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Sprawozdanie Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
z działalności w kadencji 2010–2013
Działalność Zarządu Oddziału SGP w Łodzi, podobnie jak i całego Stowarzyszenia
koncentruje się wokół problematyki naukowo-technicznej, czego wyrazem są szkolenia,
seminaria i prelekcje, a także wokół szeroko pojętej integracji zawodowej członków naszego
Oddziału.
Kadencja obecnego Zarządu rozpoczęła się 22 marca 2010 roku, kiedy to na XXXVII
Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału wybrano - dzisiaj ustępujący - Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu Oddziału - kol. Teresa Rżanek-Kmiecik.
Prezydium Zarządu Oddziału:
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, Janina Wasiak, Halina Sańda i Wiesław Zimniak

Skład Sądu Koleżeńskiego - Ryszard Tralewski - przewodniczący oraz członkowie: Jadwiga
Mosińska, Janina Jakubowska, Jan Kwiatkowski oraz Orest Sierociński.
Zarząd kadencji 2010-2013, pod przewodnictwem kol. Teresy Rżanek-Kmiecik, wpisując
się w program Stowarzyszenia oraz kontynuując prace poprzedniego Zarządu i jego prezesa kol.
Piotra Fabiańskiego, za priorytet uznał podnoszenie wiedzy, jak również utrzymanie i
pogłębianie więzi interpersonalnych członków SGP jak i geodetów niezrzeszonych w naszym
Stowarzyszeniu.
Praca merytoryczna Zarządu, w kadencji 2010-2013 odbyła się na 44 protokołowanych
zebraniach, w tym 6 zebraniach plenarnych. Zebrania Zarządu odbywały się z 93% frekwencją
składu wybranego na XXXVII Walnym Zgromadzeniu. W zebraniach plenarnych brało udział
około 60–70 członków. Niestety w omawianym okresie zmniejszyła się liczba geodetów
należących do naszego oddziału - ze 112 do 107 członków (w tym 55 inżynierów oraz 49
techników), którzy są zorganizowani w 3 kołach.
Prowadzona w poprzednich kadencjach działalność merytoryczna w postaci
przeprowadzanych szkoleń dla geodetów była kontynuowana również w omawianym okresie
sprawozdawczym. Mając za cel podwyższanie kwalifikacji zawodowych geodetów, zarówno
zrzeszonych w SGP jak i niezrzeszonych oraz z uwagi na postęp techniczny a także
wprowadzane zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii zorganizowano szereg
szkoleń, na których omawiano m.in.:
-

zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami (2010)
układ współrzędnych płaskich „2000” (2010)
zmiany w ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” w kontekście ustawy „O
infrastrukturze informacji przestrzennej” (2011)
- podział nieruchomości rolnych, obrót oraz wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
(2011)
- planowane zmiany w sposobie obsługi geodetów w ŁOG (2012)
- zmiany wprowadzone rozporządzeniem w sprawie standardów wykonywania
pomiarów geodezyjnych z 9 listopada 2011 roku (2012)
- tworzenie i używanie profilu zaufanego na platformie e-PUAP (2012)
- pracę nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi. Przy okazji przeprowadzanych
seminariów w latach 2010-2012 oraz spotkań integracyjnych w tymże okresie, przy
współpracy firm Leica Geosystems i Trimble, zorganizowano pokazy działania
sprzętu geodezyjnego najnowszej generacji, zarówno tachimetrów jak i odbiorników
GNSS.
Szkolenia te cieszyły się dużą popularnością wśród członków, a wykładowcami na szkoleniach
byli wybitni fachowcy spoza terenu Łodzi, jak i również nasi koledzy.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 kursy przygotowujące do egzaminu na
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Odbyły się one odpowiednio:
1. listopad – grudzień 2010 r. kurs, w którym udział wzięło 49 geodetów.
2. listopad – grudzień 2011 r. kurs, w którym udział wzięło 29 geodetów.

3. luty – marzec 2013 r., w którym udział wzięło 21 geodetów.
Ważnym projektem szkoleniowym przez Zarząd Oddziału SGP w Łodzi były seminaria
pod wspólnym hasłem: „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii”. W obecnej
kadencji odbyły się 3 seminaria, których uczestnicy mieli możliwość wysłuchać szeregu
wykładów związanych z szeroko rozumianą tematyką geodezyjną.
1. Seminarium w 2010 roku to „Zmiany przepisów prawa obowiązujących geodetów –
wykonawców i pracowników administracji geodezyjnej”, które odbyło się w dniach 04-06
listopada 2010 roku w Borkach k. Tomaszowa Mazowieckiego. W jego trakcie przeprowadzono
wykłady:
•

Nadzór geodezyjny a wykonawstwo geodezyjne – wykładowca Mirosław
Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w
Łodzi
• Otoczenie prawne wykonawstwa geodezyjnego – wykładowca Aleksander
Bielicki – Geodeta Województwa Łódzkiego
• Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne – stanowisko Związku
Miast Polskich – wykładowca Wojciech Dyakowski – dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ
• Budowa baz danych PZGiK w świetle nowych uwarunkowań prawnych –
wykładowca Jan Schnerch – dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
• Układy odniesienia. Transformacje między układami – wykładowca Marek
Kłopotek
• Zmiany prawa geodezyjnego i kartograficznego w związku z ustawą z dn.
4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej – wykładowca Stanisław
Zaremba – Główny Specjalista w Departamencie Informacji o Nieruchomościach
GUGiK
• Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego – wykładowca Stanisław Zaremba
2. Seminarium w 2011 roku to „Geodezja współczesna w produkcji i administracji”,
które odbyło się w dniach 03-05 listopada 2011 również w Borkach k. Tomaszowa
Mazowieckiego. Wykłady i prelekcje obejmowały m.in. zagadnienia:
•
•
•
•

Polska geodezja w XXI wieku – prof. Zdzisława Adamczewskiego
Analiza skarg i wniosków składanych do WINGiK w Łodzi – Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosław Szelerski
Obszary wykorzystania geodezyjnych i nieruchomościowych baz danych –
Dyrektor ŁOG, Jan Schnerch i dyrektor Edyta Nowicka
Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w geodezji – metody pomiarów,
opracowanie obserwacji i interpretacja wyników – dr Janusz Walo i inż. Dominik
Próchniewicz z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

• Zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii – Witold Radzio, GUGiK
3. Z kolei seminarium w 2012 roku to „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i
kartografii”, które odbyło się w dniach 11-13 października 2012 roku w Spale. W jego trakcie
przeprowadzono wykłady:
•
•
•
•
•
•

Cyfryzacja a system informacyjny. Refleksje metodologiczne - prof. Zdzisław
Adamczewski
Zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii - Witold Radzio, GUGiK
Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań - Mirosław Szelerski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
Organizacja pracy Łódzkiego Ośrodka Geodezji - Jan Schnerch - Dyrektor ŁOG
Administracja publiczna – rządowa i samorządowa - Zdzisław Szambelan –
Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi
Rozgraniczenia w świetle orzecznictwa Sądów Cywilnych i Administracyjnych Zdzisław Berliński

Uczestnikami seminariów byli geodeci pracujący w administracji oraz w wykonawstwie z całej
Polski – łącznie ponad 180 osób. Na zakończenie szkoleń wręczono biorącym udział,
świadectwa uczestnictwa, a wygłoszone referaty zostały zamieszczone na stronie internetowej
naszego Oddziału.
Ważnym wydarzeniem dla Łódzkiego Oddziału SGP było uczestnictwo naszych
członków w XXXVII Zjeździe Delegatów SGP w Krakowie, który odbył się w dniach 21-23
maja 2010 roku, i na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia
Geodetów Polskich został wybrany Stanisław Cegielski, a w najwyższych 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 a także utrzymywali kontakt z
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi, który jest spadkobiercą
Technikum Geodezyjnego w Łodzi.
Z kolei ważnym elementem wymiany doświadczeń był udział członków Zarządu w kolejnych,
cyklicznych Polsko-Czesko-Słowackich Dniach Geodezji organizowanych przemiennie w
każdym z tych krajów, a także udział w XXIV Kongresie Techników Polskich w Łodzi oraz III
Kongresie Katastralnym w Warszawie.
Rok 2010 był rokiem niezmiernie istotnych wydarzeń w życiu naszego Kraju. Jednym z
takich wydarzeń była powódź, jaka nawiedziła Polskę latem tamtego roku. W związku z tym
Zarząd Oddziału 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.
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. Sztandarowym przykładem omawianej
działalności było zorganizowanie w latach 2010-2012 trzech spotkań przy ognisku w Lesie
Łagiewnickim z udziałem zaproszonych gości, które każde zgromadziło ponad 90 osób. Innym,
równie udanym, wydarzeniem było trzykrotne zorganizowanie w latach 2011-2013 Balu
Geodetów w restauracji „Satyna” w Łodzi.
Inne imprezy integracyjne to:
* w roku 2010:
- 23 maja wycieczka pn. „Cmentarz Żydowski i Stacja Radegast”
- 26 września wycieczka pn. „Biała Fabryka i Skansen Ziemi Łódzkiej”
- 18-26 października wycieczka do Portugalii
* w roku 2011:
- 24 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2011
- 17 kwietnia wycieczka po Łodzi pn. „Willa Reinholda Richtera i okolica”
- 4 czerwca wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Parku Łazienkowskiego w Warszawie
* w roku 2012:
- 23 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2012
- 9 maja spotkanie-prelekcja „Plakaty propagandowe PRL-u”
- 19 listopada spotkanie z autorami publikacji „Łódź na mapach 1793-1939”
* w 2013 roku:
- 21 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2013
Nie mniej istotnym elementem integrującym środowisko geodezyjne były spotkania wigilijne w
okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, na którym sprawy zawodowe całkowicie
ustępowały miejsca refleksjom związanym ze zbliżającymi się świętami.
Prowadzona praca społeczna przez członków oddziału na rzecz środowiska
geodezyjnego, była podstawą do wystąpienia przez Zarząd Łódzki do ZG SGP o przyznanie
diamentowych, złotych oraz srebrnych honorowych odznaczeń stowarzyszeniowych dla
najbardziej zaangażowanych koleżanek i kolegów z naszego oddziału. Wyrazem szczególnego
uznania i podziękowania za współpracę oraz postawę wobec Stowarzyszenia Geodetów Polskich

było przyznanie przez Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Łódzkiego SGP
Medali „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) trzem wybitnym osobom, które w swej
działalności wykazały się znaczącym wsparciem, dowodami przyjaźni oraz wieloma działaniami
wspomagającymi Zarząd Oddziału. W kolejnych latach laureatami wyróżnienia zostali:
•
•
•

w 2010 roku ówczesny Prezes MPG pan Krzysztof Moderski
w 2011 roku Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji kol. Zdzisław Szambelan.
w roku 2012 Geodeta Województwa Łódzkiego pan Aleksander Bielicki.

Na zakończenie tego sprawozdania niech mi wolno będzie szczególnie ciepło podziękować
całemu ustępującemu Zarządowi Oddziału za to, że pomimo wielu codziennych obowiązków
zawodowych i rodzinnych jego członkowie zawsze z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem
włączali się w pracę stowarzyszeniową, znajdowali czas na organizowanie szkoleń, kursów,
wycieczek, spotkań, na prowadzenie strony internetowej oraz innych przedsięwzięć niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania naszego Oddziału, a które wynikały z bieżącej działalności.
Wierzę, że Wasz czas poświęcony dla wspólnego dobra naszego środowiska, nie był czasem
straconym. Kochani, dziękuję za to, że przez całą kadencję 2010-2013 byliśmy całkiem zgraną
drużyną. Dziękuję!

Prezes Oddziału SGP w Łodzi
Teresa Rżanek-Kmiecik

