
Grudniowe obrady Stowarzyszenia …
Otwierając zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w dniu 16 grudnia 2016 
roku, Prezes Stanisław Cegielski powitał przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych oraz 
Członków Honorowych SGP z prof. Zdzisławem Adamczewskim i Jerzym Piotrowskim.

Prof. Wojciech Wilkowski;                                                                                                  Mieczysław Gabryszewski, Mieczysław Kaszubowski, Bożena Tabisz

Obrady rozpoczęło uroczyste świętowanie jubileuszu osiemdziesięciopięciolecia  Profesora Zdzisława
Adamczewskiego. Pochwałę Jubilata wygłosił i życzenia oraz gratulacje, w imieniu Członków Zarządu
Głównego, złożył prezes  Stanisław Cegielski.  Do tych życzeń, serdecznych, dołączyli przedstawiciele
oddziałów, którzy wyrażali wielkie uznanie dla dokonań i autorytetu Profesora. W pełnej uszanowania
wypowiedzi Jerzy Piotrowski stwierdził, że „Szanowny Jubilat posiada walory znakomitego człowieka:
inteligencję, mądrość i wykształcenie”.

Piotr Fabiański;                                                                                                                                 Danuta Bil

Profesor wzruszony okazaną mu życzliwością dziękował za gratulacje, życzenia i prezenty  „Proszę
Państwa, Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drogie Prezydium. Przepraszam za mój niewyparzony język.
Jubileusz mój wypada w najgorszym okresie politycznym. Serdecznie dziękuję za życzliwość. W miarę
możliwości będę wspierać SGP. Napisałem kiedyś felieton zatytułowany  'Moje SGP'.  Zaplanowałem
dożyć stu lat, a teraz to już niewiele zostało, bo zaledwie piętnaście lat. Dziękuję za życzenia i prezenty.
Chciałbym też podziękować książeczką „Geodezja od  czystej mierniczej  do interdyscyplinarnej w 60-
letnim przekazie dydaktycznym”.



Informację  o  obchodach  jubileuszu  siedemdziesięciolecia  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich  w
Bydgoszczy prezentował Bolesław Krystowczyk.  Był  to  film z  przebiegu  świętowania,  uzupełniany
komentarzem  pogłębiającym  filmowe  obrazy,  a  dopełnieniem  tej  prezentacji  było  przekazanie
przedstawicielom oddziałów, publikacji zawierającej dzieje Stowarzyszenia na Kujawach i Pomorzu
oraz bogato ilustrowana relacja ze świętowania jubileuszu, w dniach od 2 do 4 września 2016 roku. 

Czesław Bartoszewicz;                                                                                                               Maciej Pelczar

Jerzy Piotrowski;                                                                                                  Waldemar Sztukiewicz

O  stanie  spraw  „Przeglądu Geodezyjnego”  mówiła  Joanna Krzyszkowska  Sekretarz  redakcji,  która
przypomniała, że początkowo pismo geodetów nosiło tytuł  „Przegląd Mierniczy”, zmieniony w 1945
roku na obecny. W czerwcu ubiegłego roku Redakcja i Stowarzyszenie uznały za słuszne świętować 



jubileusz siedemdziesięciolecia  „Przeglądu Geodezyjnego”.  Redakcja prowadzi  bibliotekę,  w której
gromadzi się wszystkie roczniki pisma, nadto posiada stronę internetową. Pismo prenumerują i czytają
pracownicy wyższych uczelni, urzędów wojewódzkich i powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych. Prenumerata, jej poziom, stanowi bolączkę w pracy redakcji.

Włodzimierz Chytry;                                                                                         Prof. Wojciech Wilkowski, Teresa Rżanek-Kmiecik, Bolesław Krystowczyk

Ludmiła Pietrzak  Redaktor Naczelny  „PG”  pokazała jak małą troską o finanse pisma wykazują się
oddziały Stowarzyszenia. Widać to po ilości prenumerowanych egzemplarzy: tylko w kilku oddziałach
pismo jest prenumerowane dla każdego koła; są oddziały, które nie prenumerują pisma wcale. Pamiętać
trzeba,  że  Redakcja  nie  otrzymuje  żadnego  wsparcia  finansowego,  a  środki  na  utrzymanie  pisma
pochodzą z prenumeraty i płatnych ogłoszeń. Aby zachęcić do zwiększenia prenumeraty w oddziałach
Redaktor Naczelny„Przeglądu” wystosowała „list osobisty” do każdego Prezesa oddziału.

Prezes Stanisław Cegielski otwierający zebranie;                                                 Prof. Janusz Walo

Problemy i troski lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawili reprezentanci czterech, spośród
23  organizacji  powstałych  w  dziesięciu  województwach.  Stowarzyszenia  te  skupiają  głównie



wykonawców prac geodezyjnych i starają się rozwiązywać sporne kwestie między wykonawcą prac
geodezyjnych, a ośrodkiem dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej.  Krzysztof Szczepanik  prezes
Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Piotrkowskiej (geodeta uprawniony) stwierdził, że głównym hasłem
poczynań organizacji lokalnych jest przywrócenie właściwej rangi zawodowi geodety uprawnionego, to
dlatego, że  „uprawnienia są podważane przez system państwa.  Nieprawidłowości maja początek w
przepisach z roku 1952. Geodeci uprawnieni [wyniki ich prac] są kontrolowani, niejednokrotnie przez
osobę,  która uprawnień zawodowych nie posiada”. Mówca apelował do Zarządu Głównego SGP o
podjęcie  wspólnych  działań  mających  na  celu  „zmianę  dotychczasowej  formuły  kontrolowania
geodetów. Wspólnie opracujmy dział geodeta uprawniony do Prawa geodezyjnego i kartograficznego”,
bowiem  „w  prawodawstwie  nie  występuje  takie  pojęcie  prawne.  Geodeta  uprawniony  jest  słabo
osadzony w przepisach prawa”.

Ludmiła Pietrzak, Joanna Krzyszkowska Sekretarz redakcji „PG”;                                                                                     Ewa Sawicka

Mówca  poinformował  o  przedstawieniu  w  Głównym  Urzędzie  Geodezji  i  Kartografii  „propozycji
ujednolicenia składu operatu przekazywanego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
W żadnym powiecie  nie  jest  składany operat  zgodnie  z  przepisami  prawa”.  Wystąpienie  kończyło
stwierdzenie:  „system prawny określający  zasady składania  i  weryfikacji  operatu  technicznego nie
sprawdził się”. 

Prezydium zebrania Jan Łopaciuk, prof. Janusz Walo. Tadeusz Wilczewski, Włodzimierz Kędziora, Stanisław Cegielski, prof. Andrzej Pachuta, Ludmiła Pietrzak

Wiesław  Sikora (Nowosądeckie  Stowarzyszenie  Geodetów)  uznał,  że  Stowarzyszenie  Geodetów
Polskich nie reprezentuje wykonawców, bo wśród jego członków jest nikły procent wykonawców prac
geodezyjnych. Dodał: „jesteśmy traktowani jak wrogowie. Przez administrację geodezyjną wykonawcy



są traktowani jak żebracy”.

Jubilat Profesor Zdzisław Adamczewski;                                     Prezes Stanisław Cegielski wygłasza pochwałę Jubilata, obok Włodzimierz Kędziora

Stanisław Cegielski, w imieniu Zarządu Głównego SGP, składa 
gratulacje i życzenia Profesorowi Zdzisławowi Adamczewskiemu



Gratulacje Jubilatowi, od geodetów warszawskich,składają Ewa Sawicka 
i Jan Łopaciuk

Gratulacje, pozdrowienia i życzenia geodetów olsztyńskich przekazuje 
Jubilatowi Zdzisław Gąsiorowski



Życzenia „rysunkowe” (przez Jarosława Wiktorowskiego) Profesorowi w osiemdziesięciopięciolecie złożyli geodeci Łodzi

Jubilatowi gratulacje i życzenia składają, w imieniu geodetów 
Łodzi, Teresa Rżanek-Kmiecik i Piotr Fabiański



Gratulacje geodetów wrocławskich przekazuje Jubilatowi Bożena Tabisz;                              Gratulacje, życzenia Profesorowi składa Halina Krystowczyk (Bydgoszcz) 

Stanisław Cegielski podziękował za wystąpienia, ale stwierdził, że  „zarzut o braku wśród członków
SGP wykonawców jest niesłuszny”, bo tylko jeden spośród prezesów oddziału nie jest wykonawcą prac
geodezyjnych. „My działamy na rzecz geodetów, wszystkich geodetów i kartografów. Bardzo proszę nie
powtarzać kłamstwa o tym, że nasze Stowarzyszenie skupia zaledwie 10% wykonawców”. Jako przykład
działania na rzecz wykonawstwa zostały przywołane starania Stowarzyszenia o uznanie geodety,  w
przepisach  Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, jako uczestnika procesu inwestycyjnego. Tę opinię
podzielił,  na  spotkaniu  w  dniu  3  listopada  2016  roku,  Komitet  Problemowy  B-21,  który  skupia
samorządy  zawodowe,  organizacje  oraz  stowarzyszenia  naukowo-techniczne  związane  z  branżą
budowlaną.  „To,  że  ktoś  wykonuje  swoją  pracę  źle  nie  może  być  powodem,  aby  Stowarzyszenie
występowało w jego obronie. Nam chodzi o wspólne działanie, korzystne dla zawodu”.

Uhonorowany Jubilat Profesor Zdzisław Adamczewski, obok Stanisław Cegielski, Jan Łopaciuk

Ludmiła Pietrzak uznała za warte zaakcentowania, że Stowarzyszeniu udało się przekonać Komitet B-



21 do słuszności i zasadności wpisania geodety wśród uczestników procesu budowlanego. 

Bożena Tabisz, Alicja Meusz;                                                                                                                          Włodzimierz Kędziora

Warto  powiedzieć,  że  członkami  Prezydium Zarządu  Stowarzyszenia  jest  trzech  geodetów,  którzy
prowadzą własne firmy i im znanych jest wiele bolączek wynikających z wykonywania prac i usług, jak
też  z  relacji  z  ośrodkami  dokumentacji.  „Od nas,  od  Stowarzyszenia,  wychodziły  opinie  na  temat
ważnych, dużych spraw. Ostatnie nasze pisma odnoszą się do działań, które mogą wskazywać na to, że
nasza geodezja, centrala naszej geodezji może być rozebrana. Zatem działajmy razem w tak ważnych
sprawach”.

Zdzisław Gąsiorowski;                                                                                                                              Prof. Bogdan Ney, w głębi Karol Borkowy, Jerzy Piotrowski



Na pytanie Krzysztofa Szczepanika „czy możemy liczyć na wsparcie przy proponowaniu zmian formuły
obecnie  obowiązującej  weryfikacji  operatu  technicznego  przedkładanego  do  przyjęcia  do  zasobu”
Ludmiła Pietrzak uznała, że nie można oczekiwać całkowitego wyzbycia się weryfikacji wyników prac
geodety i  kartografa.  Elżbieta  Biel (Kraków) jest  przekonana,  że  „dobrze by było,  gdyby nas  ktoś
wysłuchał,  gdy  mówimy  o  zagęszczaniu  się  problemów  jakie  wypływają  ze  stosowania  nowych
przepisów.  My  organizujemy  się  wokół  spraw  ważnych  dla  większości  praktykujących  geodetów.
Problemem  są  dla  nas  praktyki  stosowane  w  poszczególnych  powiatach,  które  używają  innych
programów. My potulnie poprawiamy dokumenty (dla świętego spokoju) według oczekiwań ośrodka”.
obecnie obowiązującej weryfikacji operatu technicznego przedkładanego do przyjęcia do zasobu” 

Krzysztof  Szczepanik;                                                                                     Ludmiła Pietrzak

Ludmiła Pietrzak uznała, że nie można oczekiwać całkowitego wyzbycia się weryfikacji wyników prac
geodety i kartografa.

Teresa Rżanek-Kmiecik;                                                                                                   Elżbieta Biel



Elżbieta Biel (Kraków) jest przekonana, że „dobrze by było, gdyby nas ktoś wysłuchał, gdy mówimy o
zagęszczaniu się problemów jakie wypływają ze stosowania nowych przepisów. My organizujemy się
wokół  spraw  ważnych  dla  większości  praktykujących  geodetów.  Problemem  są  dla  nas  praktyki
stosowane w poszczególnych powiatach, które używają innych programów. My potulnie poprawiamy
dokumenty (dla świętego spokoju) według oczekiwań ośrodka”.

Jerzy Piotrowski;                                                                                                        Tadeusz Wilczewski

Teresa Rżanek-Kmiecik (Łódź)  stwierdziła:  „panom chodzi  o  to,  aby  ośrodek przyjął  do ewidencji
wyniki roboty. My jako wykonawcy prac i usług geodezyjnych nie mamy z tym żadnych kłopotów. My
problemów takich nie mamy”.

Ryszard Cieślukowski;                                                                           Bożena Tabisz, Anna Mielnik

Tadeusz Wilczewski (Białystok) powiedział, że od 29. lat jest wykonawcą i członkiem SGP. „Czy my,
jako organizacja włączymy się do działań mających na celu zmianę formuły weryfikacji operatu”? To
ja powiem inaczej.  Od lipca 2014 roku walczymy z pewnymi przepisami prawa. Ówczesny Główny
Geodeta Kraju deklarował, że wpłynie na zmianę postulowanych przez nas przepisów. Okazało się, że
oczekiwanego skutku nie było. Czy my się włączymy? 



Pierwszy rząd od góry: Włodzimierz Chytry; Jerzy Piotrowski; Krzysztof Cisek; Mieczysław Gabryszewski. Drugi rząd od góry: Zdzisław Dworakowski; Czesław Bartoszewicz,
Tadeusz Kuryłowicz; Tadeusz Wilczewski; Alicja Meusz, Włodzimierz Chytry. Powyżej: p. Małgosia, Stanisław Czarnecki; Bolesław Krystowczyk; prof. Wojciech Wilkowski;
prof. Zdzisław Adamczewski, Stanisław Cegielski.  Poniżej: Zdzisław Gąsiorowski, prof. Zdzisław Adamczewski; Teresa Rżanek-Kmiecik,  w głębi po lewej  Bożena Tabisz,
Alicja Meusz, po prawej Piotr Fabiański; Prof. Zdzisław Adamczewski; Elżbieta Biel. U dołu: Prof. Bogdan Ney; Mieczysław Kaszubowski; Bożena Szymańska.



Doświadczenie nas uczy, że my nie mamy na to wpływu. Wy panowie jesteście na początku, przekonacie
się, że proces zmian legislacyjnych jest złożony i powolny. SGP nie będzie jeździć do każdego ośrodka
w  sprawach  pojedynczego  wykonawcy  prac  geodezyjnych.  Spraw  i  problemów  pojedynczych
wykonawców nie  będziemy  rozwiązywać.  Panowie,  to  dobrze,  że  zabiegacie  o  poprawianie  spraw
jednostkowych na poziomie powiatu. My występujemy (z dziewięcioma organizacjami ogólnopolskimi)
w sprawach istotnych dla branży geodezyjnej”.

Jarosław Wysocki;                                                                    Jan Cegła, Danuta Bil

Stanisław Cegielski apelował do przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych:  „geodeci nie atakujmy się
wzajemnie, zwłaszcza na zewnątrz, poza naszym środowiskiem zawodowym, bo wtedy tracimy”.
Poniżej Stanisław Marcin Wiliński przekazuje prezesowi SGP Stanisławowi Cegielskiemu ósmy tom biuletynu informacyjnego oddziału w Bydgoszczy



Krzysztof Cisek (Rzeszów) mówiąc  „moim zdaniem SGP zatraciło żar”  przywołał na poparcie tego
stwierdzenia nieskuteczność współpracy Stowarzyszenia z Głównym Geodetą Kraju. Odnosząc się do
pewnych sugestii, jakie pojawiły się na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej uznał, że  „powinniśmy
bronić młodych geodetów, a nie utrudniać im dostępu do uprawnień zawodowych”. 

Bolesław Krystowczyk, Mieczysław Kaszubowski, Elżbieta Biel, Mieczysław Gabryszewski

Ryszard Cieślukowski (Gdańsk) przestrzegał przed naiwnością co do oczekiwania zmian w relacjach
wykonawcy prac geodezyjnych z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wynikającej z
nowej (oczekiwanej przez niektórych geodetów) formuły weryfikacji operatów technicznych.
Krzysztof  Szczepanik mocno  akcentował  konieczność  obrony  przez  jego  organizację  „spraw  na
poziomie lokalnym”, czemu nikt nie zaprzeczał.

Bożena Tabisz, Anna Mielnik, Maciej Pelczar, Ludmiła Pietrzak, prof. Wojciech Wilkowski

Stanisław Cegielski poinformował o działaniach, podejmowanych wspólnie z organizacjami zawodów
budowlanych w Poznaniu, mających na celu uznanie roli i znaczenia geodety w procesie budowlanym.
Waldemar  Sztukiewicz  zauważył,  że  „panowie  macie  spojrzenie  na  zagadnienia  zawodu  z  pozycji



lokalnej. Podnosi się kwestię terminów na przeprowadzenie weryfikacji  przez ośrodek, to co mamy w
projekcie Kodeksu – skrócenie czasu. A czy jest to uzasadnione”? Upomniał się o pilną potrzebę, aby
ośrodek  dokumentacji  udostępniając  materiały  do  wykonania  zgłoszonych  prac  stwierdził:  „to  są
wszystkie materiały z zasobu”. W ustawie Kodeks urbanistyczno-budowlany powinien znaleźć się zapis
o powołaniu na budowie inspektora nadzoru geodezyjnego. „Szanowni Koledzy, pisać możemy, ale jest
ważne, czy mamy swojego przedstawiciela tam, gdzie się toczy proces legislacyjny”.

Krzysztof Cisek, w głębi po lewej Bożena Szymańska, po prawej Jan Cegła;     Andrzej Oruba, Jan Kuźmiński, prof. Bogdan Ney

Prezes  Stanisław Cegielski poddał pod glosowanie protokół z poprzedniego zebrania, który przyjęto
jednogłośnie,  po  wyjaśnieniu  kwestii  nominowania  kandydatów do godności  Członka  Honorowego
SGP,  podniesionej  przez  Jerzego  Piotrowskiego  (Poznań).  Prezentując  podejmowane  przez  SGP
działania prezes Stanisław Cegielski wskazał na niektóre i wyróżnił spośród nich: Kaliską Konferencję
Katastralną;  seminarium  Fotogrametria  dla  geoinformacji;  wywiad  z  Ministrem  Tomaszem
Żuchowskim, zamieszczony w „PG” 11/2016; inaugurację roku akademickiego na Wydziale Geodezji i
Kartografii  Politechniki  Warszawskiej;  spotkanie  z  przedstawicielami  stowarzyszenia  techników
polskich  w  Wielkiej  Brytanii;  Spotkanie  Komitetu  Problemowego  B-21;  konferencję  poświęconą
sytuowaniu uzbrojenia terenu w Legnicy; stulecie Warszawskiego Technikum Geodezyjnego; Tydzień
roboczy FIG 2021 w Polsce – SGP podjęło starania o uzyskanie prawa do organizacji tego wydarzenia.

Danuta Bil, Halina Krystowczyk;                                                                                                                          Bożena Szymańska

Ważne wydarzenia roku 2017: zebranie Zarządu Głównego w dniu 27 marca, w Warszawie; XXIII Dni
Geodezji Polsko-Czesko-Słowackie w Warszawie; 39. Zjazd SGP w Olsztynie, w dniach 30.06-2.07.
Tadeusz Kuryłowicz poinformował,  że w dniu15 grudnia br. został  rozstrzygnięty konkurs na prace
scaleniowe. W wydarzeniu uczestniczyli  Jan Łopaciuk, Ludmiła Pietrzak  (SGP) oraz przedstawiciele
administracji powiatowej i gmin. 
Zarząd Główny sprawozdanie Stowarzyszenia z działalności między zebraniami przyjął jednogłośnie.  
Gościem zebrania miał być Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak obowiązki



parlamentarne nie  pozwoliły mu na to.  Nie zapomniał  o nas  i  nadesłał  okolicznościowy list,  który
odczytał prezes Stanisław Cegielski.
Zarząd  Główny  zdecydował,  jednogłośnie,  aby  wyróżnić  zasłużonych  członków  Stowarzyszenia:
Diamentową Odznaką Honorową SGP Jerzego Kosteckiego, Ewę Sawicką, Sławomira Tarkowskiego z
Warszawy; godnością „Zasłużony Senior SGP” Elżbietę Eysymontt i Jana Dziekana z Warszawy oraz
Andrzeja Dąbrowskiego i Ryszarda Kostrzewskiego z Kielc.

Alicja Meusz, Włodzimierz Chytry;                                                                                                 Anna Mielnik, w głębi Danuta Bil

Do Prezydium Zarządu Głównego Włodzimierz Kędziora złożył prośbę o zwolnienie go z obowiązków
Sekretarza Generalnego SGP, z dniem nabyciem praw emerytalnych, co nastąpi wiosną 2017 roku.
Zarząd Główny przychylił się do prośby i podjął stosowną uchwałę jednogłośnie.

Prof. Andrzej Pachuta;                                                                                                                                                 Robert Rachwał

Włodzimierz  Kędziora poinformował,  że  program  XXXIX  Zjazdu  SGP  jest  standardowy.  Zebrani
przyjęli projekt porządku obrad Zjazdu i projekt regulaminu obrad. Oddziały przygotują sprawozdania,
w formie tekstowej i bez fotografii, z działalności w kadencji 2013-2017 i prześlą je do Biura Zarządu
Głównego w terminie  do 15 stycznia 2017 roku.  Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach
należy przeprowadzić w terminie do 15 kwietnia 2017 roku.



Stanisław Cegielski zauważył, że 2017 jest rokiem sprawozdawczym w naszej Organizacji i dlatego
należy dochowywać ustalonych terminów. Raz jeszcze akcentował potrzebę przekazania sprawozdań z
działalności  oddziałów  w  upływającej  kadencji  do  15  stycznia  nadchodzącego  roku.  Zdzisław
Gąsiorowski,  nie  wchodząc  w  szczegóły  prac  nad  przygotowaniem  Zjazdu  SGP  stwierdził,  że
„wszystko co było uzgodnione jest realizowane”.

          Okolicznościowy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odczytał Prezes Stanisław Cegielski

Tydzień roboczy (FIG Working Week) 2021 w Krakowie
Ludmiła  Pietrzak przypomniała,  że  Stowarzyszenie  Geodetów Polskich  chce  podjąć  się  organizacji
Tygodnia roboczego 2021.  Po ocenie potrzeb lokalowych zdecydowano (sale obrad, hotele), aby na
miejsce spotkań wskazać Kraków, gdzie znajduje się wspaniały obiekt mogący pomieści uczestników
wydarzenia (w liczbie od jednego do dwóch tysięcy). Wiele pracy w przygotowanie zarysu warunków
organizacyjnych i dokumentów (w języku angielskim) włożyli: Elżbieta Biel, Robert Rachwał, Janusz
Walo. Tydzień roboczy jest wydarzeniem, w które angażują się władze państwowe. 
Sugerowany temat wydarzenia: „w kierunku doskonałych pomiarów” i trzy terminy, w lecie 2021 roku.
Przygotowany wniosek uzasadniają dotychczas organizowane spotkania FIG-owskie w naszym kraju,
przez  polskich  geodetów,  poczynając  od  roku  1932,  a  kończąc  na  III  Kongresie  Katastralnym  w
listopadzie  2011  roku.  Uzasadnieniem są  też  walory  naszego  kraju,  Krakowa  i  jego  okolic,  także
wydarzenia kulturalne proponowane uczestnikom spotkania. Wycieczki techniczne, towarzyszące im
prace pomiarowe w kopalni soli w Wieliczce, zapory Poręba; także do AGK i do miejskiego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Krakowie. Zarezerwowano hotele i przygotowano listy
wspierające, wystawione przez istotne dla przedsięwzięcia instytucje.
Prezes  Stanisław Cegielski  poinformował, że  prof. Bogdan Ney wystąpił z prośbą o zwolnienie go z
obowiązków przewodzenia Radzie Naukowo-Programowej „Przeglądu Geodezyjnego”; „obowiązki te
pełnił Profesor od wielu, wielu lat”. Zarząd Główny rezygnację przyjął jednogłośnie. Prof. Ney bardzo
gorąco dziękował za zrozumienie i powiedział: „z pewną ulgą przyjmuję powstałą sytuację, bo pozwoli



to na występowanie mi w sprawach trudnych, we własnym imieniu. Nie oznacza to, że zaprzestanę
zajmować się geodezją”.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady została zgłoszona kandydatura prof. Janusza Walo, który
przyjął  propozycję,  a Zarząd Główny dokonał  wyboru przez aklamację.  Prezes  Stanisław Cegielski
podziękował Profesorowi za podjęcie się pełnienia tej funkcji i życzył mu wielu sukcesów.

Prof. Bogdan Ney dziękuje za wypowiedziane wyrazy uznania  i za możliwość współpracy ze Stowarzyszeniem, obok z lewej Stanisław Grodzicki, Stanisław Cegielski

Stan realizacji uchwały XXXVIII Zjazdu SGP
Tadeusz Wilczewski przypomniał, że Zjazd SGP roku 2013 w Lidzbarku Warmińskim przyjął uchwałę
złożoną z ośmiu uchwał, z których siedem podejmuje jednostkowe zagadnienia, a na ósmą składają się
dwadzieścia cztery sprawy szczegółowe. Część uchwał, to w istocie postulaty do rozmaitych instytucji,

Podziękowania Profesorowi Bogdanowi Neyowi za wiele lat pracy 
na rzecz SGP, na stanowisku Przewodniczącego Rady Naukowo-
Programowej „Przeglądu Geodezyjnego”, w imieniu Zarządu 
Głównego, przekazuje Prezes Stanisław Cegielski, obok Jan 
Łopaciuk



a ich stan realizacji został przedstawiony władzom geodezyjnym. Jak następowało wykonanie uchwały
zjazdowej?  W  Zarządzie  Głównym  zainicjowano  powołanie  zespołów,  które  miały  zająć  się
szczegółową  realizacją  uchwał,  a  oddziały  zostały  zobligowane  do  wskazania  osób,  które  będą
uczestniczyć  w  wykonywaniu  postanowień  uchwały  zjazdowej.  Na  kolejnych  zebraniach  Zarządu
Głównego zgłaszano osoby do realizacji niektórych uchwał. Ta inicjatywa powołania zespołów nie w
pełni powiodła się. A to wcale nie oznacza, że Zarząd Główny nie realizował ponad trzydziestu uchwał.

Tadeusz Wilczewski przedstawia stan realizacji uchwały 38. Zjazdu SGO;  Ludmiła Pietrzak

Uchwała nr VIII, składająca się z 24 kwestii szczegółowych, nakazywała nasz udział w dyskusji nad
samorządem zawodowym i temu daliśmy wyraz uczestnicząc w pracach zespołu powołanego pod egidą
Głównego Geodety Kraju.  „Geodezję popsuły przepisy o standardach i  ustawa z 2014 roku, która
nowelizuje Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opinii na temat powyższych unormowań było bardzo
dużo, a efektów nie widać”. Nakaz poprawy jakości kształcenia geodetów na wszystkich poziomach jest
realizowany. Podjęto i prowadzi się działania mające na celu podniesienie rangi zawodu. W tym celu
ma być przywrócone składanie przysięgi przed odebraniem świadectwa potwierdzającego uzyskanie
uprawnień zawodowych przez geodetów. 
Wiele starań zostało włożonych (z pewnym sukcesem) w uzyskanie zapisu w Kodeksie urbanistyczno-
budowlanym, aby geodeta był traktowany jako uczestnik procesu inwestycyjnego. 
Większość uchwał zjazdowych jest zrealizowanych. Kończąc wystąpienie Tadeusz Wilczewski apelował
do oddziałów, o przekazanie informacji o realizacji uchwał zjazdowych do Biura Zarządu.
Stanisław Cegielski poinformował, że nowa ustawa o stowarzyszeniach i przyjęty przez Radę Krajową
Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych  NOT  statut  „zobowiązują  nas  do  dostosowania
naszego statutu do wymogów stawianych w tych dokumentach”. Oddziały mogą zgłaszać swoje uwagi
w terminie do początku marca 2017 roku. 
Ludmiła  Pietrzak poinformowała,  że  trwają  starania  o  wpisanie  na  listę  dziedzictwa  narodowego
UNESCO granic państwa. „Nad tym jest wykonywana ogromna praca”.
Jan Łopaciuk i Andrzej Pachuta informowali o wykonanych pracach związanych z przygotowaniem
warunków do przeprowadzenia XXIII Międzynarodowych Dni Geodezji w Warszawie. Przewiduje się
udział około pięćdziesięciu osób z poszczególnych krajów. Andrzej Pachuta stwierdził: „ta impreza się
odbędzie. Będą tylko referaty zamawiane, w tym dwa przygotowane przez GUGiK”. Dni Geodezji, „to
są sprawy międzynarodowe i dzięki takiej imprezie dowiadujemy się jak inni radzą sobie z problemami,
o których dyskutowaliśmy w pierwszej godzinie obrad”.  Oddziały winny zgłaszać do Biura Zarządu
Głównego liczbę chcących uczestniczyć w przygotowywanym spotkaniu.
Tadeusz  Wilczewski poinformował,  że  na  koniec  listopada  stan  finansów Zarządu  Głównego  uległ



lekkiej poprawie. Do kasy wpłynęła kwota 63 tys. złotych. Wystąpienie mówca zakończył apelem do
oddziałów, aby odpisy ze składek za 2016 roku wpłacić jeszcze przed końcem tego roku.
Prezes  Stanisław Cegielski dzielił się troską o oddziały, w których prace organizacyjne pozostają od
pewnego czasu na niewystarczającym poziomie. Uznał za celowe, aby członkowie Prezydium wsparli te
organizacje w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej roku 2017. Uznał, że  „tam, gdzie kiepska
działalność naszej organizacji, tam powstają stowarzyszenia lokalne”.
Jan Cegła uważa, iż należy skontaktować się z placówką muzealną w Opatowie, w celu wsparcia starań
o zachowanie zgromadzonych tam zbiorów i znalezienie dla nich właściwej powierzchni do prezentacji.
Prezesi  oddziałów:  Bożena  Tabisz,  Włodzimierz  Chytry,  Jan  Łopaciuk,  Teresa  Rżanek-Kmiecik
przybliżyli niektóre zamierzenia na rok 2017 i zaprosili do udziału w nich zainteresowane osoby.

Prezes Stanisław Cegielski z Członkami Prezydium Włodzimierzem Kędziorą, prof. Andrzejem Pachutą, Ludmiłą Pietrzak składa życzenia Świąteczne i na 2017 rok

Prezes Stanisław Cegielski zamykając obrady dziękował za aktywny w nich udział i wszystkim złożył
życzenia „pogodnych, pełnych radości, zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, a z Nowym
Rokiem wszelkiej pomyślności”.                                                                        Stanisław Marcin Wiliński


