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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi 
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a                                                                                                          www.lodz.sgp.geodezja.org.pl   

 

         „Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, 

nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne.” 

Winston Churchill 

 

            Sprawozdanie Zarządu  Oddziału Łódzkiego 

            Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

          z działalności w  roku 2020. 
 

 

 Rok 2020 był  rokiem niezwykłym tak w historii Stowarzyszenia jak i w  życiu nas wszystkich. 

Ogłoszenie stanu pandemii  wirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku zmieniło życie absolutnie wszystkich. 

Tworzenie niniejszego sprawozdania jest szczególnie niewdzięcznym zadaniem. Mimo wielkiej dawki 

optymizmu i rzetelnej pracy Członków Zarządu naszego Oddziału raport z  naszych działań  w ubiegłym  

roku  staje się litanią imprez i wydarzeń, które nie odbyły się, zostały odwołane lub nie było możliwości ich 

zorganizowania.  

 Pomimo wydarzeń, które od blisko roku  niepodzielnie przykuwają uwagę całego Świata jesteśmy 

zobowiązani  przedstawić  podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku ubiegłym. 

 Rok 2020 był czwartym z kolei rokiem działalności Zarządu wybranego na XXXIX Walnym 

Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 7 kwietnia 2017 roku w składzie: 

  
Prezes  Oddziału –  Teresa Rżanek-Kmiecik. 
 
Prezydium Zarządu Oddziału: 

Sylwester Kołakowski, Andrzej Chmiela, Izabela Pawłowska – zastępcy prezesa 

Joanna Bojko – sekretarz 

Sławomir Gicala – z-ca sekretarza 

Bożena Krzywańska – skarbnik 

Mirosław Szadkowski – z-ca skarbnika. 
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Pozostali członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego: 

Łukasz Buczak, Mariusz Chojnacki, Paweł Florczak, Tadeusz Kośka,  Jacek Kura, Jadwiga Mosińska. 

 

Członkowie Zarządu – przewodniczący kół – Małgorzata Żurkiewicz, Edyta Bandzierz oraz Krzysztof 

Szymański. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej – Piotr Fabiański – przewodniczący oraz członkowie: Zofia Podkowiak, 

Sławomir Łaczmański, Marek Bodych, Orest Sierociński. 

 

Skład Sądu Koleżeńskiego – Zbigniew Bilski – przewodniczący oraz członkowie: Jan Chałubiński, 

Grażyna Ibsz, Janina Jakubowska, Janina Wasiak. 

 

Przedstawicielem SGP Oddziału w Łodzi w Łódzkiej Radzie Federacji SNT –NOT jest Sylwester Kołakowski. 
 
             We władzach SGP Oddział Łódzki jest reprezentowany  przez: Izabelę Pawłowską – skarbnik ZG 

Teresę Rżanek-Kmiecik - członek ZG, Tadeusza Kośkę - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

oraz Zdzisława Berlińskiego - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej. 

         W Komisjach Głównych Stowarzyszenia Geodetów Polskich z naszego oddziału pracują: Teresa 

Rżanek-Kmiecik w komisji ds. Etyki Zawodowej,  Tadeusz Kośka w komisji ds. Historii i Tradycji , Joanna 

Bojko w komisji ds. Młodzieży i Promocji,  Arkadiusz Bobras w komisji ds. Legislacji. 

Praca merytoryczna w 2020 roku odbyła się podczas zebrań bezpośrednich Zarządu w siedzibie 

NOT-u, oraz ze  względu na stan epidemii wirusa COVID-19 również zdalnie -  poprzez wymianę maili, 

rozmowy telefoniczne, videokonferencje. Odbyło się 5 protokołowanych zebrań.  Zebrania Zarządu 

Oddziału planowane na  6 kwietnia i  4 maja 2020 roku  ze względu na ogłoszony na terenie kraju stan 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 zostały odwołane.  Nie odbyły się również zebrania bezpośrednie w lipcu, 

sierpniu, październiku, listopadzie i w grudniu. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku oddział zrzeszał 119 członków zorganizowanych w 3 kołach 

terenowych. 

Cykliczne Uroczyste Zebranie Noworoczne Oddziału Łódzkiego SGP  odbyło się  20 stycznia 2020 r.  

Mottem naszego spotkania były słowa Anity Garibaldi: „Nie bój się gonić za marzeniami,                                                                                                              

bój się tylko zastoju”. Zaszczycili nas swoją obecnością goście honorowi, wśród których należy wymienić: 

Ludmiłę Pietrzak – wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wojciecha 

Dykowskiego – Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Andrzeja 

Dziubińskiego - Geodetę Województwa, dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi, Jana Schnercha - Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Wyżej wymienionym  

wręczono podziękowania za poprowadzenie wykładów podczas zorganizowanego w dniach 26-28 
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września 2019 roku seminarium „Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii” wraz z 

życzeniami by w  nowym 2020 roku „zdrowie pozwoliło im gonić za marzeniami do utraty tchu” .  

Obecni goście,  przyjaciele i członkowie Stowarzyszenia (80 osób) otrzymali przygotowane na tą okazje 

kalendarze ozdobione trzynastoma fragmentami zdjęć lotniczych  naszego miasta. Kalendarz w nakładzie 

170 sztuk powstał dzięki uprzejmości Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który udostępnił ortofotomapy z lat 

2015, 2017 i 2019.  Spotkanie uświetniła prezentacja „Czesław Józef Kopytowski, 1897-1965 - żołnierz, 

topograf, nauczyciel, dyrektor Technikum Geodezyjnego w Łodzi”  którą przygotował i poprowadził kolega 

Tadeusz Kośka. Podczas zebrania koleżance Joannie Bojko  została wręczona Złota Odznaka Honorowa 

SGP, koledze  Pawłowi  Szadkowskiemu  Srebrna  Odznaka Honorowa SGP.  Odznaki przyznano zgodnie z 

wnioskiem Zarządu Oddziału na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego  SGP z dnia 9 stycznia  

2020 r. Podczas zebrania zdano relację z działalności  naszego Stowarzyszenia w ciągu minionych 

dwunastu miesięcy 2019 roku, (sprawozdanie na naszej stronie internetowej 

http://www.lodz.sgp.geodezja.org.pl/box/sprawozdanie2019.pdf), a także przedstawiono plany na  2020 

rok, nie mając wówczas świadomości jak trudny będzie to czas  dla nas wszystkich.  

W dniu 7 lutego 2020 roku podczas uroczystej gali w gmachu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych w Warszawie odbyło się podsumowanie i zakończenie obchodów jubileuszowego Roku 

Geodezji Polskiej i 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W trakcie uroczystości wręczono 

ustanowione specjalnie z okazji jubileuszu medale 100-lecia SGP. 

Zarząd Główny SGP podjął Uchwałę o ustanowieniu Medalu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

"jako dowód wdzięczności oraz szacunku dla osób, które położyły szczególnie duże zasługi w służbie 

Stowarzyszenia". We wrześniu 2019 roku powołano kapitułę medalu, a 3 miesiące później Zarząd Główny 

SGP przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania 100 osób medalem 100-lecia SGP. Medal ten jest 

uhonorowaniem osób, które swoją postawą i działalnością wpisują się w kreowanie wizerunku SGP. 

Podczas uroczystości medale stulecia wręczył prezes SGP Janusz Walo w asyście przewodniczącego 

kapituły medalu 100-lecia SGP Stanisława Cegielskiego. Wśród wyróżnionych z Oddziału Łódzkiego 

znaleźli się: Piotr Fabiański,  Sylwester Kołakowski, Tadeusz Kośka, Teresa Rżanek-Kmiecik. 

  Dzięki zaangażowaniu   Izy Pawłowskiej, Sylwestra Kołakowskiego oraz Andrzeja Chmieli  w 

dniach 8-23 lutego 2020 odbył się kurs przygotowujący  do egzaminów na uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.   W kursie uczestniczyło dwudziestu słuchaczy. 

15 lutego 2020 odbył się Karnawałowy Bal Geodetów, w którym uczestniczyło 67 osób. Poziom 

zadowolenia gości można ocenić przeglądając galerię  zdjęć dostępną na stronie internetowej naszego 

Oddziału  http://www.lodz.sgp.geodezja.org.pl/. 

Oddział nasz wielokrotnie ubiegał się o zorganizowanie Międzynarodowych Dni Polsko – Czesko –  

Słowackich, cyklicznej konferencji naukowo- technicznej organizowanej w trzech sąsiadujących ze sobą 

http://www.lodz.sgp.geodezja.org.pl/box/sprawozdanie2019.pdf
http://www.lodz.sgp.geodezja.org.pl/
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państwach. Celem konferencji jest integracja zawodowa oraz kulturalna geodetów z sąsiadujących krajów, 

a także wymiana doświadczeń z zakresu badań naukowych i wykorzystania nowoczesnych technologii.  

Pierwsze Dni Geodezji miały miejsce w Żylinie na Słowacji w dniach 16-19 maja 1995 r. 

W roku 2019  decyzją  Zarządu Głównego  SGP  organizację 26 Międzynarodowych Polsko–Czesko–

Słowackie Dni Geodezji przyznano Oddziałowi Łódzkiemu SGP.  

Na zakończenie 25 Międzynarodowych Dni Słowacko – Polsko –Czeskich, które odbyły się w 

niezwykle gościnnej Bratysławie, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo przejął od 

gospodarzy przysłowiową pałeczkę międzynarodowej sztafety konferencyjnej, zapraszając wszystkich 

geodetów na kolejne Międzynarodowe Dni Geodezji do Łodzi. Impreza miała odbyć się w  dniach 2-4 

czerwca 2020 roku.  Przedstawiciele Naszego Oddziału zaprezentowali  krótki film o Łodzi, obdarowali 

uczestników konferencji materiałami promocyjnymi o mieście, a prezes Teresa Rżanek- Kmiecik w 

końcowym wystąpieniu serdecznie potwierdziła zaproszenie i zapewniła, że zrobimy wszystko by 

uczestnicy czuli się w Łodzi co najmniej tak dobrze  jak goście zaproszeni  do Bratysławy.  

  Na potrzeby konferencji został powołany  Komitet naukowy: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni 

– Prezes SGP, przewodniczący; Ing. Dušan Ferianc – Prezes SSGK, Ing. Václav Šanda - Prezes ČSGK, dr hab. 

inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni, dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. Uczelni; Doc. Ing. Pavel Černota, Doc. 

Ing. Lubica Hudecova.  Komitet organizacyjny: dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni - przewodniczący 

mgr inż. Teresa Rżanek-Kmiecik – v-ce przewodnicząca; mgr inż. Barbara Kosińska, mgr inż. Jan Schnerch 

mgr inż. Izabela Pawłowska, mgr inż. Joanna Bojko, Andrzej Chmiela, mgr Mirosław Szadkowski. 

W programie 26 Międzynarodowych Dni Geodezji przewidziano bloki tematyczne poświęcone  

następującym zagadnieniom: 

1. Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych. 

2. Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast  (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village). 

3. Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji. 

4. Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach. 

5. Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych. 

6. Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka. 

Zbiór referatów został przygotowany i miał  być przekazany do druku. 

W dniu 17 listopada 2019 r. w mieście Wuhan, w środkowych Chinach rozpoczęła się epidemia 

zakaźnej choroby COVID 19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która 11 marca 2020 r. 

została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię. W Polsce Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 340) w związku z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2.  Rozporządzenie wprowadzało   

szereg ograniczeń,  w tym zakaz przemieszczania się i zakaz zgromadzeń ludności. W marcu 2020 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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większość prac organizacyjnych związanych z  przygotowaniem konferencji była zakończona.  W Hotelu 

Vienna House Andel's przy ul. Ogrodowej 17  dokonano rezerwacji  pokoi dla gości,  sal konferencyjnych, 

przygotowano  atrakcje dla uczestników. 

Jak wiemy jednak 26 Międzynarodowe – Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji  w Łodzi  nie 

odbyły  się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku.  Po rozmowach  przedstawicieli Zarządu Głównego z  naszymi 

kolegami z Czech  i Słowacji został ustalony nowy termin konferencji.  Zgodnie z informacją z czerwca 

2020 roku 26 Międzynarodowe Dni Geodezji mają odbyć  się w dniach 27 - 29 maja 2021 roku w Łodzi.  W 

świetle informacji, którymi dysponujemy obecnie  ten ostatni termin również jest zagrożony. Pozostaje 

nam mieć tylko nadzieję,  że będziemy gościć w Łodzi uczestników Międzynarodowych Dni Geodezji w roku 

2022. 

Z uwagi na pandemię wycieczki autokarowe zaplanowane na 26 kwietnia 2020 roku "Opatów  

i Sandomierz" oraz na 11-14 czerwca 2020 roku "Dwie stolice Pomorza Zachodniego i coś jeszcze" zostały 

w tych terminach odwołane.  Gdy tylko sytuacja na to pozwoli zostaną wyznaczone nowe daty obu imprez. 

Cykliczne Ognisko w Lesie Łagiewnickim w tradycyjnym terminie czerwcowym nie  odbyło się. Ze względu   

na ogłoszone obostrzenia dotyczące zgromadzeń piknik rodzinny również został odwołany w terminie 

wrześniowym. Z powyższego  powodu nie doszło również do zorganizowania corocznego seminarium  

w Nagórzycach w dniach 22-24 października 2020 roku. 

Wykorzystując dostępne rozwiązania technologiczne zorganizowano dnia 19 listopada 2020 roku  

szkolenie za pomocą środków komunikacji zdalnej na Platformie Zoom Meeting.  W szkoleniu na temat  

„Interpretacyjne i praktyczne problemy opracowań geodezyjnych w świetle istotnych zmian Prawa  

Geodezyjnego, Prawa Budowlanego i standardów technicznych. Wybrane zagadnienia związane  

z wydzielaniem dróg publicznych i wewnętrznych w podziałach nieruchomości zurbanizowanych oraz 

rolnych” uczestniczyło  83 słuchaczy.  Prowadząca  szkolenie Ludmiła Pietrzak jak zawsze otrzymała 

wysokie oceny od uczestników.              

   Członkowie naszego Oddziału brali również aktywny udział w pracach:        

• Komisjach Szkolnych XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej: 

⎯ w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi – kolega Mirosław Szadkowski,  

⎯ w Technikum Geodezyjnym w Piotrkowie Trybunalskim – kolega Tadeusz Kośka, 

⎯ w Technikum Geodezyjnym w Wieluniu – koleżanka Marta Kraus, 

• Sądu Eliminacyjnego  XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych na szczeblu 

województwa łódzkiego – kolega Sylwester Kołakowski, 

• Łódzkiej Rady Federacji Naukowo-Technicznych NOT  – kolega Sylwester Kołakowski, 

• nad opracowaniem biogramów geodetów z terenu województwa łódzkiego 

 przygotowywanych do publikacji w zeszytach słownika biograficznego „Geodeci i kartografowie 
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Polscy” wydawanego przez ZG SGP -  Tadeusz Kośka. 

W minionym roku utrzymywano w aktualności stronę internetową Oddziału, jak również profil  

w mediach społecznościowych. Poprzez prezentację aktualności i relacji z działalności Oddziału   starano 

się trafiać do jak największej liczby przedstawicieli środowiska geodezyjnego. Korzystając z okazji jak co 

roku  kierujemy  podziękowania dla wszystkich stowarzyszonych,  którzy poświęcając  to co mają 

najcenniejszego – Czas  – pracowali na rzecz naszego oddziału  i całej społeczności. 

 Parafrazując stwierdzenie patronującego nam dzisiaj  Winstona Churchilla  „Sprawozdawcy  

powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także, by nie wyczerpać odbiorców”   czas 

zakończyć sprawozdanie z działalności Oddziału w roku pandemii. Roku, który postawił przed nami wiele 

wyzwań, roku wielu niepokojów tak o zdrowie, rodzinę, jak i o działalność zawodową i sytuację finansową. 

Roku, który niewątpliwie zapisze się w historii, również ze względu na nowelizację ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne,  jak i opublikowanie szeregi nowych rozporządzeń.  Czy  wejście w życie 

nowych przepisów prawa było rewolucją, ewolucją czy katastrofą  ocenią  już przyszłe pokolenia. 

Pragniemy powtórzyć życzenia na nowy 2021 rok, które odważyliśmy się skierować do Was przed 

Świętami Bożego Narodzenia:  mimo ograniczeń żyjcie pełną piersią,  odkryjcie na nowo radość  

z najprostszych rzeczy i patrzcie pewnie w przyszłość,  to  podczas najgłębszej nocy należy wierzyć  

w Światło. 

                                                                                                                                                                 

   Teresa  Rżanek-Kmiecik 

Prezes Oddziału SGP w Łodzi 

 

 

Łódź, 15 stycznia 2021 roku 

 


