
Dwudzieste międzynarodowe Dni Geodezji 2014 w Berlinie 
Zgodnie z postanowieniem przyjętym podczas dziewiętnastych Dni Geodezji 2013 przez prezesów 

stowarzyszeń geodetów polskich, czeskich i słowackich Stowarzyszenie Geodetów Polskich, we 

współpracy z berlińskim oddziałem stowarzyszenia geodetów niemieckich, zorganizowało, w dniach od 

6 do 8 października 2014 roku, dwudzieste międzynarodowe spotkanie w Berlinie. Na tym spotkaniu, 

obok reprezentantów geodetów polskich, czeskich i słowackich, byli także przedstawiciele geodetów 

ukraińskich i niemieckich. 

XX Dni Geodezji otwiera prezes SGP Stanisław Cegielski;   Hans-Gerd Becker odbiera medal „Amigo Societas”, obok Stanisław Cegielski, prof. Andrzej Pachuta 

Konferencję otworzył Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, serdecznie 

witając szefów służby geodezyjnej Słowacji, Czech i Polski Marię Frindrichową, Karela Večeřę oraz 

Kazimierza Bujakowskiego. Uczestników spotkania powitali: Václav Šanda prezes czeskiego związku 

geodetów i kartografów; Dušan Ferianc prezes słowackiego stowarzyszenia geodetów i kartografów; 

prof. Ihor Trevoho prezydent ukraińskiego stowarzyszenia geodezji i kartografii; Hans-Gerd Becker 

przewodniczący berlińskiego oddziału związku geodetów niemieckich. 

Za stołem prezydialnym prof. Ihor Trevoho, Dušan Ferianc, Stanisław Cegielski, Václav Šanda, przemawia Mária Frindrichová 

Podniosły nastrój powitań i pozdrowień został spotęgowany wręczeniem Hans-Gerd Beckerowi, 

nadanego przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, medalu „Amigo 

Societas”. Aktu wręczenia dokonał Stanisław Cegielski, w asystencji Wiceprezesa SGP prof. Andrzeja 

Pachuty. 

Tematykę obrad podzielono na sześć sesji, które toczyły się przez kolejne trzy dni. W pierwszej sesji 

główni geodeci trzech krajów: Słowacji, Czech i Polski przedstawili stan zaawansowania wdrożeń 



dyrektywy „INSPIRE”. Przewodnim wątkiem drugiej sesji były problemy z jakimi borykają się geodeci 

trzech wymienionych krajów, a wynikającymi z procesów służących integracji danych geodezyjnych, 

które  kształtują europejską infrastrukturę informacji przestrzennej. 

Stanisław Cegielski, Kazimierz Bujakowski, Ewa Wysocka;                                                                            Jiři Poláček 

Poniedziałkowy wieczór wypełniło przyjacielskie spotkanie przy kolacji i muzyce. 

  … uczestnicy XX Międzynarodowych Dni Geodezji podczas kolacji ... 

Obrady toczące się w dniu siódmego października były rozłożone na dwie sesje, z których pierwsza 

była poświęcona standaryzacji krajowych i europejskich układów odniesienia, a podczas drugiej zostały 

zaprezentowane wzajemne kontakty i ich rozwój oraz kooperacja w dziedzinie geodezji i kartografii 

naszych trzech krajów. 

Godziny popołudniowe i wieczorne zostały poświęcone na zwiedzanie międzynarodowych targów 

geodezyjnych „INTERGEO”, co umożliwiło zapoznawanie się z oferowanym przez producentów 

sprzętem pomiarowym i narzędziami tradycyjnie używanymi podczas prac pomiarowych oraz sprzętem 

i narzędziami, w którym są wykorzystywane najnowsze osiągnięcia technologiczne. Mocnym, jeśli nie 



dominującym, a na pewno modnym narzędziem stał się bezzałogowy samolot, sterowany radiem aparat 

latający, służący do pozyskiwania danych terenowych.  

Firmy wytwórcze nie zaniedbały także troski o dostarczanie narzędzi pomocniczych i prostego sprzętu 

pomiarowego, takich jak węgielnica, ruletka, szpila do poszukiwania znaków podziemnych, łom, hak 

do podnoszenia pokryw włazowych, znaki stabilizacyjne, paliki. Było wiele propozycji i rozwiązań 

sprzętu ułatwiającego geodecie wykonanie zadań w trudnych szczególnych warunkach pomiarowych.   

W oczekiwaniu na ostatni pociąg Ludmiła Pietrzak, Jerzy Zieliński, Henryk Siuda, Ireneusz Wyczałek;             Kinga Węzka, Waldemar Sztukiewicz 

Spotkanie geodetów w ramach targów „INTERGEO”, było wielce hałaśliwe i nie stwarzało możliwości 

spokojnej wymiany myśli i spostrzeżeń ze spotkanymi tam geodetami. Pewnym cieniem w przebiegu 

spotkania była zapowiedź strajku kolejarzy, co spowodowało pospieszne opuszczenie „rozkręcającego 

się” zgromadzenia. 

  … pożegnalna fotografia z Hans-Gerd Beckerem 

Trzeci dzień konferencji wypełniły dwie sesje, które pozwoliły na zapoznanie się z normami prawa, 

jakie porządkują kwestie związane z uprawnieniami geodetów do wykonywania zawodu w Niemczech, 

Słowacji, Czechach i Polsce. Szóstą sesję wypełniały informacje o stanie szkolnictwa geodezyjnego 

oraz formach dokształcania zawodowego w wyżej wymienionych krajach. Można tu było dowiedzieć 

się, między innymi, że polskie szkoły geodezyjne wypuszczają corocznie absolwentów, których liczba 

przekracza ilość absolwentów opuszczających uczelnie geodezyjne całej Europy.  

Gospodarz konferencji Stanisław Cegielski dokonując jej zamknięcia dziękował wszystkim, których 

aktywności zawdzięczać należy dobry jej przebieg. Wśród zasługujących na wdzięczność uczestników 

dwudziestych Polsko-Czesko-Słowackich Międzynarodowych Dni Geodezji zostali wymienieni autorzy 

wygłoszonych referatów, organizatorzy, Hans-Gerd Becker oraz sponsorzy z głównym darczyńcą firmą 

GeoMax International GmbH.                                                                                                                                            smw 


