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Sprawozdanie Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
z działalności w 2012 roku
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 więzi
interpersonalnych członków naszego Oddziału.
Rok 2012 był trzecim rokiem działalności Zarządu wybranego na XXXVII
Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 22 marca 2010 roku. Zarząd
Oddziału działał w ubiegłym roku w niezmienionym składzie.
Praca merytoryczna Zarządu, w 2012 roku odbyła się, łącznie na 14
protokołowanych zebraniach, w tym 2 zebraniach plenarnych. Zebrania
Prezydium to zebrania całego Zarządu, gdyż taką zasadę naszych spotkań
przyjęliśmy, odbywały się z 92% frekwencją składu. W zebraniach plenarnych
brało udział około 50 – 60 osób. Na koniec ubiegłego roku łódzki oddział SGP
liczył
107-u członków.
Prowadzony w latach ubiegłych proces szkolenia był kontynuowany również
w roku 2012, mając za główny cel podwyższanie kwalifikacji zawodowych
geodetów, zarówno zrzeszonych w SGP jak i niezrzeszonych. Tematy
zorganizowanych przez Zarząd szkoleń to m.in.:
• planowane zmiany w sposobie obsługi geodetów
• zmiany wprowadzone rozporządzeniem w sprawie standardów wykonywania
pomiarów geodezyjnych

• tworzenie i używanie profilu zaufanego na platformie e-PUAP,
• praca nowoczesnymi instrumentami z pokazem działania odbiorników GPS
przy współpracy firm Leica Geosystems i Trimble
• prelekcja na temat historii plakatów propagandowych oraz spotkanie
z autorami publikacji „Łódź na mapach 1793-1939”
Ważnym projektem szkoleniowym zrealizowanym przez Zarząd w 2012 roku
było kolejne seminarium z cyklu „Zmiany przepisów prawa dotyczących geodezji i
kartografii”. Seminarium odbyło się w dniach 11-13 października
w Spale. Na program seminarium złożyło się szereg wykładów, w tym:
a) Cyfryzacja a system informacyjny. Refleksje metodologiczne – wykład

poprowadzony przez prof. Zdzisława Adamczewskiego
b) Organizacja

pracy Łódzkiego Ośrodka Geodezji
poprowadzony przez Dyrektora ŁOG Jana Schnercha

–

wykład

c) Administracja publiczna – rządowa i samorządowa – wykład

poprowadzony przez Dyrektora WBG w Łodzi Zdzisława Szambelana
d) Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań – wykład

poprowadził Wojewódzki Inspektor Mirosław Szelerski
e) Rozgraniczenia w świetle orzecznictwa sądów cywilnych

i administracyjnych – wykład poprowadził kol. Zdzisław Berliński
f) Wykład na temat zmian w przepisach dotyczących geodezji i

kartografii przedstawił p. Witold Radzio z Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.
Uczestnikami seminarium byli geodeci pracujący w administracji oraz w
wykonawstwie – łącznie 53 osoby. Na zakończenie szkolenia wręczono świadectwa
uczestnictwa.
W 2012 przystąpiliśmy do organizacji kursu przygotowującego do
państwowego egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii, niestety z powodu małego zainteresowania geodetów kurs nie odbył
się.

Dbając o wizerunek oddziału w minionym roku Zarząd prezentował
planowane wydarzenia, jak również relacje z przeprowadzonych szkoleń czy
innych działań podejmowanych w Stowarzyszeniu, na stronie internetowej.
Informacje do członków oddziału o planowanych wydarzeniach były również
wysyłane drogą mailową.
W ramach integracji interpersonalnej zorganizowano spotkanie przy
ognisku w Lesie Łagiewnickim z udziałem zaproszonych gości, które odbyło się 29
czerwca i zgromadziło 135 osób dorosłych i 34 dzieci. Podczas tego spotkania
wręczono zasłużonym dla pracy na rzecz SGP geodetkom i geodetom odznaki
stowarzyszeniowe. Wręczającym był, zaproszony na spotkanie, sekretarz generalny
ZG SGP, kol. Włodzimierz Kędziora.
W trakcie roku 2012 zorganizowano również:
- 23 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne,
- 18 lutego Bal Geodetów w restauracji Satyna, w którym wzięło udział 76 osób.
- w maju braliśmy udział w Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polsko Dniach
Geodezji, które odbywały się w Karlowej Studance.
-we wrześniu uczestniczyliśmy w uroczystościach 60-lecia Oddziału
Środkowopomorskiego w Koszalinie.
Uczestniczyliśmy również w bardzo wzruszającym spotkaniu z Sybirakami
z okazji Święta Niepodległości i Jasełkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 13 im Sybiraków.
W związku z łódzkimi eliminacjami przeprowadzonymi w ramach XXXV Olimpiady
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej ufundowaliśmy 3 nagrody dla zwycięzców
etapu szkolnego.
Członkowie naszego oddziału Kol. Piotr Fabiański i Teresa Rżanek-Kmiecik
uczestniczą w pracach Zarządu Głównego.
Kol. Zdzisław Berliński jest sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej,
a Kol. Tadeusz Kośka wchodzi w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego,
natomiast Teresa Rżanek-Kmiecik uczestniczy w pracach Głównej Komisji Etyki.
Rozpoczęty rok 2013 będzie ostatnim rokiem kadencji tego Zarządu –
wkrótce czeka nas Walne Zebranie, na którym wybierzemy nowe władze naszego
oddziału. Niech mi zatem będzie wolno, na koniec tego sprawozdania,
podziękować całemu Zarządowi za to, że pomimo wielu codziennych obowiązków

zawodowych jak i rodzinnych jego członkowie zawsze z wielkim zaangażowaniem i
poświęceniem włączali się w pracę stowarzyszeniową, znajdowali czas na
organizowanie szkoleń, kursów, spotkań oraz innych przedsięwzięć niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania naszego oddziału nie tylko w minionym roku
ale także podczas całej kadencji.
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”.
Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w życiu osobistym i dużo sukcesów
w pracy zawodowej
Wznieśmy toast za Nowy, miejmy nadzieję, że dobry, 2013 rok

Prezes Oddziału SGP w Łodzi
Teresa Rżanek-Kmiecik

