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Protokół nr 1/18

Noworocznego Zebrania Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w dniu 23 stycznia 2018 r.
Zebranie odbyło się w sali nr 119 Domu Technika w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 5/9.
Zebranie otworzył i prowadził Prezes Zarządu Oddziału kol. Waldemar Sztukiewicz.
Kol. Waldemar Sztukiewicz powitał zaproszonych gości: Ewę Krzyżanowską-Walaszczyk SARP,
Bogumiłę, Konstancję Załęską i męża prof. Andrzeja Świątkiewicza z Oddziału SGP we Wrocławiu
oraz Stanisława Cegielskiego z Oddziału SGP w Kaliszu.
O usprawiedliwienie nieobecności na zebraniu prosili kol. Lidia Danielska oraz Artur Witkowski.
Obecni na zebraniu - zgodnie z załączoną listą obecności.
1.Otwierając zebranie, kol. Prezes powitał wszystkich zebranych i złożył życzenia pomyślnego
przebiegu rozpoczynającego się roku 2018.
Minutą ciszy i powstaniem, zebrani uczcili pamięć kolegów, którzy w roku 2017 i na początku 2018
odeszli do wieczności : Jana Nowackiego, Wacława Taciaka, Włodzimierza Kuberki i jego żony
Ireny, Jerzego Szwarczewskiego.
2.Aktualne sprawy dotyczące naszego zawodu przedstawił były Prezes a obecnie członek Zarządu
Głównego SGP, kol. Stanisław Cegielski. W bieżącym roku odbędą się obchody 100-lecia
działalności organizacji społecznych geodetów, które na naszym terenie reprezentowane są obecnie
przez dwa Oddziały Wielkopolskie działające w Kaliszu i Poznaniu.
W organach rządowych trwają uzgodnienia (niełatwe), co do treści i formy Kodeksu UrbanistycznoBudowlanego gdzie domagamy się uznania geodety za pełnoprawnego uczestnika procesu
inwestycyjnego. Ponieważ Premier Rządu RP zapowiedział przejęcie spraw mieszkalnictwa, to SGP
w dalszym ciągu czyni starania podporządkowania spraw geodezji również Premierowi.
Kilka Oddziałów SGP zastało oskarżonych przez NIK o ustalanie cen na roboty geodezyjne. Groziła
za to kara 170 000 zł. Po wyjaśnieniach udało się zredukować ją do 17 000 zł. Zarząd Główny
zdecydował się tę kwotę zapłacić i zakończyć kilkuletnie starania o odstąpienie od kary.
Niebezpiecznie wyglądała przyszłość Muzeum Techniki w Warszawie, ponieważ nie było możliwe
dogadanie się z Prezydent Warszawy, co do dalszego funkcjonowania muzeum, a kilka lat temu
pomimo różnych obietnic żadne Ministerstwo nie zdecydowało się wspomagać prowadzenie muzeum.
W styczniu 2017 r. Rada Krajowa FSNT NOT postawiła muzeum w stan likwidacji. Po negocjacjach
z Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego i zaangażowaniu Ministra, Wicepremiera Glińskiego
w czerwcu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego podjęli decyzję o utworzeniu Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Miasto
Warszawa oświadczyło, iż zamierza nabyć za długi część kolekcji muzeum i przekazać na rzecz
Narodowego Muzeum Techniki. FSNT NOT oświadczyło, że kolekcja jest własnością Federacji.
Całość spraw organizacyjnych i majątkowych ma zostać załatwiona w 2018 r.

3.Kol. Lech Kaczmarek (Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach) zaprezentował utworzoną
dla Metropolii Poznań obejmującej 22 jednostki administracyjne (gminy i powiaty)
Ekspercką Bazę Danych zawierającą olbrzymią ilość informacji niezbędnych dla
administrowania tym obszarem. Baza danych obejmuje dane przestrzenne wytworzone

w trakcie realizacji projektu "Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego
Metropolii Poznań". Ponadto baza zawiera cyfrową postać dokumentów planistycznych
z całego obszaru Metropolii - plany miejscowe oraz studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. W roku 2016 zbudowano dostęp do Bazy Danych
za pośrednictwem geoportalu (adres: http://jeziory.home.amu.edu.pl/metropoliapoznan)
4.Kol. Waldemar Sztukiewicz przedstawił międzynarodową inicjatywę zapoczątkowaną w Austrii, do
której dołączyły inne kraje Europy Środkowej dotyczącą gromadzenia dokumentów (między innymi
map) związanych z przebiegiem dawnych granic i historycznych znaków granicznych znajdujących
się w poszczególnych krajach oraz staraniami o wpisanie tych znaków na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. W pracach tych uczestniczą oprócz referenta koledzy Roman Gęzikiewicz
i Bogusław Tomaszewski.
Drugim zagadnieniem, którym się zajmujemy od kilku lat jest delimitacja i demarkacja granic
odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1919 i następnych. Szczególnie interesujemy się Powstaniem
Wielkopolskim i wyznaczaną zachodnią granicą Polski ustaloną w wyniku Traktatu Wersalskiego.
Interesują nas zagadnienia dokumentacji przebiegu tej granicy i znaków granicznych, ich
odszukiwania i ochrony. Kol. Roman Wisła zgłosił, że w PODGiK w Czarnkowie i Międzychodzie
posiadają spory zasób dokumentów geodezyjnych dotyczących tych zagadnień. Tematy z tym
związane są szczegółowo omawiane na corocznych konferencjach w Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie.
5. Skarbnik Oddziału, kol. Czesław Winnowicz zaprezentował częściowo nowe (od 1.01.2018) zasady
prowadzenia działalności finansowej. Wysokość składek pozostaje bez zmian. Miesięcznie członek
zwyczajny płaci składkę 10 zł., emeryt 5 zł., emeryt w wieku powyżej 75 lat jest zwolniony z płacenia
składek. Faktury muszą być rozliczone i przesłane do 10-go dnia następnego miesiąca. SGP posiada
NIP 526 000 09 62.
Treść faktur :nabywca: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5
odbiorca: SGP Oddział Wielkopolski SGP 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9
6. Działalność w 2017 r. podsumował kol. Prezes Oddziału wymieniając cykliczne imprezy, w których
bierzemy udział ( Lusowo, Pyzdry, Szreniawa).
Plan imprez na rok bieżący jest następujący:
16.03.2018 r. Wspomnienie geodetów Ziemi Kościańskiej ZSP Kościan (w uzgadnianiu)
21.04.2018 r. Wiosna w geodezji (25 lat RTK) kol. Ireneusz Wyczałek
19.05.2018 r. Pyzdry – Krajobrazy chronione kol. Ewa Krzyżanowska Walaszczyk
23.06.2018 r. Lusowo – Muzeum Powstańców Wielkopolskich
7.W oparciu o dostarczone zgłoszenia, przegłosowano przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia
następujących kandydatów:
- kol. Michał Wojtkowiak, kol. Marek Horoszkiewicz, kol. Rafał Łopatko wszyscy zamieszkali
w Czarnkowie.
Zgłoszenia spełniają wymagania formalne, a członkami wprowadzającymi są: kol. Roman Wisła
i kol. Danuta Rychlewska-Słodowa. Nie zgłoszono zastrzeżeń.
8.Kol. Andrzej Konoplicki poinformował zebranych, że na rozegranych w Olsztynie, we wrześniu
2017 r. XXXIV Tenisowych Mistrzostwach Polski Geodetów, para: Magdalena Kawczyńska i Marek
Kawczyński zajęła I miejsce w grze mieszanej, kol. Magdalena Kawczyńska zajęła II miejsce w grze
pojedynczej pań, a kol. kol. Jan Macyszyn i Marek Kawczyński zajęli I i II miejsce w turnieju
pocieszenia. Byliśmy, więc reprezentowani godnie. Na dzisiejsze zebranie przygotowaliśmy skromne

dla laureatów upominki. Upominki te nie zostały wręczone, ponieważ ich odbiorcy nie mogli na
zebranie przybyć. Upominki te wręczymy przy najbliższej sposobności.
9.Zebranie zakończyło odczytanie interesujących fragmentów twórczości poetyckiej gościa naszego
zebrania (przybyłego nie po raz pierwszy) Pani Bogumiły Konstancji Załęskiej, której zawsze
towarzyszy mąż, prof. Andrzej Świątkiewicz. Chętni mogli zaopatrzyć się w wybrane tomiki wierszy
autorki.
Na tym zebranie zakończono.
Protokółował
Poznań, 23 stycznia 2018 r.

Andrzej Konoplicki

