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Wspomnienia pośmiertne
Profesor inż.
Felicjan Zygmunt Piątkowski
W dniu 7 czerwca 2004 roku odszedł od nas po
długiej i ciężkiej chorobie Profesor inż. Felicjan
Piątkowski. Człowiek niezwykły, tytan pracy, geodeta
– kartograf o szerokich zainteresowaniach w
dziedzinie chemii organicznej, fizyki i poligrafii. Życie
swoje związał z dydaktyką w szerokim zakresie. Z
pracami badawczymi i wynalazczymi, śledzeniem
wszelkich nowości technicznych związanych z procesami tworzenia i reprodukcji map, a
dalej z procesami poligraficznymi. Jako byli studenci, absolwenci specjalności kartografii
mile wspominamy wybitnie interesujące wykłady głoszone przez Naszego Profesora z
dobrą dykcją, z całym pięknem polskiego języka. Zawsze stateczny, zrównoważony,
zdobywał sympatię młodzieży studenckiej, wskazywał kierunki działania i własnym
przykładem zagrzewał do pogłębiania wiedzy, własnych dociekań i badań w rozwiązywa−
niu wielu trudnych tematów. Były one związane z rozwojem technologii sporządzania i
reprodukcji map, szczególnie dla rolnictwa przy zakładaniu ewidencji gruntów na
obszarach wsi i użytkach rolnych, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, fotomap i ortofo−
tomap, map glebowych, glebowo rolniczych, map wielko i średnio skalowych, map miejs−
kich, mapy zasadniczej kraju i innych opracowań kartograficznych niezbędnych dla gospo−
darki kraju.
Był inicjatorem rozwoju nowatorskich metod redagowania i sporządzania map wielko
i średnio skalowych oraz ich reprodukcji. Podjął inicjatywę i zrealizował z udziałem
młodych entuzjastów − w wyniku wielogodzinnych badań w politechnicznym laboratorium,
a również w warunkach domowych, przy swoim wysłużonym biurku – nowe rozwiązania
technologiczne uwięczone kilkunastoma patentami Urzędu Patentowego PRL. Przytoczę tu
tylko niektóre: patent Nr 43019 pn.”Pozytywowa warstwa grawerska na materiały plas−
tyczne” z roku 1959, patent Nr 53347 pn. „Sposób wytwarzania emulsji do pozytywowej
warstwy grawerskiej”, patent Nr 59057 pn. „Lakier do zatrawiania rysunków
grawerowanych na tworzywach sztucznych” patent Nr 58370 pn. „ Dwuazowa warstwa
kopiowa”. Rozwiązania te w latach 60 i 70 ubiegłego wieku znalazły szerokie zas−
tosowanie przy redagowaniu i reproduktowaniu map wielkoskalowych masowo wykony−
wanych w resorcie rolnictwa i w kartografii miejskiej, szczególnie przy realizacji szerokiej
akcji zakładania ewidencji gruntów na terenach rolniczych.
Patent Nr 43019 został uhonorowany III Nagrodą Mistrza Techniki Warszawa 1968
w konkursie organizowanym przez gazetę „Życie Warszawy” i NOT.
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Wspomniane nowatorskie technologie były przedmiotem szeroko organizowanych
szkoleń pracowników poszczególnych biur geodezji i kartografii i stały się impulsem do
organizowania w poszczególnych województwach pracowni kartograficzno−reproduk−
cyjnych. Pracownie te wyposażono w nowoczesny sprzęt poligraficzno−reprodukcyjny
pochodzący z importu.
Z Jego inicjatywy, przy udziale młodych kartografów, w roku 1963 powstała Sekcja
Kartograficzna Komitetu Geodezji PAN oraz Sekcja Kartograficzna Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
To On był inicjatorem, organizatorem a również pierwszym przewodniczącym Sekcji
Kartograficznej SGP. Opracował statut, plan działania i wykaz podstawowych celów dzia−
łalności Sekcji. Były to kierunki inicjatyw społecznych zmierzających do ciągłego pod−
noszenia wiedzy zaangażowanych członków aż do doktoryzowania się, śledzenia świa−
towego postępu technologicznago w dziedzinie kartografii, reprodukcji kartograficznej,
automatyzacji i komputeryzacji procesów redagowania map oraz tworzenia kar−
tograficznych banków danych. Podstawowym kierunkiem było organizowanie specjalisty−
cznych szkoleń dla szerokiego grona wykonawców.
Sekcja Kartograficzna dzięki energii twórcy działała kilkadziesiąt lat, organizowała
liczne konferencje naukowe−techniczne na terenie całego kraju, często z udziałem gości
zagranicznych.
Następnie Profesor rozszerzył zakres swych zainteresowań. Zorganizował Instytut
Poligrafii, w którym piastował funkcję pierwszego dyrektora. Tam również z wielką
dynamiką rozwijał dydaktykę technologiczną, nie zapominając jednocześnie o zagad−
nieniach kartograficznych.
W roku bieżącym obchodzimy 60−tą rocznicę Powstania Warszawskiego – należy
wspomnieć, że Profesor walczył w Powstaniu, a potem głęboko przeżył tragedię naszego
Miasta, czemu dał kartograficzny wyraz, jako współautor opracowania kartograficznego
mapy pt.” WARSZAWA – mapa miasta w skali 1:20000 wraz z inwentaryzacją zniszczeń
popełnionych przez Niemców w latach 1939−1945”, sygnowanej przez Główny Urząd
Pomiarów Kraju. Na kolorowej mapie, nazwy ulic są zgodne ze stanem nazewnictwa z dnia
1 stycznia 1948 roku, a źródłem informacji o stanie zniszczeń szacowanym na 84% były
zdjęcia lotnicze wykonane w 1945 roku przez lotników radzieckich dla Biura Odbudowy
Stolicy. Kolorystyka tej mapy przywołuje pożogę wojenną.
Czas przeminął ale Profesor był do końca aktywny i wierny powołaniu, czemu dawał
wyraz w licznych przeprowadzanych rozmowach, w uczestnictwie w zebraniach Seniorów
SGP i tak Przeszedł do wieczności – Cześć Jego Pamięci.
dr inż. Lech Brokman

Wiadomości
mgr inż. Antoni Zbigniew Nalepa
W dniu 13 lipca 2004 roku odszedł od nas mgr
inż. Antoni Zbigniew Nalepa działacz Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Antoni Zbigniew Nalepa urodził się 28 maja
1934 r. w miejscowości Bybło pow. Przemyski. W
roku 1946 rodzina przeniosła się do wsi Małkowica,
w tym samym powiecie, gdzie w roku 1949 ukończył
Szkołę Podstawową. W latach 1949−1954 Antoni uczy
się w Państwowym Technikum Geodezyjnym w
Jarosławiu gdzie otrzymał tytuł technika geodety. W
tymże roku rozpoczął wyższe studia na Wydziale
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Studia ukończył w grudniu 1959 r. uzyskując stopień magistra inżyniera geodety.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji I Urządzeń
Rolnych w Gdańsku, w bezpośredniej produkcji. W roku 1961 przeszedł do pracy w
Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Gdańsku, przy którym zorganizował pra−
cownię geodezyjną i objął funkcję jej kierownika. Z początkiem 1964 roku wrócił do
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych gdzie zajmował kolejno szereg funkcji w
nadzorze technicznym. Był m.in. inspektorem nadzoru, kontroli i odbioru robót geo−
dezyjnych a następnie głównym technologiem. Na tym stanowisku wykazał wielkie zdol−
ności w zakresie technik geodezyjnych, oraz wiele twórczej inwencji jako autor szeregu
usprawnień i pomysłów racjonalizatorskich, wdrożonych do produkcji.
Po 13 latach pracy w nadzorze Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w
Gdańsku, przeszedł do pracy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno−
Kartograficznym w Gdańsku gdzie do roku 1991 pełnił funkcję kierownika działu postępu
technicznego i rozwoju. Na tym stanowisku wykazał wiele inwencji, wdrażając nowoczesne
metody pracy, opracowując szereg instrukcji technicznych oraz zarządzeń dotyczących
postępu technicznego.
Następnie, został przeniesiony służbowo do Urzędu Rejonowego w Gdańsku, na
stanowisko z−cy kierownika tego Urzędu a zarazem kierował Wydziałem Geodezji i
Kartografii.
W roku 1993 przeszedł na rentę.
Pracę w wyuczonym zawodzie inż. geodety, łączył od 1962 roku, z małymi przer−
wami, z pracą pedagogiczną. We wrześniu 1962 roku, otworzyło swe podwoje Technikum
Geodezyjne w Gdańsku−Wrzeszczu, na bazie III−Liceum Ogólnokształcącego. Kolega Antoni
Nalepa był w nim jednym z pierwszych nauczycieli geodezji i kartografii. Technikum istnia−
ło do roku 1970. Po dwóch latach przerwy tj. od 1 września 1974 r. zostało powołane
Pomaturalne Studium Geodezyjne. W roku 1989 utworzono 5−letnie Technikum

Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku –Wrzeszczu. Kolega Antoni
Nalepa uczył przyszłych geodetów, w wymienionym Technikum, do ostatnich dni swego
życia. Czynił to z wielkim zaangażowaniem i poczuciem misji, przekazywał uczniom nie
tylko wiedzę techniczną , ale także dokładność i odpowiedzialność zawodową.
W latach 1982, 1999 i 2000 był współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Geodezyjnej I Kartograficznej dla średnich szkół geodezyjnych z całego kraju,
które odbywały się w Gdańsku.
Równolegle z pracą zawodową Kolega Antoni Nalepa działał bardzo aktywnie na
niwie społecznej w Zarządzie Oddziału SGP w Gdańsku. W latach 1963−1965 pełnił funkcję
przewodniczącego Oddziałowej Komisji Techniki, a w roku 1966 został wybrany na
Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Gdańsku. Funkcję tę pełnił do 25 lutego 1974
roku, będąc równocześnie członkiem Zarządu Głównego SGP. Od roku 1974 do 1992 pełnił
funkcje: Vice−przewodniczącego oraz członka Zarządu Oddziału. W czasie intensywnej
działalności w Stowarzyszeniu, był inicjatorem wielu szkoleń, narad, sympozjów, spotkań,
wycieczek a także Zjazdu Delegatów SGP. Był autorem wzoru Odznaki Honorowej SGP.
W środowisku geodezyjnym posiadał wielki autorytet, był ceniony za wielką pasję w
działalności społecznej i ogromne zaangażowanie w wykonywaniu przyjętych na siebie
społecznych obowiązków.
Od 1993 r. należał do Koła Seniorów SGP przy Zarządzie Oddziału. W roku 2000
otrzymał Dyplom Honorowy „ Zasłużonego Seniora SGP” nadany przez Zarząd Główny
naszej organizacji. 28 maja 2004 r., w 70 rocznicę swoich urodzin otrzymał od Prezesa
Oddziału SGP w Gdańsku list gratulacyjny wraz z podziękowaniem za wielce zaan−
gażowaną pracę społeczną w SGP. List wręczono Mu w szpitalu gdzie przebywał po ciężkiej
operacji.
Kolega Antoni Nalepa był odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i hon−
orowymi m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym
Krzyżem Zasługi, złotą Odznaką Honorową SGP, srebrną i złotą Odznaką Honorową NOT,
srebrną i złotą Oznaką Honorową „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”,
Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” i innymi.
Swoje pracowite życie zakończył na nieuleczalną chorobę, która wyrwała Go z kręgu
geodezyjnej społeczności.
W dniu 16 lipca 2004 roku spoczął w rodzinnym grobie w Sobieszewie. Oprócz
rodziny, żegnali Go przyjaciele, koleżanki i koledzy, znajomi, grono nauczycielskie oraz
młodzież szkolna ze Sztandarem Szkoły.
Na zakończenie, mogę dodać, że pierwszą samodzielną pracę jaką Kolega Antoni
Nalepa, jako młody inżynier, wykonał w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń
Rolnych, było opracowanie polowe i kameralne operatu i rejestru ewidencji gruntów wsi
Sobieszewo. Teraz w Sobieszewie, która stanowi dzielnicę Gdańska, spoczął na zawsze.
Cześć Ci geodeto, nauczycielu, społeczniku, człowieku odpowiedzialnego zaan−
gażowania i twórczego wysiłku
Będzie nam Ciebie brakowało.
Jerzy Stawowski

Opiniowanie aktów prawnych
W dniu 31 sierpnia 2004 r. Stowarzyszenie przesłało do Sejmu RP następujące uwagi do
projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
Pan Poseł
Andrzej Szarawarski
Przewodniczący
Podkomisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz
ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Szanowny Panie Przewodniczący,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich przedkłada poniżej opinię o projekcie ustawy o zmia−
nie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o niektórych rozporządzeniach wyko−
nawczych.
1. UWAGI ZASADNICZE
Art. 6. ust. 3 proponujemy:
„Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje Prezes Rady Ministrów”

albo
„Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji”
Komentarz: Podporządkowanie Głównego Geodety Kraju – centralnego organu
administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii ministrowi właś−
ciwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka−
niowej jest anachronizmem mającym swoje źródła w poglądach na system
gospodarczy państwa w końcu XIX wieku w epoce rewolucji przeysłowej.
Obecnie, gdy geodezja jest traktowana we wszystkich rozwiniętych
gospodarczo krajach jako SYSTEM INFORMACYJNY O PRZESTRZENI
GOSPODARCZEJ (w ogólności) wiązanie tego SYSTEMU z procesem
budowlano−montażowym nie jest do przyjęcia. Szacuje się, że tylko około
15−20% potencjału geodezji w nowoczesnym państwie jest zaan−
gażowane w obsługę procesu budowlano−montażowego.
Podporządkowanie Głównego Geodety Kraju – centralnego organu
administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii Prezesowi Rady
Ministrów jest uzasadnione międzyresortową rolą tego organu. Takie
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rozwiązanie powinno łączyć z uporządkowaniem kompetencji w zakresie
administrowania geodezją rozproszonego obecnie pomiędzy resorty:
infrastruktury, rolnictwa, obrony narodowe, finansów i sprawiedliwości.
Proponujemy odpowiednie zmiany w ust. 5 tego samego Art. i w innych.
Art. 6. ust. 4 – proponujemy zmienić nazwę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nada−
jąc Ust. 4 brzmienie:
„Główny Geodeta Kraju jest Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i
Katastru”
Komentarz: Rola współczesnej geodezji jako SYSTEMU INFORMACYJNEGO O
PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ kraju w zasadniczej mierze sprowadza się
do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania organom administracji,
podmiotom gospodarczym i obywatelom informacji zawartych w katas−
trze – rejestrze państwowym o rozmieszczeniu w przestrzeni gruntów,
budynków, lokali (czyli nieruchomości) i infrastruktury technicznej,
informacji o właścicielach i władających nieruchomościami, a także o
wartości katastralnej nieruchomości. Znaczenie katastru dla racjonal−
nego gospodarowania przestrzenią uzasadnia wprowadzenie „KATAS−
TRU” do nazwy Głównego Urzędu.
Art. 7b i 7c proponujemy rozważenie, czy na obecnym etapie procesu zmian ustawy jest
możliwe zintegrowanie zadań:
* wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i
* geodety województwa
oraz powołanie w województwie geodety województwa.
Komentarz: jest to dawny już postulat środowiska geodetów reprezentowanego przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
2. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Art. 7 i Art. 7a.
W projekcie istnieje rozbieżność pomiędzy zadaniami Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej (Art. 7) i zadaniami Głównego Geodety Kraju Art. 7a).
Należy uzgodnić zakres tych zadań.
Pominięto zakładanie i nadzór nad Aktywną (satelitarną) Siecią
Geodezyjną (ASG). Proponujemy wprowadzić ASG do obu artykułów.
Art. 7d. ust. 2. dopisać
„prowadzi rejestr cen transakcyjnych nieruchomości i wartości nieruchomości”
Art. 8. ust. 3.
Ustalając terminy opiniowania wniosków o zezwolenia na wykonywanie zdjęć lot−
niczych i teledetekcyjnych należy uwzględnić ' sytuacje kryzysowe ' (klęsk
żywiołowych itp.).
Art.9.
Opis czynności kontrolnych przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest
zbyt szczegółowy (powinien być w rozporządzeniu).
Art. 10.
Dotyczy kontroli i powinien mieć oznaczenie „Art. 9b. Ust. 7.”
Art.11b. ust. 2. proponuje się dodać:
„i rzeczoznawców”
Komentarz: ograniczenie wykonywania prac geodezyjnych przez pracowników
urzędów i innych jednostek organizacyjnych (...) poprzez zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej nie może wykluczyć działalności
tych osób jako rzeczoznawców i ekspertów zatrudnionych doraźnie przez
grupy eksperckie tworzone przez społeczne organizacje zawodowe.
Jesteśmy zdania, że potrzebny jest system podnoszenia kwalifikacji
zawodowych tej grupy pracowników oraz rozwój zawodowy grupy
młodych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia praktyki
zawodowej niezbędnej dla zabiegania o uprawnienia zawodowe.
Należy rozważyć, czy wprowadzenie w ośrodkach dokumentacji geo−
dezyjnej i kartograficznej, na drodze rozporządzenia, „ksiąg zamówień
na prace zlecane przez osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne”,
limitowanie wolumenu tych prac oraz ustalanie opłat urzędowych za te
prace i systemu wynagradzania pracowników nie byłoby dobrym
rozwiązaniem.
Art. 12a. Ust. 1. powinien definiować, jakie materiały podlegają zgłoszeniu do państ−
wowego zasobu.
Art. 13. ust. 1 punkt 4 – wykreślić.
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Art. 20b. Ust. 5.
Po słowach „...jednego obrębu ,” dopisać „jednego arkusza”.
Art. 22. zmienić w ust. 2
słowo „uchwalenia” na „uprawomocnienia”
oraz dopisać ust. 2a o treści
„4a. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. starosta
wydaje postanowienie o zawieszeniu do czasu usunięcia przeszkód do wydania
decyzji”.
Art. 40. ust. 8. wykreślić słowa:
„...z wyłączeniem informacji, materiałów lub ich kopii udostępnionych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.
Art. 42. ust. 2. punkt 3 – zmienić kolejność:
„...pełnienie funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, funkcji
biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii...”.
Art. 42. ust. 5 proponuje się zastąpić Artykułem 42a o brzmieniu:
„Art. 42a. Mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu technicznego i jakoś−
ci wykonywania prac geodezyjnych, jak i wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii, minister właściwy do spraw... określi w drodze roz−
porządzenia sposób i formy organizacyjne stałego doskonalenia kwalifikacji
zawodowych oraz sposób dokumentowania tego doskonalenia”
Komentarz: System kształcenia ustawicznego musi być wprowadzony zgodnie z
Dyrektywą Komisji Europejskiej. Przewiduje ona kształcenie ustawiczne i
jego dokumentację.
Art. 44. ust. 1. dopisać punkt 1') o brzmieniu:
Minister Właściwy do spraw..., w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej i
Sportu opublikuje wykaz szkół wyższych i szkół średnich, których absolwenci mają
wykształcenie geodezyjne wymagane do uzyskania uprawnień do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii”.
Art. 44. ust. 1, dopisać punkt 2') o brzmieniu:
„2') praktykę zawodową, o której mowa w punkcie 2) ma być odbywana pod
kierunkiem geodety posiadającego uprawnienia zawodowe, a jej odbycie ma być
potwierdzone w formie ustalonej przez Głównego Geodetę Kraju, który opracuje
także regulamin praktyk zawodowych na uprawnienia do wykonywania samodziel−
nych funkcji w geodezji i kartografii”.
Art. 44., dopisać do ust. 5 po słowach „...W dziedzinie geodezji i kartografii” następujące
słowa:
„o ile wykażą się znajomością języka polskiego oraz znajomością polskiego prawa,
przepisów i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii. Formy
sprawdzania tych znajomości określi Główny Geodeta Kraju”.
Art. 45. proponuje się dopisać ust. 1' o brzmieniu:
„1'. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii
nadaje się na okres pięciu lat. Przedłużenie następuje automatycznie, jeśli geodeta
uprawniony dopełnił obowiązku kształcenia ustawicznego w formie określonej w Art.
42a”.
Szanowny Panie Przewodniczący
Stowarzyszenie Geodetów Polskich deklaruje dalszą gotowość do pracy nad doskonaleniem
projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o niektórych
rozporządzeniach wykonawczych w ramach Podkomisji Nadzwyczajnej.
Udział w tych pracach traktujemy jako naszą zawodową i obywatelską powinność.
Łączę wyrazy szacunku
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czarnecki
Prezes
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
−−−−−−−−−− . −−−−−−−−−−
W dniu 8 września 2004 r., Stowarzyszenie przesłało do Ministra Infrastruktury Pana
Krzysztofa Opawskiego następujące uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
UWAGI
1. Należy zmienić treść uzasadnienia gdyż stwierdzenie, że „Wskazana w ewidencji grun−
tów i budynków granica nieruchomości jest granicą ustaloną według stanu prawnego”
jest niezgodne ze stanem faktycznym. Tylko niewielka część granic wykonanych w
ewidencji gruntów posiada status granic prawnych, pozostałe są to po prostu granice
władania ustalone dla celów ewidencji gruntów.

Wiadomości
2. W stosunku do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17
lutego 1998 r. wprowadzono zmiany, które zdaniem Stowarzyszenia Geodetów Polskich
są niekorzystne i nieprawidłowe i dlatego zdecydowanie wnosimy o:
a) przywrócenie postanowień § 6 ust. 4 uchylonego Rozporządzenia dotyczących
wydzielania niewielkich działek z nieraz bardzo dużych (kilkaset hektarowych)
nieruchomości. Każdorazowo przyjmowanie granic całej takiej nieruchomości
niepotrzebnie przedłuża czas, zwiększ koszt, a co najważniejsze kilkakrotnie
angażuje właścicieli sąsiednich nieruchomości w czynności, które w istocie swojej są
niepotrzebne.
b) Przywrócenie zapisów § 9 ust. 2 uchylonego Rozporządzenia o treści „i ustalenia oce−
nia wyłącznie w zakresie zgodności z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych”. Zapis taki musi być utrzymany dla sprecyzowania zakresu dzia−

łania poszczególnych jednostek. Brak takiego ustalenia w poprzednich latach
powodował ciągłe spory i nieporozumienia, dlatego też niezrozumiałym jest ponow−
na próba poprawienie prawa na gorsze.
3. Należałoby rozważyć możliwość doprecyzowania zapisu ustawowego „o zgodności
wstępnego projektu podziału z przepisami odrębnymi (art. 94 ust. 1 ustawy) albo przy−
najmniej stwierdzić, że organ wydający postanowienie dokonuje tych uzgodnień we
własnym zakresie. Uniknie się w ten sposób sytuacji wymuszania, aby tych uzgodnień
dokonywał wnioskodawca projektu – na domiar wszystkiego nie wiadomo jakich uzgod−
nień, gdyż ustawa tego nie precyzuje.
4. Poprawka redakcyjna:
w § 10 ust. 3 powinno być „ustęp 1 i 2”

Z prac Prezydium Zarządu Głównego SGP
Zebranie w dniu 27.07.2004 r.
− Wysłuchano informacji o zaproszeniu Prezesa SGP na posiedzenie Sejmowej Podkomisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które
odbędzie się w dniu 28 lipca 2004 r. Zapoznano się z uwagami do projektu nowelizacji
Prawa, zgłoszonymi przez Kol. Jerzego Zielińskiego Przewodniczącego Klubu Ośrodków
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ustalono Główne tezy stanowiska
Stowarzyszenia w sprawie powyższego projektu.
− Przyznano jedną zapomogę w wysokości 600 zł.
− Zapoznano się z ofertą złożoną przez brokera MENTOR S.A., dotyczącą programu ubez−
pieczeniowego geodetów. Postanowiono przedstawić tę ofertę na najbliższym Zebraniu
Zarządu Głównego SGP.
Zebranie w dniu 7.10.2004 r.
− Przyjęto opinię Stowarzyszenia, przygotowaną przez Kol. Kazimierza Czarneckiego,
dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Opinia
została przygotowana w oparciu o Uchwałę XXXV Zjazdu Delegatów SGP i wnioski
nadesłane przez Kolegów wytypowanych przez Zarząd Główny SGP.
− Postanowiono zorganizować wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkurs
Jakości Prac Scaleniowych. Zatwierdzono regulamin Konkursu na rok 2004. Główne
zmiany dotyczą regulacji nagród oraz terminów. Zmiany wynikają z braku dotacji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczonych na nagrody.
− Rozpatrzono zaproszenie przesłane przez Stowarzyszenie Słowackich Geodetów i
Kartografów dla dwóch osób z SGP do udziału w VIII Konferencji o katastrze nieru−
chomości, która odbędzie się w dniach 21−22 października 2004 r. w Żylinie.
Postanowiono delegować: Kol. Elżbietę Biel z Krakowa i Kol. Jana Cegłę z Kalisza.
− Przyznano jedną zapomogę w wysokości 600 zł.
− Zapoznano się z uchwałą II Konferencji Naukowo – Technicznej z cyklu Aktualne zagad−
nienia wykonawstwa geodezyjnego na temat: ”Geodezja a projektowanie i budowa dróg
i autostrad po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
− Przyjęto opinie SGP, przygotowane przez Kol. Zenona Marca, do następujących projek−
tów rozporządzeń:

− Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać
wojewódzcy inspektorzy nadzoru, geodeci powiatowi i geodeci gminni (bez uwag).
− Ministra Infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (bez uwag).
− Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomoś−
ci (uwagi na str. 4 i 5)
Zebranie w dniu 21.10.2004 r.
− Zaakceptowano kandydatury Kolegów z oddziału białostockiego, katowickiego i poz−
nańskiego o nadanie im godności „Zasłużony Senior SGP”. Odpowiednia uchwała w tej
sprawie zostanie przedstawiona na zebraniu Zarządu Głównego SGP.
− Zapoznano się z apelem Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej, skierowanym do
Zarządu Głównego SGP w sprawie powołania samorządu zawodowego geodetów. Pod
apelem podpisali się również: Geodezyjna Izba Gospodarcza i Krajowy Związek
Pracodawców Firm Geodezyjno−Kartograficznych.
− Dyskutowano nad sprawą powołania Głównych Komisji SGP. Postanowiono wystąpić z
wnioskiem na zebraniu Zarządu Głównego o powołanie następujących Komisji i ich prze−
wodniczących
− Główna Komisja ds. Katastru Nieruchomości − Kol. Stanisław Cegielski
− Główna Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej − Kol. Janusz Walo
− Główna Komisja ds. Muzeum i Wystaw
− Główna Komisja Regulaminowo−Statutowa
− Kol. Andrzej Zgliński
− Główna Komisja Kwalifikacyjna
− Główna Komisja ds. Praktyk Zawodowych
− Zespół ds. Odznaczeń
− Kol. Andrzej Oruba
− Rada Techniczna Zespołu Rzeczoznawców SGP
− Rada Programowa Przeglądu Geodezyjnego
− Postanowiono wystąpić na zebraniu Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie uchwały
w sprawie przeznaczenia 100% z działalności gospodarczej na działalność statutową
Stowarzyszenia.
Włodzimierz Kędziora

Zebranie Zarządu Głównego SGP
Warszawa 21.10.2004 r.
W dniu 21 października 2004 r. odbyło się w Domu Technika w Warszawie Zebranie
Zarządu Głównego SGP
Zebranie otworzył Prezes SGP Kol. Kazimierz Czarnecki. Poprosił zebranych o uczcze−
nie chwilą ciszy zmarłego Członka Honorowego SKP prof. Michała Poczobutta –
Odlanickiego.
Następnie wręczył Kol. Grzegorzowi Wiśniewskiemu Prezesowi INTERGRAFU
POLSKA Złotą Odznakę Honorową SGP.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Nadanie godności Zasłużonego Seniora SGP.
3. Informacja o stanie prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy – Prawo
Geodezyjne i kartograficzne – dyskusja.
4. Przerwa.

5. Przyjęcie protokółu nr 1/2004 z zebrania Zarządu Głównego z dnia 8.07.2004 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich
za okres od 9.07.2004 r. do 4.10.2004 r.
7. Przyjęcie uchwały o wysokości składki dla członków Stowarzyszenia będących stu−
dentami.
8. Rozpatrzenie ofert współpracy dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej zawodowej – MENTOR S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW.
9. Powołanie Głównych Komisji SGP.
10. Powołania Przewodniczących Głównych Komisji SGP.
11. Zmiana wysokości przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej SGP na dzia−
łalność statutową Stowarzyszenia.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
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13. Zakończenie obrad.
Po przyjęciu porządku obrad, nadano następującym Kolegom godność „Zasłużonego
Seniora SGP”:
Oddział Białystok:
Oddział Katowice:
Oddział Poznań:
Zenonowi Matejczykowi
Stefanowi Mercikowi
Bogdanowi Twarogowskiemu
Linardowi Pikutowi
Czesławowi Piskorzowi
Edwardowi Kluge
Mikołajowi Muszyńskiemu
Romanowi Kabatowi
Stanisławowi Horodeckiemu
Następnie nowo wybrany Prezes Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji Kol.
Roman Pieczka (AGH Kraków) poinformował o przeprowadzonych wyborach i przedstawił
nowy Zarząd Klubu:
Przewodniczący
− Kol. Roman Pieczka Kraków
Wiceprzewodniczący
− Kol. Andrzej Rojek Kraków
W skład Zarządu wchodzą również przewodniczący Oddziałów:
Warszawa
− Kol. Kinga Węzka
Wrocław
− Kol. Leszek Trznade
Kraków
− Kol. Roman Pieczka
Olsztyn
− władze jeszcze nie wybrane
W kolejnym punkcie porządku obrad, Prezes SGP Kol. Kazimierz Czarnecki
przedłożył informację dotyczącą stanu prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy –
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Prace w Podkomisji sejmowej idą bardzo powoli.
Zapraszanych jest bardzo dużo osób, panuje „gadatliwość”. Taka organizacja prac nie pro−
rokuje szybkiego ich zakończenia i uchwalenia zmian w Ustawie. Swoimi uwagami na
temat prac w Podkomisji podzielił się również Kol. Krzysztof Cisek który z ramienia
Stowarzyszenia brał udział w kilku posiedzeniach. W dyskusji głos zabrało pięć osób,
wszyscy byli zgodni, że należy dołożyć wszelkich starań by prace nad nowelizacją Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego nabrały przyśpieszenia i aby Ustawa ta została jak
najszybciej uchwalona.
Zapoznano się z treścią pisma Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej
do Zarządu Głównego SGP, w sprawie powołania samorządu zawodowego. Osoby zabie−

rające głos w dyskusji, podtrzymywały dotychczasowe stanowisko SGP w tej sprawie (nie
ma potrzeby powoływania samorządu). Zdecydowano, że Prezydium Z.Gł., w oparciu o
dyskusję z zebrania, odpowie Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izbie Gospodarczej na
przesłany list.
Po przerwie, przyjęto: protokół nr. 1/2004 z zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia
8.07.2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 9.07.2004 –
4.10.2004 r.
Zdecydowano, że studenci, członkowie SGP będą płacić składkę członkowską w
wysokości 2 zł miesięcznie. Składka ta zostanie przeznaczona na działalność
Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.
Z kolei odbyła się prezentacja firm: MENTOR S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW.
Następnie powołano Główne Komisje SGP i ich Przewodniczących:
− Główną Komisję ds. Katastru – Przewodniczący Kol. Stanisław Cegielski
− Główną Komisję ds. Młodej Kadry Technicznej – Przewodniczący Kol. Janusz Walo
− Główną Komisję ds. Muzeum i Wystaw – vacat
− Główną Komisję Regulaminowo−Statutowa – Przewodniczący Kol. Andrzej Zgliński
− Główną Komisję Kwalifikacyjna – Przewodniczący Kol. Karol Szeliga
− Główną Komisję ds. Praktyk Zawodowych – vacat
− Główną Komisję ds. Etyki Zawodowej – Przewodniczący Kol. Stanisław Górczyński
− Główną Komisję ds. Szkolenia Ustawicznego – Przewodniczący Kol. Janusz Łopaciuk
− Radę Techniczną Zespołu Rzeczoznawców – vacat
− Radę Programową Przeglądu Geodezyjnego – vacat
− Zespół ds. Odznaczeń – Przewodniczący Kol. Andrzej Oruba.
Na wniosek Prezydium Z.Gł. Zarząd Główny SGP podjął decyzję o odprowadzaniu
100% zysku z działalności gospodarczej na cele statutowe Stowarzyszenia.
Na zakończenie zebrania, Prezes SGP serdecznie podziękował za aktywność i życzył
szczęśliwego powrotu do domu.
Tadeusz Kuźnicki

XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów
w Brydżu Sportowym
W dniach 22−24 października 2004 r. w Łańcucie odbyły się pod patronatem Głównego Geodety Kraju XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Brydżu Sportowym. Organizatorem
było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Koło nr 2 przy OPGK w Rzeszowie, a w jego imieniu działający Komitet Organizacyjny w składzie: Józef Wrona, Krzysztof Lichończak, Marek
Urbanek, Władysław Superson, Magdalena Jakubowicz, Lucyna Płonka.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego SGP Kol. Krzysztof Cisek.
W imprezie uczestniczyło 50 osób m.in. z Bielska Białej, Bolesławca, Gliwic, Katowic, Kluczborka, Koszalina, Krosna, Lublina, Łańcuta, Radomia, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia,
Wyszkowa.
W ciągu 3 dni zawodnicy rozegrali Turniej Indywidualny, Turniej Par – dwusesyjny i Turniej Teamów – dwusesyjny Ponadto prowadzona była punktacja długofalowa o tytuł
Absolutnego Mistrza Polski Geodetów w Brydżu Sportowym.
Obsługę sędziowską gwarantowali Panowie Leszek Łaciński i Wilhelm Szczepan – sędziowie licencjonowani.
Wyniki Mistrzostw (podajemy pierwszą dziesiątkę w turnieju indywidualnym, turnieju par oraz punktacji długofalowej. pierwszą piątkę w turnieju teamów):
Turniej indywidualny:
1. Krzysztof Sztompke − Radom
2. Tadeusz Knap −Warszawa
3. Roman Zabłocki − Kluczborg
4. Wiesław Lubański − Wyszków
5. Tadeusz Przybyło − Rzeszów
6. Jerzy Bednarz − Radom
7. Jerzy Ujma − Katowice
8. Robert Księżopolski − Wrocław
9. Stafan Miller − Bielsko Biała
10.Andrzej Dobrakowski − Bielsko Biała
Turniej par:
1. Mariusz Kozaczyński − Rzeszów
Tadeusz Przybyło − Rzeszów
2. Tadeusz Szemraj − Rzeszów
Józef Wrona − Rzeszów
3. Tadeusz Knap − Warszawa
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Wiesław Lubański −Wyszków
4. Wojciech Arczewski − SW
Jerzy Bednarz − Radom
5. Jan Kadula − Rzeszów
Roman Zabłocki − Kluczbork
6. Wojciech Łyskawa − Gliwice
Jerzy Ujma − Katowice
7. Marian Borowicz − Lublin
Wacław Buczkowski − Lublin
8. Ludwik Padewski − Koszalin
Jerzy Świętoń − Koszalin
9. Bolesław Janda − Gliwice
Aleksander Kolasa − Gliwice
10. Krzysztof Sztompke − Radom
Zdzisław Zmysłowski − Radom
Turniej teamów:
1. OPGK Rzeszów

Józef Wrona − Rzeszów
Mariusz Kozaczyński − Rzeszów
Tadeusz Przybyło − Rzeszów
Tadeusz Szemraj − Rzeszów
2. Bug Kluczbork
Roman Zabłocki − Kluczbork
Jacek Młyńczyk − Rzeszów
Jan Kadula − Rzeszów
Leszek Jarosz − Rzeszów
3. Warszawa
Józef Wernik − Warszawa
Maria Macieszczak − Warszawa
Mirosław Izdebski − Warszawa
Edward Ziembicki − Warszawa
4. Gliwice Gli/Kat
Wojciech Łyskawa − Gliwice
Jerzy Ujma − Katowice
Aleksander Kolasa − Gliwice
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Bolesław Janda − Gliwice
5. Radom
Edward Bednarz − Rzeszów
Wojciech Arczewski − SW
Krzysztof Sztompke − Radom
Zdzisław Zmysłowski − Radom

Punktacja długofalowa:
1. Tadeusz Przybyło − Rzeszów
2. Józef Wrona − Rzeszów
3. Mariusz Kozaczyński − Rzeszów
4. Tadeusz Szemraj − Rzeszów
5. Roman Zabłocki − Kluczbork
6. Tadeusz Knap − Warszawa
7. Wiesław Lubański − Wyszków
8. Jan Kadula − Rzeszów
9. Jerzy Bednarz − Radom
10.Krzysztof Sztompke − Radom

W OBIEKTYWIE GEODETÓW
FOTOINFORMACJE
XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów
w Brydżu Sportowym

Trofea do zdobycia w trakcie Mistrzostw

Uroczyste otwarcie Mistrzostw

W ferworze walki

Puchar przechodni zostaje w Rzeszowie

W przerwie turniejów uczestnicy biesiadowali w leśniczówce w Albigowej
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VI Dni Geodety na Mazowszu
− Brok nad Bugiem

Spotkanie koleżeńskie

VI Dni Geodety na Mazowszu − Brok nad Bugiem
Na kolejne „VI Dni Geodety na Mazowszu" w dniach 11−12 września 2004 r. zosta−
liśmy zaproszeni przez Koło Terenowe w Węgrowie i Warszawski Oddział Stowarzyszenia
Geodetów Polskich do Ośrodka „Binduga" w Broku nad Bugiem − miejscowości położonej w
centrum Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Ośrodek jest ładnie położony na prawym brzegu Bugu poniżej ujścia rzeki Brok i
bardzo ciekawie zagospodarowany. Posiada on mini−zoo, skansen, karczmę, część
hotelową i zadaszone miejsce do grilowania
Przy wejściu do Ośrodka naszą warszawską grupę przywitali przedstawiciele organi−
zatorów: Kol. Małgosia Plewka i Prezes Koła w Węgrowie kol. Sławek Tarkowski.
Zostaliśmy zakwaterowani w niedaleko usytuowanym Ośrodku „Nadrzecze" nad brzegiem
Bugu.
W spotkaniu uczestniczyły też grupy geodetów z Płocka, Komorowa, Węgrowa,
Siedlec, Sierpca. W sumie przyjechało 168 osób ze środowiska geodezyjnego. Wśród
zaproszonych gości m.in. był: Przedstawiciel Wojskowej Służby Geodezyjnej z Komorowa −
płk. Ryszard Kołacz, Geodeta Powiatowy z Siematycz − Pan Roman Łopaciuk, Geodeta
Powiatowy z Węgrowa − Pani Wanda Niedźwiedź oraz Sekretarz Generalny SGP − kol.
Włodzimierz Kędziora.
Pierwszego dnia przy pięknej słonecznej pogodzie w trakcie ogniska z grillem
przeprowadzono rozgrywki sportowe. Odbył się turniej w piłkę siatkową oraz rozegrano
konkursy: rzucanie piłką pod słońce do kosza i bieg czwórkami na nartach po trawie. Było
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W dniach 1−8 sierpnia Białostocki Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorga−
nizował XIV już wyprawę geodetów w świat.
Tym razem trasa naszej wyprawy wiodła do Chorwacji. Jej pierwszym etapem były
przepiękne wodospady w Plitwicach. Nasze oczarowanie cudownymi widokami, lazurem
jezior, kaskadami, podpływającymi do turystów ławicami ryb − było przeogromne.
W kolejnym etapie przejechaliśmy do regionu Kasteli położonego w środkowej
Dalmacji. Była tu nasza baza wypadowa do zwiedzania kolejnych miast w Chorwacji. Z
położonego nad brzegiem Adriatyku hotelu „Palace” udawaliśmy się do Trogiru, Splitu,
Narodowego Parku Rzeki Krka, Dubrownika. Przejazd wybrzeżem niemal całej Dalmacji
do miasta Dubrownika potwierdził zdanie wielu podróżników, iż piękniejszych widoków niż
oglądane z biegnącej wzdłuż Adriatyku wijącej się drogi nie ma w całej Europie.
Dodatkowym punktem naszej wycieczki był krótki pobyt w Bośni i Hercegowinie w
miejscowości Medjugorie. Wędrówka uczestników wycieczki na Górę Objawień, krótka
modlitwa oraz spotkanie setek tysięcy pielgrzymów, mówiących językami niemal całego
świata pozostawiło w nas ogromne wrażenia. Niestety po ośmiu dniach przyszedł czas
zakończenia wycieczki. Jak co roku snuliśmy plany dokąd poprowadzi nas los w 2005
roku.
Wszystkim uczestnikom wyprawy, a w skład grupy wchodzili geodeci z Warszawy,
Zambrowa, Bielska Podlaskiego, Ostrołęki, Białegostoku od pierwszego do ostatniego dnia
imprezy dopisywały wspaniałe humory.
Do zobaczenia za rok.
Tadeusz Jastrzębski
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
Wieczorem tradycyjna uroczysta kolacja wraz z zabawą taneczną przy kapeli odbyła
się w Karczmie Staropolskiej, mieszczącej się na terenie ośrodka „Binduga". Gospodarze z
Węgrowa sprawili nam prawdziwą ucztę staropolską. Czego tam nie było na stołach − samo
wiejskie jadło: smalec ze skwarkami, kiszone ogórki w garncach, wędzone kiełbasy wiszące
na drągach pod strzechą, salcesony i kaszanki na drewnianych deskach, szynki wędzone,
pasztet rozpływający się w ustach, chleb wiejski pieczony na liściach chrzanu, nie mówiąc
o ciastach drożdżowych. Ucztowano i bawiono się do białego rana.
Następnego dnia znów piękna pogoda sprzyjała relaksowi. Stosownie do zaintere−
sowań program dnia wypełniło: zwiedzanie mini−zoo i skansenu na terenie Ośrodka
Binduga, spacery nad brzegiem Buga, grzybobranie w pobliskich lasach oraz wycieczka do
Sobiboru. Poniektórzy spędzili czas rekreacyjnie w Ośrodku „Nadrzecze", prowadząc
wspólne geodetów rozmowy.
Żegnaliśmy się z łezką w oku i przyrzeczeniem spotkania się znów za rok. A gdzie?
Czas pokaże. Bo ...
Bo w naszej ferajnie, przyjęte jest:
Zabawić się fajnie i śpiewać też.
... Pożegnania to nie dla nas. O nie!
Wkrótce znów spotkamy się.
Ewa Sawicka

I Podlaskie Forum GIS

W dniach 2−4 września 2004 r., Zarząd Oddziału SGP zorganizował wspólnie z
Marszałkiem Województwa Podlaskiego – Geodetą Województwa i Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:
I Podlaski Forum GIS
nt. „Budowa Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej = 2004”
Obrady odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym „Oficerski Yacht Club RP Pacific
WOW” w Augustowie nad jeziorem Białym.
Wygłoszono 12 referatów.
Forum towarzyszyła wystawa sprzętu geodezyjnego i innych urządzeń niezbędnych
w pracy geodezyjnej. Eksponaty na wystawie prezentowały firmy:
− Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
Warszawa
− Intergraf Europa Polska
Warszawa
− KWANT
Ostrołęka
− OCE POLAND LTD Sp. z o.o.
Warszawa

Obrady zaszczycili swoją obecnością, między innymi:
Senator RP Pan Krzysztof Jurgiel
Główny Geodeta Kraju Pan Jerzy Albin
Dyrektor Generalny GUGiK Pan Tadeusz Kościuk
Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Bielański
Vicewojewoda Podlaski Pan Jerzy Półjanowicz
Vicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Krzysztof Tołwiński oraz wielu innych
gości.
W godzinach wieczornych odbyły się bardzo udane koleżeńskie spotkania. W ostat−
nim dniu odbyła się wycieczka statkiem po jeziorach augustowskich.

Spotkanie z seniorami w Oddziale SGP Białystok
W dniu 26 sierpnia 2004 r. w Domu Technika odbyło się kolejne spotkanie Prezydium
Zarządu Oddziału z członkami SGP będącymi emerytami bądź rencistami.
Zapoznano zebranych z pracami Zarządu Oddziału i Jego Prezydium. Ponadto
wygłoszono prelekcję na temat „nowoczesne metody zakładania i prowadzenia operatu
ewidencji gruntów i budynków”, obrazując to jednocześnie na ekranie.
Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bowiem większość uczestników

spotkania pamięta ewidencję gruntów w postaci mapy ewidencyjnej, rejestru gruntów i
innych załączników pisanych ręcznie.
Na zakończenie spotkania, przy wspólnym posiłku, wspominano techniki geodezyjne
stosowane w okresie ich czynnej pracy zawodowej.
Czesław Lech

Spotkanie z członkami SGP (emerytami i rencistami)

Powitania: Prezes GUGiK Jerzy Albin, Iwona Walczak, Ewa Danielewska (odwrócona),
Hanna Szulwic, Ryszard Krzyżanowski

Wykład: prof. Kazimierz Czarnecki, obok Henryk Siuda

... w kolejce po piwo... Na pierwszym planie Sylwia Kowalska

... po „dzika”: szafarz Ryszard Chyliński, Bolesław Krysztofczyk, Iwona Rakowska

Pląsający: z Prezesem Henrykiem Siudą i fotografujący Zbigniew Kiełpiński

Zwycięska drużyna w meczu „Powiat Świecki” − „Reszta Świata” po odebraniu nagrody
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VI regionalny zjazd geodetów Pomorza i Kujaw
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Staraniem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy i geodetów ze Świecia
odbyło się spotkanie. Było to już szóste spotkanie − które odbyło się w dniach 4 i 5 wrześ−
nia 2004 roku w Tleniu − geodetów Pomorza i Kujaw. Hasło zjazdu − GEODEZJA JEST
PIĘKNA − zaproponowane przez uczniów szkoły geodezyjnej w Toruniu, przyjęto z
uznaniem.
Miejsce zjazdu i jego program zachęciły wiele koleżanek i kolegów do licznego w nim
udziału. Bo było nas dziewięćdziesięciu dziewięciu − w sztuce zawodu geodezyjnego
doświadczonych i młodych jej adeptów. W zjeździe uczestniczyli szefowie i pracownicy
wielu firm geodezyjnych, działających na terenie województwa kujawsko−pomorskiego, a
także pracownicy urzędów geodezyjnych. W spotkaniu uczestniczyli też geodeci z Łodzi i
Berlina. Swoją obecnością uświetnili zjazd znamienici goście z Jerzym Albinem Głównym
Geodetą Kraju, Karolem Bogaczykiem reprezentującym Wojewodę Kujawsko−
Pomorskiego, Marzeną Kempińską Starostą Świeckim, Michałem Grabskim Wójtem Gminy
Osie oraz Kazimierzem Czarneckim Prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Dobry nastrój towarzyszył uczestnikom zjazdu przez całe spotkanie, czemu sprzyjała
wspaniała słoneczna pogoda, sprawna organizacja i dobre warunki zakwaterowania, a
nade wszystko przyroda i klimat Borów Tucholskich.
Zjazd otworzył Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy Henryk
Siuda. Powitał uczestników zjazdu i zaproszonych gości. Podziękował wszystkim, którzy
wsparli organizację zjazdu. Mocno podkreślił życzliwą przychylność dla zjazdu wójta gminy
Osie Michała Grabskiego; podziękował również szefom firm, które wsparły materialnie
organizację zjazdu: OPGK w Bydgoszczy, GEOSERVEX w Bydgoszczy, GEOPLAN w Białych
Błotach, firmę G. Kaji w Świeciu oraz GEMAT w Bydgoszczy.
Gospodarze terenu: Marzena Kempińska i Michał Grabski witając uczestniczących w
spotkaniu geodetów, zapewnili o swej życzliwości dla nich; stanowią bowiem istotny ele−
ment porządkujący ład przestrzenny i gospodarczy w terenie. Pani Marzena Kempińska
mówiła z uznaniem o geodetach jako elitarnej grupie zawodowej i towarzyskiej, której
znaczenie w życiu powiatu świeckiego jest ogromne. Jest też przekonana, że akcentowanie
plagi korupcji wśród geodetów nie jest uzasadnione. Pan Michał Grabski żartobliwie odniósł
się do tak licznego grona geodetów przebywających w Tleniu, mówiąc, że powoduje to
największe zagęszczenie geodetów na metr kwadratowy gminy w skali kraju. Jest przeko−
nany, że dzień ten przejdzie do annałów gminy Osie i wierzy, że nie jest to ostatni zjazd
geodetów w Tleniu. Życzył, aby pogoda i przyroda Borów Tucholskich sprzyjała dobremu
samopoczuciu uczestników spotkania.
Życzenia Wojewody Kujawsko−Pomorskiego Romualda Kosieniaka skierowane do
uczestników zjazdu odczytał Karol Bogaczyk. Zawarto w nich uznanie dla aktywnej roli
Stowarzyszenia w środowisku zawodowym geodetów, otwartości na współpracę z adminis−
tracją rządową i samorządową, dbałości o rozwój i popularyzację zagadnień technicznych
i ekonomicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także wdrażania najnowszych osiąg−
nięć naukowych, podnoszenia poziomu wiedzy i kultury technicznej i kwalifikacji oraz
kształtowania etyki zawodowej członków Stowarzyszenia. List kończą życzenia udanego
przebiegu zjazdu i pomyślności życiowej jego uczestników.
O aktualnych problemach polskiej geodezji mówili Kazimierz Czarnecki i
Jerzy Albin.
Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich prof. Kazimierz Czarnecki nawiązał do
hasła zjazdu, mówiąc, że jest ono bardzo wymowne, tym bardziej, że sformułowali je
uczniowie szkoły geodezyjnej. Hasło GEODEZJA JEST PIĘKNA ułatwia mu wystąpienie przed
Zjazdem. Wyznał, że czuje się dłużnikiem Oddziału, bo mimo kilku wcześniejszych
zaproszeń, dopiero dzisiaj może spełnić dawane obietnice. Dodał też, „że to moralne
zobowiązanie zostało spotęgowane przez nadanie mi pięknego medalu 'Za zasługi dla
Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy'. Uczestnikom Zjazdu przekazał
pozdrowienia od Zarządu Głównego, który w nowym składzie istnieje od trzech miesięcy.
Prezes Czarnecki mówił o różnych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
które bywało „wylęgarnią" grup interesów. Jednak SGP jest naszym wspólnym dobrem
wszystkich geodetów. Z satysfakcją przyjął informację o tym, że na Pomorzu i Kujawach
jest praca dla wszystkich geodetów.
Nowy Zarząd Główny organizuje się po XXXV Zjeździe. W uchwale tego Zjazdu przyję−
to, że potrzebny jest centralny organ administracji geodezyjnej i kartograficznej i nie może

być od tego żadnych odstępstw. Nie mogą być dalej tolerowane zamysły, aby „geodezyjny
kwiatek wpiąć do budowlanej kufajki". Inne sprawy istotne dla geodezji, a tym samym i
Stowarzyszenia to:
" system katastralny winien, obok geodezji, stanowić istotę administracji geodezyjnej
państwa, tworzyć system informatyczny o przestrzeni gospodarczej kraju i pozostawać
w gestii geodetów, jeśli chcemy zachować tożsamość zawodową geodezji;
" uzyskiwanie uprawnień i system permanentnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez ciągłe szkolenie oraz certyfikowanie kwalifikacji; musimy robić to co wcześniej
stało się w innych krajach; polska geodezja ma też coś do zaoferowania innym, np.: sys−
tem centralnego organu administracji geodezyjnej jakim jest GUGiK; mamy dobre pod−
stawy do pełnej informatyzacji geodezji i kartografii; może jesteśmy rozrzutni i brak
nam doskonałości organizacyjnej;
" „korupcja w geodezji": w nawiązaniu do słów pani Starosty, która powiedziała, że
wszystkie grupy zawodowe cechuje skłonność do korupcji, Prezes Czarnecki wskazuje
na potrzebę przyjęcia właściwych uregulowań prawnych, które problem ten uregulują
poprzez możliwość wykonywania dodatkowej pracy przez urzędników. Np.: poprzez
powołanie zespołu biegłych sądowych i rzeczoznawców przy zarządach oddziałów
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Geodetów Polskich nie jest po stronie żadnej grupy
interesów; trzeba zdać sobie sprawę, że hasło korupcji w geodezji jest nadużywane,
bowiem spokojnie rzecz oceniając można raczej mówić o nieprawidłowym dostępie
urzędników do prac geodezyjnych. Trzeba to wyjaśniać, bo taka uproszczona ocena nas
wszystkich geodetów mocno dotyka i boli.
Wystąpienie swoje Prezes Czarnecki zakończył mówiąc: GEODEZJA JEST PIĘKNA,
a zatem życzę wam towarzysze zawodu pozostawania „techniczną śmie−
tanką towarzystwa"; przypomnijmy sobie, że kiedyś, gdy geodeta przyjechał
na wieś, to grał z księdzem i wójtem w karty.
Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin przedstawił zebranym niektóre sprawy, które są
przedmiotem pracy w Urzędzie.
1. Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia. Została powołana Komisja,
składająca się z 62 osób. Poprzednia liczyła 150 osób, jednak spora ilość jej członków
nie uczestniczyła w pracach. Przewodniczącym Komisji jest Prezes Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Posiedzenie Komisji, na którym będą ustalone terminy pierwszych
egzaminów, przewidziano na 15 września 2004 roku.
Do Komisji wybrano osoby, które spełniały następujące kryteria:
" nie jest pracownikiem centralnych organów administracji,
" posiada co najmniej uprawnienia z trzech zakresów i jest wskazana przez organiza−
cje społeczno−zawodowe,
" posiada sporadycznie występujące zakresy, takie jak 6 i 7.
Przy wyborze członków, spośród 200 zgłoszonych kandydatur, ograniczono liczbę pro−
fesorów geodezji i osoby „wiekowe", które bardzo dawno uzyskały uprawnienia. Na
egzamin składa się test ogólny oraz egzamin pisemny i ustny z przepisów prawa.
Musi wzrosnąć opłata za egzamin do kwoty 750.− złotych. Pytania egzaminacyjne
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Na ostatnich egzaminach pozytywne
wyniki uzyskiwało od 40 do 60 procent uczestników.
Geodeci spoza kraju, chcący wykonywać prace geodezyjne w Polsce będą musieli
najpierw zdać egzamin ze znajomości polskiego prawa i języka polskiego.
2. Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Przewiduje się potrzebę wery−
fikowania swoich uprawnień zawodowych. Mogą to być studia, kursy specjalistyczne, a
nie koniecznie egzaminy przed komisją kwalifikacyjną. Jest to propozycja słuszna i
chyba sprawiedliwa. Bo geodezja choć piękna, to dzisiejsza geodezja to coś innego niż
ta, której się uczyliśmy; dzisiaj to bardziej geomatyka. Wieża triangulacyjna dla wielu
młodych geodetów to coś egzotycznego i odległego. Nowe narzędzia, technologie i
potrzeby gospodarki skłaniają do myślenia o ciągłym szkoleniu się.
3. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mimo pewnych zastrzeżeń, nowelizacja
ustawy jest pewnym istotnym postępem. Następuje wyraźne przedefiniowanie wstydli−
wej ewidencji gruntów i budynków na kataster, jak też dodefiniowanie pojęcia prace
geodezyjne i kartograficzne. Stan obecny dwóch władz (służb) geodezyjnych na
poziomie wojewódzkim tworzy układ, w którym powstają wolne pola albo obszary kon−
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fliktów. Zagadnienie to potęguje się jako rezultat nacisków politycznych, sprzeczności
doraźnych interesów, ambicji personalnych osób na tych urzędach. Potrzebna jest jedna
służba geodezyjna. Geodezji jest potrzebny spokój, a „majstrowanie" w przepisach
prawa jest dla geodezji szczególnie niebezpieczne. Dziękuje za wsparcie od organizacji
i osób w okresie trudnym, kiedy podjęto próbę likwidacji GUGiK. Postrzeganie geodety
przez „Matiniaka" pokutuje jednak jeszcze w wielu miejscach. Dlatego dyskusja o
pozostawaniu geodezji w dziale budownictwa i infrastruktury, czy też przejście do dzia−
łu administracji jest na czasie, choć zdecydowaną większość prac geodeci świadczą na
rzecz administracji. Stąd coraz więcej głosów opowiadających się za powrotem geodezji
do działu spraw wewnętrznych i administracji. Doświadczyliśmy dobitnie, jak niefor−
tunne było umiejscowienie geodezji w ministerstwie infrastruktury.
4. Wielozadaniowy kataster nieruchomości. Pełna realizacja katastru nieruchomoś−
ci umożliwi zbudowanie jednolitego systemu informatycznego kraju. Zintegrowany sys−
tem katastralny IPE umożliwi weryfikację informacji zawartych w rejestrze gruntów i
budynków, PESEL, REGON oraz w księdze wieczystej. Będzie to oznaczać, że wszelkie
zmiany w tych rejestrach mogą być weryfikowane natychmiast, błyskawicznie i jednoz−
nacznie. Obecnie jest sześć obiektów (powiatów) w opracowaniu pilotażowym, a będzie
niebawem 185 powiatów. Baza danych źródłowych będzie pozostawać w powiecie, a IPE
pozwoli na weryfikowanie danych przez porównanie z danymi zawartymi w innych
rejestrach powiatowych. Na prace przeznacza się 1.5 mld złotych (trochę z tej kwoty
będzie pochodzić z Unii Europejskiej). Można się spodziewać, że w roku 2007 będzie w
Polsce najnowocześniejszy a ściślej: najsprawniejszy, w Europie, a może i w świecie sys−
tem informatyczny.
5. Informatyzacja informacji o przestrzeni gospodarczej. Druga sprawa związana
z unowocześnieniem informacji geograficznej to informatyzacja informacji o przestrzeni
gospodarczej i ułatwienie sięgania do niej przez zainteresowanego obywatela. Ze
współdziałania z wojskową służbą geograficzną powstaje cyfrowa mapa w skali
1: 50000.
6. System IACS. Na potrzeby systemu IACS do końca 2005 roku − na podstawie zdjęć
otrzymanych w latach 2003, 2004 i 2005 −będzie opracowana ortofotomapa dla
obszaru całego kraju. Potem będzie następować jej odnawianie w cyklach pięcioletnich,
co oznacza, że co roku dokona się aktualizacji 20% jej pokrycia. Mapa ta będzie
skierowana do województw, z zaleceniem jej podziału na poszczególne powiaty, aby
służyły potrzebom gospodarczym w starostwach. Udział geodetów w systemie IACS
domaga się wyrażenia wielkiego podziękowania pod adresem obecnych za wykonanie
gigantycznej pracy. Wyniki tej pracy służą bezpośrednio uzyskaniu dopłat dla rolników.
Przedsięwzięcie udało się, mimo dania geodetom tych zleceń w ostatniej chwili, a można
za postronnymi obserwatorami powtórzyć, że nastąpiło to zbyt późno i przyczyniło się
do niepokojącego spiętrzenia prac i pomniejszenia osiągniętej przez jednostki wyko−
nawcze zyskowności.
Jako członek Stowarzyszenia istniejącego od 85 laty i które trwa, rozwi−
ja się, młodnieje i pięknieje jest dumny z jego żywotności. Podkreśla walory
spotkania geodetów Pomorza i Kujaw w Tleniu i dziękuje tym, którzy trudzili
się, aby je przygotować. Zapewnia też o woli i chęci uczestniczenia w takich
spotkaniach w przyszłości.
W godzinach popołudniowych uczestników spotkania zajmowało rozwiązywanie
terenowych zadań geodezyjnych, wyścigi „melexem" oraz mecz piłki nożnej, który roz−
grywały drużyny „Powiat Świecki" i „Reszta Świata".
W tyczeniu prostej przez przeszkodę wzięło 12 osób. Najtrafniej tyczenia dokonali
Krzysztof Narewski, Stanisław Hiller i Bernard Rinc.
W rozwiązywaniu zadania polegającego na wyznaczaniu różnicy wysokości oraz
określaniu odległości między dwoma punktami wzięło udział 26 osób. Najbliższe prawdzi−
wych wielkości były szacunki Karola Bogaczyka, Andrzeja Kiełpińskiego, Jana
Rybczyńskiego i Wiolety Emerle.
Znaczne poruszenie i zainteresowanie wśród zebranych wywołało rozwiązanie zada−
nia polegającego na odszukaniu podziemnego znaku stabilizacyjnego na podstawie
topograficznego szkicu punktu. Zadanie poległo na odszukaniu znaku, którego położenie
na szkicu określono w „stopach własnych" geodety osadzającego znak. Zespoły wykonu−
jące zadanie otrzymały stosowne narzędzia: stare, pordzewiałe odcinki ruletek, calówki,
saperki i łopatki do piasku; nadto członkowie zespołów mieli „własne stopy" i węgiełnice
„ręka−oko". Zadanie wymagało, od uczestniczących w zabawie, namysłu, cierpliwości i
doświadczenia terenowego. Rozwiązywaniu zadania towarzyszyła liczna grupa przyjaźnie
nastawionych obserwatorów z Głównym Geodetą Kraju i Wojewódzkim Inspektorem
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Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Cierpliwa praca, choć nie bez potknięć i nieu−
danych prób, doprowadziła do odszukania przez poszczególne zespoły, znaków, które
okazały się być trofeum, wieńczące osiągnięty sukces i łagodzące poniesione trudy, w
postaci dużej butelki klarownego napoju Sobieski. Spośród konkurujących zespołów
najsprawniejszy był zespół Zbigniewa Kiełpińskiego, a potem Stanisława Hillera, Bolesława
Krystowczyka i Jarosława Kaszewskiego.
Dla pań zorganizowano jazdę na czas „melexem". Do zawodów stanęło dziesięć pań,
z których najszybciej pojechały: Honorata Adamska, Dorota Kolańczyk i Halina
Krystowczyk.
Spośród uczestników zjazdu wyłoniono dwie drużyny piłkarskie: „Powiat Świecki" i
„Reszta Świata". Rozgrywany mecz był interesującą próbą sił, sprawności, ambicji i możli−
wości sportowej rywalizacji osób, których aktywność w życiu zawodowym różni się mocno
od tej na boisku piłkarskim. Gra, prowadzona pod okiem doświadczonego sędziego, nie
wyczerpała nadmiernie zawodników, choć było wiele akcji udanych i przeprowadzonych
skutecznie przez graczy obu stron. Przy dopingu i aplauzie wielu widzów, gra obu drużyn
przez długi czas była wyrównana. W drugiej części meczu, większą walecznością i
skutecznością popisywali się zawodnicy drużyny „Powiatu Świeckiego", która zmogła
„Resztę Świata" w stosunku 5:2 celnych bramek.
W godzinach przedwieczornych uczestnicy zjazdu zgromadzili się na polanie nad
potokiem, gdzie pod okiem pana Rysia Chylińskiego przygotowano poczęstunek dla utru−
dzonych w rozwiązywaniu zadań geodezyjnych i rozgrywkach piłkarskich oraz wszystkich
osób−, które obserwowały te zmagania. Na zgłodniałych czekał pieczony dzik z kaszą i
kapustą, jak też potrawy z grilla −karkówka, kaszanka i kiełbasa. Pragnienie można było
zaspokoić piwem z beczki, nalewanym do okolicznościowych szklanic, przygotowanych dla
uczestników jako upominek ze zjazdu. Wieczorne godziny spotkania upływały w atmo−
sferze pogodnych i swobodnych rozmów, nad którymi unosiła się biesiadna pieśń, wzmac−
niana dźwiękami „trzech gitar", kunsztownie brzmiących w rękach Jana Prusaczyka,
Jakuba Szulwica oraz Haliny i Bolesława Krystowczyków. Wspólne biesiadowanie mijało.
Gdy nieboskłon pociemniał i osiągnął barwę ciemnego granatu, przyszła pora do
przejście na kolację, przygotowaną w sali, gdzie zabawa i tańce trwać miały do białego
rana. Spotkanie przy stole było okazją do rozmów, wzniesienia okolicznościowych toastów,
ale przede wszystkim dało pretekst do zabawy tanecznej − przy łagodnie brzmiącej, a
żywej muzyce, wykonywanej przez śpiewającego człowieka orkiestrę − która w swój wir
porywała wszystkich.
Przed północą nastąpiło uhonorowanie i nagrodzenie osób, które w rozwiązywaniu
zadań geodezyjnych i grach sportowych okazały się najsprawniejsze i najskuteczniejsze.
Wręczenie nagrody − piłki nożnej według wzoru Mistrzostw Europy 2004 − zwycięskiej
drużynie Powiat Świecki w meczu z drużyną Reszty Świata zostało przyjęte z ogromnym
aplauzem. Jego punktem szczytowym był „taniec radości ze zwycięstwa", brawurowo
wykonywany przez zespół powstały ad hoc z pań kibicujących zwycięskiej drużynie. Po tym
wybuchu „świeckiego patriotyzmu" nastąpił powrót do parkietowych igrców i popisów.
Niektórzy zaczęli skłaniać się do umizgów Morfeusza i opuszczali salę, aby oddać się
w jego objęcia. Wielu trwało jednak przy stole, rozmowach, toastach i tańcach do rana,
kiedy wstawała różowa jutrzenka, zapowiadając pogodną i słoneczną niedzielę.
Na wytrwałych, czekała po śniadaniu, możliwość wzięcia udziału w grach sportowych.
Wolą większości zainteresowanych otwarto rozgrywki w strzelaniu z łuku i z karabinka
pneumatycznego. Do konkursu stanęła grupa 28 łuczniczek i łuczników, których zapał
tylko częściowo był adekwatny do uzyskiwanych wyników. Najlepszą łuczniczką okazała
się Sylwia Kowalska. Również strzelanie z karabinka pneumatycznego znalazło zaintere−
sowanie grupy liczącej 29 osób. Spośród nich najskuteczniejszym okazał się Krzysztof
Narewski.
Zawody strzeleckie przybliżyły porę zakończenia zjazdu. W czasie spotkania przy
obiedzie wręczono nagrody najlepszym łuczniczkom i łucznikom oraz strzelcom.
W ten sposób wyczerpał się porządek zjazdu i nastąpił moment jego zakończenia.
Zamykając zjazd Prezes Henryk Siuda podziękował wszystkim uczestnikom za akty−
wny w nim udział, za liczne angażowanie się w realizację proponowanych na nim zajęć i
wytrwałość w pozostawaniu w dobrym nastroju i wzajemnej życzliwości. Wyraził nadzieję,
że organizacja zjazdu i jego program spełniły oczekiwania uczestników. Z przekonaniem,
że to co w Tleniu było dobre, warto wykorzystać w przyszłości, zaprosił wszystkich geode−
tów Pomorza i Kujaw do uczestniczenia w VII regionalnym zjeździe geodetów, który
odbędzie się w czerwcu 2005 roku.
Notował Stanisław Maran Wiliński
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Nagrody Ministra Infrastruktury 2004
W zasięgu opieki Ministerstwa Infrastruktury znajdują się m.in.: architektura,
budownictwo, planowanie przestrzenne i urbanistyka oraz geodezja i kartografia.
Kontynuując wieloletnią tradycję, Minister przyznał w 2004 roku nagrody za wybitne
osiągnięcia twórcze i naukowe w tych dziedzinach.
Do Konkursu zgłoszono 56 wniosków z całego kraju w tym:
# 38 z dziedziny architektury i budownictwa
# 8 z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki
# 10 z dziedziny geodezji i kartografii.
W wyniku prac Komisji Nagród przyznano 17 nagród, w tym 2 pierwszego, 7
drugiego oraz 8 trzeciego stopnia. Największą grupę nagrodzonych prac stanowią projek−
ty zrealizowanych budynków i obiektów inżynierskich. Nagrodzono prace badawcze i stu−
dialne z dziedziny budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki oraz projekty
nowych technik geodezyjnych. Prace studialne dotyczą problemów rewaloryzacji zabytków
miejskich o walorach historycznych, a także decyzji planistycznych, związanych z działa−
niami proekologicznymi. Sukces odniósł projekt mostu przez rzekę Dziwnę w Wolinie o
rozpiętości 165 m, cechuje go klarowna konstrukcja łukowa z podwieszoną konstrukcją
jezdni. Pierwszą nagrodę uzyskał również system map tyflologicznych wykonanych w
grafice wektorowej na papierze puchnącym. Jest to doskonała pomoc dla osób
niewidomych oraz słabo widzących.
Nagrody drugiego stopnia dotyczą: architektury i budownictwa (4 prace) planowania
przestrzennego (2 prace), oraz geodezji i kartografii (1 praca).
Nagrody trzeciego stopnia także dotyczą architektury i budownictwa (6 prac), po jed−
nej z planowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii.
Wśród nagród dominują zdecydowanie prace z dziedziny architektury użyteczności
publicznej zarówno ilością (7 prac), jak i wyróżniającą się jakością. Prezentowane są pro−
jekty z zakresu: sportu (wielozadaniowa kryta pływalnia), edukacji i szkolnictwa oraz
służby zdrowia i administracji. W 2004 roku słabo reprezentowana jest zabudowa
mieszkaniowa oraz brak projektów architektury przemysłowej.
Z dziedziny geodezji i kartografii nagrody otrzymały następujące prace:
NAGRODA I STOPNIA
„Opracowanie i wdrożenie technologii sporządzania map tyflologicznych
dla niewidomych i słabo widzących w grafice wektorowej
na papierze puchnącym”
Za wysokie, doświadczalne sprawdzone walory, a szczególnie:
# czytelność mapy
# dobrą percepcję przez wprowadzenie specjalnych oznaczeń, opisów brailowskich i
znaków powierzchniowych,
# przyśpieszenie procesu redagowania i reprodukowania map tyflologicznych dla
szerokiego grona odbiorców, inwalidów wzroku.
Dla zespołu w składzie:
Alina TALUKDER
Marek JAKUBOWSKI
Nauczyciele w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińsku.

NAGRODA II STOPNIA
„Twórcza adaptacja nowych definicji systemów odniesienia do wyznaczania
parametrów ruchu obrotowego ziemi i wyznaczania globalnych
współrzędnych geodezyjnych”
Za wysokie walory twórcze, a szczególnie;
# rozwiązanie koncepcyjno−teoretyczne, wdrożone do obliczenia pozycji współrzęd−
nych w nowoczesnym barycentrycznym układzie, jednolitym w całej Europie
zachodniej, przy opracowaniu sieci EUREF i jej poskiej części POLREF,
# podanie ciągu algorytmów umożliwiających wprowadzenie do praktyki geo−
dezyjnej sposobu obliczania precyzyjnych obserwacji astronomicznych i geo−
dezyjnych.
Autorzy opracowali Rocznik Astronomiczny w pełni realizujący zalecenia
Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki.
Dla zespołu w składzie:
Jan KRYŃSKI
Marcin SĘKOWSKI
Instytut Geodezji i Kartografii
NAGRODA III STOPNIA
„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o terenie
województwa pomorskiego
Za walory twórcze, a szczególnie:
# indywidualne (bez wzorców działania tego typu systemów informacji regionalnej),
metodyczne podejście do problematyki informacji zintegrowanej,
# trafne rozwiązanie kompleksowości informacji,
# sposób kontroli jednoznaczności danych oraz ich aktualności.
System powstał w oparciu o niezależnie funkcjonujące moduły informacyjne.
Dla zespołu w składzie:
Krystian KACZMAREK
Jarosław T. CZOCHAŃSKI
Sławomir SZYMAŃSKI
Krzysztof LEMAŃCZYK
Henryk ZACHODNI
Aleksandra RUDZIŃSKA
Bohdan PACHNIEWICZ
Damian HENNIG
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Wycieczka Oddziału
Łódzkiego
W dniach 14-20.06.2004 r. Oddzia≥ £Ûdzki SGP zorganizowa≥
wycieczkÍ na trasie £Ûdü ñ Wilno ñ Ryga ñ Tallin ñ Petersburg.
W Wilnie zwiedzono Stare Miasto z Ostrπ Bramπ, KoúciÛ≥ åw.
Piotra i Paw≥a, KatedrÍ, Cmentarz na Rossie.
W Rydze oglπdaliúmy przepiÍkny zespÛ≥ úredniowiecznych
kamieniczek, tzw. ÑTrzej Braciaî, Stare Miasto, Wielkπ i Ma≥π
GildiÍ oraz KatedrÍ.
Tallin zachwyci≥ nas przeurokliwym Starym Miastem i basztami obronnymi. Zwiedziliúmy takøe wzgÛrze Tomma.
W Petersburgu TwierdzÍ Pietropaw≥owskπ. KatedrÍ åw. Piotra
i Paw≥a z grobami carÛw Rosji, SobÛr Smolny, klasztor Aleksandra
Newskiego, krπøownik Aurora, Cypel Wyspy Wasilewskiej.
Wieczorem uczestniczyliúmy w Ñwieczorze rosyjskiej muzyki i
dok. na str. 12
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taÒcaî, Gdzie nasz kolega, wraz z zespo≥em folklorystycznym,
wystπpi≥ na scenie, za co zosta≥ nagrodzony owacjπ na stojπco od
miÍdzynarodowej publicznoúci. W Petersburgu zwiedziliúmy takøe
Ermitaø ñ skarbnicÍ sztuki rosyjskiej i úwiatowej, Letni Pa≥ac,
SobÛr Izaaka, Newski Prospekt. Oglπdaliúmy takøe petersburskie
bia≥e noce. Odwiedziliúmy Carskie Sio≥o, Pa≥ac carycy Katarzyny
oraz przepiÍknπ Bursztynowπ KomnatÍ.

Zarządy Sekcji Naukowych SGP
i Klubu ODGiK

w kadencji 2004−2007

ODZNACZENIA
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich nadał godność „Zasłużony Senior SGP”
następującym Koleżankom i Kolegom:
Oddział SGP w Białymstoku
1. Zenonowi MATEJCZYKOWI
2. Mikołajowi MUSZYŃSKIEMU
3. Linardowi PIEKUTOWI
Oddział SGP w Kaliszu
1. Józefowi MICHAŁOWSKIEMU
2. Józefowi MACHLAŃSKIEMU
3. Annie TYMA
Oddział SGP w Katowicach
1. Stefanowi MERCIKOWI
2. Czesławowi PISKORZOWI
Oddział SGP w Kielcach
1. Józefowi MICHAŁOWSKIEMU
2. Edwardowi CZWAKIELOWI
3. Zbigniewowi BRZOZOWSKIEMU
Oddział W Krakowie
1. Adamowi KONCEWICZOWI
2. Joannie KRYGIER
3. Tadeuszowi ŁAKOMSKIEMU
Oddział SGP w Lublinie
1. Bazylemu ALEKSIEJUKOWI

2. Henrykowi FIRLEJOWI
3. Józefowi KUNIE
4. Zenonowi ROZWAŁCE
Oddział SGP w Poznaniu
1. Stanisławowi HORODECKIEMU
2. Romualdowi KABATOWI
3. Edwardowi KLUGE
4. Bogdanowi TWAROGOWSKIEMU
Oddział SGP we Wrocławiu
1. Alicji DORZAK
2. Stanisławowi GWIZDALSKIEMU
3. Lechowi JĘCZMYKOWI
4. Władysławie LEOPOLSKIEJ
5. Bolesławowi LUDZIAKOWI
6. Ziemowitowi SULARZOWI
7. Lesławowi SZLINGOWI
8. Andrzejowi ŚWIĄTKIEWICZOWI
9. Tadeuszowi WABISZCZEWICZOWI
10. Stanisławowi WÓJTOWICZOWI
11. Sylwestrowi ZGOLIŃSKIEMU

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetakcji
Przewodnicząca
Kol. Aleksandra BUJAKIEWICZ
Wiceprzewodniczący
Kol. Józef JACHIMSKI
Wiceprzewodniczący
Kol. Romuald KACZYŃSKI
Sekretarz
Kol. Zdzisław KURCZYŃSKI
Sekretarz
Kol. Piotr SAWICKI
Członkowie Zarządu
Kol. Ryszard PREUSS, Kol. Leszek KOLONDRA,
Kol. Wiesław WOLNIEWICZ, Kol. Krzysztof KONIECZNY,
Kol. Robert LACH, Kol. Robert RACHWAŁ
Klub Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Przewodniczący
Kol. Jerzy ZIELIŃSKI
Wiceprzewodniczący
Kol. Tadeusz JASTRZĘBSKI
Członkowie Zarządu
Kol. Marta DOBROWOLSKA, Kol. Elżbieta JEZIERSKA,
Kol. Agata MILKIEWICZ, Kol. Krzysztof SZWAJA,
Kol. Wojciech TOKARSKI
Sekcja Geodezji Wyższej
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Szkice Kolegi Konstantego Krupowicza
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Wiadomości

Zebranie Zarządu Głównego SGP
Grybów 08.07.2004 r.
W dniu 8 lipca 2004 roku odby≥o siÍ w Grybowie w Oúrodku
Politechniki Warszawskiej, zebranie Zarzπdu G≥Ûwnego SGP.
Przed obradami, uczestnicy zebrania zapoznali siÍ z pracami
wykonywanymi przez studentÛw podczas praktyk odbywajπcych
siÍ w Grybowie, z ich tematykπ, a takøe z nowoczesnym sprzÍtem
geodezyjnym, w jaki wyposaøone sπ zespo≥y.
Na poczπtku zebrania, wszystkich przyby≥ych, powita≥ Prezes
Oddzia≥u SGP w Nowym Sπczu Kol. Marian Ryczek, poczym
wrÍczy≥ kaødemu regionalny upominek. NastÍpnie g≥os zabra≥
Prezes SGP Kol. Kazimierz Czarnecki serdecznie witajπc uczestnikÛw zebrania w tym przedstawicieli miejscowych w≥adz. Z kolei
g≥os zabierali: przedstawiciel starosty i Burmistrz Miasta Grybowa
Pan Wojciech ålusarski.

Powo≥ano rÛwnieø Przewodniczπcego Zespo≥u Legislacyjnego
ktÛrym zosta≥ Kol. Zenon Marzec.
Wyznaczono KolegÛw Kazimierza Czarneckiego i Krzysztofa
Ciska na przedstawicieli SGP do Rady Krajowej FSNT NOT.
W sprawach rÛønych i wolnych wnioskach Sekretarz
Generalny SGP poinformowa≥, øe projekt nowelizacji Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego znajduje siÍ juø w Sejmie RP.
Projekty aktÛw wykonawczych sπ umieszczone na stronie internetowej GUGiK. Przed zebraniem kopie tych dokumentÛw na p≥ycie CD otrzymali Koleøanki i Koledzy. Zaproponowa≥, aby powo≥aÊ
grupy tematyczne do zaopiniowania projektÛw: ustawy i aktÛw
wykonawczych. Do poszczegÛlnych grup zg≥osi≥ nastÍpujπcych
KolegÛw:

Po wystπpieniach, Prezes SGP poprosi≥ o zaakceptowanie
nastÍpujπcego porzπdku obrad.
1. ñ Otwarcie zebrania
2. ñ PrzyjÍcie protokÛ≥u nr 11/2001/2002/2003/2004 z zebrania Zarzπdu G≥Ûwnego z dnia 12.05.2004 r.
3. ñ Dyskusja nad sprawozdaniem z dzia≥alnoúci
Stowarzyszenia GeodetÛw Polskich za okres od
13.05.2004 r. do 18.06.2004 r.
4. ñ Wybory Prezydium Zarzπdu G≥Ûwnego SGP.
5. ñ Przerwa.
6. ñ Powo≥anie G≥Ûwnych Komisji SGP.
7. ñ Powo≥anie Przewodniczπcych G≥Ûwnych Komisji SGP.
8. ñ Wyznaczenie Przedstawicieli SGP do Rady Krajowej
FSNT-NOT.
9. ñ Sprawy rÛøne i wolne wnioski.
10. ñ ZakoÒczenie obrad.
Porzπdek obrad zosta≥ przyjÍty jednog≥oúnie.

1. ZasÛb i standardy geodezyjne:

Do protokÛ≥u obrad z poprzedniego zebrania Zarzπdu zosta≥a
wniesiona nastÍpujπca poprawka: pomys≥odawcπ has≥a XXXV
Zjazdu DelegatÛw SGP by≥ Kol. Les≥aw KuczyÒski, a nie Kol. Jan
Lopaciuk jak napisano w protokÛle.
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci SGP zosta≥o przyjÍte jednomyúlnie.
NastÍpny punkt obrad przewidywa≥ wybÛr Prezydium Zarzπdu
G≥Ûwnego SGP. Prezes Stowarzyszenia Kol. Kazimierz Czarnecki
zaproponowa≥ nastÍpujπcych kandydatÛw do Prezydium:
Kol. Krzysztof Cisek
Kol. Andrzej Pachuta
Kol. Karol Borkowy
Kol. Jan Wojciechowski
Kol. Janusz Walo

-

Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
Cz≥onek Prezydium

Zarzπd G≥Ûwny wyrazi≥ zgodÍ aby zg≥oszeni Koledzy wraz z
Prezesem Kol. Kazimierzem Czarneckim i Sekretarzem
Generalnym Kol W≥odzimierzem KÍdziorπ tworzyli Przezydium
Zarzπdu G≥Ûwnego SGP.
Po przerwie powo≥ano nastÍpujπce jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia:
1. SekcjÍ SystemÛw Informacji Przestrzennej.
2. G≥Ûwnπ KomisjÍ Etyki Zawodowej.
3. G≥Ûwnπ KomisjÍ ds. Szkolenia Ustawicznego.
4. ZespÛ≥ Legislacyjny.

Jan Wojciechowski
Piotr FabiaÒski
Henryk Siuda
Stanis≥aw Marcin WiliÒski
Tomasz MyúliÒski
2. Kataster nieruchomoúci:
Henryk Skibniewski
Stanis≥aw Cegielski
Les≥aw KuczyÒski
3. Fotogrametria ZdjÍcia:
Zdzis≥aw KurczyÒski
Jacek UchaÒski
4. Finansowanie katastru i wymiana danych:
Henryk Skibniewski
Jerzy Szyszko
Edward OszmiaÒski
Mieczys≥aw Gabryszewski
5. Pozosta≥e (kataster uzbrojenia, KSIG i rejestry paÒstwowe,
Sprawy GUGiK, poufnoúÊ i zezwolenia, kwalifikacje, organizacyjne).
Eugeniusz Tes
Henryk Skibniewski
Krzysztof Cisek
W≥odzimierz KÍdziora
Tadeusz Wiúniewski
Stanis≥aw GÛrczyÒski
Janusz Lopaciuk
Stanis≥aw Kluska
Zaproponowane grupy zosta≥y powo≥ane w niezmienionym
sk≥adzie. Uwagi do wymienionych aktÛw prawnych zostanπ
przekazane do Biura Z.G≥. SGP w terminie do koÒca sierpnia 2004
roku.
Zamykajπc obrady, Prezes SGP serdecznie podziÍkowa≥
uczestnikom zebrania za zaangaøowanie i rzeczowoúÊ, øyczy≥
przyjemnego pobytu w Oúrodku i szczÍúliwego powrotu do domu.
Tadeusz Kuünicki
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Wiadomości
Kandydatury Stowarzyszenia na członków Komisji Kwalifikacyjnej do
spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
Up≥ywa kadencja sk≥adu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnieÒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Prezydium ZG
SGP powo≥ujπc siÍ na porozumienie zawarte z G≥Ûwnym Geodetπ Kraju zg≥osi≥o nastÍpujπce kandydatury na przewodniczπcego i cz≥onkÛw Komisji:
Na Przewodniczπcego Komisji: Kol. Kazimierza Czarneckiego Prezesa SGP
Na cz≥onkÛw Komisji:
Lp
ImiÍ i Nazwisko
Oddzia≥
Zakresy
Uwagi
1.
Kazimierz Czarnecki
- Prezydium
Warszawa
2.
Czes≥aw Bartoszewicz
- Bia≥ystok
1,2
3.
Marian Broøyna
- Bia≥ystok
1,2,4
4.
Henryk Siuda
- Bydgoszcz
1,2,4
5.
Ryszard S≥awiÒski
- GdaÒsk
1,2,4,5
6.
Henryk Amerski
- GorzÛw Wlk.
1,2
7.
Stanis≥aw Cegielski
- Kalisz
1,2,3,5
8.
JÛzef Racki
- Kalisz
1,2,3,5
9.
Jan Kardasz
- Katowice
1,2
10.
Jerzy ZieliÒski
- Katowice
6
11.
Roman Dziedzic
- Kielce
1,2
12.
Krzysztof Mizio≥ek
- Kielce
1,2,4
13.
Ryszard Mπkosa
- Koszalin
1,2
14.
Ryszard Soroko
- Koszalin
1,2
15.
Zenon Kistela
- KrakÛw
1,3
16.
Tadeusz Ksiπøek
- KrakÛw
1,2
17.
Albin Nowak
- Krosno
1,2
18.
Miko≥aj Smyk
- Legnica
1,2,5
19.
Alina Kanigowska
- Legnica
1,2
20.
Stanis≥aw KochaÒski
- Lublin
1,2,5
21.
Eugeniusz Tes
- Lublin
1,2,4
22.
Piotr FabiaÒski
- £Ûdü
1-6
23.
Teresa Røanek-Kmiecik
- £Ûdü
1-3
24.
Marian Ryczek
- Nowy Sπcz
1,2
25.
Waldemar Klocek
- Olsztyn
1,2,4
26.
Graøyna ZiÍcina-ZmaczyÒska
- Opole
1,2
27.
Marek åwietlik
- Opole
1,2
28.
Mieczys≥aw Kaszubowski
- Ostro≥Íka
1,2,4
29.
Roman Sagan
- PiotrkÛw Tryb.
1,2,3,4
30.
W≥odzimierz Kuberka
- PoznaÒ
1,2
31.
Marian SucholiÒski
- PoznaÒ
1,2
(Leszno)
32.
Boøena Mazur
- Radom
1,2
33.
Krzysztof Cisek
- RzeszÛw
1,2,3,4,5
34.
Antoni Bosek
- RzeszÛw
35.
Andrzej Kordowski
- Suwalki
1,2,4
36.
Antoni My≥ka
- Szczecin
1,2,4
37.
Wojciech Bukwalt
- ToruÒ
1,2
38.
Janusz £opaciuk
- Warszawa
1,2,4,5
39.
Stanis≥aw Grodzicki
- Warszawa
1,2,4
40.
Tadeusz Wiúniewski
- Wroc≥aw
1,2,4
41.
Mieczys≥aw Gabryszewski
- Wroc≥aw
1,2,5
42.
Andrzej Betka
- Zielona GÛra
1,2
43.
Zenon ZieliÒski
- Zielona GÛra
1,2
44.
Jan BielaÒski
- Prezydium
Warszawa
45.
Stanis≥aw Kluska
- Prezydium
£Ûdü
46.
Zenon Marzec
- Prezydium
Warszawa
47.
Krystyna Podlacha
- Prezydium
Warszawa
48.
Krystian Pyka
- Prezydium
KrakÛw
49.
Stanis≥aw RÛøanka
- Prezydium
Warszawa
50.
Henryk Skibniewski
- Prezydium
Kielce
51.
Graøyna Sko≥bania
- Prezydium
Warszawa
52.
Marian SzymaÒski
- Prezydium
Warszawa
53.
Jan Wojciechowski
- Prezydium
Warszawa
Zaproponowano, G≥Ûwnemu Geodecie Kraju, kandydatury do nowej Komisji do spraw uprawnieÒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
zg≥oszone przez Oddzia≥y SGP wed≥ug przyjÍtego klucza: jeden kandydat-do stu cz≥onkÛw SGP w Oddziale, dwÛch kandydatÛw-powyøej stu
cz≥onkÛw SGP w Oddziale, uzupe≥nione przez Prezydium.
Wydawca „Wiadomości”: Zarzπd G≥Ûwny Stowarzyszenia GeodetÛw Polskich, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. (0-22) 826-87-51.
Sk≥ad: ÑSTUDIO KOMî s.c., Bia≥ystok, Malmeda 3, tel./fax (0-85) 744-58-66.
Druk: ÑINTROPACKî Bia≥ystok, I Armii W.P. 9, tel./fax (0-85) 66-23-391, e-mail: intropack@neostrada.pl, Nak≥ad: 2485 egz.

