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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Widać, że znów wiele się działo

a także naszego zawodu. Osobiście mam

w ostatnich miesiącach. W pierwszej

przekonanie, że tematy podnoszone

kolejności gratulujemy Pani Alicji Kulka

od lat

nominacji

geodezyjnych będą wreszcie podjęte

na

stanowisko

Głównego

Geodety Kraju. Stało się to 14 maja br.

przez

wykonawców

prac

i realizowane.

po odwołaniu z tego stanowiska Pana
Waldemara

Jest

W mojej książce pt.: „Przepis

to co prawda p.o., ale życzymy Pani Alicji

na geodezję przyjazną gospodarce” z

pilnej stałej nominacji na to ważne dla

2015 roku znajduje się 21 strategicznych

nas wszystkich stanowisko. Znając Panią

wniosków,

zebranych

Alicję

organizacji,

które

mamy

z

Izdebskiego.

dotychczasowej
nadzieję

i efektywne
gospodarki,

na

decyzje
właścicieli

działalności,
skuteczne
dla

od

wszystkich

powinny

być

realizowane. Kilka z nich przez te 7 lat

dobra

w części zrealizowano. Najważniejsze to:

nieruchomości

nowoczesne, nowe Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne,
Rozwoju

wieloletni

Geodezji

i

Program
Kartografii,

rozpoczęcie

tworzenia

pełnowartościowego

Katastru

uprawnienia
o wniosek

nr

przez

każdej nieruchomości. Wszyscy wiemy,

starostwa.

sytuacja

z

granicami

ewidencyjnymi

w

większości

przypadków powoduje setki

tysięcy

zakazu

na

administracji

terenie

swojego

Następny istotny temat to skład

bardzo

niedokładnymi

także

dotyczący

pracowników

geodezyjnej

obecna

9

A

wykonywania prac na własny rachunek

Nieruchomości z granicami prawnymi
że

geodezyjne.

oraz

działalność

Państwowej

Rady

Geodezyjnej i Kartograficznej. Bardzo
dobrze,

że

Pani

Prezes

uchyliła

sprawie

składu

sporów, które rozpatrywane są przez

zarządzenie

w

sądy często po kilka a nawet kilkanaście

osobowego

PRGiK.

lat.

w najbliższym czasie powołany zostanie

Dotychczasowa

modernizacja

ewidencji gruntów polegająca głównie

nowy

skład

na informatyzacji tych granic nic w w/w

że będzie

sprawie nie daje.

największych

Prawdopodobnie

Rady.

to

Mamy

pełna

nadzieję,

reprezentacja

autorytetów

naszego

zawodu. Wnioski PRGiK powinny być
No i temat, który podnoszony jest

skutecznie realizowane przez Głównego

także od lat i ignorowany przez nasze

Geodetę

władze,

we wcześniejszym okresie.

to

utworzenie

samorządu

zawodowego

Kraju,

tak

jak

to

było

geodetów.
Bardzo dobrze, że oprócz moich

Dla przywrócenia rangi naszego zawodu
jest to absolutnie konieczne. Tematyka

i Zenona

Marca

ta obok innych zadań GIG znalazła się

się nowe

tematy.

w bardzo

Pracy

do zwiększenia

aktywności

przez

Musimy

Przedstawicieli

Regionalnych

Izby.

ambitnym

na najbliższe

4

Planie
lata.

szkoleń

pojawiają

Namawiamy

także

bezwzględnie doprowadzić do pełnej

Jak już wiele razy podkreślałem, że nie

realizacji

da się przecenić pracy terenowej tych

tego

planu,

co

powinno

skutkować włączeniem się do pracy

naszych

reprezentantów.

społecznej w GIG wielu firm.

kontakty z administracją geodezyjną
a także

Kolejny
to uchwalone

ważny
przez

temat

Zgromadzenie

z

geodezyjnych
naszej

Izbie

Bieżące

wykonawcami
powinny
kierunki

wskazywać
działania

wnioski. Wszystkie są bardzo ważne

u podstaw.

ale na dwa z nich chciałbym zwrócić

w rozwiązywaniu problemów nie tylko

szczególną uwagę. Chodzi o wniosek

naszym członkom ale także wszystkim

nr 4, czyli o zdecydowane działania

geodetom uprawnionym. Dzięki tym

w wyeliminowaniu w 100% przypadków,

działaniom możemy w znaczący sposób

że geodeta uprawniony nie wykonuje

zwiększyć liczbę firm w GIG.

danej

pracy

a

podpisuje

ją

Musimy

prac

pomagać

jako
I ostatni ale bardzo ważny temat

wykonawca. Należy stworzyć system
wykrywania takich przypadków a także

to

27

ustalenia zasady, że taki geodeta traci

Federacji

Kongres
Geodetów,

Międzynarodowej
który

odbędzie

się w Polsce. Istnieje więc okazja aby

swoją obecność także na tym forum.

nasza Izba 11-15 września br. zaznaczyła
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W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się w Gdańsku otwarte dla wszystkich Członków
Izby posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie Planu Pracy GIG na lata 2022-2025.
2. Omówienie

spraw

organizacyjnych

XXIX

Walnego

Sprawozdawczego

Zgromadzenia Członków GIG.
3. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

powołania

Przedstawiciela

Regionalnego

dla Regionu Północno-Wschodniego.
4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
oraz przeznaczenia zysku finansowego.
6. Dyskusja na temat nowej strony internetowej GIG oraz logo.
7. Dyskusja nad potrzebą utworzenia samorządu zawodowego.
8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Rada GIG podczas posiedzenia w dniu 27 maja 2022 r.

zatwierdziła poniższy

Plan Pracy GIG na lata 2022-2025
L.p.
1

Zadania
2

Sposób realizacji
3

Termin
4

Odpowiedzialni
5

1/

Rozwój
Regionów,
Interwencje

Wybory
Przedstawicieli
Regionalnych w nowym podziale
terytorialnym.
-Ustalenie
metodyki
pracy
Przedstawicieli Regionalnych.
Monitorowanie
rozwoju
Regionów,
organizowanie
pomocy
i
koordynacja
działalności Regionów.
Udział
w
partnerskiej
współpracy
pomiędzy
Przedstawicielami Regionalnymi
a
starostami,
wojewódzkimi
inspektorami oraz głównymi
geodetami województw.
- Organizowanie spotkań z
członkami Izby i sympatykami
oraz zapraszanie na te spotkania
przedstawicieli lokalnych władz
geodezyjnych.

do dnia
28
lutego
2022 r.
do dnia
21
lutego
2022 r.

Komisja Regionów
i Interwencji

Praca
ciągła

Przewodniczący:
Dariusz
Tomaszewski
Członek:
Tomasz Soszka

2/

Rozwój GIG

- Wyspecyfikowanie problemów
członków GIG
i
ustalenie procedur prawnych w
ich rozwiązaniu.
- Udzielanie odpowiedzi na
problemowe
zagadnienia
dotyczące prac geodezyjnych i
kartograficznych.
- Działania interwencyjne w
sprawach
indywidualnych
zgłoszonych
przez
naszych
przedsiębiorców i Przedstawicieli
Regionalnych.
- Przygotowywanie wystąpień do
organów kontroli
i
nadzoru
geodezyjnego
w
sprawach członków GIG.
- Podjęcie działań zmierzających Praca
ciągła
do zwiększenia liczby członków
GIG.
- Dotarcie do możliwie dużej
liczby firm z celami i programem
Izby /artykuły, koleżeńskie
kontakty, spotkania, prelekcje
itp./
- Ocena organizacji działalności
GIG z punktu widzenia
wykonawców prac geodezyjnych,
doskonalenie organizacyjne
pracy Izby.
- Rozwój treści biuletynu GIG,
doskonalenie jego formy
graficznej, stworzenie
internetowej grupy dyskusyjnej
w ramach biuletynu.
- Opracowanie nowej formy
graficznej prezentacji strony
www GIG wraz z większą
funkcjonalnością
Opracowanie rubryki pytania i
odpowiedzi na stronie
www.gig.org.pl
- Rozpowszechnienie działań Izby
w mediach społecznościowych
typu Facebook, Twitter,
Instagram.
- Współpraca z organami władzy
i administracji państwowej i
samorządowej, organizacjami

Komisja ds. Rozwoju
GIG
Przewodniczący:
- Krzysztof
Lichończak
Członkowie:
- Tomasz Soszka
- Sebastian Skalski

społecznymi i gospodarczymi w
celu współtworzenia warunków i
podstaw prawnych dla
prowadzenia działalności
gospodarczej przez członków
Izby.
- Inicjowanie i współudział w
organizacji konferencji,
sympozjów i szkoleń.

3/

4/

Przepisy
Prawne

Organizacja
Szkoleń,
Sympozjów
i Konferencji

- Ustalenie składu osobowego
Komisji.
- Analiza i ocena dotychczas
funkcjonujących przepisów
istotnych dla wykonawstwa
geodezyjnego.
- Przygotowywanie wystąpień do
władz lub do Sejmu wraz z
uzasadnieniem spraw
związanych z nowelizacją
przepisów prawa.
- Współudział przy opracowaniu
poszczególnych przepisów
prawnych.
- Opiniowanie skierowanych do
GIG nowelizowanych przepisów.
- Delegowanie przedstawicieli
GIG do prac
w
komisjach resortowych i
sejmowych opracowujących
nowelizacje aktów prawnych.
- Ustalenie składu osobowego
Komisji.
- Utworzenie ogólnopolskiej bazy
danych firm geodezyjnych z
podziałem na województwa.
- Przeprowadzenie ankietyzacji
wśród członków GIG dotyczących
tematyki i zakresu szkoleń.
- Ustalenie tematyki konferencji,
sympozjów i szkoleń
zaplanowanych do realizacji 2022

Praca
ciągła

Komisja Prawa
Przewodniczący:
-Rafał Kraska
Członkowie:
-Sławomir Zając
-Dariusz
Tomaszewski

Praca
ciągła

Komisja ds. Szkoleń
Sympozjów
i Konferencji
Przewodniczący: Piotr Szyszka
Członkowie:
-Rafał Kraska
-Karol Sołtysiak

r.-2025 r.
- Stworzenie listy wykładowców
rekomendowanych przez GIG.
- Organizacja konferencji,
sympozjów i szkoleń.
- Kierowanie wniosków z
sympozjów i konferencji do
władz geodezyjnych i czuwanie
nad ich realizacją.

5/

6/

Samorząd
Zawodowy

Integracja
Geodetów

Praca
- Ustalenie składu osobowego
ciągła
Komisji.
-Działanie w kierunku uznania
zawodu
geodety
zawodem
wolnym o statusie publicznego
zaufania.
- Wsparcie działań GIG w celu
opracowania nowej ustawy Pgik i
ustawy o wykonywaniu zawodu
geodety.
-Podjęcie
działań
w
celu
racjonalizacji zasad współpracy
geodetów
z
administracją
geodezyjną.
Udział
w
konferencjach
organizowanych
przez
inne
organizacje,
zgodnie
z
jednostkową decyzją Rady.
- Podjęcie próby zorganizowania
konferencji na temat zawodu
geodety
w
kontekście
współpracy z innymi zawodami
działającymi w branży.

Komisja ds.
Samorządu
Zawodowego

- Organizacja wyjazdowego
spotkania integracyjnego dla
członków GIGu (w zależności od
zainteresowania możliwość
rozszerzenia na szerszą skalę):
Opis wydarzenia: 2-3 dniowa
integracja z ogniskiem, zabawą,
wycieczką (opcjonalnie),
panelem dyskusyjnym, gra
miejska z nagrodami dla
uczestników.
Częstotliwość: raz w roku

Komisja ds.
Integracji Geodetów

Praca
ciągła

Przewodniczący:
- Sławomir Zając
Członkowie:
- Karol Sołtysiak
- Piotr Szyszka
- Rafał Kraska

Przewodnicząca:
- Magdalena
Rogala-Szczepańska
Członek:
-Piotr Szyszka

XXIX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby
Gospodarczej odbyło się w terminie: 27-28 maja 2022 r.

w Ośrodku

Wypoczynkowym „POMERANKA” Al. Gen. Józefa Hallera 245 w Gdańsku.
Komisja

Wnioskowa

powołana

przez

XXIX

Walne

Sprawozdawcze

Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej w składzie:
Sławomir Zając–przewodniczący,
Alfons Jacko – członek,
Karol Sołtysiak- członek,
przedstawiła zgłoszone przez uczestników Zgromadzenia wnioski:
1.

Upoważnić Radę Izby do kontynuowania starań w kierunku zmian

w przepisach

prawnych dotyczących obowiązku

ustawicznego kształcenia

i szkolenia geodetów (poprzednie walne)
2.

Upoważnić Radę Izby do kontynuowania starań o zmianę przepisów

w sprawie obowiązkowej stabilizacji punktów granicznych przy wykonywaniu
podziałów nieruchomości i ustaleniu granic nieruchomości (poprzednie walne)
3.

Zobowiązać

członków

GIG

do

większej

skuteczności

działania

w propagowaniu działań Izby i zachęcania firm geodezyjnych do wstąpienia
w szeregi GIG informując o tym Radę Izby (poprzednie walne)
4.

Upoważnić Radę Izby do rozpropagowania ścieżki postępowania prawnego

wobec

stwierdzonego

braku

uczestnictwa

geodety

uprawnionego

w wykonywaniu pracy, którą podpisuje (Darek Tomaszewski)
5.

Upoważnić Radę Izby do składania wniosku o nowelizacje prawa

budowlanego w zakresie wyodrębnienia prac związanych z inwentaryzacją
geodezyjną powykonawczą i przypisania ich zlecania do zakresu inspektora
nadzoru budowy lub bezpośrednio do inwestora (Jan Połeć)
6.

Upoważnić Radę Izby do składania wniosku o nowelizację prawa

budowlanego w zakresie braku potrzeby uzyskiwania klauzul na mapach
z inwentaryzacji
budowlanych.

powykonawczej
Dokumentacja

częściowo

powykonawcza

zrealizowanych
na

inwestycjach

inwestycji
liniowych

przekazywana tylko i wyłącznie na zakończenie inwestycji liniowej (Sebastian
Skalski)

7.

Upoważnić Radę Izby do zorganizowania spotkania z SGP, PGK i innych

organizacji geodezyjnych

na temat utworzenia

samorządu

zawodowego

geodetów uprawnionych (Prezes)
8.

Upoważnić Radę Izby do utworzenia panelu dyskusyjnego na stronie

internetowej GIG, w którym geodeci mogliby uzyskiwać od doświadczonych
geodetów rad pozwalających na rozwiązywanie problemów z jakimi spotykają się
w trakcie wykonywania prac szczególnie dokumentacji do celów prawnych (Piotr
Szyszka)
9.

W

ramach

promowania

działań

etycznych

upoważnić

Radę

Izby

do wystąpienia z wnioskiem do Starostw Powiatowych o udzielenie informacji
publicznej

czy

o niewykonywaniu

pracownicy
prac

PODGiK

geodezyjnych

złożyli
na

informacje

terenie

(oświadczenia)

Starostwa,

w

którym

są zatrudnieni (Piotr Wiśniewski)

Sprawozdanie z działalności
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
za rok 2021

Protokół ustaleń
posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
w dniu 17 marca 2022 roku,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, tryb zdalny (wideokonferencja)
Porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad, przywitanie gości - Przewodniczący Rady.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Tematy wiodące posiedzenia PRGiK:

„Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”
Jest to punkt Planu Pracy PRGiK na 2022 rok, przyjęty na posiedzeniu Rady w
dniu 9.12.2021 r.

Wprowadzenie do dyskusji:
a.

dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju,

b.

Hanna Mierzwiak,

c.

Wojciech Dyakowski,

d.

Andrzej Żylis,

e.

Krzysztof Szczepanik.

4.

Dyskusja

nad

finansowaniem

i

organizacją

Służby

Geodezyjnej

i Kartograficznej. Przyjęcie ewentualnych uchwał.
5.

Prezentacja Planu Pracy PRGiK na rok 2022. Przyjęcie Planu Pracy przez
PRGiK.

6.

Sprawozdanie z działalności PRGiK w roku 2021 – przyjęcie sprawozdania.

7.

Przyjęcie protokołu ustaleń z posiedzenia PRGiK w dniu 09.12.2021 r.

8.

Sprawy różne i wolne wnioski.

9.

Zakończenie posiedzenia Rady.

W posiedzeniu wzięło udział 26 członków Rady.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Zdzisław Kurczyński otworzył posiedzenie
Rady.
Ad.2
Przewodniczący Rady zgłosił prośbę o dodanie do porządku obrad
po punkcie

5

punktu

dotyczącego

glosowania

nad

przyjęciem

sprawozdania z działalności PRGiK za rok 2021. Uczestnicy przyjęli
zmieniony porządek obrad Rady.
Ad.3
Na wstępie wystąpienia Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż.
Waldemar

Izdebski

z wojną w Ukrainie.

nawiązał

do

Wprowadzeniem

sytuacji
do

obecnej

właściwej

związanej

dyskusji

była

prezentacja, w której Główny Geodeta Kraju wykazał, że kluczowe
przychody Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z udostępniania
materiałów

zasobu.

Mówca

podkreślił,

że

informatyzacja

geodezji

przyczyniła się do usprawnienia pracy administracji, ale niestety mało
osób chce pracować w urzędach.

Następnie Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak
przedstawiła prezentację, w której skupiła się na zagadnieniu związanym
z organizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazała propozycje
zmian w ustawie dotyczące geodety powiatowego. Wojewódzki Inspektor
Nadzoru

Geodezyjnego

i

Kartograficznego

Województwa

Łódzkiego

Wojciech Dyakowski zwrócił uwagę m. in. na problemy kadrowe, z którymi
borykają się urzędy na różnych szczeblach.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Województwa Pomorskiego Andrzej Żylis wskazując potrzebę przebudowy
Służby GiK przedstawił koncepcję jej nowej organizacji, sygnalizując
jednocześnie opór administracji przed nowymi rozwiązaniami.
Przedstawiciel Lokalnego Stowarzyszenia Geodezyjnego Krzysztof
Szczepanik w swoim wystąpieniu postulował zmianę nazwy administracji
geodezyjnej np. na Urząd Katastralny.
Ad.4
Problem

finansowania

oraz

organizacji

Służby

Geodezyjnej

i Kartografii wzbudził ożywioną dyskusje członków. W dyskusji zabrali głos:
W. Izdebski, K. Szczepanik, K. Borys, D. Pawłowska-Baszak, M. Mierzwiak,
W Dyakowski, M. Bittner, A. Żylis. Dyskutowano m.in. o tym, że sytuacja
finansowa

wielu

powiatów

wciąż

jest

niezadowalająca,

problemie

z wykwalifikowaną kadrą i niskimi zarobkami, o reorganizacji Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym wprowadzeniu struktury pionowej
i włączaniu jej do administracji rządowej.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady na rok 2022, który
powstał na podstawie propozycji tematów przesłanych przez członków
Rady. Krzysztof Szczepanik zaproponował modyfikację punktu 2 Planu,
który przyjął brzmienie: „Odpowiedzialność geodetów uprawnionych
i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi pracami,
oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego”. Przyjęto
Uchwałę

nr

1/2022

w

sprawie

Planu

Pracy

PRGiK

na

2022

r.

z zaproponowaną zmianą. Wyniki głosowania: za głosowało 21, wstrzymało
się 0, przeciw 0.

Ad. 6.
Przyjęto w drodze głosowania Sprawozdanie z działalności PRGiK za 2021 r.
Wynik głosowania: za głosowało 21, wstrzymało się 0, przeciw 0.
Ad. 7.
Przyjęto w drodze głosowania protokół ustaleń z posiedzenia PRGiK w dniu 9
grudnia 2021 r. Wynik głosowania: za głosowało 21, wstrzymało się 0, przeciw 0.
Ad. 8.
Poruszony został temat związany z wojną w Ukrainie i zachowaniem się
stowarzyszeń z obszaru geodezji w stosunku do organizacji z Federacji Rosyjskiej.
Poruszono ten temat w kontekście Kongresu FIG, którego Polska będzie
organizatorem we wrześniu 2022 r. Wiceprzewodniczący Krzysztof Bakuła,
przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich przekazał, że na tę chwilę
zablokowana jest rejestracja na Kongres osób pochodzących z Rosji. Ustalono, że
tematem następnego posiedzenia Rady będzie: „Odpowiedzialność geodetów
uprawnionych i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi
pracami, oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.”
Wystąpienia w formie wstępu do dyskusji zadeklarowali się przygotować: Robert
Cieszyński i Dorota Pawłowska-Baszak. Ustalono datę następnego posiedzenia
Rady na 30 czerwca 2022 r.
Ad. 9.
Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.
Przewodniczący Państwowej Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej
Prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński

Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej nie odbyło się
w dniu 30 czerwca 2022 r. Wiąże się to prawdopodobnie z poniższym
zarządzeniem.
ZARZĄDZENIE NR 10
GŁÓWNEGO GEODETY KRA JU
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie określenia składu osobowego
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) zarządza się, co

następuje:
§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 17 Głównego Geodety Kraju z dnia 6 czerwca
2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz zarządzenie Nr 1 Głównego Geodety Kraju z dnia 8 stycznia
2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
p.o. GŁÓWNY GEODETA KRA JU
Alicja Kulka

UZASADNIENIE
Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) przy Głównym Geodecie Kraju
działa

Państwowa

Rada

Geodezyjna

i

Kartograficzna

jako

organ

doradczy i opiniodawczy. Wobec powyższego, że Główny Geodeta Kraju
posiada kompetencję do określenia składu osobowego Państwowej Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 8 ust. 2 ww. ustawy). Powołanie Państwowej
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej w nowym składzie, nastąpi na podstawie

odrębnego zarządzenia.
Niniejsze Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej:
- skuteczność i efektywność działania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.

IV.

DZIAŁ
KONTAKTÓW
Z
CZŁONKAMI
I POZOSTAŁYMI CZYTELNIKAMI BIULETYNU.

IZBY

Zapraszamy wszystkich czytelników do przesyłania tematów, które
chcecie Państwo poruszyć w naszym Biuletynie. Każdą sprawą postaramy
się zająć, jeśli tylko będzie ona w zasięgu naszego Statutu i naszych
kompetencji.

V.

EDUKACJA I SPRAWY ZAWODOWE
Geodezyjna Izba Gospodarcza organizuje w dniu 27 września 2022 r. szkolenie
online na temat: „KATASTER PRUSKI A AKTUALNA EWIDENCJA GRUNTÓW.
SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE”. Szkolenie będzie prowadzić mgr inż. Krzysztof
Sobczak.
Link do rejestracji: Rejestracja_szkolenie_27-09-2022

Geodezyjna Izba Gospodarcza organizuje w dniu 20 października 2022 r.
szkolenie online na temat: „PROBLEMY GEODEZYJNO-PRAWNE W PRAKTYCE”.
Szkolenie przeprowadzą mgr inż. Bogdan Grzechnik i mgr inż. Zenon Marzec.

Geodezyjna Izba Gospodarcza planuje zorganizować jesienią br. również
szkolenia na temat:” KATASTER AUSTRIACKI A AKTUALNA EWIDENCJA
GRUNTÓW”

oraz

„EWIDENCJA

GRUNTÓW

I

BUDYNKÓW

PO

ZMIANIE

PRZEPISÓW. MODERNIZACJA EGIB”. Szkolenia będzie prowadzić dr hab. inż.
Paweł Hanus, prof. AGH.

VI.

RELACJE PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH NA
TEMAT BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
FUNKCJONOWANIE FIRM GEODEZYJNYCH.
Pan Tomasz Soszka Członek Rady GIG zorganizował w dniu 22 kwietnia
2022 r. zebranie wyborcze Członków Regionu Północno-Zachodniego wybory
Przedstawiciela

Regionalnego.

Zebranie

odbyło

się

w

formie

wideokonferencji. Podczas zebrania wybrano Pana Krzysztofa Senderowicza
na

stanowisko

Przedstawiciela

Regionalnego

dla

Regionu

Północno-

Zachodniego oraz Pana Grzegorza Sicińskiego na stanowisko Zastępcy
Przedstawiciela Regionalnego dla Regionu Północno-Zachodniego.
Pan Karol Sołtysiak Wiceprezes Izby przeprowadził w dniu 23 maja 2022
r. zebranie wyborcze Członków Regionu Północno-Wschodniego w trybie
online. Pan Piotr Wiśniewski został wybrany na stanowisko Przedstawiciela
Regionalnego dla Regionu Północno-Wschodniego.

VII.

WSPÓŁPRACA ORGANÓW GIG Z ADMINISTRACJĄ
RZĄDOWĄ I ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ.
Geodezyjna Izba Gospodarcza otrzymała w dniu 23 czerwca 2022 r.

w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie baz danych
dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

VIII.

DZIAŁ POŚWIĘCONY INTERESUJĄCYM BRANŻĘ
GEODEZYJNĄ TEMATOM

W dniach 11-15 września 2022 roku odbędzie się w Warszawie 27 Kongres
Międzynarodowej

Federacji

Geodetów.

FIG

to

wiodąca

organizacja

międzynarodowa założona w Paryżu w 1878 roku reprezentująca interesy
geodetów z ponad 120 krajów na całym świecie. Kongres FIG to prestiżowe
wydarzenie organizowane raz na cztery lata. Pan Krzysztof Lichończak Prezes
Geodezyjnej Izby Gospodarczej jest w składzie Lokalnego Komitetu Honorowego
Kongresu FIG.

IX.

POLECANE WYKONAWCOM I ADMINISTRACJI
GEODEZYJNEJ
WYDAWNICTWA
KSIĄŻKOWE
I CZASOPISMA
Geodezyjna Izba Gospodarcza rekomenduje wszystkim Czytelnikom Biuletynu

prenumeratę

Miesięcznika

GEODETA,

w

którym

znajdziecie

Państwo

najciekawsze artykuły i informacje, a oprócz tego możecie Państwo zamieszczać
za przystępne ceny ogłoszenia reklamowe

POLECANE WYKONAWCOM I
ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ

WYDAWNICTWA
KSIĄŻKOWE I
CZASOPISMA.
REKOMENDUJEMY
BIULETYNU

WSZYSTKIM

PRENUMERATĘ

CZYTELNIKOM
MIESIĘCZNIKA

GEODETA, W KTÓRYM ZNA JDZIECIE PAŃSTWO
NA JCIEKAWSZE ARTYKUŁY INFORMACYJNE,
PRZYSTĘPNE CENY.

ZA

