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SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU ODDZIAŁU 

STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W ŁODZI

z działalności w roku 2016. 

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 2016 to kolejny rok działalności Zarządu wybranego 25 marca 2013 r. podczas  XXXVIII
Walnego Zgromadzenia Członków.

Oddział działał w ubiegłym roku w następującym składzie:

Prezydium Zarządu 

Teresa Rżanek-Kmiecik  -  Prezes
Sylwester  Kołakowski  -  z-ca  Prezesa                                                                          
Andrzej  Chmiela  -   z-ca  Prezesa                                                                                   
Izabela Pawłowska  -  z-ca  Prezesa
Bożena Krzywańska  -  Skarbnik
Jadwiga Mosińska  -  Sekretarz
Paweł Florczak  -   z-ca  Sekretarza                                                                                           

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Zdzisław Berliński                                                                                                                     
Joanna Bojko                                                                                                                      
Tadeusz Kośka                                                                                                                           
Sławomir Łaczmański
Zofia Podkowiak                                                                                                                         
Mirosław Szadkowski                                                                                                                  
Z-ca Mirosław Szelerski

Członkowie Zarządu - Przewodniczący Kół                                                                            

Małgorzata Żurkiewicz – Koło Terenowe  Nr 1
Czesław Marciniak – Koło Terenowe  Nr 2
Łukasz Buczak – Koło Terenowe  Nr 3
Wiesław Strasiński – Koło Terenowe  „Geoprojekt”



Skład Komisji Rewizyjnej 

Piotr Fabiański -  Przewodniczący                                                                                        
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.

Na dzień 31 grudnia  2016 roku nasz oddział liczył 107 członków. Chcemy podkreślić, że
członkowie ,  którzy dostępują  zaszczytu  nie płacenia  składek są zapraszani  na zebrania
Zarządu,  aby  im  uroczyście  podziękować  i  jednocześnie  podkreślić  fakt  ich  wierności
Stowarzyszeniu  oraz  przekazać  życzenia  aktywności  życiowej  i  stowarzyszeniowej  
w zdrowiu,  z prośbą o  udzielanie się w pracach Oddziału.

W  roku  2016 Zarząd odbył 12 protokółowanych zebrań. Zebrania odbywały się regularnie
raz  w  miesiącu  (także  w  okresie  wakacji)  a  frekwencja  wynosiła  ok.90%.  
Odbywały  się  również  spotkania  robocze,  w  celu  doprecyzowania  działań  w  momencie
organizowania  zaplanowanych  wydarzeń  lub  w sytuacji  bieżącej  wymagającej spotkania  
i wspólnego omówienia. 

Finanse naszego Oddziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosły: 
33672,70 zł. na lokacie 
20974,17 zł. na koncie 

Rok ubiegły rozpoczęliśmy uroczystym zakończeniem obchodów jubileuszu z okazji  „70 lat
Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi, które miały finał w dniu 18 stycznia
2016 r. podczas noworocznego spotkania  członków.  

Działania Zarządu Oddziału SGP w Łodzi  podjęte w 2016 roku.

W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych geodetów zorganizowano:

a) 26 kwietnia 2016 r. szkolenie nt. "Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby 
budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej 
bazy GESUT  (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu), bazy BDOT500  (Bazy 
Danych Obiektów Topograficznych) oraz mapy zasadniczej". 
Prowadzącym szkolenie był Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 
W szkoleniu wzięły udział 72 osoby.



b)  4 października 2016 r. jednodniowe szkolenie nt. „Praktyczne zagadnienia kształtowania
ustroju rolnego” Prowadzącym był Aleksander Szymański – Prezes Izby Notarialnej. 
W szkoleniu uczestniczyło ok. 30 osób. 

c) W dniach 13-15 października 2016 r. Seminarium wyjazdowe  „Zmiany przepisów prawa 
w  zakresie  geodezji  i  kartografii”,  które  odbyło  się  w  Leśnym  Ośrodku  Szkoleniowo  –
Wypoczynkowym  „Nagórzyce”   w  Swolszewicach  Małych  nad  Zalewem  Sulejowskim.
Program obejmował  wykłady  z następujących tematów:

 „Trochę polityki historycznej w geodezji naszej polskiej" - Profesor  Zdzisław 
Adamczewski 

 „Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań”  Wojciech Dyakowski - Łódzki 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 „Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej

 w aktualizacji BDOT10k oraz planowane prace w tym zakresie”  Andrzej Dziubiński  - 
Geodeta Województwa Łódzkiego

 „Instrumenty geodezyjne w praktyce inżynierskiej w ujęciu standardów technicznych 
ISO” Wiesław Pawłowski  - Profesor Politechniki Łódzkiej

 „Przebieg procesu inwestycyjnego - rola geodety”  Jan Schnerch - Dyrektor 
Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 „Wpływ przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw, na podziały nieruchomości rolnych oraz obrót
nieruchomościami rolnymi. Podziały nieruchomości rolnych a podziały z ustawy
o gospodarce nieruchomościami, w tym drogi wewnętrzne. Granice nieruchomości, 
a akty własności ziemi”  Ludmiła Pietrzak - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 Granice ewidencyjne granicami prawnymi - prawda czy fałsz? Zdzisław Berliński - 
biegły sądowy

 „Pamięć przestrzeni dokumentowana geodezyjnie” Tadeusz Kośka - Wyższa Szkoła 
Gospodarki Krajowej w Kutnie

 „Zastosowania geodezyjne i quasigeodezyjne bezzałogowych statków powietrznych”  
Sebastian Banaszek, Anna Banaszek – UAVO Polish Group.

Podstawowym  celem organizowanych  spotkań  wyjazdowych  jest  szkolenie,  ale  ogromną
wagę  przywiązujemy  do  nawiązywania  kontaktów  zawodowych.  Istotnym  element  są
wycieczki krajoznawczo-poznawcze.  Oczywiście zadbaliśmy o atrakcyjność programu także
w tym zakresie, uwzględniając w programie zwiedzanie Grot Nagórzyckich. 
W  seminarium  udział  wzięli  geodeci  pracujący  w  administracji  i  w  bezpośrednim
wykonawstwie, łącznie  52 osoby. 

Każdy  uczestnik  ww.  szkoleń  a  także  seminarium  otrzymał  świadectwo  udziału  
w dokształceniu.

d)  w  dniach   5-27  listopada  2016  r.  odbył  się   kurs  przygotowujący  do  egzaminu
państwowego na  uprawnienia  zawodowe w dziedzinie  geodezji  i  kartografii  w zakresie  
1, 2, i 4., w którym udział wzięło 18 osób. Po zakończonym kursie każdemu kto się do nas
zgłosił  udzielaliśmy  pomocy  instruktażowej  w  zakresie  gromadzenia  niezbędnych
dokumentów do złożenia wniosku w celu przystąpienia do egzaminów. 

e) Należy wspomnieć o działaniach Zarządów Kół Terenowych Nr 1 i 3 Oddziału SGP 
w Łodzi, które m.in. 7 grudnia 2016 r. zorganizowały spotkanie świąteczne, na którym 
zaproszeni koledzy wygłosili referaty:
 - Michał Kotynia – były Inspektor w WINGiK. nt. „Formalno-prawne aspekty weryfikacji 
zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac 



kartograficznych” 
Dariusz Szczepański - Starszy Inspektor w WINGiK. nt. „Postępowania przed Wojewódzkimi 
Komisjami Dyscyplinarnymi orzekającymi o odpowiedzialności osób wykonujących 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii” 

Działania o charakterze integrującym członków środowiska geodezyjnego

Wzorem lat ubiegłych Zarząd podjął działania na rzecz integracji środowiska, niezależnie od 
przynależności do Stowarzyszenia:

a) 18.01.2016 r. zorganizowane zostało uroczyste Zebranie Noworoczne SGP Oddział 
w Łodzi, które zostało połączone z zakończeniem obchodów jubileuszu „70 lat Oddziału 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi” Na przebieg uroczystości złożyło się:  
podsumowanie działalności Zarządu Oddziału SGP w Łodzi w roku 2015, prezentacja 
multimedialna kol. Tadeusza Kośki pt. „Okruszki z życia członków Oddziału w Łodzi SGP na 
rocznicowe spotkanie zestawione” oraz wręczenie odznaczeń i dyplomów:
 
- Zdzisławowi Szambelanowi Honorowej Odznaki „Za Zasługi dla Geodezji Kartografii”, co 
uroczyście uczynił Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski wspominając  zasługi
odznaczonego: wieloletni pracownik Urzędu Miasta Łodzi (zastępca dyrektora w Wydziale 
Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji), dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, 
pasjonat historii połączonej z zawodem geodety, współautor wielu publikacji dotyczących 
historii geodezji i kartografii na terenie miasta Łodzi. Należy również przypomnieć o 
wcześniejszym uhonorowaniu  Medalem „Amigo Societes” – na wniosek naszego Oddziału 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,

natomiast

- w imieniu Prezydium Zarządu Głównego SGP z rąk Stanisława Cegielskiego Prezesa 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 
Złotą Odznakę Honorową SGP otrzymała 
koleżanka Jadwiga Mosińska – sekretarz Zarządu Oddziału obecnej kadencji

Srebrną Odznakę Honorową SGP otrzymali:
kolega Paweł Florczak – z-ca sekretarza Zarządu Oddziału obecnej kadencji,
koleżanka  Monika Kozelan -  Członek Rady Wojewódzkiej NOT z ramienia naszego 
Oddziału SGP,
oraz koleżanki i koledzy 
Marta Kraus, Marcin Napieracz, Marianna Schwander i Artur Wiatr.

- Dyplomy nadania godności „Zasłużonego Seniora SGP” wręczono koleżankom: 
Anicie Stano, Janinie Wasiak i kolegom Jerzemu Krzemińskiemu, Jerzemu Najdyhorowi,
Janowi Wojciechowskiemu i Gracjanowi Żurek.

Część  oficjalną  uroczystości  zakończył  występ  artystyczny  łódzkiego  zespołu  H’Ernest  
przeplatanego  udziałem  scenicznym  poety  Dariusza  Staniszewskiego.  Dopełnieniem
wyjątkowego dla naszego Oddziału Zebrania Noworocznego było dalsze jego towarzyskie
kontynuowanie w pobliskiej restauracji. 

b)  W  dniach  26-29  maja  2016  roku  odbyła  się  wycieczka   -   Morawy  Zamki  Książąt
Liechtensteinów  i Cesarski Wiedeń. Zarząd podjął decyzje o dofinansowaniu części kosztów
tj. zwrotu opłat związanych ze wstępem do zwiedzanych obiektów i  kosztów ponoszonych
za przewodnika, 5 członkom naszego oddziału SGP,  którzy  wzięli udział w wycieczce.



c) 17 czerwca 2016 r. odbyło się tradycyjne spotkanie przy ognisku dla członków Oddziału
SGP w Łodzi  z  rodzinami  i  przyjaciółmi,  przy udziale  władz SGP w osobie  wiceprezesa
Zarządu  Głównego  Andrzeja  Pachuty.  Odpoczywaliśmy  i  bawiliśmy  się  w  Lesie
Łagiewnickim pod hasłem przewodnim  „MAM TALENT”.  W „ognisku” brało udział  ok. 90
osób  dorosłych   oraz  trzydzieścioro  dzieci  w  wieku  od  niespełna  roczku  do  15  lat.  
Pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Sponsorami imprezy były
firmy:  Leica, GEOKOMPLEKS Usługi Geodezyjne Mirosław Szadkowski,  Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOTRION M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek
oraz Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych Bogdan Kaźmierczak.

d) 29 października 2016 r. ok. 40 osób uczestniczyło  w zorganizowanej wycieczce do EC 1. 
Należy zaznaczyć, że był to spacer w dużej części rodzin z dziećmi. Przewodnik oprowadził 
naszą  grupę po zrewitalizowanych budynkach. Opowiedział o historii miejsca i pracach nad 
powstającym właśnie Centrum Nauki i Techniki i Narodowym Centrum Kultury Filmowej.

e) Zgodnie z „Planem imprez naukowo-technicznych i integracyjnych w roku 2016”  
podkreśliliśmy  święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia spotkaniami okolicznościowymi 
oraz podjęliśmy próbę zorganizowania corocznej zabawy karnawałowej -  tym razem 
w restauracji „Soplicowo”, ale z uwagi na małą ilość chętnych do wzięcia udziału w imprezie 
(28 osób) zrezygnowaliśmy z „Balu Geodetów”.

Informujemy, iż braliśmy udział:

a) w dniach 5-7 maja 2016 r. w XXII Międzynarodowych Dniach Geodezji  Słowacko-Polsko-
Czeskich, które odbyły się w Koszycach  (w drugim co do wielkości mieście Słowacji) 
z udziałem przedstawicieli geodetów polskich, czeskich i słowackich.
Organizatorem było Słowackie Stowarzyszenie Geodetów. Z naszego Oddziału zdecydowało
się  uczestniczyć 7 członków SGP, którzy otrzymali częściowe dofinansowanie do kosztów 
wyjazdu.
Trzydniowy udział w konferencji to przede wszystkim koncentracja w następujących
obszarach tematycznych: ograniczone prawo rzeczowe, dane przestrzenne – jakość,
dokładność i dostępność, aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych
samolotów (drony) oraz referaty studentów. 

b)  Wraz z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych przy
wsparciu   honorowego  patronatu  Prezydent  Miasta  Łodzi  Hanny  Zdanowskiej,  braliśmy
czynny udział w organizowanej przez Archiwum Państwowe w Łodzi wystawy pt. „Początki
Służby  Geodezyjnej  w  Łodzi”.  Uroczyste  otwarcie  odbyło  się  10  czerwca  2016  roku  
w  budynku  Starego  Ratusza  w  Łodzi,  przy  Placu  Wolności  1,  w  siedzibie  Archiwum
Państwowego w Łodzi, a ekspozycja była czynna do 31 sierpnia 2016 roku. Dzięki inicjatywie
organizatorów  przybliżono  lokalnemu  społeczeństwu  wkład  geodetów  w  rozwój  naszego
miasta.

c)  w  dniach  10-12  czerwca  2016  r.  reprezentacja  naszego  Oddziału  brała  udział  
w uroczystościach związanych z obchodami   70-lecia  Oddziału  SGP we Wrocławiu.  Kol.
Prezes Teresa Rżanek – Kmiecik wraz z kolegą Piotrem Fabiańskim wręczyli Jubilatom list
gratulacyjny w imieniu naszego Oddziału. Obchody Jubileuszu połączone były z zebraniem
wyjazdowym Zarządu Głównego SGP. 



d) W dniach 25-27 sierpnia 2016 r. odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie
o  Puchar  Głównego  Geodety  Kraju  na  kortach  tenisowych  Miejskiego  Ośrodka  Sportu
 i  Rekreacji  w Sieradzu. SGP/O w Łodzi ufundowało dwa puchary,  które wręczył  członek
Zarządu kolega Zdzisław Berliński. 

e)  8  września  2016  roku  odbyło  się  zebranie  Zarządu  Głównego  SGP  w  Warszawie,
podczas  którego  naszemu  Koledze  Piotrowi  Fabiańskiemu  wręczono  medal  „W  dowód
uznania” za zasługi na rzecz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 
Przyjęto  również  podane  przez  nasz  Oddział  hasło  na  XXXIX  Zjazd  Delegatów  SGP
„Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. 

f)   29 września 2016 roku Łódzka Rada Federacji  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT obchodziła 70-lecie istnienia. Z tej okazji w Sali Kongresowej Domu Technika odbyła
się  jubileuszowa  uroczystość  poświęcona  podsumowaniu  dotychczasowej  działalności.
Z naszej strony Jubilatowi przekazaliśmy gratulacje za osiągnięcia  oraz życzenia sukcesów
na przyszłość a z kolei Oddziałowi SGP w Łodzi wręczono Dyplom Uznania za realizację
zadań statutowych i zaangażowanie w działalność ŁRF SNT – NOT. 

g) w m-cu wrześniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału SGP w Łodzi  
z  Łódzkim  Wojewódzkim  Inspektorem  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego   -
Wojciechem Dyakowskim, w celu nawiązania kontaktów zawodowych i złożenia gratulacji  
w związku z objęciem odpowiedzialnego  stanowisko WINGiK  w miejsce kol.  Mirosława
Szelerskiego.  
Natomiast WINGiK  skierował do naszego Oddziału pismo z prośbą o wybór ze środowiska
SGP  kandydata  na  członka   Wojewódzkiej  Komisji  Dyscyplinarnej.   
Do  pełnienia  tej  funkcji  jednogłośnie  wybrano  kolegę  Mirosława  Szadkowskiego,  który
wyraził zgodę, dziękując za zaufanie wszystkim obecnym na zebraniu Zarządu O/SGP.

h)  W związku z  mijającą w roku 2016 rocznicą 450 lat od wydania w Krakowie pierwszej
książki  w  języku  polskim  o  miernictwie  pt.  „Geometria” autorstwa Stanisława
Grzepskiego (Grzebski)”, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wystawy, która odbędzie się
w Bibliotece  Politechniki  Łódzkiej  w terminie  od 17 lutego 2017 r.  do 14 marca 2017 r.
Ważność wydarzenia zostanie podkreślona wydaniem katalogu ważniejszych wydawnictw 
z dziedziny geodezji.  Inicjatorem wydarzenia jest Kol. Tadeusz Kośka.  Patronat medialny
objął „Przegląd Geodezyjny”. 

i)  Przedstawiciele naszego Oddziału SGP brali udział w I etapie  XXXIX edycji  Olimpiady
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej uczestnicząc w trakcie trwania eliminacji  w komisjach
szkolnych: 
-  Technikum nr  13  w  Zespole  Szkół  Geodezyjno-Technicznych  w  Łodzi  im.  Sybiraków  
- Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych i  Placówek
Opiekuńczo  Wychowawczych  nr  3  im.  Władysława  Stanisława  Reymonta  z  Piotrkowa
Trybunalskiego.
Obydwie szkoły zakwalifikowały się do II etapu olimpiady.

h) 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.

Drogą @ informowaliśmy naszych członków o zgłaszanych przez Zarząd Główny uwagach 
do przepisów, listach wysyłanych do władz, perspektywicznym spojrzeniu na geodezję 
i walkę o to, by geodetom się żyło i pracowało  lepiej.

i)  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 SGP w Łodzi

 kol. Monika Kozelan  - członek Rady Wojewódzkiej NOT

 kol. Eugeniusz Owczarek  - Komisja Seniorów i Historii Stowarzyszeń 

j)  Mamy także swoje dokonania  współpracując z Przeglądem Geodezyjnym.
    Jarosław Wiktorowski jest redaktorem tematycznym. W roku 2016 na łamach czasopisma 
    zamieszczane były autorskie, humorystyczne rysunki  i komentarze naszego kolegi 
    o tematyce związanej z geodezją.
   Jadwiga Mosińska opisała ważne wydarzenia, które się zadziały w naszym Oddziale:
   - w nr 3/2016 pt „70 lat Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi”
   - w nr 8/2016 pt.” Co się działo przez pół roku w SGP Oddział w Łodzi”
     a koleżanka Izabela Pawłowska w tym samym wydaniu PG zrelacjonowała  wystawę 
   „Początki Służby Geodezyjnej w Łodzi”.
    

Ponadto w roku 2016:

a) 16 maja w Hotelu Konstancja w Konstantynowie Łódzkim odbyła się coroczna impreza 
    geodezyjna Leica Tour. W spotkaniu organizowanym przez zaprzyjaźnioną firmę brali 
    udział członkowie SGP/O w Łodzi.

b) zamówiliśmy wykonanie regału na zabytkowy sprzęt geodezyjny, który został 
    zamontowany w pokoju 410, gdzie znajduje się sekretariat Oddziału SGP w Łodzi.. 

c)  W ciągu roku 2016 nastąpiła zmiana w sekretariacie Oddziału SGP w Łodzi. Obecnie  
     w miejsce kol.  Janiny Wasiak sprawy prowadzi kol. Bożena Krzywańska, dyżurując  
     w  każdy poniedziałek w godz. 10-14 w pok. 410.



Podejmowane formy upowszechniania informacji o działalności Oddziału

1. Utrzymujemy w aktualności stronę internetową, prezentując naszą działalność oraz 
informując  o planowanych wydarzeniach dotyczących spraw zawodowych i 
pozazawodowych. Zapraszamy do jej odwiedzania. 

2. Narzędziem do bezpośredniego komunikowania się z naszymi członkami jest  poczta 
elektroniczna, a także ogłoszenia i plakaty.

3. 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  związku  z  większym  zainteresowaniem  zwiększyliśmy  do  dwóch,  ilość
zamawianych egzemplarzy na rok 2017.

Zakończenie  starego  roku  -  tym  razem  2016  i  rozpoczęcie  Nowego  Roku  –  obecnie
trwającego  2017,  to  moment  na refleksje,  podsumowania  i  podziękowania  za wykonaną
pracę całemu Zarządowi,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądowi  Koleżeńskiemu za to,  że kosztem
swojego prywatnego czasu  ze szczególnym zaangażowaniem pracowali na rzecz naszego
środowiska geodezyjnego.

Jak zwykle jesteśmy pełni  nadziei  na to, że starczy nam pomysłów i sił  do dalszej pracy
społecznej,  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 2017 życzymy wszystkim zdrowia, spełnienia zamierzeń oraz odważnych marzeń  
i wiary w ich urzeczywistnienie. Nie zapominajmy o uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

                                                                                                               Sprawozdanie sporządziła: 
                                                                                                              Sekretarz SGP Oddział Łódź
                                                                                                                                Jadwiga Mosińska
Łódź, 30 stycznia 2017 r.
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