
                                                                                                                                           

Łódź, 22 stycznia 2018 r.

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA 

GEODETÓW POLSKICH W ŁODZI

z działalności w roku 2017

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 Łódź, Plac Komuny Paryskiej

5a w budynku NOT.

Nasz Oddział jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi.

Rok  2017  był  ostatnim  rokiem  działalności   Zarządu  wybranego  25.03.2013  r.  na

XXXVIII Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału i działał przez kadencję 2013 -

2017 w składzie: 

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 – zrezygnował z chwilą powołania na stanowisko 
Rzecznika Dyscyplinarnego
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Ponadto:

 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                                                                           

Łukasz Buczak (listopad 2013)

Komisja Rewizyjna w składzie:                                                                                             

Piotr Fabiański -  Przewodniczący                                                                                        

Anna Gierłowska  -  z -ca Przewodniczącego:    (zm. w 2015 r.)                                                 

Wiesław Zimniak  -  Sekretarz                                                                                                     

Marek Bodych  -  Członek                                                                                                            

Orest Sierociński  -  Członek 

Sąd Koleżeński  w składzie:                                                                                                  

Zbigniew Bilski  -   Przewodniczący                                                                                        

Janina Wasiak -   z-ca Przewodniczącego                                                                         

Grażyna Ibsz   -  Sekretarz                                                                                                 

Jakubowska  -  Członek                                                                                             

Jan Kwiatkowski  -  Członek

Praca  merytoryczna  w 2017 roku odbyła  się,  w kolejnych  następujących  po sobie

Zebraniach Zarządu. Odbyło się 12 protokołowanych zebraniach, w tym 3 zebrania plenarne.

Zebrania członków Zarządu odbywały się z 90% frekwencją wybranego składu, natomiast w

zebraniach plenarnych brało udział  około 50-60 osób. W omawianym okresie przyjęto do

Stowarzyszenia  11  nowych  osób.  Aktualnie  Oddział  zrzesza   117  członków

zorganizowanych w 3 kołach terenowych.
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Pierwszym ważnym wydarzeniem w 2017 roku było Zebranie Noworoczne, na którym

podsumowaliśmy  rok  poprzedni.  Była  to  również  okazja  do  wręczenia  legitymacji

członkowskich  geodetom  wstępującym  do  Stowarzyszenia,  a  także  przekazanie  wyrazów

szczególnego uznania za współpracę oraz postawę wobec oddziału Stowarzyszenia Geodetów

Polskich, osobom wspierającym nasze działania, poprzez prowadzenie szkoleń i prezentacji.

17  lutego  2017  roku  w  Bibliotece  Głównej  Politechniki  Łódzkiej miało  miejsce

otwarcie  wystawy "Od Grzepskiego do...?".  Wystawa była  współorganizowana przez nasz

oddział z  okazji  450-lecia  wydania  pierwszej  w  języku  polskim  książki  technicznej.

Kustoszem  wystawy  był  kol.  Tadeusz  Kośka.  Na  wystawie  prezentowane  były  wybrane

przykłady  książek  technicznych,  począwszy  od  reprintów  książki  Grzepskiego,  poprzez

książki  z  miernictwa,  geodezji,  geometrii  wykreślnej,  rysowania  map,  topografii,

zagospodarowania przestrzennego, geodezyjnej obsługi inwestycji, a na geodezji satelitarnej

i geodezji współczesnej skończywszy.

Rok 2017 był rokiem wyborczym zarówno w Stowarzyszeniu jak i w jego łódzkim oddziale.

Kadencja obecnego Zarządu naszego oddziału rozpoczęła się 7 kwietnia 2017 roku, kiedy to

na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Prezes kol. Teresa Rżanek-Kmiecik

złożyła  sprawozdanie  z  działalności  ustępującego  Zarządu  i  po  uzyskaniu  absolutorium

wybrano nowe władze.

Jednogłośnie wybrano Prezesa Zarządu Oddziału   – kol. Teresa Rżanek-Kmiecik 

oraz  Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

Prezydium Zarządu Oddziału: 

Teresa Rżanek-Kmiecik - Prezes 

Sylwester  Kołakowski  -  z-ca  Prezesa

Andrzej Chmiela- z-ca Prezesa

Izabela Pawłowska – z-ca Prezesa

Edyta Bandzierz – sekretarz

Sławomir Gicala – z-ca sekretarza

Bożena Krzywańska – skarbnik

Mirosław Szadkowski – z-ca skarbnika 

Ponadto:

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego:
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Joanna Bojko

Łukasz Buczak

Mariusz Chojnacki

Paweł Florczak

Tadeusz Kośka 

Jacek Kura 

Jadwiga Mosińska

Zastępcy członków Zarządu: 

Monika Kozelan 

Artur Wiatr

Członkowie Zarządu - przewodniczący kół: 

Małgorzata Żurkiewicz

Edyta Bandzierz

Krzysztof Szymański 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Fabiański – przewodniczący

Zofia Podkowiak- z-ca przewodniczącego

Sławomir Łaczmański- sekretarz

Marek Bodych- członek

Orest Sierociński- członek

Wiesław Zimniak- członek

Skład Sądu   Koleżeńskiego: 

Zbigniew Bilski – przewodniczący

Jan Chałubiński-  z-ca przewodniczącego

Grażyna Ibsz- sekretarz

Janina Jakubowska- członek
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Janina Wasiak - członek

Dokonano  ponadto  wyboru  delegatów  na  XXXIX  Zjazd  SGP.  Zostali  nimi:  kol.

Teresa Rżanek-Kmiecik oraz Izabela Pawłowska, a zastępcami: Joanna Bojko oraz Mirosław

Szadkowski.

W  tym  miejscu  należy  podkreślić,  że  koleżanka  Teresa  Rżanek-Kmiecik piastuje

funkcję  Prezesa  od  2010  roku  a  członkowie  dokonali  wyboru  jednogłośnie,  tym  samym

doceniając ogromne zaangażowanie w pracę i poświęcenie w celu podniesienia rangi zawodu

geodety oraz integrację środowiska.

Ponadto w ramach  statutowych  zadań Zarząd delegował  jako przedstawiciela  SGP

Oddziału w Łodzi, kolegę Sylwestra Kołakowskiego do Łódzkiej Rady Federacji SNT -NOT.

Nowe władze naszego oddziału,  korzystając z dorobku poprzednich zarządów oraz

biorąc pod uwagę dobro wspólne członków, przyjęły program kontynuacji zadań mających na

celu podnoszenie wiedzy geodetów oraz utrzymanie więzi interpersonalnych, czego wyrazem

są szkolenia, seminaria oraz prelekcje, a także okolicznościowe imprezy okołozawodowe.

W dniach  18-20  maja  2017  r.  odbyło  się  w Warszawie  coroczne  spotkanie  braci

geodezyjnej trzech europejskich krajów: Czech, Słowacji i Polski.  Wydarzenie to wpisało się

w  tradycję  międzynarodowych  spotkań  organizowanych  w  celu  wymiany  doświadczeń

zawodowych, a rolę gospodarza XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni

Geodezji  pełniło  Stowarzyszenie  Geodetów  Polskich.  Nasz  oddział  reprezentowały  kol.

Teresa-Rżanek Kmiecik i Jadwiga Mosińska.

Jak wspomniałam na początku wystąpienia, rok 2017 był rokiem wyborczym również

do  władz  głównych  SGP.  XXXIX  Zjazd  Delegatów  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich

odbył się w Olsztynie w dniach 30.06 - 02.07.2017 r.  Nowym Prezesem w kadencji 2017-

2021 został kol. Janusz Walo - profesor Politechniki Warszawskiej. Niezmiernie miło jest mi

przypomnieć,  że  Oddział  Łódzki  we  władzach  SGP  jest  reprezentowany  przez:  Izabelę

Pawłowską (weszła  w skład  ZG z  wyboru  imiennego  i  została  skarbnikiem w Zarządzie

Głównym),  Teresę  Rżanek-Kmiecik  (członek  ZG),  Tadeusza  Kośkę  (Przewodniczący

Głównego  Sądu  Koleżeńskiego)  oraz  Zdzisława  Berlińskiego,  który  ponownie  został

Członkiem Głównej  Komisji  Rewizyjnej.  Ponadto  Izabela  Pawłowska  i  Andrzej  Chmiela

otrzymali  na  Zjeździe  Diamentowe  Honorowe  Odznaki  SGP.  Raz  jeszcze  serdecznie

gratulujemy! 

W Komisjach Głównych Stowarzyszenia Geodetów Polskich z naszego oddziału 
pracują:

Teresa Rżanek-Kmiecik w komisji ds. Etyki zawodowej
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Tadeusz Kośka w komisji ds. Historii i Tradycji

Joanna Bojko w komisji ds. Młodzieży i Promocji

Arkadiusz Bobras w komisji ds. Legislacji

Na naszej stronie internetowej zamieszczona została uchwała podjęta przez XXXIX

Zjazd do realizacji przez Zarząd Główny.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku Zarząd kontynuował akcję szkolenia

geodetów, która ma na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych geodetów zrzeszonych 

w SGP jak i tych niezrzeszonych. 

12  czerwca  2017  roku  odbyło  się  szkolenie  pod  ogólnym  tytułem  „Wybrane

zagadnienia  z  zakresu  geodezji  i  kartografii”,  w  czasie  którego  zostały  przedstawione

problemy związane  z  podziałami  nieruchomości,  inwentaryzacją  powykonawczą  obiektów

oraz  kompletowaniem  operatów  technicznych.  Szkolenie  poprowadziła  dr  inż.  Ludmiła

Pietrzak - Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów

Polskich, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.

W  dniach  12-14  października  2017  roku  w  Ośrodku  Szkoleniowo-Wypoczynkowym

„Nagórzyce” w Swolszewicach Małych odbyło się seminarium zorganizowane przez Oddział

Łódzki  SGP „Zmiany w przepisach prawa w zakresie  geodezji i  kartografii”.  Trzydniowe

seminarium jest flagowym projektem szkoleniowym, które jest organizowane od wielu lat.

Tematami poruszanymi w 2017 roku były m.in. 

 granice prawne, granice ustalone, granice wiarygodne i niewiarygodne z ewidencji 

gruntów i budynków – czynności związane z granicami w zależności od 

przeprowadzonej analizy materiałów;

 weryfikacja operatów przyjmowanych do zasobów w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych;

 zamawianie opracowań fotogrametrycznych - najczęściej popełniane błędy;

 współpraca Łódzkiego Ośrodka Geodezji z wykonawcami prac geodezyjnych;

 informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań;

 prezentacja „Wyrwane z niepamięci”.

Zajęcia  prowadzili:  Ludmiła  Pietrzak,  Andrzej  Dziubiński,  Jan  Schnerch,  Dariusz

Szczepański, Witold Kuźnicki oraz Mirosław Puzia. Barwnym uzupełnieniem wykładów były

prelekcje  prof.  Zdzisława  Adamczewskiego  oraz  geodety-podróżnika,  Wojciecha

Tokarskiego.  Uczestnikami  seminarium  byli  geodeci  pracujący  w  administracji  oraz  w

wykonawstwie  z  całej  Polski  –  łącznie  60  osób.  Na  zakończenie  szkolenia  wręczono
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biorącym udział  świadectwa uczestnictwa,  a wygłoszone referaty zostały zamieszczone na

stronie internetowej naszego Oddziału.

Kolejnym szkoleniem były jednodniowe zajęcia,  które miały miejsce 11 grudnia 2017

roku, pod tytułem „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu

nieruchomości,  po  nowelizacji  Kodeksu  postępowania  administracyjnego”.  Szkolenie

poprowadził Marian Brożyna, uznany specjalista z zakresu geodezji, posiadający wieloletnią

praktykę  w  przedmiotowym  zakresie  w  administracji  rządowej,  samorządowej  i  sektorze

prywatnym. Tematy zaprezentowane przez prelegenta to:

 omówienie zasadniczych zmian w KPA obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. 

wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości;

 procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie KPA i ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne;

 procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie KPA.

Członkowie Zarządu uczestniczyli również w pracach Łódzkiej Rady Federacji Naukowo-

Technicznych  NOT  oraz  Rady  Wojewódzkiej  NOT-u  oraz  w  komisjach  przy  Zarządzie

Głównym.

Istotnym elementem było  także  utrzymywanie  w aktualności  strony internetowej  oraz

założenie  profilu  facebook  Oddziału.  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 geodetów.

Zarząd Oddziału,  jako animator ruchu geodezyjnego,  podejmował również działania  w

postaci akcji na rzecz integracji środowiska geodetów i to bez względu na ich przynależność

organizacyjną. W ramach tych działań zorganizowano:

 25 lutego w restauracji Satyna - „Bal Geodetów”,

 9 czerwca imprezę taneczną i rodzinne spotkanie pod nazwą „Ognisko u Boryny” 

w Lesie Łagiewnickim, które zgromadziło około 90 osób,

 w dniach 13-16 lipca wycieczkę „Roztocze - na krańcu Polski”,

 8 października wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin.
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Nie  mniej  istotnym  elementem  integrującym  środowisko  geodezyjne  było  również

spotkanie  wigilijne  zorganizowane  7  grudnia  w  okresie  poprzedzającym  Święta  Bożego

Narodzenia. Spotkanie było połączonym zebraniem wszystkich kół terenowych. Prelekcję na

tym spotkaniu wygłosił pan Dariusz Szczepański pod tytułem „Konstytucja - najważniejsza

ustawa w polskim systemie prawa.”

W minionym roku ze smutkiem pożegnaliśmy wielu zacnych kolegów geodetów w tym

naszego członka oddziału kolegę Bogusława Kondka.

Na  zakończenie  chciałabym  podziękować  całemu  Zarządowi  za  to,  że  pomimo  wielu

codziennych  obowiązków  zawodowych  i  rodzinnych  jego  członkowie  zawsze  z  wielkim

zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w pracę stowarzyszeniową; znajdują czas na

organizowanie szkoleń, kursów, wycieczek, spotkań, prowadzenie strony internetowej oraz

innych  przedsięwzięć  niezbędnych  dla  prawidłowego funkcjonowania  naszego oddziału,  a

które  wynikają  z  bieżącej  działalności.  Wierzę,  że  Wasz  czas  poświęcony dla  wspólnego

dobra naszego środowiska, nie jest czasem straconym. Pamiętacie nasze hasło? „ Żeby nam

się chciało chcieć.”

Jednocześnie,  ponieważ  to  zebranie  jest  zebraniem  noworocznym,  z  okazji

rozpoczynającego się roku 2018, proszę wszystkich Państwa o przyjęcie ode mnie, w imieniu

Zarządu  Oddziału  SGP  w  Łodzi,  życzeń  wszelkiej  pomyślności  w  realizacji  osobistych

zamierzeń  oraz  pełnej  satysfakcji  z  osiągniętych  sukcesów  w pracy  zawodowej,

stowarzyszeniowej i życiu prywatnym.

Wznieśmy toast

Sprawozdanie sporządzili: 
                                                                                           Sekretarz i z-ca Sekretarza SGP

                                                                                            Oddział Łódź

                                                                                      Edyta Bandzierz i Sławomir Gicala
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