
DZIAŁALNOŚĆ SGP ODDZIAŁ KRAKÓW 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 

 

Koleżanki i Koledzy! 

 

Działalność stowarzyszeniową w roku 2020 r. rozpoczęliśmy tradycyjnym spotkaniem noworocznym 

połączonym z uroczystym zebraniem Zarządu SGP Oddział Kraków w dniu 11 stycznia 2020 r. w świetlicy 

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

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

50 osób. Przekazaliśmy 4500 zł na potrzeby podopiecznych z Domu Św. Ludwiki w Krakowie. 

 

 
Prezes SGP Oddział Kraków Elżbieta Biel oraz s. Bożena wita zebranych. 

 

 
Jasełka w wykonaniu podopiecznych Domu św. Ludwiki w Krakowie 

 



 
Wspólne kolędowanie SGP Oddział Kraków 

 

Kolejne posiedzenia Zarządu Oddziału odbywały się 5 marca oraz 30 lipca podczas których podjęto 

5 uchwał. 

 

W roku 2020 prowadziliśmy działalność stowarzyszeniową organizując szkolenia, kursy i inne 

imprezy o charakterze towarzysko-integracyjnym: 

 W dniu 24 lutego 2020 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się szkolenie na tematy: 

„Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” oraz „Przyjęcie granic nieruchomości w 

podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i BPP. Atrybuty ZRD i BPP w kolejnych 

zmianach egib i ich wpływ na prace geodezyjne i PZGiK”, które prowadziła Dyrektor Ośrodka 

szkolenia geodetów i kartografów SGP dr inż. Ludmiła Pietrzak, uczestniczyło 170 osób. 

 W dniach 29 lutego - 3 marca 2020 roku w Białce Tatrzańskiej i w Poroninie odbyły się XXXIV 

Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów i Rzeczoznawców. Uczestniczyło 50 osób. 

Impreza połączona była ze szkoleniem na tematy: „Wykonawstwo geodezyjne wobec postępu 

technicznego w zakresie systemów pomiarowych oraz prognozowanych zmian prawnych” oraz 

„Wdrożenia nowoczesnych instrumentów i systemów pomiarowych w pracach geodezyjnych – 

przykłady i problemy”. 

 

 
XXXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów i Rzeczoznawców. Uczestnicy 



 
XXXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów i Rzeczoznawców. Zwycięzcy 

 

 
XXXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów i Rzeczoznawców. Szkolenie firmy Geoline. 

 

 Od marca SGP oddział Kraków, realizując postanowienia Rządu RP zawiesiło wszelkie stacjonarne 

kursy i szkolenia a także przesunęło w czasie organizację zebrań i wydarzeń o charakterze 

towarzysko integracyjnym w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii korona wirusa. 

 Odwołano szkolenie które miało odbyć się 20 marca 2020 roku w Domu Technika w Krakowie na 

temat „Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego”. 

 Zawieszono organizację kursu przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia geodezyjne, który miał 

odbyć się w dniach 7-29 marca 2020 roku. Kurs został wznowiony 16 czerwca 2020 roku w nowej 

formie on-line na platformie zoom meeting. Uczestniczyło 13 osób. 

 30 lipca po okresie nieustającej kwarantanny oraz w reżimie sanitarnym odbyło się długo 

oczekiwane posiedzenie zarządu SGP oddział Kraków, podczas którego podjęto pilne uchwały a 

także zdecydowano o przesunięciu organizacji dorocznych obchodów Dnia Geodety na przyszły rok. 



 
Zebranie SGP oddział Kraków w reżimie sanitarnym 

 

 Od października aż do końca roku SGP oddział Kraków, realizując postanowienia Rządu RP o zakazie 

zgromadzeń powyżej 5 osób zawiesiło wszelkie stacjonarne działania. 

 

KOŁO PRACOWNIKÓW AGH 

 W styczniu 2020 r. kol. Robert Krzyżek uczestniczył w pracach Zespołu ds. oceny prac dyplomowych, 

rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w 

Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

 W dniu 6 marca 2020 r. kol. Tadeusz Szczutko jako szef zespołu Znaki uczestniczył w pracach Głównej 

Komisji Historii i Tradycji SGP. Omawiano udział SGP w austriackim projekcie Monumento - Network 

of Boundaries and its Monuments, której celem jest wpisanie zabytkowych obiektów techniki 

geodezyjnej związanych z zakładaniem katastru i jego prowadzeniem na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. W projekcie biorą udział następujące państwa: Austria, Czechy, Węgry, 

Włochy, Polska i Słowenia. Podjęto inicjatywę organizacji konferencji „Historyczne znaki graniczne 

oraz geodezyjne – problemy ochrony i wykorzystania w geoturystyce” w październiku/listopadzie 

2020 r. Ze względu na pandemię organizację konferencji została przełożona. Dnia 20 września 2020 

r. przekazano stronie austriackiej zestawienie obiektów w proponowanym formacie, który miał 

służyć do opracowania wniosku zbiorczego państw biorących udział w projekcie Monumento do 

UNESCO. 

 W czerwcu 2020 r. na łamach miesięcznika Przegląd Geodezyjny ukazał się artykuł „Analiza 

infrastruktury pieszej dla monitorowania i ograniczania rozwoju epidemii” autorstwa kol. Prof. 

Konrada Eckesa. 

 W lipcu 2020 r. kol. Małgorzata Buśko i kol. Anna Przewięźlikowska uczestniczyły w pracach sekcji 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ZG SGP, brały czynny udział w 

opracowywaniu regulaminu. 

 We wrześniu i październiku 2020 r. kol. Robert Krzyżek i kol. Paweł Hanus brałi udział w pracach 

Komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 

i 2. 

 W listopadzie 2020 r. na łamach miesięcznika Przegląd Geodezyjny ukazał się kolejny artykuł 

„Geometria międzyludzkich relacji przestrzennych w okresie epidemii” współautorstwa kol. Prof. 

Konrada Eckesa. 

 Raz w miesiącu kol. Anna Kowalewska aktywnie uczestniczyła w Prezydium ZG SGP. 



o 7 lutego 2020 r. współorganizowała i prowadziła z kol. Krzysztofem Bakułą zebranie 

ZG SGP kończące Jubileusz 100-lecia SGP. 

o 14 maja 2020 r. przygotowała i opracowywała wraz z kol. Wiktorem Salamagą 

ankietę SGP na temat problemów z jakimi musi się mierzyć środowisko geodezyjne 

w czasie epidemii COVID-19. Wynikiem ankiety było wystąpienie Prezesa SGP do 

Głównego Geodety Kraju oraz List Otwarty do Starostów. 

 Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia Zawodowego Geodetów przy ZG SGP, w którym kol. 

Małgorzata Buśko i kol. Anna Przewiężlikowska brały czynny udział w opracowywaniu regulaminu. 

 Odbyło się posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego przy ZG SGP, w którym uczestniczył kol. 

Tomasz Lipecki. Rozpatrywano 2 sprawy. 

 W Przeglądzie Geodezyjnym od maja 2019 r. ukazuje się co miesięczny felieton z cyklu „Katedra 

Humoru Geodezyjnego” pod redakcją kol. Tadeusza Szczutko. 

 

 
Felieton kol. Tadeusza Szczutko „Katedra Humoru Geodezyjnego” 

w Przeglądzie Geodezyjnym sierpień 2020r. 

 

KOŁO STUDENTÓW AGH 

 W dniu 7 lutego 2020 roku w budynku NOT w Warszawie odbyło się noworoczne zebranie ZG SGP, 

połączona z III edycją studenckich nagród w dziedzinie geodezji i kartografii GeoAzymuty 2019. 

Uroczysta Gala Finałowa zgromadziła nominowanych w plebiscycie, przedstawicieli 

Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji, władze SGP oraz zaproszonych gości. Galę 

przygotowaną przez studentów poprowadziła Prezes Koła Naukowego z Dahlta Małgorzata Zontek. 

 



 
Nominowani i Laureaci Plebiscytu GeoAzymuty 2019 

 

Laureatami trzeciej edycji zostali: 

• w kategorii Technologie Geodezyjne Główny Urzędu Geodezji i Kartografii za 

Geoportal.gov.pl; 

• w kategorii Wydarzenie Geodezyjne Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego 

za „Ogólnopolski Rajd Geodety”; 

• w kategorii GeoPublikacja dr. hab. inż. Piotr Gołuch za publikację „Zastosowanie 

fotogrametrii jednoobrazowej w precyzyjnych pomiarach 3D wzajemnego położenia 

elementów monitorowanego obiektu”; 

• w kategorii GeoAutorytet dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW; 

Wznowienie plebiscytu możliwe było dzięki porozumieniu niegdysiejszych pomysłodawców 

plebiscytu – Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” działającego na AGH w Krakowie z Ogólnopolskim 

Klubem Studentów Geodezji oraz Komisją Promocji i Młodzieży Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

 
Technologie Geodezyjne 2020 – Główny Urzędu Geodezji i Kartografii z GGK na czele 

 



 
GeoAutorytet 2020 – dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, otrzymuje statuetkę z rąk prezesa SGP Janusza Walo 

 

 W dniach 19 listopada 2020 roku odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych 

Studentów Geodezji zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyły koła z całej Polski.  

 

W roku 2020 ze względu na pandemię korona wirusa nie odbyły się żadne wycieczki szkoleniowo – 

turystyczne. 

 

Ponadto w 2020 roku obyło się: 

 W dniu 7 lutego 2020 roku w budynku NOT w Warszawie odbyło się noworoczne zebranie ZG SGP,. 

będące jednocześnie zwieńczeniem Jubileuszowego Roku 100-lecia SGP. Gośćmi zebrania byli 

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski oraz Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka. 

Członkowie SGP oddział Kraków: Prezes Elżbieta Biel, Mieczysław Jóźwik, Janusz Krzyżaniak, Anna 

Suryjak, Kazimierz Sekuła, zostali odznaczeni symbolicznym medalem „100-lat Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich”, będącym podziękowaniem za ich wkład, postawę i działalność która 

przyczyniają się do kreowanie dobrego wizerunku SGP. 

 

 
Prezes Elżbieta Biel otrzymuje z rąk prezesa SGP Janusza Walo medal „100-lecia SGP” 

 



 
Członkowie SGP oddział Kraków podczas noworocznego zebrania ZG SGP 

 

 W dniu 18 lutego 2020 roku w Domu Technika w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu Krakowskiej 

Rady SFNT NOT, w którem uczestniczyła Prezes Elżbieta Biel. 

 W dniu 8 kwietnia 2020 roku ZG SGP skierowało do Głównego Geodety Kraju pismo z prośbą o 

opracowanie wytycznych prowadzenia prac geodezyjnych w okresie stanu epidemii. Oddział Kraków 

przyłączył się do tego apelu. 

 W dniu 22 kwietnia 2020 roku dotychczasowy Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego Danuta Paluch wystosowała list pożegnalny do SGP oddział 

Kraków z informacją o przejściu na emeryturę i podziękowaniu za dotychczasową współprace. 

Nowym WINGiK został Marian Dzikowski. 

 W dniu 25 czerwca 2020 roku w Domu Technika w Krakowie odbyło się zebranie delegatów SNT 

Krakowskiej Rady SFNT NOT, w którem uczestniczyła Prezes Elżbieta Biel. 

 W dniu 4 lipca odbył się II etap XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dla szkół 

średnich. W tym roku wszystkie olimpiady od 26 marca br. odbywały się jako dwustopniowe zawody 

wiedzy, nie wyłaniając laureatów, a jedynie finalistów. W szkołach kształcących techników 

geodetów w pięciu miastach, tj. Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze 

przeprowadzono część pisemną II etapu Olimpiady. W tej edycji, aby zachować dystans społeczny, 

zrezygnowano z części praktycznej (terenowej). Do zmagań przystąpiło 58 (z 78 wcześniej 

zakwalifikowanych) uczniów reprezentujących szkoły z całej Polski. W Jury XLII Olimpiady w 

Krakowie zasiadali członkowie SGP Oddział Kraków: 

o kol. Bartosz Mitka 

o kol. Rafał Kocierz 

o kol. Mirosław Marciniak 



 
II etap XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie. 

 

 W dniach 7-9 listopada tradycyjnie z okazji Wszystkich Świętych udaliśmy się na groby naszych 

koleżanek i kolegów spoczywających na cmentarzach w Krakowie oraz w Nowym Targu, Tarnowie i 

w Zakopanem. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tę akcję a szczególnie kol. 

Wojtkowi Wiecha oraz kol. Jacentemu Rajskiemu i kol. Kazimierzowi Sekuła. W tym roku odeszli od 

nas: kol. Teresa Kasperczyk, kol. Zbigniew Kasperczyk, kol. Mieczysław Sobol oraz kol. Kazimierz 

Kiełkowicz. 

 Odbyły się również 4 posiedzenia Zarządu Głównego SGP w dniach: 7 lutego, w Warszawie a także 

22 lipca, 15 października oraz 17 grudnia on-line na platformie zoom meeting w których 

uczestniczyła kol. Elżbieta Biel. 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przyjęto od SGP oddział Kraków 4 nowych 

członków: 

1. Trąbski Damian  Absolwentów 

2. Januchta Maciej  stud. AGH 

3. Strząbała Katarzyna  stud AGH 

4. Skoczek Bartłomiej  Nowy Targ 

 

Na dzień dzisiejszy w SGP Oddział Kraków jest 303 członków, z czego niewiele ponad połowa płaci 

składki na bieżąco co stwierdzono w oparciu o ewidencję składek prowadzoną w systemie informatycznym 

przez kol. Elżbietę Orłowską, której za to dziękujemy. Przypominamy i prosimy wszystkich członków SGP 

oddział Kraków o wpłacanie składek przelewem na nowy numer konta: 04 1140 1010 0000 3522 2900 

1006 

 

Działalność stowarzyszeniową w roku 2020 mocno zahamowała ogólnoświatowa pandemia korona 

wirusa, która dotarła również do Polski. Wiele branż w tym również geodezyjna zmagały się z licznymi 

zakazami oraz obostrzeniami utrudniającymi wykonywanie zadań służbowych. 

I taki to właśnie minął 2020 rok w Oddziale Krakowskim SGP. Wszystkim naszym członkom ich 

rodzinom oraz sympatykom w NOWYM ROKU życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. 

Dziękuję Zarządowi Oddziału Krakowskiego oraz jego członkom za pracę na rzecz SGP. 

 Prezes SGP o. Kraków 

 Elżbieta Biel 


