
Sprawozdanie z II spotkania geodetów  zorganizowanego przez Tarnowskie Koło 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniu 27.listopada 2013 r. 

w Dworku Strzeleckim w Tarnowie 

pod hasłem. 

 „GEODETO WZNIEŚ SIĘ WYŻEJ, ZOBACZ WIĘCEJ  ” 

Zaproszonych gości : Panią Elżbietę Biel -Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich w Krakowie i Pana. Jarosława Milewskiego Prezesa Krajowego Biura Brokerskiego  

w Warszawie oraz przybyłych uczestników  przywitał Prezes Tarnowskiego Koła SGP Kazimierz 

Sekuła. 

Po przywitaniu gości i uczestników spotkania Pani Prezes Elżbieta Biel uroczyście wręczyła 

legitymacje oraz odznaki nowym członkom Koła SGP w Tarnowie.     

 

  

 

Następnie Prezes Koła SGP w Tarnowie przedstawił zamierzenia jakie planuje 

zorganizować Koło SGP w Tarnowie na pierwsze półrocze 2014 r. 

 

I. Planowane zamierzenia Koła zostały przedstawione w dwóch aspektach: 

1. DYDAKTYCZNE 
q Kwiecień 2014 - Akademia Nowoczesnego Geodety zaprezentuje TPI  

z tematów:  
•PANEL GEODEZJA DLA INŻYNIERA 
•PANEL Skanowanie 

   
q • Szkolenie - przepisy z zakresu geodezji 

 
 



 
2. ROZRYWKA 

 
q luty 2014 - Wyjazdy na narty lub kulig ze szkoleniem 
q maj 2014 -  Wycieczka do Wrocławia –  

     

 

Po przedstawionym programie planu zamierzeń do zrealizowania Prezes Koła omówił 

planowany program wycieczki do Wrocławia, przedstawiając równocześnie na 

prezentacji multimedialnej ciekawe zabytkowe obiekty. 

 

II. Z kolei program ubezpieczeń – uwzględniający specyfikę zawodu Geodety – przedstawił Pan 

    Jarosław Milewski -  Prezes Krajowego Biura Brokerskiego w Warszawie. 

 

 

Przedstawiona specjalna oferta ubezpieczenia dla geodetów przewiduje następujące 

rodzaje ubezpieczeń:  

1. Ubezpieczenie specjalistycznego sprzętu elektronicznego używanego przez geodetów 

od wszystkich ryzyk.  

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC zawodowe geodety oraz OC  

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).  

3. Ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  

Przygotowana oferta zawiera pakiet ubezpieczeń dopasowanych do specyfiki 

zawodu geodety przy zastosowaniu możliwie najniższych stawek (wysokości składki 



ubezpieczeniowej). Członkowie SGP uprawnieni są do zakupu każdego z oferowanych 

pakietów ubezpieczeniowych z dodatkową zniżką w składce. Aby dokonać zakupu 

wybranego pakietu ubezpieczenia wystarczy wypełnić w formie elektronicznej i wysłać e-

mailem prosty wniosek o ubezpieczenie.  

Dokładne warunki ubezpieczenia, wysokości składek oraz wniosek  

o ubezpieczenie dostępne są na stronie Krajowego Biura Brokerskiego Sp. z o.o. pod 

adresem: www.kiu.pl w dziale Strefa klienta.  

 

Po przerwie kawowej przystąpiono do dalszej części programu spotkania, 

szkolenie z przepisów dot. geodezji. 

 

III. Szkolenie poprowadził Pan  Marek Melnyczuk, 

 

 który przedstawił zagadnienia dotyczące pomiarów sytuacyjno- wysokościowych 

 w świetle rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572), a także wstępnie omówił wymagania jakie niesie dla geodezji 



i geodetów rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 383 

 

 

     W trakcie dyskusji padł postulat , aby na cykliczne spotkania zapraszać przedstawicieli służby 
geodezyjnej, którzy przedstawialiby  geodetom  zamierzenia i działania, zmierzające do  poprawy  obsługi 
geodetów. 

     Na zakończenie Prezes Koła w Tarnowie podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na 
kolejne spotkania . 

 


