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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a                                                                                                          www.lodz.sgp.geodezja.org.pl

„Nie żyjemy po to, aby zachować swe życie możliwie jak najdłużej,  

lecz po to, aby spełnić zadanie, które zostało nam wyznaczone”

Aimeé Degallier – Martin „Księga Jaszczurki”

                                                                                    

                 Sprawozdanie Zarządu  Oddziału Łódzkiego
                   Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

                  z działalności w  roku 2018

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). 

Rok  2018  był  drugim  z  kolei  rokiem  działalności  Zarządu  wybranego  na  XXXIX  Walnym

Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 7 kwietnia 2017 roku w niezmienionym składzie.

 
Prezes  Oddziału –  Teresa Rżanek-Kmiecik. 

Prezydium Zarządu Oddziału: 
Sylwester Kołakowski, Andrzej Chmiela, Izabela Pawłowska – zastępcy prezesa 
Edyta Bandzierz – sekretarz
Sławomir Gicala – z-ca sekretarza
Bożena Krzywańska – skarbnik
Mirosław Szadkowski – z-ca skarbnika. 

Pozostali członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego:
Joanna Bojko, Łukasz Buczak, Mariusz Chojnacki, Paweł Florczak, Tadeusz Kośka,  Jacek Kura, 
Jadwiga Mosińska.
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Członkowie Zarządu – przewodniczący kół – Małgorzata Żurkiewicz, Edyta Bandzierz oraz 
Krzysztof Szymański.

Skład Komisji Rewizyjnej – Piotr Fabiański – przewodniczący oraz członkowie: Zofia Podkowiak, 
Sławomir Łaczmański, Marek Bodych, Orest Sierociński, Wiesław Zimniak. 

Skład Sądu Koleżeńskiego – Zbigniew Bilski – przewodniczący oraz członkowie: Jan Chałubiński, 
Grażyna Ibsz, Janina Jakubowska, Janina Wasiak. 

Przedstawicielem SGP Oddziału w Łodzi w Łódzkiej Radzie Federacji SNT –NOT jest Sylwester 
Kołakowski. 

             We władzach SGP Oddział Łódzki 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 jest Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. 

         W Komisjach Głównych Stowarzyszenia Geodetów Polskich z naszego oddziału pracują: Teresa

Rżanek-Kmiecik w komisji ds. Etyki Zawodowej,  Tadeusz Kośka w komisji ds. Historii i Tradycji , Joanna

Bojko w komisji ds. Młodzieży i Promocji,  Arkadiusz Bobras w komisji ds. Legislacji.

Działalność członków Oddziału SGP w Łodzi oraz jego Zarządu, koncentruje się niezmiennie

wokół  zagadnień  naukowo-technicznych,  czego  wyrazem  są  przeprowadzone  w  minionym  roku

szkolenia,  seminaria oraz prelekcje,  a  także na  pogłębianiu wzajemnych więzi  i  członków naszego

Oddziału oraz całej społeczności geodetów.

           Praca merytoryczna w 2018 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  40-60  osób.   Aktualnie  Oddział  zrzesza  119  członków  zorganizowanych  w  3  kołach

terenowych.

          Pierwszym  ważnym  wydarzeniem  w  2018  roku  było  Zebranie  Noworoczne,  na  którym

podsumowaliśmy  rok  poprzedni.  Była  to  również  okazja  do  wręczenia  siedmiu  legitymacji

członkowskich geodetom wstępującym do Stowarzyszenia, a także przekazanie wyrazów szczególnego

uznania za współpracę  osobom wspierającym nasze działania  poprzez prowadzenie szkoleń 

i prezentacji. Legitymacje nowym członkom naszego Oddziału 22 stycznia 2018 roku  wręczyli Prezes

Zarządu Głównego SGP Janusz Walo oraz Prezes ZO Teresa Rżanek-Kmiecik witając  jednocześnie w
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naszym gronie koleżanki: Honoratę Hanibal-Olszak, Monikę Kupis, Ewę Hinz oraz kolegów: Andrzeja

Dziubińskiego, Marcina Chołuja, Adama Lisiaka, Artura Pietrzaka.  Jak zwykle miłym momentem były

również  wystąpienia  zaproszonych  gości:  posła  na  sejm  Artura  Dunina,  prezesa  Stowarzyszenia

Geodetów  Polskich  Janusza  Walo,  Profesora   Zdzisława  Adamczewskiego,  Dyrektora  NOT  w  Łodzi

Andrzeja Tarki. Tradycyjnie, częścią noworocznych spotkań stały się wykłady kolegi Tadeusza Kośki.

Tematem  prezentacji  była  „Biografia  eksperta,  który  zamordował  profesora  na  placu  budowy,  na

pierwszą stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości, krótko podana”. 

W dniu 4 lutego 2018 roku szerokie grono członków i  sympatyków naszego Oddziału miało

przyjemność zwiedzić  wystawę  Leonardo da Vinci - Energia Umysłu  w Centrum Nauki i Techniki EC1.

Wystawa gościła w Łodzi po sukcesach w Paryżu , Monachium, Sao Paulo i Londynie. Na spotkanie 

z geniuszem renesansu przyszło w Łodzi  65 tys. gości.

Kolejną  okazją  do  koleżeńskiego  spotkania  był  zorganizowany  przez  nas  karnawałowy  bal

geodetów, który odbył się 10 lutego 2018 roku w restauracji Satyna. Krótka fotorelacja z balu dostępna

jest na naszej stronie internetowej.

W dniu 11 kwietnia 2018 roku zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych 

w  geodezji  i  gospodarce  nieruchomościami  zarówno  w  administracji  jak  i  w  wykonawstwie

geodezyjnym, po zmianach w związku z RODO.” Szkolenie poprowadziła Pani Maria Osierda starszy

inspektor  w  Departamencie  Inspekcji  Biura  GIODO.  W  szkoleniu  uczestniczyło  41  osób.   Podczas

warsztatów, które zamykały  spotkanie starano się odpowiedzieć na pytania:

  jakie dane osobowe przetwarzają geodeci;

 jakie operacje na tych danych wykonują;

 jakie czynności przetwarzania realizują; 

 na jakiej podstawie prawnej to robią;

 czy w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe. 

Z  uwagi  na  niejednoznaczność  przepisów  i  specyfikę  działalności  geodetów   szkolenie

zakończyło się burzliwą dyskusją i wymianą poglądów.

Dnia 25 kwietnia 2018 roku Koła terenowe nr 1, 2, 3 wspólnie zorganizowały zebranie,  którego

jednym  z  punktów  programu  był  wykład  Zdzisława  Szambelana.  Przygotował  on  wystąpienie  pt.:

"Łódzka służba geodezyjna w latach 1918-1939". Prezentacja zawierała szereg archiwalnych zdjęć 

i  dokumentów,  opisujących  wydarzenia  z  października  i  listopada 1918 roku.  W owym czasie  inż.
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geodeta Franciszek Walicki organizator i pierwszy naczelnik Oddziału Pomiarów Miejskich, rozpoczął

pracę nad osnową podstawową dla Miasta Łodzi kardynalną dla realizacji sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej.

Następne wydarzenie, w którym uczestniczyli członkowie naszego Oddziału  to coroczne Dni

Geodezji  trzech  europejskich  krajów:  Czech,  Słowacji  i  Polski.  Spotkanie  to  wpisało  się  w  tradycję

międzynarodowych spotkań organizowanych w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Forum braci

geodezyjnej  w  roku  2018  odbyło  się  w  Pradze  w  dniach  24-26  maja  pod  nazwą  XXIV

Międzynarodowych  Czesko-Słowacko-Polskich  Dni Geodezji.   Reprezentacją  łódzkiego  oddziału  byli

Teresa Rżanek –Kmiecik, Izabela Pawłowska, Jadwiga Mosińska, Mariusz Chojnacki i Halina Sańda.

 

W  dniach  31  maja  –  3  czerwca  2018  roku  11  członków  i  sympatyków  naszego  Oddziału

uczestniczyło w  Wycieczce  pod hasłem: „Między Sprewą a Nysą Łużycką”. Wycieczka ta była jedną 

z ciekawszych wypraw zorganizowanych przez  PTTK   w jakiej przyszło nam  uczestniczyć.

Cykliczna, dobrze znana impreza to czerwcowe  Ognisko w Lesie Łagiewnickim,   na terenie

udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca pod hasłem

„Na sportowo”. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od roku  do 17

lat.  Oficjalną Maskotką Spotkania był Culex pipiens molestus – brzęczący komar pospolity, zasiedlający

środowiska miejskie i podmiejskie - autorstwa kolegi Jarosława Wiktorowskiego, namalowany przez

koleżankę Halinę Sańda. Jak co roku zadbaliśmy również o naszych najmłodszych, do dyspozycji dzieci

były animatorki, które organizowały czas proponując mnóstwo konkursów i zabaw. W tym roku jednak

zainteresowane takim spędzaniem czasu byli głównie młodsi milusińscy, starszych chłopców porwał na

profesjonalnie przygotowane boisko gość specjalny - Pan Włodzimierz Tylak, były trener Widzewa

i ŁKS-u, a jednocześnie technik geodeta. Nasz gość poprowadził niezwykle widowiskowy i emocjonujący

mecz piłki nożnej. 

W dniach od 11 do 13 października 2018 roku Zarząd Oddziału  zorganizował - kolejny

już  raz  -  seminarium  pod  ogólnym  tytułem:  „Zmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  geodezji  i

kartografii”. Trzydniowe szkolenie odbyło w Swolszewicach Małych w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo-

Wypoczynkowym „Nagórzyce”. W seminarium wzięło udział 57 osób.  Znaczna grupa uczestników to

osoby,  które  chcąc  pozostawać  na  bieżąco  ze  zmianami  w  przepisach  prawa,  przyjeżdżają  na  te

jesienne  seminaria  nieprzerwanie  od  wielu  lat.  Od  wielu  lat  bywał  na  nich  również  Profesor

Adamczewski.   Jeszcze w czerwcu Profesor podał  temat swojego tegorocznego wykładu:  „Dlaczego

geodezja jest  niepojęta”.  Niestety  „Naszego Profesora”  nie  ma już  z  nami.   Temat wywołany przez
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Profesora podjął Kolega Tadeusza Kośka, który prezentacją pt. „Dlaczego geodezja jest niepojęta” –

wspomnienie  o  Profesorze  Zdzisławie  Adamczewskim  nakreślił  sylwetkę  Profesora  jako

nieodżałowanego wykładowcy, naukowca i po prostu człowiek.

Podczas seminarium wysłuchano prelekcji z następujących tematów:

1. Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań.

2. Opracowanie standardowych wymagań dla dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

            przyjmowanej do PZGiK.                 

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.  

4. Działanie departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w zakresie promocji

            geodezyjnych rejestrów publicznych.

5. Aktualność baz danych jako jeden z aspektów sprawnej obsługi inwestorów.

6. RODO w geodezji i kartografii.

7. Geodeta, który zaszedł najwyżej. Leszek Cichy – himalaista. 

8. Etapy procesu inwestycyjnego określone w Prawie budowlanym z uwzględnieniem niezbędnych

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych.

 Szczegółowy program Seminarium oraz sprawozdanie z  imprezy zainteresowani  znajdą na naszej

witrynie internetowej.

W dniu 15 października 2018 roku łódzkim Klubie Wytwórnia odbyła się Gala Jubileuszowa 

z okazji  100 lat Geodezji  w Służbie Łodzi,  która  stanowiła kulminację obchodów 100-lecia Służby

Geodezyjnej w Łodzi.  Rolę gospodarza  uroczystości na swoje barki przyjął  Dyrektor ŁOG - Geodeta

Miejski  Jan  Schnerch.  Partnerami  merytorycznymi  byli:  Stowarzyszenie  Geodetów  Polskich  oraz

Archiwum Państwowe w Łodzi. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe medale dla najbardziej

zasłużonych  osób  w  dziedzinie  geodezji  w  służbie  Łodzi.  Medale  otrzymało  między  innymi  wielu

członków  naszego  Stowarzyszenia,  przedstawiciele  łódzkich  firm  geodezyjnych,  byli  i  obecni

pracownicy  administracji  geodezyjnej  wszystkich  szczebli.  Na  ręce  obecnej  Prezes  Oddziału  Teresy

Rżanek-Kmiecik, Prezydent Miasta Łodzi złożyła również list gratulacyjny z wyrazami uznania, oraz

medal  dla  Stowarzyszenie  Geodetów  Polskich  Oddziału  Łódzkiego.  W  trakcie  wystąpień

okolicznościowych głos zabrał również Prezes SGP Janusz Walo, życząc wszystkim obecnym kolejnych

lat skutecznej, efektywnej i rzetelnej współpracy łączącej Magistrat i Służbę Geodezyjną. Szczegółowa

relacja z tego wydarzenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

        W dniach 25-26 października 2018 roku  członkowie naszego Oddziału brali udział w pracach

Komisji  Szkolnych  XVI  Olimpiady  Wiedzy  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  odpowiednio:   w  Łodzi

Mirosław Szadkowski, w Piotrkowie Trybunalskim  Tadeusz Koska  i w Wieluniu  Zdzisław Berliński . 
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         W dniu 26 października 2018 roku nasi przedstawiciele Zbigniew Bilski i Sylwester Kołakowski

wzięli   udział  w  pracach  Komisji  Oddziałowego  Sądu  Eliminacyjnego  w  Łodzi  dotyczącego  XLII

Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. 

        W  dniu  8  listopada  2018  roku  przedstawiciele   naszego  Oddziału  w  osobach   Mariusza

Chojnackiego  i Artura  Wiatra uczestniczyli  w bardzo wzruszającym spotkaniu z Sybirakami z okazji

100 rocznicy odzyskania Niepodległości  „Pieśń ujdzie cało” w Zespole Szkół Geodezyjno Technicznych

w Łodzi  nr 13 im Sybiraków.

           18 listopada 2018 roku  odbyła się wycieczka autokarowa: Warszawskie Cmentarze Stare

Powązki, Powązki Wojskowe. Warszawa przywitała zwiedzających iście listopadową pogodą, jednak

historie  opowiedziane  przez  przewodnika  (geodetę  z  wykształcenia,  historyka  z  zamiłowania)

pozostaną  na  długo  w pamięci  uczestników.  Krótka  fotorelacja  z  wycieczki  znajduje  się  na  naszej

stronie internetowej.

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku Zarząd Oddziału zorganizował szkolenie pt. „Rola geodety 

w  procesie  inwestycyjnym”,  wykład  poprowadziła  Pani  Dagmara  Kafar  wieloletni  pracownik

administracji publicznej różnych szczebli, wykładowca, trener  z dziedziny podstaw prawnych realizacji

inwestycji oraz autorka wielu publikacji w prasie branżowej. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób, jak

można wnosić z  dyskusji kończącej spotkanie - żywo zainteresowanych tematem wykładu. 

Podczas szkolenia zostały omówione między innymi czynności i opracowania geodezyjne wykonywane 

w poszczególnych etapach realizacji inwestycji, opracowania i dokumenty geodezyjno-kartograficzne

niezbędne przy: 

 sporządzaniu dokumentów planistycznych, 

 uzyskiwaniu wstępnych decyzji inwestycyjnych,  

 uzyskiwaniu zgód budowlanych – pozwoleń na budowę, zgłoszeń zwykłych i zgłoszeń 

z obligatoryjnym projektem (mapy do celów projektowych i inne). 

Kończąc, sądzę, że jesteśmy jak zwykle 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,  a  przede wszystkim o

udział w organizowanych przez nas wydarzeniach.

        Dziękuję całemu Zarządowi za to, że zawsze z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem włączali

się w pracę stowarzyszeniową, znajdowali czas na organizowanie szkoleń, kursów, spotkań oraz innych
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przedsięwzięć niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego oddziału. Dziękuję Wam za to,

że jesteśmy razem i życzę nam byśmy postępowali zgodnie z motto naszego spotkania i naszym hasłem

żeby „chciało nam się chcieć” .

Wszystkim Państwu w  roku 2019 życzymy zdrowia, spełnienia zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

Wznieśmy toast za Nowy, miejmy nadzieję, że dobry, 2019 rok.

Nie zapominajmy o uśmiechu.

Wszystkiego Najlepszego!

                                                                                  

Prezes Oddziału

                                                                                                                                                                                Teresa Rżanek - Kmiecik

                                                                                                                                                                                                              wraz z Zarządem Oddziału
 Łódź,  dnia 14 stycznia 2019 r.                                                                                                            
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