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Sprawozdanie Zarządu Oddziału SGP w Łodzi  
z działalności w 2010 roku 

 
Działalność Zarządu Oddziału SGP w Łodzi, podobnie jak i całego 

Stowarzyszenia koncentruje się wokół problematyki naukowo-technicznej, czego 
wyrazem są szkolenia, seminaria i prelekcje, oraz wokół szeroko pojętej integracji 
zawodowej członków naszego Oddziału.  
 

Rok 2010 był rokiem wyborczym zarówno w Stowarzyszeniu jak i jego 
łódzkim oddziale. Nowy Zarząd Oddziału SGP w Łodzi został wybrany na 
XXXVII Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 22 marca 2010 roku.  

 
Prezesem Zarządu Oddziału Łódzkiego została kol. Teresa Rżanek-Kmiecik. 
 
W skład Prezydium Zarządu Oddziału weszli koledzy:  
 
Sylwester Kołakowski, Andrzej Chmiela, Tobiasz Dobrski - v-ce prezesi  
Sławomir Gicala - sekretarz 
Izabela  Pawłowska - z-ca sekretarza 
Bożena Krzywańska - skarbnik 
Anna Białecka - z-ca skarbnika 
oraz Joanna Bojko, Zdzisław Szambelan i Tadeusz Kośka 
 
Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego - Monika Baniewicz,  
Sławomir Olejniczak, Zofia Podkowiak. 
Z-cy: Roman Sagan, Mirosław Szelerski i Krzysztof Szymański 
 
 



Członkowie Zarządu - przewodniczący kół - Czesław Marciniak, Wiesław 
Strasiński oraz Małgorzata Żurkiewicz 
 
Skład Komisji Rewizyjnej - Piotr Fabiański - przewodniczący oraz członkowie: 
Anna Gierłowska, Marek Bodych, Halina Sańda, Janina Wasiak i Wiesław 
Zimniak 
 
W Sądzie Koleżeńskim przewodniczącym został Ryszard Tralewski a członkami: 
Jadwiga Mosińska, Janina Jakubowska, Jan Kwiatkowski oraz Orest Sierociński.  
 
 

Nowy Zarząd, pod przewodnictwem kol. Teresy Rżanek-Kmiecik, wpisując 
się w program Stowarzyszenia i ustępującego Zarządu oraz jego prezesa kol. Piotra 
Fabiańskiego, za priorytet uznał podnoszenie wiedzy członków SGP, jak również 
utrzymanie i pogłębianie więzi interpersonalnych.  

 
Praca merytoryczna Zarządu, w 2010 roku odbyła się, łącznie w obydwu 

następujących po sobie Zarządach, na 16 protokołowanych zebraniach, w tym 3 
zebraniach plenarnych. Zebrania Prezydium odbywały się z 95% frekwencją 
składu wybranego na XXXVII Walnym Zgromadzeniu. W zebraniach plenarnych 
brało udział około 50 – 60 osób. W omawianym okresie z listy członków skreślono 
8 osób, w tym samym okresie przyjęto do Stowarzyszenia 7 nowych osób, oraz 
przywrócono w prawach członka 1 osobę. Aktualnie mamy 112 członków oddziału 
i są oni zorganizowani w 3 kołach. 
 

Prowadzona w latach poprzednich akcja szkolenia geodetów była 
kontynuowana również w roku 2010 mając za cel podwyższanie kwalifikacji 
zawodowych geodetów, zarówno zrzeszonych w SGP jak i niezrzeszonych. Z 
uwagi na postęp techniczny oraz wprowadzane zmiany w przepisach dotyczących 
geodezji zorganizowano szkolenia, na których omawiano m.in.:  

 
• zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami 
• układ współrzędnych płaskich „2000” 
• pracę nowoczesnymi instrumentami z pokazem działania GPS przy 

współpracy firm Leica Geosystems i Trimble 
• oraz wygłoszono prelekcję na temat historii łódzkiej geodezji. 

 
 
Zorganizowano kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia zawodowe w 
dziedzinie geodezji i kartografii, w którym wzięło udział 49 osób, oraz 



jednocześnie zakończono przygotowania do przeprowadzenia samego egzaminu na 
uprawnienia, który odbędzie się 25-go i 26-go lutego 2011 roku. Podkreślić należy 
również udział członków SGP w konferencjach, seminariach i wystawach sprzętu 
geodezyjnego. 
 

Ważnym projektem szkoleniowym zrealizowanym przez Zarząd Oddziału 
SGP w Łodzi było Seminarium na temat: „Zmiany przepisów prawa 
obowiązujących geodetów – wykonawców i pracowników administracji 
geodezyjnej”, które odbyło się w dniach 04-06 listopada 2010 w Borkach koło 
Tomaszowa Mazowieckiego. Wykłady obejmowały zagadnienia: 

 
a) Otoczenie prawne wykonawstwa geodezyjnego – wykład 

poprowadzony przez Geodetę Województwa Aleksandra Bielickiego  
 
b) Budowa baz danych PZGiK w świetle nowych uwarunkowań 

prawnych – wykład poprowadzony przez Dyrektora MODGiK Jana 
Schnercha 

 
c) Geodezja a rozwój lokalnych wspólnot samorządowych – wykład 

poprowadzony przez Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru  
i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi Wojciecha Dyakowskiego. 
 

d) Nadzór geodezyjny a wykonawstwo geodezyjne – wykład 
przygotował kol. Mirosław Szelerski 
 

e) Transformacja między układami – kol Marek Kłopotek z Lublina 
 

f) Wykład na temat zmiany prawa geodezyjnego i kartograficznego w 
związku z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz 
wykład wprowadzający do projektu rozporządzenia w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów oraz 
opracowywania i przekazywania wyników do państwowego zasobu 
przeprowadził Stanisław Zaremba – Główny Specjalista w 
Departamencie Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 

 

Uczestnikami seminarium byli geodeci pracujący w administracji oraz w 
wykonawstwie z całej Polski – łącznie 92 osoby. Na zakończenie szkolenia 



wręczono biorącym udział, świadectwa uczestnictwa, a wygłoszone referaty 
zostały zamieszczone na stronie internetowej naszego Oddziału. 

Ważnym wydarzeniem dla Zarządu Łódzkiego Oddziału było również 
uczestnictwo naszych członków w XXXVII Zjeździe Delegatów SGP w Krakowie 
w dniach 21-23.05.2010 roku, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. 
Jak wiemy Prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich został wybrany 
Stanisław Cegielski. 

 
Miło nam podkreślić, iż w nowych władzach SGP zasiedli trzej członkowie 

naszego oddziału: kol. Piotr Fabiański jako z-ca członka Zarządu, kol. Tadeusz 
Kośka jako członek Sądu Koleżeńskiego oraz kol. Zdzisław Berliński jako 
sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej. Oddział Łódzki ma również swoją 
reprezentację w komisjach: Kształcenia Ustawicznego i Zawodu oraz Etyki. 

 
Członkowie Zarządu uczestniczyli również w pracach Łódzkiej Rady Federacji 
Naukowo-Technicznych NOT. 
 

Podczas powodzi, jaka nawiedziła Polskę w roku 2010, Zarząd podjął 
inicjatywę zorganizowania zbiórki pieniędzy na rzecz kolegów geodetów 
poszkodowanych podczas tej tragedii. Podjęta przez nas inicjatywa dała wymierne 
efekty. Z oddziału rzeszowskiego otrzymaliśmy informacje, że minimum 4 
kolegów zostało zalanych, jak to się mówi, "po komin". Otrzymaliśmy dane, 
łącznie z numerem konta, jednego z najbardziej poszkodowanych geodetów. To, 
co uzbieraliśmy przekazaliśmy na konto tego kolegi mając świadomość, że i tak 
jest to "kropla w morzu potrzeb" przy tak niewyobrażalnych stratach. Inicjatywę 
naszą wsparł Prezes MPG sp. z o.o. pan Krzysztof Moderski, który zawsze jest 
otwarty na nasze inicjatywy i prośby. Wystosowaliśmy również apel do wszystkich 
Zarządów Oddziałów o wsparcie naszej inicjatywy. 
 

Równie istotną sprawą, którą prowadził Zarząd jako animator ruchu 
geodezyjnego, było utrzymywanie w aktualności strony internetowej oddziału. 
Mając m.in. na uwadze przyciągnięcie do SGP geodetów niezrzeszonych – 
szczególnie młodych adeptów sztuki – i biorąc pod uwagę szybki rozwój 
komunikacji masowej środkami elektronicznymi, 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 braci 
geodezyjnej. 

 



Jeżeli mowa o sferze pozazawodowej należy z całą mocą zaakcentować 
działania Zarządu Oddziału Łódzkiego, w postaci akcji na rzecz integracji 
środowiska geodetów, i to bez względu na ich przynależność organizacyjną.  

 
Zorganizowano imprezę taneczną i rodzinne spotkanie przy ognisku w Lesie 

Łagiewnickim z udziałem zaproszonych gości, które odbyło się 25 czerwca i 
zgromadziło ponad 90 osób. Podczas tego spotkania wręczono zasłużonym dla 
pracy na rzecz SGP geodetkom i geodetom diamentowe, złote i srebrne odznaki 
Stowarzyszenia. Wręczającym odznaki był, zaproszony na spotkanie, vice prezes 
ZG SGP, kol. Andrzej Pachuta.  
 
W trakcie roku 2010 zorganizowano również: 

• 25 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2010, które prowadził 
ówczesny Prezes Zarządu Oddziału – kol. Piotr Fabiański 

• 6 lutego odbył się, w restauracji Satyna znajdującej się w budynku NOT-u, 
Bal Geodetów. W balu wzięło udział 82 kolegów geodetów i sympatyków 

• 22 marca odbyło się walne zgromadzenie członków Oddziału 
• 23 maja wycieczkę pn. „Cmentarz Żydowski i Stacja Radegast” 
• 26 września wycieczkę pn. „Biała Fabryka i Skansen Ziemi Łódzkiej” 
• a w dniach 18-26 października wycieczkę do słonecznej Portugalii 

 
Nie mniej istotnym elementem integrującym środowisko geodezyjne było również 
spotkanie wigilijne w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, na 
którym sprawy zawodowe całkowicie ustąpiły miejsca refleksjom związanym z 
nadchodzącymi świętami. 
 

Prowadzona z zaangażowaniem praca społeczna przez członków oddziału na 
rzecz środowiska geodezyjnego, była podstawą do wystąpienia przez Zarząd 
Łódzki do ZG SGP o przyznanie honorowych odznaczeń stowarzyszeniowych. W 
2010 roku za dotychczasową pracę społeczną koleżanki i koledzy z naszego 
oddziału zostali uhonorowani odznaczeniami:  

 
• Medalem „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) został 

odznaczony Prezes MPG Krzysztof Moderski 
• Diamentową Honorową Odznaką SGP otrzymały koleżanki: Anna 

Białecka, Teresa Rżanek-Kmiecik i Halina Sańda 
• Złotą Honorową Odznaką SGP zostali odznaczeni: Andrzej Chmiela, 

Sławomir Gicala, Kinga Pikulińska i Anita Stano 



• Srebrną Honorową Odznaką SGP odznaczono: Grażynę Ibsz, Jadwigę 
Mosińską, Dorotę Pytlińską, Jana Kwiatkowskiego, Wiesława 
Strasińskiego, Krzysztofa Szymańskiego oraz Grzegorza Zarembę. 

 
Gratulujemy koleżankom i kolegom. 

 
Na zakończenie tego sprawozdania niech mi wolno będzie szczególnie 

ciepło podziękować kol. Piotrowi Fabiańskiemu, który przez IV kadencje 
przewodniczył Łódzkiemu Zarządowi do czasu wyborów w marcu 2010 roku za 
ogromne poświęcenie i wkład włożony w kierowanie pracami Zarządu Oddziału 
SGP w Łodzi i dalszą Jego pracę na niwie społecznej, a także służenie radą i 
pomocą. Dziękuję! 

 
Chciałabym także podziękować całemu Zarządowi Oddziału 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. Kochani, dziękuję za to, że jesteśmy razem 
i życzę nam, aby w dalszym ciągu „chciało nam się chcieć”. 
 
 
 
 
 
       Prezes Oddziału SGP w Łodzi 
 
           Teresa Rżanek-Kmiecik 
 
 
 
 
 
 


