Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
W dniu 13 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie Członków Oddziału SGP w Bydgoszczy.
Zebraniu przewodniczył Prezes Oddziału w Bydgoszczy Bolesław Krystowczyk. Po przywitaniu przybyłych
przedstawił plan zebrania, który wyglądał następująco:
1) Informacje z Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia 25 lutego 2015 roku
2) Informacja o przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej, która odbyła się w
Bydgoszczy w dniach 8-10 kwietnia 2015 roku
3) Omówienie najważniejszych imprez organizowanych przez SGP w Bydgoszczy
4) Omówienie ważnych tematów zawodowych

Plenarne Zebranie Zarządu Głównego SGP
Informacje z Plenarnego Zebrania SGP przedstawił Prezes Bolesław Krysztowczyk. Z ważniejszych z nich
znalazła się informacja o bilansie finansowym Stowarzyszenia, który za ubiegły rok jest nieznacznie dodatni.
Przedstawił następnie problem dotyczący opłacania składek przez członków SGP, które w Oddziale SGP w
Bydgoszczy wynosi około 48%. Na Zebraniu Plenarnym omawiano również temat związany z elektroniczną
listą członków, która ma uporządkować członków Stowarzyszenia oraz pozwoli na łatwiejszy kontakt z nimi.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
Ważną imprezą, którą finansowo wsparło Stowarzyszenie była Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Geodezyjnej. Stowarzyszenie przekazało na ten cel 3000zł. Impreza ta w tym roku organizowana była przez
bydgoski Zespół Szkół Budowlanych, której uczniowie w zeszłym roku zostali jej laureatami. Zdaniem
uczestników Olimpiady została ona w tym roku przeprowadzona wzorowo i trudno będzie w latach
następnych dorównać jej perfekcyjnej organizacji.
Ważne imprezy
Następnym punktem zebrania było omówienie zbliżających się ważniejszych imprez organizowanych przez
SGP w Bydgoszczy.
Najbliższą imprezą jest Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 roku na obiekcie
bydgoskiego Klubu Sportowego „Gwiazda”. Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów. Komisyjnie rozlosowano
drużyny do trzech grup. Wyniki losowania oraz harmonogramu gier zobaczyć będzie można na stronie SGP
Bydgoszcz.
Następną imprezą będzie spływ kajakowy rzeką Zbrzycą organizowanym przez Koło terenowe w Włocławku,
który odbędzie się w dniach 1-2 maja 2015 roku. Informację na temat przygotowań przedstawił Krzysztof
Narewski. Zaprosił on do uczestnictwa w spływie oraz przedstawił jego plan.
W dniu 7 maja w ramach Dni techniki organizowanych przez NOT w Bydgoszczy wygłoszone zostaną dwa
ciekawe referaty o tematyce geodezyjnej: Nietypowe zastosowania geodezji w utrzymaniu ruchu dużych
zakładów przemysłowych referowany przez dr. inż. B. Krystowczyka oraz Obsługa geodezyjna budowy mostu
wantowego i trasy uniwersyteckiej, który wygłosi mgr inż. R. Kosieniak.
Wiceprezes Oddziału Henryk Siuda zachęcił do uczestnictwa w Zjeździe Geodetów Pomorza i Kujaw, który
odbędzie się w miejscowości Rytebłota w dniach 26-28 czerwca 2015 roku. Organizatorem jest Z/O Toruń.

Tematy zawodowe
Tematem głównym zebrania było ustosunkowanie się Oddziału w sprawie tworzenia się Samorządu
Zawodowego Geodetów i Kartografów. Po zasygnalizowaniu problemu przez Prezesa Bolesława
Krystowczyka wywołała się dyskusja, która miała na celu ustalenie wspólnego stanowiska Oddziału w tej
sprawie. Uczestnicy zebrania podkreślali pozytywy i negatywy powstania Samorządu. Pozytywy, o których
wspominali zebrani, to między innymi obowiązkowa składka ubezpieczeniowa, nadawanie przez Samorząd
uprawnień zawodowych oraz większy wpływ na treści ustanawianych i interpretacji przepisów prawnych
związanych z pracą zawodową geodetów a także przymusowe kształcenie. Uczestnicy wyrazili
zaniepokojenie tym, że wśród najprawdopodobniej pięciu regionalnych izb Samorządu nie będzie
przewidziana izba bydgoska. Po intensywnej dyskusji uczestnicy nie byli wstanie zająć jednoznacznego
stanowiska w tej sprawie. Przeprowadzono jedynie sondaż, w którym zapytano kto jest za ustanowieniem
Samorządu. Za było 8 uczestników zebrania, 3 przeciw, a 9 się wstrzymało. Kwestia ta będzie ponownie
przedyskutowana następnym zebraniu bydgoskiego Oddziału SGP.
Następną poruszaną kwestią było klauzulowanie dokumentów geodezyjnych. Temat przybliżył Sławomir
Wnuk, nadmieniając, że jest związany z wyrokiem, który zapadł w grudniu 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Lublinie. Sąd orzekł, że klauzulowanie dokumentów geodezyjnych ma odbywać się z
urzędu, a więc nieodpłatnie, starostwo nie ma prawa wymuszać ich uwierzytelniania. W sprawie tej zabrał
głos Robert Cieszyński, który nadmienił, że do wyżej wymienionej sprawy zostało złożone odwołanie do
Naczelnego Sądu Administracyjnego i postanowienie Sądu Wojewódzkiego może zostać uchylone. Stwierdził
on również, że nie widzi możliwości nie pobierania opłat ponieważ o ich pobieraniu stanowi Ustawa.
W trakcie zebrania zasygnalizowano problem pobierania przez niektóre Ośrodki podwójnych opłat za mapę
do celów projektowych: papierową oraz numeryczną. Stwierdzono, że brak jest przepisów dotyczących
uwierzytelniania plików, w których przechowywana jest mapa numeryczna i wyjściem z takiej sytuacji jest
złożenie odwołania do Starosty od opłaty za wersję numeryczną.
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