Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a

www.lodz.sgp.geodezja.org.pl

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc,
to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.”
Paulo Coelho

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
z działalności w roku 2021.

Rok 2021 był rokiem niezwykłym tak w historii Stowarzyszenia jak i w życiu nas wszystkich.
Sprawozdanie tworzone w ubiegłym roku rozpoczynało się dokładnie takim samym zdaniem. Wówczas nie
sądziliśmy, że przyjdzie nam przeżywać kolejny rok, którego scenariusz współtworzy coś tak zdawałoby
się małego, jak wirus SARS-CoV-2. Rok 2021 miał być rokiem XL Walnego Zgromadzeniu Członków
Oddziału. Na podstawie regulacji prawnych obowiązujących podczas stanu zagrożenia epidemicznego
wprowadzono wydłużenie kadencji organów wybieralnych w stowarzyszeniach i fundacjach. Uchwałą
Zarządu Głównego z dnia 14 grudnia 2021 r. data zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów SGP
została określona na maj 2022 r. Zgodnie z § 38 pkt 3 Statutu SGP Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału zwołuje się nie później niż na 2 miesiące przed Zjazdem Delegatów SGP.
Rok 2021 był więc nietypowo piątym z kolei rokiem działalności Zarządu wybranego na XXXIX
Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Zarząd działał w składzie:
Prezes Oddziału – Teresa Rżanek-Kmiecik.
Prezydium Zarządu Oddziału:
Sylwester Kołakowski, Andrzej Chmiela, Izabela Pawłowska – zastępcy prezesa
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Joanna Bojko – sekretarz
Sławomir Gicala – z-ca sekretarza
Bożena Krzywańska – skarbnik
Mirosław Szadkowski – z-ca skarbnika.
Pozostali członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego:
Łukasz Buczak, Mariusz Chojnacki, Ś.P. Paweł Florczak, Tadeusz Kośka, Jacek Kura, Jadwiga Mosińska.
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.
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 – skarbnik ZG,
Teresę Rżanek-Kmiecik - członek ZG, Tadeusza Kośkę - Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,
oraz Zdzisława Berlińskiego - Członka 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 i komisji ds.
Zawodu, Piotr Fabiański w komisji ds. Odznaczeń, Joanna Bojko w komisji ds. Młodzieży i Promocji,
Arkadiusz Bobras w komisji ds. Legislacji, natomiast Marta Kraus w sekcji Geodezyjnej i Rolnej.
Praca merytoryczna w 2021 roku odbyła się podczas zebrań bezpośrednich Zarządu w siedzibie
NOT-u, oraz ze względu na stan epidemii również zdalnie - poprzez wymianę maili, rozmowy telefoniczne.
Odbyło się 8 protokołowanych zebrań, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od maja do grudnia
ubiegłego roku.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oddział zrzeszał 124 członków zorganizowanych w 3 kołach
terenowych.
Działalność szkoleniowa:
•

Szkolenie na temat „Gospodarka nieruchomościami w gminie, powiecie i województwie”

planowane na 27 kwietnia 2021 roku nie odbyło się, ze względu na niewielkie zainteresowanie
odbiorców. Szkolenie miało być prowadzone przez Mariana Brożynę z wykorzystaniem środków
komunikacji zdalnej.
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•

Szkolenie „Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych” przeprowadzone za pomocą

środków komunikacji zdalnej na Platformie Zoom Meeting odbyło się 18 maja 2021 roku w obecności
147

słuchaczy.
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Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.
•

W szkoleniu, które odbyło się 21 września ubiegłego roku, przeprowadzone za pomocą

środków komunikacji zdalnej - uczestniczyło 105 osób. Szkolenie na temat: „Dokumentacja służąca do
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu nowych regulacji prawnych” poprowadził dr
hab. inż. Paweł Hanus.
•

Seminarium w Nagórzycach planowane na 4-5 listopada 2021 r. nie odbyło się ze względu

na niewystarczającą liczbę zainteresowanych uczestników.

Działalność merytoryczna:
•

23 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie wyborcze Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT. Zarząd

naszego Oddziału SGP podjął decyzję o nie zgłaszaniu/proponowaniu kandydatów do Rady Federacji
Stowarzyszeń N-T NOT. Wybrano nowe władze m. in. Prezesem Zarządu został: dr inż. Adam Rylski,
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jak dotychczas mgr inż. Wojciech Meksa. W zebraniu uczestniczył
nasz przedstawiciel Sylwester Kołakowski.
•

Dnia 20 czerwca 2021 r. online odbyło się Walne Zgromadzenia rady FIG (International

Federation of Surveyors) podczas którego

Prezydent FIG przekazał oficjalną wiadomość:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich będzie organizatorem Kongresu FIG, który odbędzie się w dniach
11-15 września 2022 r. w Warszawie. Kongres FIG odbędzie się w Polsce po raz pierwszy. W przeszłości
Polska była organizatorem tej rangi konferencji FIG trzykrotnie: w roku 1932 w Warszawie, w roku
1959 w Krakowie i w roku 1985 w Katowicach. W Kongresach FIG uczestniczy zwykle ok. 1000 gości ze
120 krajów całego świata. Źródło: https://congress2022.sgp.geodezja.org.pl/.
•

W wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego zasiadają członkowie Zarządu Naszego Oddziału. W roku 2021
odbyło się jedno posiedzenie komisji dnia 29 czerwca.
•

Podczas zebrania lipcowego zwykłą większością głosów obecnych członków ZO uchwalono

przekazanie środków w kwocie 1500 zł na rzecz sfinansowania wydania pierwszego (z czterech) tomu
Geofelietonów prof. Zdzisława Adamczewskiego „Zygzakiem po linii geodezyjnej”. Środki przekazano
na konto ZG SGP, książkę wydał Przegląd Geodezyjny.

Wydawca poinformował dodatkowo

o

możliwości przygotowania jednostronicowej informacji dotyczącej naszego Oddziału celem dołączenia
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do przygotowywanego wydania pierwszego tomu Geofelietonów. Publikacja ukazała się w październiku
ubiegłego roku, zawierała informacje o sponsorach wydania, w tym o naszym oddziale.
•

Na zebraniu sierpniowym ZO przypomniano o dokonaniu wpisu nazwiska Piotra

Fabiańskiego, wieloletniego prezesa naszego Oddziału SGP, do Księgi Zasłużonych Techników NOT w
Łodzi. Fakt ten miał miejsce dnia 30 września 2020 roku na podstawie uchwały nr 1/2020 Łódzkiej
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Informacja o wpisie wraz z notą
biograficzną dostępna jest na stronie:

http://not.lodz.pl/fabianski-piotr/. W Księdze Zasłużonych

Techników Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi figurują ponadto nazwiska geodetów: Wacława
Bobrowskiego, Romana Czekalskiego, Mieczysława Górskiego, Wiktora Grefkowicza, Fabiana
Grzybowskiego - najdłużej pełniącego funkcję przewodniczącego oddziału łódzkiego (w latach 19541977), Alfreda Pacałowskiego, Igora Szantyra, Józefa Szumskiego, Stanisława Trzaskowskiego, Jana
Wereszczyńskiego, Jacka Żebrowskiego http://not.lodz.pl/ksiega-zasluzonych-technikow-naczelnejorganizacji-technicznej/.
•

Koleżanka
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w
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Sprawozdawczo-Wyborczym

Zgromadzeniu Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej, które odbyło się w dniu 18 września 2021 r.
•

Członkowie naszego Oddziału SGP jak co roku pracowali w Komisjach Szkolnych XLIV

Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w dniach 21-22 października 2021 r.: - Tadeusz Kośka
w Technikum Geodezyjnym w Piotrkowie Trybunalskim; w Technikum Geodezyjnym w Wieluniu
Sławomir Puławski; w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi gdzie udział wzięło 27 uczniów
– Mirosław Szadkowski.
•

22 października 2021 r. miały miejsce obrady Sądu Eliminacyjnego XLV Konkursu Jakości

Prac Scaleniowych na szczeblu województwa łódzkiego. Komisja w składzie: Przewodniczący Ryszard
Podladowski, Wiceprzewodniczący Andrzej Dziubiński, członkowie: Sylwester Kołakowski, Marcin
Napieracz oceniała jeden projekt scalenia opracowany dla obiektu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka –
autor projektu Marek Świątek. Podczas zebrania grudniowego koleżanka Marta Kraus przedstawiła
wyniki XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych organizowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. WBG w Białymstoku zajęło I miejsce za wykonanie projektu scalenia
gruntów – obiekt Eliaszuki i inne (w sumie 11 obrębów), gm. Narewka, pow. hajnowski o powierzchni
2534,7719 ha, 70 km granicy zewnętrznej.
•

Kolega Sylwester Kołakowski na zebraniu październikowym zdawał sprawę z Uroczystości

Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które odbyło się w
dniu 30 września 2021 r. Uroczystość połączona z inauguracją roku akademickiego 2021/2022 odbyła
się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Uwagę naszego Kolegi zwróciła niewielka liczba obecnych na
uroczystości zasłużonych absolwentów wydziału.
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Działalność integracyjna:
•

Cykliczne Uroczyste Zebranie Noworoczne Oddziału Łódzkiego SGP w roku 2021 ze względu na
ogłoszone obostrzenia związanie ze stanem pandemii nie odbyło się.

•

Wycieczka autokarowa „Dwie stolice Pomorza Zachodniego i coś jeszcze” odbyła się w planowanym
terminie 3-6 czerwca 2021 roku. Podziękowania kierujemy w stronę kolegi Andrzeja Chmieli za
zorganizowanie, po raz kolejny, udanej imprezy. Sprawozdanie z wycieczki oraz dokumentacja
fotograficzna dostępna jest na naszej stronie internetowej.

•

Cykliczne Ognisko w Lesie Łagiewnickim planowane na 18 czerwca br. nie odbyło się z powodu
znikomej liczby chętnych.

Działalność organizacyjna:
•

Na majowym posiedzeniu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, w

którym uczestniczył nasz przedstawiciel Sylwester Kołakowski - ustalono, iż opłaty za wynajem
pomieszczeń dla stowarzyszeń mających siedzibę budynku NOTu nie ulegną zmianie.
•

Podczas wrześniowego zebraniu ZO zwrócono uwagę na konieczność modernizacji strony

internetowej Oddziału, oraz utrudniający pracę stan techniczny komputera przenośnego (normalne
zużycie). Konieczność przebudowy strony www wynika z aktualizacji systemów operacyjnych,
protokołów internetowych i systemów wyświetlania zawartości stron www. Zamówienie usługi
zaplanowano na pierwsze półrocze 2022 r.
•

W listopadzie ubiegłego roku zakupiono komputer przenośny dla Oddziału: HP Pavilion 15E

15,6" I5-1135G7/RAM 8GB/512GB SSD. Koszt to 3690,00 zł brutto wraz z akcesoriami.
•

W minionym roku utrzymywano w aktualności stronę internetową Oddziału, jak również

profil w mediach społecznościowych. Poprzez prezentację aktualności i relacji z działalności Oddziału
starano się rzetelnie relacjonować wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia i dotyczące
jego członków, jak również mogące interesować całą społeczność geodezyjną.

26 Międzynarodowe – Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji w Łodzi:
Zważywszy na pandemię wirusa SARS-CoV-SARS-CoV-2 - 26 Międzynarodowe – Polsko – Czesko –
Słowackie Dni Geodezji w Łodzi nie odbyły się w dniach 27 - 29 maja 2021 roku. Po rozmowach
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przedstawicieli Zarządu Głównego z naszymi kolegami z Czech i Słowacji został ustalony nowy termin
konferencji. 26 Międzynarodowe Dni Geodezji odbędą się w dniach 2 - 4 czerwca 2022 roku w Łodzi.
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji pracuje od 2019 r. w niezmienionym składzie.
W programie 26 Międzynarodowych Dni Geodezji przewidziano bloki tematyczne poświęcone
następującym zagadnieniom:
1. Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych.
2. Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village).
3. Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji.
4. Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach.
5. Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych.
6. Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka.
W sierpniu 2021 r. dokonano ponownej rezerwacji sal konferencyjnych i pokoi dla gości w Hotelu
Vienna House Andel's przy ul. Ogrodowej 17.
Dnia 22 października 2021 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejną edycję
konkursu Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego
sąsiedztwa. Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytutów badawczych oraz jednostek samorządu
terytorialnego. Koniecznym warunkiem jest udział w projekcie partnera czeskiego. Wysokość środków
finansowych przewidzianych w konkursie wynosi 435 000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie
przekracza 70 000 zł. Projekty mogą być realizowane w terminie od 15 lutego do 15 grudnia 2022 r.
Organizacja przez SGP 26 Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji

jak najbardziej wpisuje się w

regulamin i założenia konkursu. Zarząd Główny SGP postanowił o ubieganiu się o przyznanie środków.
Osoby zaangażowane w przygotowanie oferty to: Izabela Pawłowska, Anna Kowalewska, sekretarz ZG
Barbara Kosińska. Termin nadsyłania ofert upłynął 22 listopada 2021 r. o godzinie 16:15. Źródło:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstwpoglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2022.
Wyniki konkursu ogłoszono 7 lutego 2022 r. Oferta SGP znalazła się na siódmym miejscu listy rezerwowej
z przyznana kwotą dotacji 20 000 zł.
Podsumowując, możemy mieć tylko nadzieję że zdołaliśmy przeprowadzić nasz Odział przez drugi
rok pandemii bez nieodwracalnych strat. Przez dwa lata z rzędu nie odbyła się żadna z naszych imprez
cyklicznych: Uroczyste Zebranie Noworoczne Oddziału, piknik rodzinny w Lesie Łagiewnickim,
Seminarium „Zmiany w przepisach prawa w zakresie geodezji i kartografii”, Spotkania Kół czy Bal
Geodetów. W marcu 2022 roku zostanie wybrany nowy Zarząd Oddziału, w maju Zarząd Główny
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SGP, zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwa kadencja.
Szczególnie apelujemy do wszystkich członków o aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia,
dzielenie się pomysłami, uwagami, sugestiami czy propozycjami rozwiązań. Jak nigdy dotąd jesteśmy
świadomi, że nic już nie będzie jak dawniej, nowe czasy wymagają świeżych koncepcji, również tych
określających formułę działania Stowarzyszenia. Przywołując jeszcze raz wymienionego na początku
brazylijskiego pisarza: „A skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”.
Należy podkreślić szczególnie, że wraz z minionym rokiem 2021, który wydaje się przełomowy,
odeszły do historii „papierowe” operaty techniczne, co jeszcze kilka lat temu wydawało się daleką pieśnią
przyszłości. Czy ktoś przypuszczał, że wszystkie czynności związane ze zgłoszoną pracą geodezyjną będzie
można wykonać bez wizyty w „Ośrodku”? Czy ktoś przewidywał sukces szkoleń organizowanych całkowicie
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej? Mamy jednak niezachwianą nadzieję że rok 2022
będzie pełen spotkań osobistych, imprez integracyjnych, konferencji i szkoleń -

pozwalających na

swobodną, bezpośrednią wymianę poglądów. Niech powyższe będzie kanwą dla naszych życzeń na
przyszły rok dla całej społeczności geodezyjnej: korzystajmy w pełni z nowoczesnych rozwiązań
technicznych, pamiętając jednocześnie o budowaniu relacji międzyludzkich i więzi społecznych.
Korzystając z okazji jak co roku kierujemy podziękowania dla wszystkich stowarzyszonych, którzy
poświęcając to co mają najcenniejszego – Czas – pracowali na rzecz naszego oddziału i całej społeczności.
Teresa Rżanek-Kmiecik
Prezes Oddziału SGP w Łodzi

Łódź, 15 stycznia 2022 roku

7/7

