
Wrześniowe zebranie Zarządu Głównego SGP
Na zebraniu, jakie odbyło się w dniu 27 września 2013 roku, w Domu Technika NOT w Warszawie,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, obok bieżącej działalności Organizacji, oceniał też
warunki realizacji uchwał zjazdowych, powołał przewodniczących głównych komisji problemowych i
sekcji oraz zatwierdził zaproponowane składy osobowe.

Pred obradami: Jan Łopaciuk, Stanisław Cegielski, Ludmiła Pietrzak;          … Wacław Baran, w głębi profesorowie, Andrzej Pachuta, Bogdan Ney, Wojciech Wilkowski

Otwierając  spotkanie  Prezes  Stowarzyszenia  Stanisław Cegielski  przedstawił  zaproszonych  gości  w
osobach prof. Bogdana Neya, prof. Wojciecha Wilkowskiego, powitał członków Zarządu Głównego SGP.
Obrady  rozpoczęły  się  w  podniosłym  nastroju,  za  sprawą  osób  szczególnie  zasłużonych  w  pracy
społecznej  na rzecz Stowarzyszenia i  środowiska zawodowego  Odznaczeniami zostali  uhonorowani:
Stanisław Różanka,  Andrzej  Oruba,  Stanisław Górczyński.  Stanisław Różanka  dziękował  za wyrazy
uznania i z wielkim wzruszeniem kreślił swoją drogę w zawodzie.

Stanisław Górczyński, Ryszard Soroko, Henryk Musiatowicz;                                                Stanisław Różanka, w głębi Elżbieta Biel, Anna Jarmułowicz, Marian Brożyna

Podejmując realizację przyjętego porządku obrad, członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili protokół
z poprzedniego zebrania ZG i akceptowali działalność Stowarzyszenia w okresie od tamtego zebrania
do dnia 27 września br.
Stanisław Cegielski dzielił się ważeniami i wnioskami z imprez, w których brał udział: integracyjnych
(„Goniometr”  w oddziale  wrocławskim i  regionalny zjazd  geodetów Pomorza  i  Kujaw w oddziale
bydgoskim) oraz konferencjach naukowo-technicznych: w Wałczu, gdzie geodeci przedstawiali potrzebę
i konieczność zapisania w przygotowywanej ustawie Kodeks budowlany geodety jako równoprawnego
uczestnika  procesu  inwestycyjnego  oraz  w  Kaliszu,  gdzie  prezentowanie  problemy  wynikające  ze
stosowania  nowych  standardów  pozyskiwania  terenowych  danych  przestrzennych,  ich  opracowania
oraz przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Prezesi oddziałów w swoich wypowiedziach nawiązywali do powyższej wypowiedzi i poinformowali o
zorganizowanych u siebie imprezach integracyjnych dla geodetów i członków ich rodzin.
Prezes Stanisław Cegielski  omówił Uchwały XXXVIII Zjazdu SGP, wskazując na sposób i możliwości



realizacji  przez  Stowarzyszenie  poszczególnych  wniosków zjazdowych.  Znaczenie  i  waga  pewnych
wniosków (dla Stowarzyszenia jak i geodezji) wymagała powołania zespołów, które w imieniu Zarządu
Głównego  będą  pracować  nad  oceną  merytoryczną  zawartych  we  wnioskach  kwestii  i  przygotują
postulaty umożliwiające osiągnięcie oczekiwań, jakie w tych wnioskach są zawarte. 

Andrzej Oruba, w głębi Helena Milanowska, Mieczysław Gabryszewski, Bożena Tabisz, Jan Cegła; 
                                                                        Za stołem Prezydialnym  Janusz Walo, Jan Łopaciuk, przemawia Stanisław Cegielski, Ludmiła Pietrzak, prof. Andrzej Pachuta

Kwestią budzącą żywe zainteresowanie i dyskusję były praktyki związane z przyznawaniem zamówień
publicznych,  ze  szczególnym  akcentowaniem  potrzeby  takiego  opracowania  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia, aby prace geodezyjne stanowiły wyodrębnione zadanie, aby prace geodezyjne
nie były  tylko maleńkim fragmentem umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Ważną kwestią jest także pora roku, w której mają być wykonywane prace terenowe, obecnie często
rozpoczynane  w  czasie  jesiennej  słoty  lub  podczas  zimy.  Ma  to  ujemny  wpływ  na  dokładność
prowadzonych pomiarów.

Przemawiają: prezes Stanisław Cegielski;                                                                 … prof. Bogdan Ney

Zebrani zatwierdzili składy niektórych Sekcji i Głównych Komisji Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na kadencję 2013-2017. Następnie Stanisław Cegielski przedłożył obecnym podział
zadań do wykonywania przez poszczególnych członków Prezydium ZG SGP.
Zamykając  obrady  Stanisław  Cegielski  podziękował  obecnym  za  aktywny  w  nich  udział  i  życzył
wszystkim spokojnych powrotów do domu.                                                                                   smw


