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BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2011 I NR 2/2011
Szanowne KoleŜanki, Szanowni Koledzy,
Aby dotrzeć do większej liczby Przedsiębiorców i pokazać, co robimy dla poprawy
warunków ich pracy, postanowiliśmy raz w kwartale wydawać niniejszy Biuletyn.
Ze względu na wyjątkowo duŜo pracy w I półroczu 2011 roku nie udało się wcześniej
przygotować pierwszego inauguracyjnego numeru. Dlatego obecny jest podwójny.
Z informacjami tymi chcemy dotrzeć nie tylko do naszych członków, ale takŜe do wszystkich
przedsiębiorców mając nadzieję, Ŝe wcześniej czy później zasilą nasze szeregi i wspólnie
będziemy walczyć o rangę i prestiŜ naszego zawodu. Na razie jest nas 216 firm
zatrudniających około 2 000 pracowników. W porównaniu z liczbą wszystkich firm
i geodetów uprawnionych w Polsce jest to trochę za mało. Im będzie nas więcej, tym nasze
starania będą skuteczniejsze. Osoby, które zechcą włączyć się do wspólnych działań, znajdą
na naszej stronie internetowej deklarację przystąpienia do Izby i warunki przynaleŜności.
Składki miesięczne są symboliczne: firma 1 osobowa płaci 20 zł, do 5 osób 40 zł i powyŜej
5 osób 80 zł.
Pragniemy takŜe, aby administracja geodezyjna znała nasze zamierzenia i działania i
abyśmy na bieŜąco współpracowali. Przykłady bardzo dobrej bezpośredniej współpracy juŜ
istnieją. Dlatego Biuletyn ten będziemy takŜe przekazywać administracji. Nie mam
wątpliwości, Ŝe wszystkim nam (niezaleŜnie od miejsca pracy) zaleŜy na dobrej i
profesjonalnej obsłudze inwestorów, właścicieli nieruchomości i innych interesantów.
Nikt nie zaprzeczy, Ŝe potrzebne są w geodezji sensowne i jednoznaczne przepisy
prawne i techniczne (standardy), o które wszyscy powinniśmy zadbać.
Przy terminowym i moŜliwie najlepszym wykonywaniu zadań nikt nie ma
wątpliwości, Ŝe geodeci powinni mieć godziwe warunki pracy i godziwe wynagrodzenie.
Musimy takŜe dla dobra zawodu napiętnować zarówno w produkcji jak i w
administracji: bylejakość, niestaranność, nieterminowość, niewiedzę, biurokrację i arogancję.
Jedna osoba o takich cechach i zachowaniach narobi tyle szkody, Ŝe nie naprawi jej nawet 10
bardzo dobrze i uczciwie pracujących geodetów.
Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, dlatego w kaŜdym kontakcie z naszymi
klientami musimy udowodnić, Ŝe zasługujemy na takie zaufanie. Z tym, Ŝe moŜliwie pilnie
powinniśmy tę

naszą

funkcję

jednoznacznie

zapisać

w

Prawie

Geodezyjnym

i Kartograficznym.
Powinniśmy takŜe dąŜyć do utworzenia liczącej się reprezentacji wszystkich geodetów
uprawnionych i przedsiębiorców, czyli do powołania samorządu zawodowego.
Bogdan Grzechnik
Prezes GIG
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XIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GIG
W dniu 13 kwietnia 2011 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie, na którym
złoŜono sprawozdanie z pracy Izby w ostatnim roku, przeprowadzono uzupełniające wybory
(Prezesa oraz członków Rady Izby), zatwierdzono nowy Statut GIG, umoŜliwiający
przyłączenie się do GIG Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej, która
wcześniej złoŜyła taki akces, a takŜe przedyskutowano najwaŜniejsze sprawy wykonawstwa
geodezyjnego i uchwalono bardzo istotne wnioski.
A oto najwaŜniejsze dokumenty.

SPRAWOZDANIE
z działalności Geodezyjnej Izby Gospodarczej za okres
od 28.06.2010 do 13.04.2011 r.
W okresie sprawozdawczym Rada GIG działała w następującym składzie:

Prezydium Rady:
Wojciech Matela - Prezes, który 26.01.2011 roku złoŜył rezygnację
Bogdan Grzechnik – Wiceprezes, któremu dnia 26.01.2011 roku powierzono funkcję
p.o. Prezesa do najbliŜszego Walnego Zgromadzenia tj. do 13.04.2011 r.
Jan Połeć – Wiceprezes.

Członkowie Rady:
Wojciech Matela (do 26.02.2011 r.), Bogdan Grzechnik, Jan Połeć, Krzysztof Rogala,
Karol Sołtysiak. Zbigniew Lis złoŜył rezygnację ze względu na liczne obowiązki
słuŜbowe a Robert Świderski został odwołany ze względu na zerowy udział
w pracach Rady. Rada spotykała się 5 razy: 16 września 2010 r., 20 grudnia 2010 r.,
26 stycznia 2011r., 7 marca 2011 r. i 12 kwietnia 2011 r.

Przedstawiciele Regionalni:
Rafał Piętka - Region Mazowiecki, Grzegorz Siciński – Wielkopolski, Jacek Łukowski
– Śląski, Jan Karpiel-Małopolski, Janusz Dyrda-Południowo Wschodni, Marek Fryt
-Pomorski, Adrian Cichoń-Łódzki. W chwili obecnej brak jest przedstawiciela
regionalnego w nowo powołanym Regionie Dolnośląskim. (wybory P.R. tego regionu
Rada Izby przeprowadzi w najbliŜszym miesiącu tj. w maju br. )
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Członkowie GIG
Na dzień 13.04.2011 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza liczy 160 firm. Jest to wzrost
o 10 firm.

Podstawowymi dokumentami kierunkującymi działalność Izby były:
1. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2010 r.
2. Plan Pracy GIG na rok 2010

Ad 1 Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia.
a) Standardy techniczne
Mimo wielu wystąpień nie udało się doprowadzić do wydania przez GUGiK
standardów dla podstawowych opracowań z zakresu geodezji gospodarczej.
Niektóre

zgłoszone

przez

nas

tematy

zostały

umieszczone

w

projekcie

Rozporządzenia, które jest przepisem wykonawczym do ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej. Jest ono jeszcze w trakcie opracowywania, ale juŜ widać,
Ŝe nie rozwiąŜe ono naszych problemów.

b) Współpraca z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (terminy
oraz nieuprawnione opłaty)
Na wniosek naszych członków a takŜe innych firm geodezyjnych Izba interweniowała
w wielu sprawach jednostkowych. Niektóre z nich udało się załatwić. Kilkunastu
członków Izby wspieranych przez Radę Izby wystąpiło do sądów o zwrot
bezpodstawnie naliczonych i pobranych opłat w oparciu o lokalne cenniki.
Są juŜ prawomocne postanowienia o zwrocie przez Skarb Państwa znacznych kwot,
łącznie z odsetkami, za okres do 10 lat.
Rada Izby zdecydowała aby wysłać do wszystkich starostów i prezydentów miast na
prawach powiatu, do wiadomości do: Głównego Geodety Kraju, wojewodów,
marszałków, NajwyŜszej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo
z prośbą o zaniechanie tego typu praktyk. Pismo takie wysłano do zainteresowanych
w marcu 2011 roku.

c) Odblokowanie dla geodetów rynku drogowych prac geodezyjnych
Mimo wystąpień do Dyrektora GDDKiA z prośbą o spotkanie i rozmowę na ten temat
nie udało się doprowadzić do takiego spotkania. Przy okazji róŜnych narad
i konferencji składane były wnioski w tej sprawie zarówno pod adresem Ministra
Infrastruktury jak i Prezesa GUGiK (z prośbą o wsparcie).
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d) Uproszczenie procedur związanych z podziałami nieruchomości
Wnioski w tej sprawie łącznie z sugestią przeniesienia podziałów do Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego były kierowane do Prezesa GUGiK. Jest nadzieja,
Ŝe będą one rozpatrzone w ramach nowelizacji w/w ustawy, która jest w toku.

e) Udoskonalenie procedur przetargowych na prace geodezyjne i kartograficzne
W ramach Grupy B-8 do której naleŜy Izba przygotowane zostało wystąpienie do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisane kilka dni temu m.in. przez
Prezesa SGP i Prezesa GIG z wnioskami o zmianę zasad przetargowych na prace
projektowe i geodezyjne. Chodzi głównie o opracowanie i upowszechnienie
pozacenowych kryteriów oceny ofert. Od dawna walczymy o to aby najniŜsza cena
nie była jedynym kryterium wyboru.

f) Realizacja wniosków szczegółowych była następująca:
- szkolenia, konferencje, sympozja (dopiero w ostatnich 3 miesiącach aktywność Izby
w tym zakresie zdecydowanie wzrosła),
- profesjonalna strona internetowa została przygotowana,
- jednolitego doradztwa formalno-prawnego i zawodowego nie udało się do tej pory
zorganizować ,
- wynegocjowano natomiast korzystne warunki dla firm przy zakupie sprzętu
geodezyjnego i innych produktów,
- płacenie składek, mimo kryzysu uległo poprawie,
- aktywizacja regionów i zdecydowane zwiększenie liczby członków powiodło się
tylko częściowo.

Ad 2 Realizacja Planu Pracy

1) Sprawy organizacyjne
Wyłoniono w konkursie dyrektora biura Izby z nadzieją, Ŝe kontrakt menedŜerski
pozwoli na zapewnienie Izbie stałych dochodów. Niestety wybór menedŜera (nie
geodety) nie sprawdził się. Dyrektor w okresie próbnym (7 m-cy) pomógł w
stworzeniu nowej strony internetowej nadzorując jej opracowanie przez profesjonalną
firmę oraz wynegocjował zniŜki przy zakupie sprzętu.
Działania te w dłuŜszym okresie prawdopodobnie przyniosą członkom Izby pewne
korzyści ale dla bieŜącego budŜetu GIG spowodowały tylko wydatki z zerowym
zyskiem. Mimo zaleceń Rady Izby dotyczących tematyki szkoleń, sympozjów
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i konferencji, imprez takich w II półroczu 2010 nie zorganizowano. Dlatego po okresie
próbnym zrezygnowano z zawarcia umowy z Panem Piotrem Chęcińskim.
Znacznie zaawansowano prace nad połączeniem GIG i Zachodniopomorskiej GIG.
Między innymi opracowano pod tym kątem projekt Statutu Izby. PowyŜszym tematem
a takŜe aktywizacją Regionów i zapewnieniem im środków finansowych zajmował się
kol. Krzysztof Rogala poświęcając wiele wysiłku i czasu aby sprawy te pilotować.
NaleŜą się Mu za to szczególne słowa uznania i podziękowanie.

2) Przepisy prawne i techniczne
Izba opiniowała przepisy, które przesyłały nam poszczególne resorty.
Niestety nie udało się przygotować własnych, nawet jednostkowych, projektów zmian
prawa mimo takich zamierzeń. Jeśli włączy się do pracy w Komisjach tematycznych
większa liczba przedsiębiorców będzie to moŜliwe. Dotychczasowe zaangaŜowanie
członków Izby nie pozwoliło na podjęcie takich działań.

3) Organizacja konferencji, sympozjów i szkoleń
Jak juŜ wspomniano temat ten bardzo waŜny dla edukacji członków Izby ale takŜe
dla budŜetu Izby nie był traktowany priorytetowo mimo stworzonych ku temu
warunków organizacyjnych i kadrowych. Ostatni okres (I kwartał 2011 r.) pokazał, Ŝe
zorganizowanie

w ciągu 3 miesięcy trzech szkoleń i jednego Sympozjum jest

moŜliwe i efektywne finansowo.

4) Ochrona prawna firm
Tematu tego nie udało się zorganizować i poprowadzić w sposób kompleksowy
i metodyczny. Rola Izby polegała głównie na doraźnych interwencjach. Nie pozwolił
na to stan budŜetu.

5) Rynek prac geodezyjnych i kartograficznych
Działania Izby koncentrowały się głównie na tematach opisanych w punktach ad 1 b),
c), e) a takŜe na doraźnych wielu interwencjach przy postępowaniach przetargowych.
Występowano takŜe o odblokowanie dla naszych firm rynku prac scaleniowych.

6) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami geodezyjnymi krajowymi
i międzynarodowymi
Najbardziej ścisła współpraca prowadzona była w ramach Federacji Organizacji
Przedsiębiorców Firm Geodezyjnych do której naleŜą: GIG, Polska Geodezja
Komercyjna i ZachodniopomorskaGIG. Na spotkaniach przedstawicieli tych
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organizacji omawiano wszystkie waŜne dla geodezji tematy i przekazywano je do
Prezesa GUGiK oraz do innych resortów.
Mniej intensywna była bezpośrednia współpraca ze Stowarzyszeniem Geodetów
Polskich. Z tym, Ŝe członkowie Rady Izby uczestniczyli w wielu konferencjach
i spotkaniach organizowanych przez SGP przygotowując referaty i wystąpienia
promujące GIG.
Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową to GIG naleŜy i uczestniczy w walnych
zgromadzeniach międzynarodowej organizacji CLGE. Ostatnio, w 2010 roku,
w Bukareszcie naszym przedstawicielem był kol. Zbigniew Lis. W 2010 roku
(podobnie jak w 2009) Izba uzyskała z Ministerstwa Gospodarki dofinansowanie w
ramach projektu: „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach
międzynarodowych grup lub organizacji branŜowych”.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych tematów znajdują się
w protokołach z posiedzeń Rady Izby umieszczonych na naszej stronie internetowej.
Na zakończenie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim członkom:
Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Przedstawicielom
Regionalnym za poświęcony czas i ich pracę społeczną, która słuŜy wszystkim
przedsiębiorcom.

p.o. Prezesa
Bogdan Grzechnik

STATUT
GEODEZYJNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
/wprowadzony uchwałą nr 1 XIX Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Geodezyjnej Izby Gospodarczej z
dnia 13.04.2011r. /

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Geodezyjna Izba Gospodarcza zwana dalej “Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą
interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o
izbach gospodarczych (Dz.U.Nr 35, poz.195), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i
niniejszego Statutu.

1.
2.

Art.2
Izba zrzesza podmioty prowadzące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w
zakresie usług
geodezyjnych i kartograficznych ,fotogrametrycznych i geoinformatycznych.
Odpowiednikiem nazwy Izby w języku angielskim jest Chamber of Surveying Enterprises

8

3.

Izba uŜywa znaku graficznego przedstawionego w załączniku nr 1.

1.
2.

Art. 3
Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Izba jest niezaleŜna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swej działalności moŜe
współpracować z kaŜdą organizacją realizującą cele zbieŜne z celami Izby

Art. 4
Izba ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie. Izba moŜe tworzyć Oddziały Izby, Przedstawicelstwa
Regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.
Art. 5
Izba uŜywa następujących pieczęci:
1. Pieczęć okrągła z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku “Geodezyjna Izba Gospodarcza”.
2. Pieczęć płaska z napisem “Geodezyjna Izba Gospodarcza” i adresem Izby.
II. ZADANIA IZBY
Art. 6
Do zadań Izby naleŜy w szczególności:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i
zagranicznych;
2. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i
technologicznych.
3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
4. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych
i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr pracowniczych członków Izby;
6. Uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności
gospodarczej członków Izby;
7. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego
i pojednawczego;
8. Udział, w imieniu członków Izby, w postępowaniach protestacyjno-odwoławczych dotyczących zamówień
publicznych.
9. Kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.
10. Występowanie o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej związane z działalnością Izby.
Art. 7
Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:
1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami
społecznymi
i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej przez członków Izby;
2. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie nowych regulacji
prawnych związanych z działalnością gospodarczą członków Izby;
3. Prowadzenie doradztwa dla członków izby oraz organizowanie szkoleń dotyczących zagadnień
ekonomicznych,organizacyjnych, technicznych i prawnych w zakresie związanym z działalnością
gospodarczą członków Izby w tym takze podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. Opracowywanie okresowych analiz działalności gospodarczej członków Izby, przedkładanie odpowiednim
władzom wniosków wypływających z tych analiz oraz współdziałanie w ich realizacji.
5. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i
innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
6. Tworzenie warunków dla postępowania polubownego i pojednawczego między członkami Izby;
7. Delegowanie przedstawicieli do: organów doradczych władz, administracji publicznej i innych organizacji
oraz uczestnictwo przedstawicieli Izby w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki geodezji
i kartografii,fotogrametrii i geoinformatyki ,w tym opiniowanie projektów rozwiązań prawnych ,wiąŜących
sie bezposrednio albo posrednio z zagadnieniami prowadzonej działalnosci gospodarczej.
8. Udzielanie na Ŝyczenie członka Izby opinii i rekomendacji odnośnie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej;
9. Ustanawianie Oddziałów Izby oraz przedstawicieli regionalnych oraz przedstawicielstw Izby w kraju i za
granicą oraz zatrudnianie pracowników, ekspertów i rzeczoznawców do wykonywania zadań statutowych;
10. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem wykonywania usług geodezyjnych
i kartograficznych, fotogrametrycznych i geoinformatycznych.
11. Wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą.
12. Organizację imprez słuŜącym kontaktom zawodowym.
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Art.7a
Izba moŜe zrzeszać się, łączyć się z innymi izbami gospodarczymi, zrzeszającymi podmioty, prowadzące
działalność gospodarczą o toŜsamym lub pokrewnym przedmiocie ,przyłączać się do innych izb gospodarczych
zrzeszających podmioty ,prowadzące działalność gospodarczą o toŜsamym lub pokrewnym przedmiocie lub inne
izby gospodarcze zrzeszające podmioty, prowadzące działalność gospodarczą o toŜsamym lub pokrewnym
przedmiocie. mogą zostać przyłączone do Izby .
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
1.

2.
3.

4.

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące zawodowo działalność gospodarczą
wyłącznie lub częściowo w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych,fotogrametrycznych i
geoinformatycznych
Osoby fizyczne, będące członkami Izby, wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez
umocowanych przez siebie przedstawicieli. Pełnomocnik moŜe reprezentować tylko jednego członka..
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonują swoje prawa i obowiązki przez ustawowych przedstawicieli lub
pełnomocników. Pełnomocnik moŜe reprezentować tylko jednego członka.
Izba nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie moŜe naruszać samodzielności członków, ani
teŜ wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Art. 9
Członkowie Izby mają prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Izby:
2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3. Korzystania ze świadczeń Izby;
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby;
5. Uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby
6. Korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w
szczególności z doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.
7. UŜywania w korespondencji, procedurach przetargowych i reklamach informacji: Firma
(przedsiębiorca)jest członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
8.

Dostępu do bieŜących informacji o działaniach Izby.

Art. 10
Członkowie Izby zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu Izby oraz uchwał jej władz;
2. Udziału w realizacji celów statutowych Izby;
3. Regularnego opłacania składek członkowskich;
4. Przestrzegania norm współŜycia społecznego i etyki zawodowej;
5. Udziału w pracach Izby bez prawa do wynagrodzenia, chyba, Ŝe w szczególnie uzasadnionych
przypadkach,
w których udział członka w pracach Izby jest tak znaczny, Ŝe uniemoŜliwia mu bądź zmniejsza
uzyskiwanie wynagrodzenia z innych źródeł Rada Izby postanowi inaczej.

Art. 11
1.

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po złoŜeniu przez
kandydata pisemnej deklaracji po uprzednim zaopiniowaniu jej przez Prezesa Oddziału lub
Przedstawiciela Regionalnego oraz Prezydium Rady Izby oraz po przedstawieniu dokumentu
stwierdzającego status prawny kandydata. PowyŜsza procedura nie ma zastosowania w przypadku, o
którym mowa w art. 32 ust. 4.

2.

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1) wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Radzie Izby za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem;
2) skreślenia z listy członków w wyniku zaprzestania działalności gospodarczej;
3) wykluczenia z Izby uchwałą Rady z powodu:
- nierzetelności członka w interesach;
- nieuczciwej konkurencji;
- rozmyślnego działania na szkodę innych członków Izby.
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3.

4.

4) niepłacenia składki przez kolejne 2 kwartały;
Od decyzji Rady Izby o skreśleniu oraz o wykluczeniu, zainteresowany moŜe wnieść odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji lub uchwały. Rada Izby jest
obowiązana włączyć sprawę do porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia następującego po
otrzymaniu odwołania. Za datę wykluczenia w przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Walne
Zgromadzenie uwaŜa się datę uchwały Rady.
Członek Izby moŜe być zawieszony w swoich prawach uchwałą Rady Izby, jeśli podstawy do jego
wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego prowadzi je Komisja Rozjemcza.
IV. ORGANA IZBY
Art. 12

1.

Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Prezydium Rady Izby,
4) Zarząd Oddziału
5) Przedstawiciele Regionalni.
6) Komisja Rewizyjna,
7) Komisja Rozjemcza,

2.

Kadencja Organów Izby trwa 4 lata. Mandaty członków organów izby wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego. Funkcje członka organów Izby moŜna sprawować
wielokrotnie.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz lub ustania jego członkostwa w Izbie,
organom tym przysługuje prawo uzupełniania składu spośród członków Izby poprzez wybory
uzupełniające podczas najbliŜszego Walnego Zgromadzenia;
Uchwały Organów Izby zapadają w głosowaniu tajnym jeśli dotyczą spraw personalnych, a takŜe jeśli
zaŜąda tego co najmniej 1/5 osób biorących udział w posiedzeniu
Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego wygasają wszelkie imienne
delegacje do reprezentowania Izby w: organach doradczych władz, administracji rządowej, samorządowej,
innych organizacjach.

3.

4.
5.

V. WALNE ZGROMADZENIE

1.
2.
3.

Art. 13
Walne Zgromadzenie jest najwyŜszą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach naleŜących do
zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W Walnym Zgromadzeniu kaŜdy członek Izby dysponuje jednym,dwoma lub czterema głosami według
zasad określonych w art.29.pkt.5. KaŜdego członka moŜe reprezentować jeden przedstawiciel.

Art. 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Izby raz w roku kalendarzowym, w okresie II
kwartału .
O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na 2
tygodnie przed terminem.

1.
2.

Art. 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby, na Ŝądanie Komisji
Rewizyjnej, bądź na wniosek 1/5 członków Izby.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niŜ w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia
wniosku (Ŝądania) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:
1. Zatwierdzanie porządku obrad;
2. Uchwalanie programu działalności Izby;
3. Wybór Prezesa Izby, członków Rady Izby Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
4. Odwoływanie Prezesa Izby i poszczególnych członków Rady Izby na wniosek co najmniej 10 członków
Izby;
5. Uchwalenia wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz rocznych preliminarzy finansowych;
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz
decyzji
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

1.

2.
3.

o skreśleniu i wykluczeniu;
Uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Izby
Tworzenie funduszy celowych;
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy;
Podejmowaniu imiennych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów izby,
Uchwalanie zmian statutu;
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby;
Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałych władz Izby.
Podejmowanie na wniosek Rady Izby, Oddziału Izby, 10% ogólnej liczby członków Izby lub 5
Przedstawicieli Regionalnych uchwał o zrzeszeniu, połączeniu lub przyłączeniu do Izby innej izby
gospodarczej lub przyłączeniu Izby do innej izby gospodarczej.
Nadawanie na wniosek Rady Izby tytułu Członka Honorowego Geodezyjnej Izby Gospodarczej dla osób
szczególnie zasłuŜonych dla jej działalności.
Art. 17
Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach
objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 1/2 członków w pierwszym w terminie i bez
względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały w sprawie rozwiązania Izby oraz zmian Statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

VI. RADA IZBY

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

Art. 18
Rada Izby składa się z Prezesa oraz od 8 do 10 osób wybieranych zwykłą większością przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym oraz Prezesów Oddziałów. W obradach Rady biorą udział
Przedstawiciele Regionalni z głosem doradczym.
Prezes Izby jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów przy obecności przynajmmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie i bez względu na liczbę obecnych osób zwykłą większością głosów w drugim terminie.
Prezes Izby i Wiceprezesi stanowią Prezydium Rady Izby. Członkowie Rady wybierają w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów spośród swoich członków, nie będących Prezesami Oddziałów, od 2 do
3 Wiceprezesów Izby.
Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa, rezygnacji z pełnienia
funkcji oraz w przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Izby
oraz w razie wygaśniecia mandatu Prezesa Oddziału.
Art. 19
Rada Izby odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W razie równej ilości głosów przewaŜa głos Prezesa lub w razie jego nieobecności, głos Wiceprezesa
prowadzącego obrady.
Na posiedzeniu Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona.

Art. 20
Do kompetencji Rady Izby naleŜy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2. Przyjmowanie i skreślanie członków Izby oraz podejmowanie uchwał o ich zawieszaniu i wykluczeniu;
3. Proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości składek członkowskich i terminów ich wpłaty;
4. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Izby z wykonania preliminarzy finansowych oraz zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych;
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
6.

Podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu Przedstawicieli Regionalnych Izby. Powołanie
następuje na wniosek członków Izby działających na terenie regionu;
7. Uchwalanie regulaminów funduszy celowych;
8. Podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Izby;
9. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia i wystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej i innych
organizacji;
10. Zwoływanie i ustalanie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
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11. Podejmowanie uchwał oraz przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach nie
zastrzeŜonych do kompetencji innych organów Izby za wyjątkiem kompetencji Walnego Zgromadzenia
12. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej z zastrzeŜeniem postanowień
Art. 7 pkt. 10
13. Wyznaczanie ekspertów i rzeczoznawców;
14. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu;
15. Uchwalanie regulaminów pracy Przedstawicieli Regionalnych;

VII. PREZYDIUM RADY
Art. 21
Do kompetencji Prezydium Rady naleŜy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
2. Opracowywanie projektów preliminarzy finansowych z uwzględnieniem podziału wpływów z wpisowego
i składek członkowskich oraz szkoleń na potrzeby działalności statutowej Przedstawicieli Regionalnych
i przedkładanie ich Radzie Izby do zatwierdzenia;
3. Zarządzanie majątkiem Izby po akceptacji przez Radę Izby
4. Reprezentowanie Izby na zewnątrz;
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji doradczych i zespołów analiz oraz nadzorowanie ich działalności;
6. Składanie sprawozdań z działalności Radzie Izby
7. Ustalanie zasad działalności finansowej Izby po akceptacji przez Radę Izby
8. Kierowanie działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał władz Izby;
9. AngaŜowanie i zwalnianie Dyrektora Biura Izby oraz innych pracowników biura a takŜe ustalanie zasad ich
wynagradzania po akceptacji przez Radę Izby
10. Przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach naleŜących do kompetencji Rady Izby.
VIII. KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.

Art. 22
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów.
Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Komisji nie mogą być członkami innych organów Izby.

Art. 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1. Dokonywanie bieŜących i okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli całokształtu działalności Izby a
w szczególności jej gospodarki finansowej w tym opiniowanie sprawozdań rocznych;
2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby wniosków i spostrzeŜeń dotyczących bieŜącej
działalności Izby;
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie
udzielania absolutorium członkom organów Izby.
Art. 24
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

IX KOMISJA ROZJEMCZA

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

Art.25
Komisja Rozjemcza składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów.
Komisja jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Komisji nie mogą być członkami innych organów Izby.
Art.26
Do kompetencji Komisji Rozjemczej naleŜy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu
praw
i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki.
Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
Orzeczenia w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Radzie.

Art.27
Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
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X. ODDZIAŁY IZBY

Art. 28
1. Oddział Izby powołuje Rada Izby dla województwa gdzie działa przynajmniej 35 członków Izby.
2
Członków Zarządu Oddziału powołują i odwołują członkowie Oddziału .
3. Rada Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej moŜe równieŜ odwołać Zarząd Oddziału.
4. Wybór Zarządu Oddziału następuje na zebraniu członków oddziału zorganizowanym przez Radę Izby
kaŜdorazowo na początku kadencji organów Izby lub po jego odwołaniu.
5.
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób w tym z Prezesa i WicePrezesa Oddziału oraz Sekretarza
Oddziału. Są oni wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. .Regulamin pracy Zarządu
Oddziału uchwala Zebranie członków Oddziału
6.
Do kompetencji Zarządu Oddziału naleŜy reprezentacja Izby na szczeblu lokalnym oraz wykonywanie na
szczeblu
lokalnym zadań Izby określonych w art. 7 pkt. 1, 3, 4, 6,8 ,10,12
6a. Wszystkie inicjatywy i wystąpienia Oddziału majace charakter ponadlokalny wymagają wcześniejszej
zgody Rady Izby.
6b. Oddział moŜe tworzyć struktury terenowe w postaci grup członkowskich obejmujących minimum obszar
powiatu
7.
Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej i
Prezydium Rady
8. Zasady pracy Zarządu Oddziału oraz procedury postępowania w ramach swoich kompetencji określa
regulamin uchwalony przez zebranie członków Odziału.
9. Zarząd Oddziału otrzymuje do samodzielnej dyspozycji 75% z kwoty realnych składek członkowskich
członków Oddziału pozostałe 25% pozostaje do dyspozycji Rady Izby.
10. Zarząd Oddziału otrzymuje do samodzielnej dyspozycji 90% z kwoty zysku z zorganizowanych przez
oddział sympozjów ,szkoleń i konferencji lub innych przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z art.29a,
pozostałe 10% pozostaje do dyspozycji Rady Izby
11. Zarząd Oddziału otrzymuje do samodzielnej dyspozycji 95% z darowizny poczynionej przez członka
oddziału na rzecz Geodezyjnej Izby Gospodarczej, pozostałe 5% pozostaje do dyspozycji Rady Izby
12. Zarząd Oddziału składa coroczne sprawozdanie finansowe Radzie Izby.

Xa. PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Art. 28a
Przedstawicieli Regionalnych powołuje i odwołuje Rada Izby. Przedstawicieli Regionalnych powołuje się
dla regionów gdzie działa przynajmniej 10 członków Izby powołanego regioniu. Wybór Przedstawiciela
Regionalnego następuje na zebraniu członków regionu zorganizowanym przez Radę Izby kaŜdorazowo na
początku kadencji organów izby lub po jego odwołaniu. Przedstawiciel Regionalny wybierany jest w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Podział kraju na regiony uchwala Rada Izby przy czym region nie moŜe być mniejszy niŜ województwo.
Do kompetencji Przedstawicieli Regionalnych naleŜy wykonywanie na terenie regionu zadań Izby
określonych w art. 7 pkt. 1, 3, 4, 6.
Przedstawiciele Regionalni nie mogą być członkami Rady Izby ,Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
Zasady pracy Przedstawicieli Regionalnych oraz procedury postępowania w ramach swoich kompetencji
określa regulamin uchwalony przez Radę Izby .
Przedstawiciel Regionalny składa coroczne sprawozdanie Radzie Izby.
XI. MAJĄTEK IZBY

1.
2.

3.

4.

Art. 29
Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Środki finansowe na koszty utrzymania Izby pochodzą z:
1) wpływów z wpisowego i składek członkowskich;
2) darowizn, dotacji i zapisów;
3) wpłat na fundusze celowe;
4) wpływów z działalności gospodarczej.
Działalność statutową stanowią wpływy z wpisowego i składek członkowskich oraz wpływy z
dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz organizacji szkoleń ekonomicznych i organizacyjnych w zakresie
związanym z działalnością gospodarczą członków Izby;
Firmy- członkowie Izby, w przypadku Firm 1 osobowych opłacają składkę członkowską w wysokości 25%
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składki podstawowej., zatrudniające do 5 osób opłacają składkę członkowską w wysokości 50% składki
podstawowej.
5.

1.

1.

2.

W głosowaniach Izby ,Firmy- członkowie Izby :
a) opłacające składkę członkowską w wysokości 25% składki podstawowej dysponują 1 głosem ,
b) opłacające składkę członkowską w wysokości 50% składki podstawowej dysponują 2 głosami,
c) opłacające składkę członkowską w wysokości 100% składki podstawowej dysponują 4 głosami.
Art. 29 a
Izba moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Izba prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach słuŜących realizacji celów statutowych, a
cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na działalność statutową.
Art. 30
Zobowiązania finansowe zaciąga oraz oświadczenia woli w imieniu Izby składa dwóch członków
Prezydium Rady Izby lub pełnomocnicy umocowani w ramach pełnomocnictwa szczególnego wraz z
członkiem Prezydium Rady Izby. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Izby ma charakter szczególny do
danej czynności prawnej i jest ograniczone w czasie.
Rada Izby moŜe udzielić uchwałą pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Izby do składania oświadczeń woli
w imieniu Izby jednoosobowo.

Art. 31
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na
które powinien być przeznaczony majątek Izby.

XII. ZRZESZANIE I ŁĄCZENIE Z INNYMI IZBAMI GOSPODARCZYMI

1.

2.

3.

4.

Art.32
Wniosek o zrzeszenie lub połączenie Izby z inną izbą gospodarczą lub przyłączenie do Izby innej izby
gospodarczej lub przyłączeniu Izby do innej izby gospodarczej moŜe zostać zgłoszony przez Radę Izby,
Oddział Izby, 10% ogólnej liczby członków lub 5 Przedstawicieli Regionalnych. Wniosek w tym
przedmiocie powinien zostać rozpoznany przez Walne Zgromadzenie najpóźniej w terminie 2 miesięcy od
dnia jego złoŜenia. Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku o zrzeszenie, połączenie Izby z
inną izbą gospodarczą, przyłączenie do Izby innej izby gospodarczej lub przyłączeniu Izby do innej izby
gospodarczej nie zachodzą warunki do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rady Izby
zobowiązana jest do zwołania w celu rozpoznania wniosku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
trybie przewidzianym w art. 15.
Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o zrzeszeniu, połączeniu Izby z inną izbą gospodarczą,
przyłączeniu do Izby innej izby gospodarczej lub przyłączeniu Izby do innej izby gospodarczej upowaŜni
Radę Izby do zawarcia w tym przedmiocie Porozumienia z izbą gospodarczą, z którą następuje zrzeszenie,
połączenie lub przyłączenie. Walne Zgromadzenie określi równieŜ w tej uchwale termin, w którym Rady
Izby powinna zawrzeć Porozumienie na mocy, którego następuje zrzeszenie, połączenie lub przyłączenie
Izby do innej izby gospodarczej lub innej izby gospodarczej do Izby oraz zasady
Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o zrzeszenie, połączenie Izby z inną
izbą Gospodarczą przyłączenie do Izby innej izby gospodarczej lub przyłączeniu Izby do innej izby
gospodarczej podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
Zawarcie przez Izbę Porozumienia w zakresie przyłączenia do Izby innej Izby gospodarczej skutkuje
przyjęciem członków przyłączonej izby gospodarczej w poczet członków Izby z dniem wejścia w Ŝycie
Porozumienia w zakresie przyłączenia.
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Członkowie Organów GIG
Lp
1

Rada Izby
Bogdan Grzechnik
PREZES

nazwa firmy i adres

telefon

Agencja Geodezyjno-Prawna
GRUNT
B. Grzechnik - Z. Marzec
ul. Lubomira 4 lok. 3
04-002 Warszawa

(22) 620 -8790;

adres e-mail
agpgrunt@home.pl

508-267-350

2

Rafał Piętka
WICEPREZES

Usługi GeodezyjnoKartograficzne Marian
Piętka, Rafał Piętka
Ul. Kujawska 30
05-120 Legionowo

(22) 774-12- rafal.pietka@gig.org.pl
65
609-688-627

3

Jan Połeć
WICEPREZES

Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR sp. z o.o.
ul. 3 Maja 85, 37-500
Jarosław

(16) 621-5282;
505-189-897

4

Sławomir Leszko

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe
„GEODIK” Sp. z o.o.
Ul. 5 Lipca 22/1
70-376 Szczecin

WICEPREZES

5

geomiarjaroslaw@wp.pl

509513514 sleszko@geodik.eu
914840957
914526418

Biuro Geodezyjne Bis s.c.
ul. Krakowska 130
34-120 Andrychów

(33) 870-31- bis@pro.onet.pl
34

„GRUNT” Pracownia
Geodezyjna
ul. Odrodzenia 87
26-610 Radom

(48) 365-58- grunt@geodezja.pl
63
603-318-165

„PROGEO KATOWICE” SP.J.
K. Rogala, M. Nowak, D.
Przybycień ul. Olimpijska 11
40-206 Katowice

(32)
201-07-25
601-542-535

progeokatowice_kr@wp.pl

Geodezyjno-Dokumentacyjna
Spółdzielnia Pracy
TECHNOPLAN
ul. Wilanowska 14,
00-422 Warszawa

(22) 629
53-99;
602- 103-404

technoplan@poczta.wp.pl

Aleksander
Świątecki

GEODEZJA P.H.U.
Aleksander Świątecki
ul. Krajewskiego 24
82-200 Malbork

(55) 272-68- malborkgeo@o2.pl
66
601-674-488

Wojciech
Tokarski

„CONSULTINGTOKARSKI”
ul. Droga Brzezińska36
98-200 Sieradz

(43) 822-47- biuro@geoiso.pl
65
606-347-799

Władysław Baka
6

Roman Kasprzak

7

Krzysztof Rogala

8

Karol Sołtysiak

9.

10

604-141-862
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Lp

Komisja
Rewizyjna

1

(16)
624-13-85
663-910-671

marian@lmr.pl

(32) 241-0484

wborys@geobid.pl

Weronika Borys

„GEOBID” Sp. z o.o.
Ul. Kossutha 11
40-844 Katowice

Grzegorz Ignaciuk

Cadexpert sp. z o.o.
ul. Obywatelska 137
94-104 Łódź

(42) 250-3130
609- 202-833

grzegorz_ignaciuk@cadexper
t.com.pl

4

Geodeta Uprawniony i
Stefan Balcer

Komisja
Rozjemcza

1
Mirosław
Schumacher

Rzeczoznawca Stefan Balcer
Ul. St. Kostki 14c/2
71-143 Szczecin

nazwa firmy i adres
Przedsiębiorstwo Geodezyjne
i Kartograficzne
Mirosław Schumacher
Ul. Oleska 94
45-222 Opole

Przedsiębiorstwo Usług
Władysław Kulesza Geodezyjnych sp. z o.o.
Ul. Stefana Jaracza 4
42-200 Częstochowa

3
Zdzisław Weber

Lp

adres e-mail

„LE MAR” Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
sp. z o.o.
ul. G. Narutowicza 1/2
37-500 Jarosław

3

2

telefon

Marian
Leśniowski
2

Lp

nazwa firmy i adres

Zarząd

Usługi Geodezyjno –
Marketingowe Weber
Zdzisław ul. Kościuszki 8
56-110 LubiąŜ
nazwa firmy i adres

603584582
914872343
telefon

s_balcer@interia.pl

adres e-mail

(77) 456-8236
601-982-830

schumacher.geodezja@wp.pl

(34) 360-5493
603-871-948

pug-kulesza@wp.pl

(71) 389-7867
603-788-551
telefon

adres e-mail

Zachodniopomorskiego

Oddziału GIG
1

2

3

Kazimierz
Tusiński
PREZES
ODDZIAŁU

GeoData
Ul. Metalowa 8/4
70-744 Szczecin

Jarosław Kunka
WICEPREZES
ODDZIAŁU

Zakład Usług Geodezyjnych
GEOSERVICE Jarosław
Kunka ul. Śląska 9
73-110 Stargard Szczeciński

Andrzej Paluch
SEKRETARZ
ODDZIAŁU

GEO-FINGER Andrzej Paluch
Ul. Milicka 20
70-737 Szczecin

Jan Malicki

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w
Koszalinie ul. Zwycięstwa 140
75-613 Koszalin

Michał Kaznocha

Geodezja s.c. Helena i Michał
Kaznocha
ul. Sprzymierzonych 2
74-100 Gryfino

4

5

601797114
914347718

ktusinski@op.pl

915760454

aknuk@wp.pl

603334615

601729834
943426401
509328883
914151126

andrew.finger@gmail.com

opgk@koszalin.home.pl

geodezja@commedia.pl
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Lp

Przedstawiciele
Regionalni

nazwa firmy i adres

1

Adrian Cichoń

Pracownia Geodezyjna
(46) 833-90„DELTA” Adrian Cichoń
32
Ul. Mikołaja Kopernika 13 m. 83 507-141-818
96-100 Skierniewice

biuro@geo-delta.pl

2

Janusz Dyrda

Biuro Usługowo – Handlowe
„EuroMapa” Janusz Dyrda
Ul. Piłsudskiego 61
22-600 Tomaszów Lubelski

(84) 66-58204
604-168-367

poczta@euromapa.pl

3

Marek Fryt

NADIR Sp. Zoo
Zakład Usług Geodezyjno
Projektowych
ul. Rynek 2
83-340 Sierakowice

(58) 68-16351;
604-059-255

nadirgeo@neostrada.pl
marek_fryt@gazeta.pl

4

Jan Karpiel

F.H.U. „ASTER” Jan Karpiel
Ul. Włościańska 18
30-138 Kraków

(12) 636-0832
508-175-266

aster@op.pl

5

Tomasz
Krzeszowski

GEOTIM Krzeszowski
i Spółka Sp.J.
Ul. Milicka 36
51-127 Wrocław

501-140-735

tomasz.krzeszowski@geotim.
eu

6

Jacek Łukowski

„GEO – SERWIS”
Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice

(32) 250-1666
602-680-273

geo-serwis@ka.home.pl

7

Rafał Piętka

Usługi GeodezyjnoKartograficzne Marian Piętka,
Rafał Piętka
Ul. Kujawska 30
05-120 Legionowo

(22) 774-1265
609-688-627

rafal.pietka@gig.org.pl

Przedsiębiorstwo
Specjalistycznych Pomiarów
InŜynierskich„GEOTOR”,
ul. Warecka 3 a,
61-337 Poznań

(61) 87-00638
502-609-620

geotor@poczta.fm

8

Grzegorz Siciński

telefon

adres e-mail

WNIOSKI Z XIX WALNEGO ZGROMDZENIA
Delegaci Walnego Zgromadzenia wnioskują aby organy Geodezyjnej Izby Gospodarczej w
bieŜącej kadencji zajęły się następującą tematyką:

1. NaleŜy dąŜyć do zmiany przepisów umoŜliwiających wydawanie standardów technicznych
bezpośrednio przez Głównego Geodetę Kraju, tak aby podstawowe standardy z zakresu
geodezji gospodarczej ukazały się w ciągu najbliŜszych 2 lat.
2. Trzeba podjąć działania skierowane do Ministra Sprawiedliwości
o zainicjowanie prac
zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach i
hipotece (Dz.U.01.124.1361 z późn.zm.) skutkujących poszerzeniem kręgu osób
uprawnionych do zapoznania się z aktami ksiąg wieczystych o geodetów sporządzających
dokumenty dotyczące regulacji prawa własności nieruchomości oraz biegłych sądowych
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z zakresu geodezji opracowujących opinie dla potrzeb sądów, prokuratur i kancelarii
komorniczych.
3. Konieczne jest poczynienie starań zmierzających do poszerzenia kręgu podmiotów
uprawnionych do wykonywania prac scaleniowo -wymiennych o przedsiębiorców
prywatnych. Właściwą formą wystąpienia w tej sprawie jest skarga konstytucyjna na
podstawie art. 79 Konstytucji RP na zapis art.3 ust.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o
scaleniu i wymianie gruntów (DZ.U.03.178.1749), ograniczający wolność i prawa
przedsiębiorców prywatnych posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu 5 w dziedzinie
geodezji i kartografii.
4.
MoŜliwie pilnie naleŜy spowodować zmianę przepisów w taki sposób aby upowaŜnić
geodetów uprawnionych do sporządzania urzędowych dokumentów, które wykonawca
tworzy osobiście
(np. Mapa i opracowania do celów prawnych, mapa do celów
projektowych, projekty podziałów itd.), bez konieczności potwierdzenia ich przez urząd
publiczny. NaleŜałoby sporządzić pełną listę tego typu opracowań i umieścić ją w Prawie
Geodezyjnym i Kartograficznym.

5. W związku z tym, Ŝe pełną odpowiedzialność za wykonane opracowania geodezyjne i
kartograficzne składane do ODGiK przez wykonawców tych prac ponoszą geodeci
uprawnieni, proponuje się likwidację kontroli technicznej przez ODGiK.
6. Proponuje się wystosowanie pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich o wydanie opinii
na temat zgodności Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne
z Konstytucją RP.
7. W pierwszej kolejności konieczne jest wystąpienie do MSWiA o moŜliwości prawne
tworzenia samorządów zawodowych. Następnie naleŜy podjąć prace nad projektem ustawy
powołującej Krajową Radę Izby Geodetów jako krajowego samorządu zawodowego z
zachowaniem ducha ustawy o mierniczych przysięgłych z 1925r.
W tym celu proponuje się przygotowanie i zorganizowanie konferencji przedstawicieli
wszystkich geodezyjnych instytucji wyŜszej uŜyteczności z udziałem przedstawicieli
GUGiK.
8. Wskazane jest zorganizowanie pomocy członkom Izby w sprawach spornych: z urzędami,
ODGiK,, a takŜe z instytucjami organizującymi przetargi.
9. Konieczne jest wystąpienie do GGK z wnioskiem dotyczącym problemów występujących
na terenie powiatów: Gdańsk, Pruszcz Gdański przy przyjmowaniu operatów do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (terminowość i procedury).
10. Podobnie jak do starostów naleŜy wystąpić do kolejowych Ośrodków Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej z prośbą o zaniechanie praktyk pobierania od firm
geodezyjnych opłat w oparciu o bezpodstawnie wydane cenniki.
Komisja wnioskowa:
1. ElŜbieta Jędrzejewska Filek.
2. Jan Połeć.
3. Marian Leśniowski.
4. Karol Sołtysiak.
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2. Zebranie Rady Federacji Przedsiębiorców Geodezyjnych
W dniu 11 maja 2011 roku w Darłówku odbyło się zebranie Rady Federacji z udziałem
Prezesa SGP Stanisława Cegielskiego, na którym Prezes GIG złoŜył sprawozdanie z
okresu przewodnictwa Federacji przez GIG oraz przekazał przewodnictwo na kolejny rok
Prezesowi Polskiej Geodezji Komercyjnej Waldemarowi Klockowi. Przy okazji spotkania
Prezes GIG przekazał informację o wynikach Walnego Zgromadzenia GIG, a szczególnie
uchwalone wnioski, proponując przyjęcie ich do realizacji takŜe przez Federację. Przyjęto
je z aprobatą. Na spotkaniu tym wstępnie uzgodniono z Prezesem SGP, Ŝe w najbliŜszym
czasie zostanie podpisane porozumienie wszystkich organizacji społecznych o współpracy
tak, aby we wszystkich waŜnych sprawach w geodezji całe środowisko geodezyjne
mówiło jednym głosem.

3. Zebranie Rady GIG
W dniu 23 maja 2011 r. W Warszawie odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu
zebranie Rady Izby. Wybrano na wakujące stanowisko Wiceprezesa – Rafała Piętkę, do
Rady Federacji – Romana Kasprzaka któremu takŜe powierzono współpracę z CLGE
(Europejską

Organizacją

Przedsiębiorców

Geodezyjnych),

a

Karola

Sołtysiaka

wydelegowano do współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, a takŜe zatwierdzono Plan
Pracy GIG na lata 2011 i 2012 oraz powołano sześć Komisji:
Nr 1 Regionów, Nr 2 Szkoleń, Nr 3 Prawa i Standardów, Nr 4 Współpracy z ODGiK,
Nr 5 Rynku, Nr 6 Komisję ds. Wywiadów BranŜowych. Na szefów Komisji powołano
członków Rady Izby: Nr 1-Krzysztofa Rogalę, Nr 2-Bogdana Grzechnika, Nr 3-Romana
Kasprzaka, Nr 4-Rafała Piętkę, Nr 5-Jana Połcia, Nr 6-Władysława Bakę. Składy
poszczególnych Komisji są otwarte. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych
zarówno członków Izby, jak i pozostałych przedsiębiorców (sympatyków Izby), a takŜe
pracowników administracji geodezyjnej i pracowników naukowych.
Na spotkaniu tym omówiono takŜe kto i w jaki sposób będzie realizował wnioski
uchwalone na Walnym Zgromadzeniu .
Plan Pracy znajduje się w załączeniu (Załącznik Nr 1).
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4. SZKOLENIA, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Tematem tym jak wynika z Planu Pracy zajmuje się Komisja Nr 2.
Opracowała ona Plan szkoleń i sympozjów w 2011 roku.
Lp
1

2

3

Tytuł szkolenia

Miejsce szkolenia

Szkolenie na temat:

Warszawa NOT

„Rozgraniczanie Nieruchomości”

Ul. Czackiego 3/5

Szkolenie na temat:

Jarosław nad Marketem

„Rozgraniczanie Nieruchomości”

KORONA ul. 3 –go Maja 85

Sympozjum na temat: ”Problemy

Warszawa Centrum

geodezyjne i formalno-prawne przy

Szkoleniowo-Konferencyjne

projektowaniu i budowie dróg oraz

KZRS „SCH” ul. Odrębna 4

Data

Liczba

szkolenia

uczest.

25-01-2011

68

23-03-2011

38

12-04-2011

35

19-04-2011

35

16-06-2011

18

linii kolejowych”
4

5

6

Szkolenie na temat:

Chorzów ul. Urbanowicza 37

„Rozgraniczanie Nieruchomości”

siedziba firmy GEOBID

Szkolenie na temat:

Łódź NOT

„Rozgraniczanie Nieruchomości”

Plac Komuny Paryskiej 5a

Szkolenie na temat:

Koszalin

IX 2011

Suwałki

X 2011

Lublin

XI 2011

„Rozgraniczanie Nieruchomości”
7

Szkolenie na temat:
„Rozgraniczanie Nieruchomości”

8

Szkolenie na temat:
„Rozgraniczanie Nieruchomości”

W I półroczu zorganizowaliśmy 4 szkolenia na temat rozgraniczania nieruchomości
i 1 sympozjum na temat obsługi inwestycji liniowych. W II półroczu planujemy 3
szkolenia, ale jeśli będą potrzeby, zorganizujemy więcej. Spotkania takie oprócz bardzo
waŜnego celu edukacyjnego pozwalają Izbie uzyskać środki na bieŜącą działalność.
Zachęcamy do udziału w następnych szkoleniach, bo frekwencja nie jest wysoka,
przypominając, Ŝe członkowie Izby płacą o 20% mniej. Oprócz w/w tematów będziemy
prowadzić szkolenia dotyczące: podziałów nieruchomości i innych opracowań do celów
prawnych, dokumentacji do postępowań sądowych, modernizacji ewidencji gruntów i
budynków i innych tematów, które Państwo zgłosicie. Bardzo prosimy o takie zgłoszenia.
Mamy zamiar stworzyć listę wykładowców z rekomendacją GIG, którzy będą prowadzić
nasze szkolenia. Karta zgłoszeń na taką listę będzie umieszczona na stronie internetowej
Izby. Planujemy w najbliŜszej perspektywie zorganizowanie dwóch konferencji. Pierwszą
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jeszcze w bieŜącym roku 22-24 września w Pogorzelicy zorganizuje Zachodniopomorski
Oddział GIG przy naszym merytorycznym wsparciu. Będzie to kontynuacja spotkań z
cyklu „Prawo w Geodezji”. Zachęcamy do udziału w tym spotkaniu geodetów z całej
Polski, bo „Prawo” mamy ale wymaga ono ciągłego doskonalenia.
Drugą konferencję chcemy zorganizować w II kwartale 2012 roku pod hasłem:
„Standardy zawodowe punktem zwrotnym dla polepszenia obsługi geodezyjnej,
dąŜenia do samorządności oraz podniesienia rangi zawodu”.
Zestawienie najistotniejszych standardów poniŜej:
1. Szczegółowe osnowy geodezyjne.
2. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
3. Rozgraniczanie nieruchomości, wznawianie znaków granicznych oraz stabilizacja
granic nieruchomości.
4. Mapy do celów sądowych:
a) do zasiedzenia,
b) działy spadku,
c) słuŜebności,
d) do ujawnienia w księdze wieczystej.
5. Podziały pojedynczych nieruchomości i mapy do celów prawnych.
6. Połączenie i podział grup nieruchomości.
7. Scalanie i podziały terenów budowlanych.
8. Scalanie i wymiana gruntów rolnych.
9. Dokumentacja geodezyjna dla inwestycji liniowych:
a) mapy do celów projektowych,
b) mapy do wydania decyzji zrid i kolejowej,
c) dokumentacja po wydaniu decyzji zrid i kolejowej.
10. Mapy do celów projektowych dla wszelkiego rodzaju inwestycji powierzchniowych.
11. Wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.
12. Geodezyjne prace realizacyjne i powykonawcze.
Na konferencję chcemy przygotować 3 projekty standardów 3,4,5, a dla pozostałych
mamy zamiar przygotować konspekty. Oczekujemy na chętnych do ich opracowania i do
recenzowania. Zakładamy, Ŝe kaŜdy standard opracuje 2-3 osobowy zespół, a recenzję
przygotuje jeden lub dwóch praktyków. Oczekujemy na chętnych do współpracy. Po
przedyskutowaniu poszczególnych opracowań na Konferencji wprowadzimy poprawki i
przekaŜemy je Pani Prezes GUGiK-u do wykorzystania. Będziemy je takŜe wdraŜać w
ramach porozumień lokalnych.

5 PRZYŁĄCZENIE DO GIG ZACHODNIOPOMORSKIEJ
GEODEZYJEN IZBY GOSPODARCZEJ
W dniu 3.06.2011 r. odbyło się w Bornym Sulinowie Walne Zgromadzenie ZGIG, na
którym nastąpiła integracja obu Izb. Jednocześnie powołany został Zachodniopomorski
Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie. Gratulujemy
KoleŜankom i Kolegom odwaŜnej decyzji i liczymy na wspólną konstruktywną i
efektywną działalność. Natomiast w dniu 29.06.2011 r. zebrała się Rada Oddziału
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wybierając i delegując do Rady GIG Wiceprezesa Sławomira Leszko i członka Komisji
Rewizyjnej Stefana Balcera.
Mamy nadzieję, Ŝe będą powstawać kolejne oddziały gdyŜ limit członków dla Oddziału to
35 firm.

6 PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI
O tym, jak waŜną rolę przypisujemy działalności Regionów (Oddziałów), świadczy punkt
2) Planu Pracy. Dotarcie do większej liczby firm, pokazanie efektów naszej pracy zaleŜy
głównie od Przedstawicieli Regionalnych i ich inicjatywy. Zachęcamy do współpracy
tam, na najniŜszym szczeblu, zgłaszania wszelkich problemów, organizowania szkoleń,
sympozjów i spotkań integracyjnych.

7 WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ
a) W związku ze stosowaniem przez wiele starostw lokalnych dodatkowych cenników
(oprócz obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 19 lutego 2004
roku „w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielanie informacji, a takŜe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego”) dnia 7 marca 2011 r. wystosowaliśmy pismo do wszystkich
starostów i prezydentów miast stanowiących powiaty w Polsce z prośbą o zaniechanie
tych niezgodnych z przepisami praktyk. Pełny tekst pisma znajduje się na naszej
stronie internetowej. A Ŝe są one bezprawne świadczy fakt, Ŝe nasi przedsiębiorcy
złoŜyli w sprawie zwrotu nadpłaconych kwot wraz z odsetkami za okres do 10 lat
kilkanaście pozwów i sądy przyznały im rację, zasądzając od Skarbu Państwa naleŜne
kwoty.
Mamy nadzieję, Ŝe wszystkie starostwa odstąpią od tych opłat. Nasi Przedstawiciele
Regionalni będą monitorować sytuację, a w razie potrzeby Geodezyjna Izba
Gospodarcza będzie wspierać przedsiębiorców składających kolejne pozwy.
b) Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, kontrola oraz przyjmowanie wykonanych
opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno pod
względem merytorycznym (brak standardów zawodowych), jak i ze względu na długie
terminy załatwiania spraw, rodzi wiele konfliktów, gdyŜ powoduje przekraczanie
terminów umownych wykonania kontraktów i częste płacenie przez przedsiębiorców
kar umownych.
Nie zawsze winni tej sytuacji są tylko pracownicy Wydziałów Geodezji. Bardzo
często Starostowie nie stwarzają im odpowiednich warunków i nie zapewniają
niezbędnych środków na skuteczną działalność. Dlatego tam, gdzie stanie się to
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konieczne, będziemy występować do Starostów z prośbą o większe zainteresowanie
się pracą jednego z waŜniejszych wydziałów w powiecie.
Ostatnio, dnia 14.06.2011 r. wystąpiliśmy z takim pismem do Starosty Powiatu
Piaseczyńskiego (Załącznik Nr 2).
Dla Przedstawicieli Regionalnych powinien to być wzór do ewentualnych kolejnych
wystąpień. Oprócz wystąpień konieczne są spotkania i rozmowy. Spotkanie takie
z wykonawcami prac geodezyjnych odbędzie się w Piasecznie z inicjatywy Starosty
5 lipca 2011 r.
O efektach rozmów będziemy informować w następnych Biuletynach.
c) Z inicjatywy Geodety M. St. Warszawy, Dyrektora Tomasza Myślińskiego dnia 20
czerwca 2011 roku w Biurze Geodezji i Katastru w Warszawie odbyło się spotkanie
Prezydium Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Kierownictwa Biura.
Uzgodniono, Ŝe będziemy współpracować w zakresie następujących tematów:
•

Stworzenie i wydanie ogólnopolskich standardów zawodowych dla geodezji
gospodarczej.

•

Do

czasu

wydania

tych

standardów

wspólne

opracowanie

i

wdroŜenie

obowiązujących wszystkich wykonawców warunków technicznych dotyczących
3 asortymentów prac:
- Rozgraniczania nieruchomości i wznawiania znaków granicznych oraz stabilizacji
granic nieruchomości ,
- Sporządzania map do celów sądowych (do zasiedzenia, działów spadków,
słuŜebności, do ujawniania nieruchomości w KW),
- Podziałów pojedynczych nieruchomości i map do celów prawnych.
Wspólne zespoły przygotują te warunki, które będą bazą do opracowania projektów
standardów na konferencję (w II kwartale 2012 roku) o której juŜ była mowa.
•

Dla w/w asortymentów prac zlikwidowana zostanie szczegółowa kontrola operatów
przez Ośrodek. Sprawdzanie (b. krótkie) będzie polegać wyłącznie na porównaniu
operatu z warunkami oraz skartowaniu wyników nowych pomiarów. Dyrektor T.
Myśliński opowiada się za likwidacją kontroli przez Ośrodki, o co my zabiegamy juŜ
od kilku lat.

•

Będziemy takŜe wspierani przez Biuro Geodezji i Katastru w uzyskaniu pełnego
dostępu geodetów do badania akt ksiąg wieczystych.

•

W Warszawie oprócz niewielkich opłat za kopie map, nie stosuje się Ŝadnego
dodatkowego cennika. Tylko wynikający z rozporządzenia o opłatach.

•

Mamy zapewnienie, Ŝe terminy: opracowywania zgłoszeń, sprawdzania operatów i
przyjmowania ich do zasobu, będą maksymalnie skracane. Wykonawcy, którzy mają
napięte terminy wykonania kontraktów, mogą i powinni zgłaszać się do z-cy
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Dyrektora nadzorującego Ośrodek, który będzie się starał zoptymalizować obsługę
tych zgłoszeń.
O wynikach podjętej współpracy będziemy informować w następnych Biuletynach.

8 WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
O wszystkich naszych działaniach i planach informujemy Panią Jolantę Orlińską Prezesa
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zapraszamy takŜe Panią Prezes na nasze waŜne
spotkania. Z ostatnich bezpośrednich rozmów z Panią Prezes wynika, Ŝe interesuje się
tematyką, którą podejmujemy.
Na zaproszenie Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy
Prezesie GUGiK Pana Profesora Bogdana Neya, Prezes GIG w dniu 7 lipca 2011 roku
przedstawi wysokiej Radzie oraz Pani Prezes szczegółową (40 minutową) prezentację
problemów wykonawstwa geodezyjnego.
W Biuletynie Nr 3 postaramy się przekazać Państwu relację z tego spotkania.
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1/

1

L.p.

2

i finansowe

Sprawy organizacyjne

Zadania

3
- organizacja pracy Biura GIG,
- współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą,
- współpraca z administracją publiczną
- współpraca w ramach Rady Federacji Organizacji
Przedsiębiorców Geodezyjnych,
- prowadzenie strony internetowej,
- działalność regionów,
-działania związane ze zwiększeniem liczby
członków,
- przyłączenie ZGIG do GIG oraz powołanie
Oddziału
Zachodniopomorskiego,
- powołanie innych Oddziałów jeśli spełnią kryteria
statutowe,
- współpraca z organizacjami geodezyjnymi i
Stowarzyszeniem Geodetów Polskich,
- wynegocjowanie wizji samorządu zawodowego,
- współpraca z CLGE,
- nadzór nad pracami poszczególnych Komisji,
- prowadzenie polityki finansowej Izby,
- zorganizowanie pomocy prawnej i technicznej dla
firm geodezyjnych,
- stworzenie listy ekspertów i prawników z
rekomendacją Izby,
- próba podjęcia działalności wydawniczej dotyczącej
tematyki geodezyjnej.
- uzyskanie informacji o kondycji finansowej
Członków GIG z ostatnich trzech lat drogą
anonimowej ankiety

Sposób realizacji

praca ciągła

08.2011 r.

07.2011 r.

praca ciągła

Roman Kasprzak

odpowiada

Za współpracę z CLGE

Karol Sołtysiak

odpowiada

Za współpracę z KIG

do końca 2011 r.

2. Karol Sołtysiak

1. Bogdan Grzechnik

wchodzą:

W skład Rady Federacji

za całość spraw

Prezydium Rady Izby

5

3. Roman Kasprzak

4

Odpowiedzialni

praca ciągła

06.2011 r.

praca ciągła

Termin

PLAN PRACY GEODEZYJNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
na lata 2011 i 2012

Załącznik Nr 1
1

2/

1

Rozwój Regionów

2

pomiędzy sąsiednimi
Regionami

wspólnie z sąsiednimi Regionami spotkań
integracyjnych z rodzinami i ludźmi kultury.

i stymuluje współpracę

rozwiązaniu problemów

Szkoleń Nr 2.
7. Przynajmniej raz w roku organizowanie

pomagając w

pracą Regionów

Komisja kierunkuje

konferencji organizowanych przez Komisję

6. Współdziałanie przy realizacji szkoleń i

wszystkich Regionach powołać Oddziały.

członków tak aby do końca kadencji we

3. Roman Klempa

2. Aleksander Świątecki

przy pomocy Rady albo Prezydium GIG).
5. Doprowadzenie do zwiększenia liczby

Członkowie

rozwiązaniu moŜna pomóc (samodzielnie lub

Komisji

i Przewodniczący

ramienia Rady Izby

Odpowiedzialny z

Nr 1

Komisja Regionów

5

1. Krzysztof Rogala

praca ciągła

4

problemów i spraw indywidualnych w których

4. Zbieranie od członków Izby wszelkich

najwaŜniejsze tematy interesujące środowisko.

3. Łączenie takich zebrań z prelekcjami na

lokalnych władz geodezyjnych.

2. Zapraszanie na te spotkania przedstawicieli

spotkań z członkami Izby i sympatykami.

1. Minimum raz na 3 miesiące organizowanie

3
Tematy do realizacji przez poszczególne Regiony:

2

3/

1

Sympozjów i Konferencji

Organizacja Szkoleń,

2

07.2011 r.

przez GIG,

realizację.

władz geodezyjnych a następnie czuwanie nad ich

- kierowanie wniosków z sympozjów i konferencji do

zawodu”,

dąŜenia do samorządności oraz podniesienia rangi

zwrotnym dla polepszenia obsługi geodezyjnej,

pod hasłem: „Standardy zawodowe punktem

praca ciągła

Konferencja 04.2012 r.

4. Wojciech Tokarski

3. Jan Dziekan

rozpoczęcie prac 09.2011 r. 2. Sławomir Leszko

Członkowie:

1. Bogdan Grzechnik

tematy interesujące wykonawstwo geodezyjne,

- zorganizowanie na wiosnę 2012 roku Konferencji

Przewodniczący Komisji

ramienia Rady Izby i

Odpowiedzialny z

Komisja Szkoleń Nr 2

5

konferencji naukowo-technicznych na najwaŜniejsze praca ciągła

- organizowanie minimum raz na 2 lata krajowych

01.2012 r. /na 2012 r./

06.2011 r. /na 2011 r./

4

- stworzenie listy wykładowców rekomendowanych

szkoleń i sympozjów,

3
- opracowanie i realizacja rocznych programów

3

5/

4/

1

wdroŜenia w całej Polsce jednolitych zasad

wykonawstwa z ODGiK

opłat przez ODGiK,

doprowadzenie do ujednolicenia zasad pobierania

- dąŜenie do likwidacji nielegalnych cenników i

Konferencji wymienionej w punkcie 3,

- ścisła współpraca z Komisją Nr 3 i przy organizacji

wykonywania poszczególnych asortymentów prac,

z administracją geodezyjną próba opracowania i

- zanim będą wydane standardy zawodowe, wspólnie

geodetami-wykonawcami.

działania Kolejowych ODGiK i ich współpracy z

- dąŜenie do uregulowania prawnej podstawy

administrację publiczną.

- opiniowanie przepisów opracowywanych przez

wymienionej w punkcie 3,

- ścisła współpraca przy organizacji konferencji

geodezji gospodarczej,

wdroŜenia standardów zawodowych z zakresu

- prowadzenie prac zmierzających do opracowania i

Zgromadzenia GIG,

prawnych m.in. zgodnie z wnioskami XIX Walnego

przepisów

3
- inicjowanie i konkretne propozycje zmian

Partnerska współpraca

i techniczne

Przepisy prawne

2

praca ciągła

09.2011-04-2012

praca ciągła

praca ciągła

09.2011-04.2012

praca ciągła

4

Odpowiedzialny z
ramienia Rady Izby
i Przewodniczący
Komisji
1.Rafał Piętka
Członkowie:
2. Wojciech Tokarski
3. Aleksander Świątecki
4. Przemysław
Wiśniewski

Komisja Współpracy
z ODGiK Nr 4

Odpowiedzialny z
ramienia Rady Izby
i Przewodniczący
Komisji
1.Roman Kasprzak
Członkowie:
2. Alfons Jacko
3. Marian Leśniowski
4. Małgorzata Wykurz
5. Jan Dziekan

Komisja Prawa
i Standardów Nr 3

5

4

6/

1

geodezyjnych

Rozwój rynku prac

2

inwentaryzacji urządzeń infrastruktury technicznej.

uzgadniania przebiegu sieci, tyczenia oraz

- współpraca z poszczególnymi branŜami w sprawie

przez inne specjalności,

- przeciwdziałanie zawłaszczaniu prac geodezyjnych

wykonawców,

opracowań oraz wyeliminuje niesolidnych

(od 500 000 zł wzwyŜ), co podniesie jakość

zlecania nadzoru nad duŜymi pracami geodezyjnymi

- dąŜenie do wprowadzenia do praktyki inwestorskiej

- walka z zaniŜaniem cen przez firmy geodezyjne,

problemach przetargowych,

- pomoc poszczególnym przedsiębiorcom przy

geodezja nie ma dostępu (drogi, koleje),

- odblokowanie asortymentów prac do których

- urynkowienie prac scaleniowych,

Przedstawicieli Regionalnych

zgłaszanych przez naszych przedsiębiorców i

indywidualnych

3
- działania interwencyjne w sprawach

praca ciągła

4

Odpowiedzialny z
ramienia Rady Izby i
Przewodniczący Komisji
1.Władysław Baka
Członkowie:
2. Dariusz Tomaszewski
3. Jan Karpiel
4. Krzysztof Rogala
5. Grzegorz Siciński
6. Henryk Dudała
7. Andrzej Kullman

Komisja ds. Wywiadów
BranŜowych Nr 6

Odpowiedzialny z
ramienia Rady Izby i
Przewodniczący Komisji
1.Jan Połeć
Członkowie:
2. Władysław Kulesza
3.Józef Krok
4. Marian Lesniowski

Komisja Rynku Nr 5

5

5

Załącznik Nr 2

