2015 życzymy wszystkim zdrowia, spełnienia wszelkich planów, marzeń
życzymy prawdziwych przyjaciół i nie zapominajmy o uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Sekretarz
Jadwiga Mosińska

