
 Druk nr 3133     
 Warszawa, 8 stycznia 2019 r. 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 

 

 

 Pan   

 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą 

projekt uchwały: 
 

 - w sprawie uczczenia 100-lecia 

powstania Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich. 
 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały 

upoważniamy pana posła Krzysztofa Jurgiela. 

 

 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Iwona Arent; 

 (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak; 

 (-)   Wojciech Buczak;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Anita 

Czerwińska;  (-)   Katarzyna Czochara;  (-)   Elżbieta Duda;  (-)   Jan Duda; 

 (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Leszek Galemba; 

 (-)   Jarosław Gonciarz;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Józefa Hrynkiewicz;  

(-) Krzysztof Jurgiel;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta 

Krynicka;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Jerzy Małecki; 

 (-)   Jerzy Materna;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Anna Milczanowska; 

 (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Anna Paluch;  (-)   Marcin Porzucek;  (-)   Piotr 

Pyzik;  (-)   Urszula Rusecka;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Czesław Sobierajski; 

 (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ryszard 

Terlecki;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr Uruski; 

 (-)   Robert Warwas;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Michał Wojtkiewicz; 

 (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Sławomir Zawiślak; 

 (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 

 
 



Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia…. 

w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

 

W dniach 4-6 stycznia 1919 r. w Warszawie odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd 

Mierniczych Polskich - jednej z pierwszych organizacji naukowych powstających wraz 

z odradzaniem się Rzeczypospolitej Polskiej. Jego założycielami byli wybitni uczeni, 

nauczyciele, społecznicy, patrioci. Od tego czasu stowarzyszenia polskich geodetów działały 

ciągle, wyłączywszy okres II Wojny Światowej. 

Nazwy organizacji wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni minionych 100 lat: 

Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926). Związek 

Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), Stowarzyszenie Geodetów Polskich - SGP 

(1953).  

Geodeci odegrali niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie 

zaborów. Po odzyskaniu niepodległości geodeci podjęli prace nad efektywnym rozwojem kraju 

oraz szeroką akcję edukacyjną, patriotyczną i wychowawczą służącą podniesieniu świadomości 

narodowej i społecznej. 

Po II wojnie Światowej geodeci polscy aktywnie włączyli się w proces odbudowy 

zniszczonej Polski, w tym w zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych. Brali czynny udział 

w pracach związanych ze zmianą podziału administracyjnego i odbudowy kraju, 

przekształceniem struktury agrarnej i przestrzennej z myślą o racjonalnej gospodarce 

przestrzennej i środowiskowej. 

W 100. rocznicę powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej wyraża uznanie dla tej organizacji naukowej oraz szacunek dla całego środowiska 

polskich geodetów. 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Korzenie zawodu mierniczego w Polsce sięgają okresu średniowiecza. Na przestrzeni 

wieków struktura zawodu ulegała modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się sytuacji 

politycznej i społeczno-gospodarczej. Zmieniały się także organizacje zawodowe skupiające 

w swoich szeregach dziś - geodetów, dawniej - mierniczych przysięgłych czy też geometrów.  

Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać 

utworzony w 1916 roku w Warszawie „Związek Geometrów”, który powstał z inicjatywy 

geometry Zygmunta Majewskiego. W tym samym czasie powołano również inne regionalne 

zrzeszenia geodetów.  

Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 

4-6 stycznia 1919 r. Od tego czasu stowarzyszenia geodetów polskich istniały ciągle. Nazwa 

organizacji wielokrotnie zmieniała się na przestrzeni lat: Związek Mierniczych Polskich 

(1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), który przekształcił się w Stowarzyszenie 

Mierniczych Przysięgłych Rzeczpospolitej Polskiej (1935) i którego ostatni przed wojną zjazd 

odbył się w 1939 r. W jego szeregach działali wybitni przedstawiciele nauki, społecznicy, 

patrioci, osoby zaufania publicznego, ludzie o właściwych i najwyższych kwalifikacjach. 

Polskie Związki Mierniczych przystąpiły do Międzynarodowej Federacji Geodetów 

(FIG) w roku 1926 i współorganizowały spotkania Komitetu Permanentnego FIG w Polsce 

w 1932 r. w Warszawie. W 1938 r. na Kongresie FIG w Rzymie pierwszym wiceprezydentem 

FIG został wybrany Polak, płk. Dr Władysław Surmacki. Wówczas to zdecydowano, że VII 

Kongres FIG odbędzie się w Warszawie w 1942 r. 

Po II wojnie światowej geodeci stanowili jedno z pierwszych środowisk technicznych, 

które samoistnie się zorganizowało. Na pierwszym zjeździe, jaki odbył się tuż po wyzwoleniu, 

15-16 września 1945 r. powołany został komitet organizacyjny Związku Mierniczych 

Rzeczypospolitej Polskiej (1945), który upoważniono do „kooptacji wszystkich przedstawicieli 

przedwojennych organizacji", by ostatecznie przyjąć nazwę Stowarzyszenie Geodetów 

Polskich (1953). Nazwa ta utrzymała się do dziś. 

W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami geodetów Republiki 

Czeskiej i Słowacji, SGP corocznie uczestniczy w organizacji Międzynarodowych Dni 

Geodezji. XXIII Międzynarodowe Dni Geodezji odbyły się w 2017 r. w Warszawie - po raz 

ósmy w Polsce.  



Polscy geodeci przewodnicząc komisjom w Międzynarodowej Federacji Geodetów, 

zorganizowali w 1998 r. w Warszawie, pod auspicjami FIG, 1-szy Światowy Kongres 

Katastralny, kolejny w 2003 r. w Krakowie i w 2011 r. w Warszawie. 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich kultywuje tradycje, ale też stoi na straży etycznej 

strony zawodu i poprzez ustawiczne szkolenia, kursy, seminaria podnosi wiedzę 

i profesjonalizm w zawodzie, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, uczestniczy 

w opiniowaniu aktów prawnych, a także inicjuje wiele działań na rzecz środowiska 

geodezyjnego. 
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