
Sprawozdanie z zebrania Kół Terenowych SGP w Łodzi,
które odbyło się dnia 7 grudnia 2016 r.

Dnia 7 grudnia 2016 roku Zarządy Kół Terenowych SGP w Łodzi zorganizowały ostatnie już
w tym roku zebranie.  Witając  wszystkich  przybyłych otworzyła  je  Koleżanka Małgorzata
Żurkiewicz.  Następnie  głos  zabrała  Prezes  Oddziału  Łódzkiego,  Koleżanka  Teresa
Rżanek–  Kmiecik.  Zebranie  rozpoczęto  od  minuty  ciszy  poświęconej  koleżankom
i kolegom geodetom, którzy odeszli w tym roku z naszego grona.

Po  krótkim omówieniu  zbliżających  się  w naszym Oddziale  uroczystości,  zaplanowanych
na  początek  przyszłego  roku  mieliśmy  przyjemność  wysłuchać  referatów Pana  Dariusza
Szczepańskiego  -  Starszego  Inspektora  w  WINGiK  i  Kolegi  Michała  Kotyni  –  byłego
Inspektora w WINGiK. 

W pierwszej części  Michał  Kotynia przedstawił  Formalno-prawne aspekty weryfikacji

zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki  prac geodezyjnych
lub  prac  kartograficznych.  Wyjaśnił  na  czym  polega  czynność  weryfikacji,  kto  ją
przeprowadza i w jakim trybie oraz kim w świetle Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
jest wykonawca prac geodezyjnych, i jak ważne jest jego właściwe oznaczenie przez organ.
Omówił  również  możliwe  rozstrzygnięcia  w  procesie  weryfikacji  dokumentacji,  a  także
postępowanie
odwoławcze. 
Druga część wykładów,
prowadzona przez Pana
Dariusza Szczepańskiego
poświęcona była 
postępowaniom
przed Wojewódzkimi
Komisjami
Dyscyplinarnymi
orzekającymi
o odpowiedzialności
osób wykonujących
samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji
i kartografii.
Wysłuchaliśmy  z  uwagą
wykładni  art.  46  -  46w
ustawy z dnia 17 maja  1989 r.  Prawo Geodezyjne i  Kartograficzne,  a  także zostaliśmy
zapoznani  pokrótce  z  innymi  przepisami  jakie  są  stosowane  w  postępowaniu
dyscyplinarnym. Pan Szczepański przedstawił standardy funkcjonowania Komisji i ogromną
ilość zasad jaka musi zostać zastosowana w czasie postępowania dyscyplinarnego. 



Omówił  jakie  kary grożą  za popełnione  w pracy  geodety  zaniedbania,  a  także jakie  są
przesłanki do niewszczynania oraz umarzania postępowań.
Przedstawił, na całe szczęście, niezbyt zatrważającą  statykę z obszaru działania Komisji.

Na  koniec  spotkania,  dzieląc  się  opłatkiem  złożyliśmy  sobie  nawzajem  świąteczno  –
noworoczne życzenia.
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