
Jesienne zebranie Zarządu Głównego SGP 
Warszawski Dom Technika NOT był, w dniu 30 września 2014 roku, miejscem obrad Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Witając przybyłych prezes Stanisław Cegielski 

podziękował za przyjęcie zaproszenia na spotkanie: prof. prof. Zdzisławowi Adamczewskiemu, 

Bogdanowi Neyowi, Wojciechowi Wilkowskiemu oraz Witoldowi Radzio reprezentującemu Głównego 

Geodetę Kraju. Powitał też Członków Honorowych SGP z Jerzym Piotrowskim.  

Prezes Stanisław Cegielski otwiera zebranie;               Mieczysław Gabryszewski z medalem SGP, obok od lewej Stanisław Cegielski, Włodzimierz Kędziora, Witold 

Radzio 

Rozpoczęcie obrad zostało poprzedzone podniosłym aktem wręczenia medalu SGP W uznaniu zasług 

Mieczysławowi Gabryszewskiemu. Laureat dziękując za wyróżnienie nie krył wzruszenia. 

Zarząd Główny przyjął protokół z poprzedniego zebrania bez uwag, a w punkcie obejmującym 

działalność Stowarzyszenia w okresie od czerwca prezes Stanisław Cegielski zachęcał do przekazania 

informacji o działaniach podejmowanych przez oddziały, mówiąc jednocześnie o swoim uczestnictwie 

we wrocławskiej szkole geodezyjnej i pierwszych mistrzostwach Polski w tenisie stołowym 

w Kazimierzy Wielkiej, zorganizowanych przez SGP w Kielcach. 

Jerzy Piotrowski;                                                                    Andrzej baran, Anna Jarmułowicz, Helena Milanowska  

Przedstawiciele oddziałów przywoływali szereg wydarzeń, wśród których można wymienić: szkolenie 

biegłych sądowych w zakresie geodezji (Koszalin); regaty żeglarskie o puchar GGK, zorganizowane po 

raz dwudziesty (Bydgoszcz); rajd goniometru (Wrocław); wycieczkę geodetów kaliskich do Krakowa 



oraz konferencją katastralną (Kalisz); naradę roboczą wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych i pracowników ośrodków dokumentacji, mającą na celu omówienia relacji na styku 

tych dwóch grup zawodowych i szukanie łagodniejszej formy tych relacji (Łódź). 

Ludmiła Pietrzak omawiając wnioski sformułowane na kaliskiej konferencji katastralnej akcentowała te 

punkty, które obejmowały kwestie nurtujące aktualnie geodetów. Zaliczyła do nich obowiązujące, od 12 

lipca 2014 roku, uregulowania dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opłat, 

ich poziomu i pobierania, za udostępnienie danych z zasobu. 

Witold Radzio;                                                                                                          Waldemar Sztukiewicz 

Uczestnicy zebrania przedstawiali swoje spostrzeżenia na temat nowych unormowań prawnych 

w geodezji. Zdecydowana większość wypowiedzi miała charakter krytyczny wobec wprowadzonych 

rozwiązań, a w niektórych akcentowano radykalny wobec nich sprzeciw. 

Na podniesione wątpliwości i zarzuty odpowiadał Radca Prezesa GUGiK Witold Radzio, starając się 

o uspokojenie ujawnionych emocji. Podkreślił, że nieprzyjęcie przyjętej w ustawie formy odpłatności 

oznaczałoby konieczność wydawania decyzji administracyjnej na pobranie opłaty. Nowe przepisy mają 

na celu porządkowanie innych niewłaściwie funkcjonujących spraw, także sprzyjać ujednoliceniu w 

całym kraju procedur i procesów, poprzez zastosowanie modeli pojęciowych, jednolicie. „Potrzebna 

jest cierpliwość, bo tego nie ominiemy”. 

Prof. Andrzej Pachuta, Włodzimierz Kędziora;                                                                            Bożena Tabisz, Mieczysław Gabryszewski 

Stanisław Cegielski przypomniał, że Zjazd SGP w Lidzbarku Warmińskim zobowiązał Zarząd Główny 

do włączenia się w dyskusję o samorządzie zawodowym geodetów. Dlatego do powołanego przez 



organizacje społeczno-zawodowe geodetów zespołu zostali delegowani nasi przedstawicieli w osobach 

Janusza Walo i Tadeusza Wilczewskiego. Zespół ten opracował tezy do ustawy o samorządzie, 

udostępnione członkom Zarządu. Przedłożone do Biura Zarządu oceny tego dokumentu zostały 

wzmocnione wieloma wypowiedziami podczas zebrania. Choć większość wypowiedzi i uwag oceniała 

dokument krytycznie proponowane w nim rozwiązania organizacyjne i strukturę organów władzy oraz 

udział w pracach zespołu przedstawicieli Stowarzyszenia, to mimo krytycznego osądu dążenia 

w obecnych uwarunkowaniach społecznych i nierozpoznanej „woli politycznej”, decyzję co do dalszej 

obecności Stowarzyszenia w dyskusji nad samorządem zawodowym Zarząd odłożył do grudnia. 

Prezydium zebrania, od lewej prof. Andrzej Pachuta, Włodzimierz Kędziora, Stanisław Cegielski, Tadeusz Wilczewski, Ludmiła Pietrzak, Jan Łopaciuk 

Padły i takie znamienne słowa: „Dyskusja trwa dwadzieścia lat i samorządu nie ma. Dlaczego? Bo nie 

jest potrzebny”. Mimo krytycznej oceny starań o powołanie samorządu zawodowego geodetów, to „nie 

powinniśmy odwracać się od dyskusji”. 

Czesław Bartoszewicz zaprasza na 70-lecie oddziału SGP w Białymstoku;                            Prezes Stanisław Cegielski zamyka zebranie 

Prezes Stanisław Cegielski zamykając zebranie dziękował za aktywny w nim udział.                  smw 


