
DZIAŁALNOŚCI SGP ODDZIAŁ KRAKÓW 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 

 

Koleżanki i Koledzy! 

 

Działalność stowarzyszeniową w roku 2015 rozpoczęliśmy tradycyjnym spotkaniem noworocznym 

połączone z uroczystym zebraniem Zarządu SGP Oddział Kraków w dniu 28 stycznia 2015 roku w świetlicy 

Domu im. św. Ludwiki przy ul. Piekarskiej 4 połączonym Jasełkami w wykonaniu podopiecznych. W 

spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie SGP Oddział Kraków oraz nasi sympatycy. Było nas ok 

50 osób. Cały dochód z imprezy w wysokości 9300 zł przeznaczony został na potrzeby podopiecznych z 

Domu Św. Ludwiki w Krakowie. Kolejne posiedzenia Zarządu Oddziału odbyły się: 4 kwietnia, 11 czerwca, 

8 października, podczas których podjęto 21 uchwały. 

 

 
Prezes SGP Oddział Kraków Elżbieta Biel przedstawia sprawozdanie roczne z działalności oddziału 

 

 
Jasełka w wykonaniu podopiecznych Domu św. Ludwiki w Krakowie 

 



 
Wspólne kolędowanie SGP Oddział Kraków 

 

W roku 2014 prowadziliśmy działalność stowarzyszeniową organizując szkolenia, kursy, wycieczki i 

inne imprezy o charakterze towarzysko-integracyjnym: 

 W dniach 7-10 marca 2015 roku w Bukowinie Tatrzańskiej na stokach Kotelnicy Białczańskiej i 

Jurgowa odbyły się XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów. Uczestniczyło 58 osób 

z całej Polski. Impreza połączona była ze szkoleniem na temat „Nowe wyzwania w funkcjonowaniu 

OPGK i wykonywaniu prac geodezyjnych po nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, 

które prowadził dr Mirosław Puzia. 

 

 
Szkolenie XXVI OMNG 

 



 
Uczestnicy XXVI OMNG 

 

 W dniu 9 czerwca 2015 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się szkolenie na temat 

„Problemy interpretacji przepisów prawa w procesie modernizacji i bieżącej aktualizacji operatu 

ewidencji gruntów. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie EGIB”, które prowadziła dr Ludmiła 

Pietrzak, uczestniczyło 145 osób. 

 W dniu 2 września 2015 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się szkolenie na temat 

„Procedury i czynności geodezyjne związane z przyjęciem granic działek ewidencyjnych oraz 

granicami nieruchomości”, które prowadziła dr Ludmiła Pietrzak, uczestniczyło 175 osób. 

 W dniach 17-18 września 2015 roku w Borku koło Bochni odbyło się seminarium na tematy „Rozwój 

geodezyjnych rejestrów publicznych” prowadzili Maciej Antosiewicz, Piotr Szymański. „Małopolski 

regionalny program operacyjny na lata 2014-2020” prowadził Wojciech Basta. „Zmiany w ustawie 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 12 lipca 2014 roku” prowadził Krzysztof Szwaja. „Nowe 

rozwiązania w systemie EWID 2007” prowadzili: Jacek Łaguz, Jarosław Repetnik. Uczestniczyło 47 

osób. 

 W dniu 24 listopada 2015 roku w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się szkolenie na temat 

„Ustalenie linii brzegu oraz projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami”, które prowadził 

Krzysztof Kowalski. Uczestniczyło 130osób. 

 W dniach 30 maja – 28 czerwca 2010 roku kol. Adam Bandura zorganizował kurs przygotowawczy 

do egzaminu na uprawnienia geodezyjne, w którym uczestniczyło 17 osób. 

 

KOŁO TARNOWSKIE 

 W dniu 28 lutego 2015 roku odbyła się wycieczka integracyjna pod hasłem: „Beskid Niski śladami 

Łemków i Pogórzan”. W wycieczce wzięło udział 87 osób. 



 
Prezes Koła Tarnowskiego kol. Kazimierz Sekuła wita gości 

 

 
Przejazd bryczkami po krainie Beskidu Niskiego 

 

 
Prezes SGP Oddział Kraków kol. Elżbieta Biel wręcza legitymacje nowym członkom: 

Halinie Mucha, Alinie Obal, Bogusławie Fedorowicz-Pis oraz Marii Słomka 

 

 W dniu 24 czerwca 2015 roku w hotelu Kantoria na terenie campingu „ Pod Jabłoniami” odbył się 

pokaz nowoczesnych technologii pomiarowych Leica Geosystems zaprezentowany przez firmę 

NADOWSKI. Zaprezentowano innowacyjne technologie pomiarowe zwiększające wydajność pracy 



w firmie, korzystanie ze stacji referencyjnych NADOWSKI NET oraz skaning laserowy połączone z 

zajęciami praktycznymi w terenie. 

 

 
Przedstawiciel firmy NADOWSKI prowadzi „Geopraktyki Tarnów 2015” 

 

 
„Geopraktyki Tarnów 2015” praktyczne warsztaty 

 

 W sierpniu 2015 roku Koło Tarnowskie wystosowało za pośrednictwem SGP oddział w Krakowie 

pismo do Głównego Geodety Kraju z prośbą w związku z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane o 

podjęcie możliwie szybkich działań, aby usunąć lub doprecyzować zapisy dotyczące określenia 

zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

odstępstwach od tego projektu, poprzez określenie dopuszczalnych jednolitych odchyłek w prawie 

budowlanym i geodezyjnym, aby nie było możliwości dowolnej interpretacji. Do dnia dzisiejszego 

nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 We wrześniu 2015 roku odbyło się zebranie połączone dyskusją na temat skutków ubiegłorocznej 

nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodeci ziemi tarnowskiej zebrali opinie, 

wnioski i uwagi które kol. Mieczysława Sobola opracował i przekazane redakcji miesięcznika 

Geodata. 

 W dniu 4 października 2015 roku odbyła się wycieczka integracyjna z cyklu „Geodezyjne Pożegnanie 

Lata”. W wycieczce wzięło udział 35 osób w tym 21 członków SGP. 



 
Zwiedzanie starego miasta Biecza i średniowiecznych lochów 

 

 
Wspólna biesiada „Pod Gruszą” 

 

KOŁO TATRZAŃSKIE 

 W dniu 26 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym zorganizowało spotkanie organizacyjno-

informacyjne z Naczelnikiem wydziału Geodezji i Kartografii na temat prezentacji BDOT500 i 

EwMapy. 

 

KOŁO NOWOTARSKIE 

 W 2015 roku w Nowym Targu zorganizowano 3 zebrania integracyjno-szkoleniowe podczas których 

omawiano kwestie zmian w przepisach prawa, aktualne problemy branży geodezyjnej, zasady 

organizacji pracy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, problematyka 

rozgraniczeń, podziałów nieruchomości oraz wznawiania znaków granicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na mapy numeryczne i ortofotomapy, omówienie zagadnień związanych z 

opracowaniem mapy do celów projektowych, etyka zawodowa geodety względem klientów i 

kolegów po fachu. 

 W dniu 30 września 2015 roku w Nowym Targu na os. Buflak odbył się Dzień Geodety. W obchodach 

uczestniczyło 80 osób. 

 Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach Zarządu Oddziału w Krakowie, przekazując na 

zebraniach uzyskane tam informacje pozostałym członkom Koła. Członkowie Koła wielokrotnie brali 



udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Zarząd Oddziału Małopolskiego SGP w 

Krakowie, co niewątpliwie miało wpływ na podnoszenie kwalifikacji zawodowych środowiska 

geodezyjnego. 

 

KLUB PRYWATNYCH WYKONAWCÓW 

 W dniu 5 lutego 2015 roku zorganizowało w Krakowie doroczne spotkanie którego celem była 

aktualizacja „Informacji o cenach na roboty geodezyjne na terenie małopolski na rok 2015”. Kol. 

Wiktor Salamaga został członkiem zespołu powołanego Głównego Geodetę Kraju ds. zmiany Prawa 

Geodezyjnego i zbiera uwagi w środowisku geodezyjnym dotyczące problemów ze stosowanie 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób. 

 W dniu 22 października 2015 roku odbyło się spotkanie robocze dotyczące bieżących problemów 

geodeyzjno-preawnych. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby. 

 

KOŁO STUDENTÓW UR 

W minionym roku studenci Koła UR aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach geodezyjnych 

organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. 

 W dniach 26-28 stycznia 2015 roku w Ostrawie odbyło się Sympozjum GIS, gdzie kol. Agnieszka 

Głowacka zaprezentowała poster na temat: „Modelowanie 3D budynku dydaktycznego UR na 

podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego”. 

 W dniach 10-12 kwietnia 2015 roku w schronisku PTTK na Markowych Szczawinach zorganizowano 

wspólnie ze studentami z AGH XI Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji. W rajdzie uczestniczyło 

50 studentów geodezji z Polskich uczelni. Trzy dni spędzone w duchu integracji tych samych 

środowisk oddalonych od siebie, na co dzień o kilkaset kilometrów, owocuje innowacyjnymi 

pomysłami, licznymi dyskusjami osób, które tworzą przyszłość polskiej geodezji. 

 

 
Uczestnicy XI Ogólnopolskiego Rajdu Studentów Geodezji 

 

 W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie odbyła się Jubileuszowa X Ogólnopolska 

Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, podczas której studenci Paulina Glenc, Martyna 

Wawrzyczek, oraz Agnieszka Głowacka wygłosili referat na temat: „Porównanie siatek mesh 

budynku uzyskanych metodą fotogrametryczną i naziemnego skaningu laserowego”. Prezentowana 

praca naukowo-badawcza zdobyła wyróżnienie. 

 



 
Uczestnicy X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji 

 

 W dniach 27-28 kwietnia 2015 roku w Olsztynie odbyło się XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół 

Naukowych. W konferencji wzięło udział 5 studentów z UR, w tym 3 członków SGP, którzy 2 referaty 

i 2 postery. Referat Piotra Bożka i Przemysława Klapy na temat: „Prowadzenie ewidencji gruntów i 

budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych oraz narzędzi GIS” , zyskał duże 

uznanie i zdobył 2 miejsce. Ponadto w sekcji posterowej studenci zajęli 2 i 3 miejsce. 

 

 
Kol. Piotr Bożek i kol. Przemysław Klapa wygłaszają referat podczas Seminarium w Olsztynie. 

 

 W dniach 14-15 maja 2015 roku we Wrocławiu odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja 

Studenckich Kół Naukowych, w której uczestniczyło 5 studentów UR w tym 3 członków SGP, którzy 

zaprezentowali 2 referaty i 2 postery. Karolina Bartoch, Wojciech Sagan, Rafał Woźniak, Piotr Bożek 

i Przemysław Klapa przedstawili referat na temat „Technologia TLS w tworzeniu dokumentacji 

architektonicznej obiektów historycznych na przykładzie zamku królewskiego w Będzinie" 

zdobywając 1 miejsce. 



 
Kol. Gruca prezentuje poster podczas XX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu 

 

 W dniach 1-6 czerwca 2015 r. w Espoo w Finlandii odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja 

Studentów Geodezji. Studenci z UR prezentowali postery na temat wykorzystania skaningu 

laserowego do monitoringu i badania przemieszczeń różnych obiektów budowlanych. Poruszone 

zostały również tematy zmian zachodzących na gruntach rolnych przy użyciu różnych metod detekcji 

m.in ALS. W konferencji uczestniczyło 5 studentów UR w tym 4 członków SGP. 

 

 
Uczestnicy XXVIII Międzynarodowej Konferencji Studentów Geodezji w Espoo w Finlandii. 

 

 W dniach 24- 28 sierpnia 2015 roku odbył się obóz naukowy w Leżachowie na Podkarpaciu. Jego 

celem było wykonanie naziemnego skaningu laserowego zabytkowej cerkwi, a także zgromadzenie 

dokumentacji fotograficznej jej poszczególnych elementów niezbędnej do wykonania opracowań 

fotogrametrycznych. W obozie wzięło udział 10 studentów UR. 



 
Obóz naukowy Leżachów 2015 

 

 W dniu 11 grudnia 2015 roku 2 studentów z Koła UR wzięło udział w I Forum Geodezja-

Przedsiębiorcy-Studenci (GPS) organizowanym przez kolegów z Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie. Barbara Posiak i Rafał Woźniak zaprezentowali referat na temat: „Wpływa zanieczyszczeń 

powietrza na dokładność pomiarów GNSS”, za który zdobyli 3 miejsce. 

 

 
Uczestnicy I Forum GPS 

 

W roku 2015 odbyły się trzy wycieczki szkoleniowo – turystyczne: 

 W dniach 24 kwietnia - 1 maja 2015 r. odbyła się 26 wyprawa Geodetów Podróżników, której celem 

były Kraje Beneluxu. W wyprawie autokarowej uczestniczyło 57 osób. Temat szkolenia: „Roszczenia 

po latach – odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne” oraz „Strony postępowania 

– o wykonalności decyzji podziałowej” oraz „Grunty pod ochroną – wyłączenie z produkcji rolnej – 

podział na roli” które wygłosiła kol. Elżbieta Biel. Zwiedziliśmy Amsterdam, Rotterdam, Hagę, 

Brukselę, Antwerpię, Gandawę, Brugię, Waterloo, Luksemburg oraz Brunszwik. Uczestniczyliśmy 

również w 68-ej Paradzie Kwiatów oraz podziwialiśmy 32 hektarowe ogrody kwiatowe w Keukenhof 

gdzie kwitły miliony tulipanów, hiacyntów i irysów. 



 
68 Parada Kwiatów w Keukenhof 

 

 
Uczestnicy 26 wyprawy w Kinderdijk 

 

 W dniach 7-11 września 2015 roku odbyła się 27 wyprawa, której celem była Toskania Samolotem, 

a dwa tygodnie później w dniach 20-26 września 2015 roku wyprawa Toskania Autokarem. W 

wyprawie samolotem uczestniczyło 24 osób, a wyprawie autokarowej uczestniczyło 46 osób. Temat 

szkolenia: „Analiza ryzyka a ubezpieczenia – przezorny zawsze ubezpieczony” wygłosiła kol. Elżbieta 

Biel. Podczas wyprawy zwiedziliśmy: Park Narodowy Cinque Terre, Florencja, San Gimignano zwany 

średniowiecznym Manhatanem, na koniec zawitaliśmy do Pizy. 

 



 
Uczestnicy 27 wypray 

 

 
Uczestnicy 27 wypraw przy Krzywej Wieży w Pizie 

 

Ponadto w 2015 roku obyło się: 

 5 lutego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyło się spotkanie Interesariuszy, w którym 

uczestniczyła kol. Elżbieta Biel. 

 14 kwietnia w Krakowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze NOT, w którym 

uczestniczyła kol. Elżbieta Biel, oraz 28 kwietnia, w którym uczestniczył kol. Mirosław Marciniak. 

 W dniach 14-16 maja 2015 roku, w Dolnej Morawie w Czechach odbyły się XXI Międzynarodowe 

Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji, w których uczestniczył student AGH Kamil Koczorowski który 

wygłosił referat „Budowa kolimatora do wyznaczania niestałości osi celowej lunet geodezyjnych”. 

Ponadto SGP Oddział Kraków reprezentowali kol. Aleksandra Szabat-Pręcikowska, kol. Tomasz 

Lipecki oraz kol. Mirosław Marciniak. 



 
XXI Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji 

 

 11-12 maja w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum „Krakowskie Spotkania INSPIRE” na 

temat: „Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości” w którym uczestniczyła kol. Elżbieta 

Biel. 

 26 czerwca Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbył się Jubileusz 60-lecia Wydziału Inżynierii 

środowiska i Geodezji, w którym uczestniczyła kol. Elżbieta Biel. 

 5 września w Krakowie, uroczyste obchody Dnia Geodety pod hasłem „Vivat Geodezja”. W tym roku 

średnia wieku uczestników bardzo nam zmalał – nic dziwnego wszak zainaugurowaliśmy 

jednodniową Szkołę Główną Pomiarową. Wykłady naszych Profesorów zaciekawiły zarówno 

najmłodszych jak i rozbawiły starszych uczestników zabawy. Sesja egzaminacyjna pozwoliła 

każdemu zgłębić wiedzę z zakresu Parcerologii, Prawa i Lewa Geodezyjnego, Fotogrometrii, 

Dronologii, Nowoczesnych Technik Pomiarowych, Miernictwa Górniczego i Geodezji Najwyższej. 

Zwieńczeniem obchodów były Juwenalia w restauracji „TAWO” gdzie ucztowaliśmy przy muzyce do 

późnych godzin wieczornych. 

 

 
Dzień Geodety 2015, uczestnicy obchodów na schodach Szkoły Głównej Pomiarowej 

 



 
Zajęcia terenowe z Dronologii i Nowoczesnych Technik Pomiarowych na Błoniach Krakowskich 

 

 
Absolwenci Szkoły Głównej Pomiarowej z Panią Dyrektor Elżbietą Biel 

 

 
Juwenalia podczas Dnia Geodety 2015 

 

 15 września i 7 października w Krakowie odbyło się Zebranie NOT w sprawie odwołania 

przewodniczącego komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyła kol. Elżbieta Biel. 

 30 września odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Etyki Zawodowej, w której uczestniczyła kol. 

Anna Suryjak. 

 W dniach 22-23 października odbył się I etap XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i 



Kartograficznej dla szkół średnich. W województwie małopolskim mamy 7 szkół kształcących w 

zawodzie technik geodeta. W Jury XXXVIII Olimpiady na etapie szkolnym zasiadali członkowie SGP 

Oddział Kraków: 

o kol. Andrzej Turek w Olkuszu; 

o kol. Adam Bandura w Radoczy k/Wadowic; 

o kol. Stanisław Wiśniowski w Brzesku; 

o kol. Ireneusz Tyliba w Krakowie; 

o kol. Mirosław Marciniak w Bochni; 

o kol. Kazimierz Sekuła w Tarnowie; 

o kol. Karolina Szablicka w Miechowie; 

Zarząd SGP Oddział Kraków dla laureatów w każdej szkole ufundował nagrody. 

 W dniu 1 listopada tradycyjnie z okazji Wszystkich Świętych udaliśmy się na groby naszych koleżanek 

i kolegów spoczywających na cmentarzach w Krakowie oraz w Nowym Targu i Tarnowie. Dziękuję 

wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tę akcję a szczególnie kol. Wojtkowi Wiecha oraz kol. 

Jacentemu Rajskiemu i Kazimierzowi Sekuła. 

 W dniu 19-20 listopada w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się XVIII Kaliska Konferencja Naukowo 

Techniczna na temat „Aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju katastru nieruchomości w 

aspekcie zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Podczas konferencji kol. Dr 

Małgorzata Buśko wygłosiła referat „Problematyka wykazywania zmian danych ewidencyjnych w 

dokumentacji geodezyjnej”. W konferencji uczestniczyły ponadto: kol. Elżbieta Biel, Anna 

Przewięźlikowska, kol. Anna Skórka oraz kol. Marta Skowron. 

 Odbyły się również 4 posiedzenia Zarządu Głównego SGP w dniach: 25 marca w Warszawie, 10-12 

lipca w Tykocinie (połączone z 70-leciem oddziału SGP Białystok oraz 70-leciem Przeglądu 

Geodezyjnego), 23 września oraz 11 grudnia w których uczestniczyła kol. Elżbieta Biel, kol. Robert 

Rachwał, kol. Aleksandra Szabat-Pręcikowska. 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przyjęto od SGP oddział Kraków 10 nowych 

członków: 

1. Słomka Maria   Tarnów 

2. Fedorowicz-Pis Bogusława  Tarnów 

3. Biel Damian   stud. AGH 

4. Bożek Piotr   stud UR 

5. Woźniak Rafał   stud UR 

6. Szwajczak – Kopeć Dominika Tarnów 

7. Guzik Justyna   GKI 

8. Leśniak Dariusz    

9. Lęcznar Anna   Tarnów 

10. Glenc Paulina   stud UR 

Na dzień dzisiejszy jest nas w SGP Oddział Kraków 373 członków, z czego niewiele ponad połowa 

płaci składki na bieżąco. W oparciu o ewidencję składek prowadzoną w systemie informatycznym przez kol. 

Elżbietę Orłowską, której za to dziękuję, na początku roku wyślemy zawiadomienia do wszystkich osób, 

które zalegają ze składkami. 

 

Korzystając z okazji dziękuję również wszystkim członkom Zarządu Oddziału Krakowskiego za pracę 



stowarzyszeniową na rzecz oddziału, poświęcony czas i zaangażowanie w realizacje wspólnie wytyczanych 

celów. 

 

I tak właśnie upłynął nam rok 2015 w Oddziale Krakowskim SGP. Wszystkim naszym członkom ich 

rodzinom oraz sympatykom w NOWYM ROKU życzę zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu 

osobistym oraz chęci do pracy stowarzyszeniowej. Do tych życzeń dołączam słowa Prezesa SGP kol. 

Stanisława Cegielskiego, który również pragnie życzyć Państwu zdrowia, dobrych zleceń i szczęścia w życiu 

osobistym, dziękując równocześnie Zarządowi Oddziału Krakowskiego oraz jego członkom za pracę na rzecz 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

 

 Prezes SGP o. Kraków 

 Elżbieta Biel 


