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Koleżanki i Koledzy!  
 

W dniu 4 listopada 2021 r. [czwartek] w siedzibie OPEGIEKA – Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 (sala 

konferencyjna) odbyło się OTWARTE zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Organizatorem 

było KOŁO ZAKŁADOWE OPEGIEKA - gospodarzami spotkania kol. Sławomir Czkuj oraz kol. Adam 

Augustynowicz i kol. Florian Romanowski – Prezesi OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu.  
 

Spotkanie, w który udział wzięło 16 osób, rozpoczęło się o godzine 13:00 powitaniem przez Prezesa 

Koła kol. Sławomira Czkuja. Następnie przyjęto zaproponowany program zebrania, któremu 

przewodniczył Prezes SGP w Gdańsku.  
 

CHWILĄ CISZY uczczono pamięć kolegów geodetów: Janusza Augustynowicza, Mieczysława 

Szułczyńskiego, Piotra Górala, Artura Orła i Zbigniewa Piesika, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych 

Pomiarów”. Prezes gdańskiego SGP wręczył Adamowi Augustynowiczowi synowi Janusza Augustynowicza 

MEDAL 100 LECIA SGP wraz z dyplomem… R.I.P. 
 

Następnie głos zabrał kol. Florian Romanowski informując o zmianach pokoleniowych w spółce oraz 

wprowadził w temat prezentacji, którą wygłosił kol. Adam Augustynowicz informując CO NOWEGO w 

OPEGIEKA? Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja na temat sztucznej inteligencji, z którą od kilku lat 

mierzy się spółka. 
 

W przerwie zebrania gospodarze oprowadzili uczestników po siedzibie spółki prezentując m.in. SKANER 

Riegla, DATACENTAR oraz… nową lokalizację i aranżację ekspozycji „4 BIURKA” którą opiekuje się Koło 

Zakładowe OPEGIEKA. Przerwę w obradach zakończył wspólny posiłek w kantynie spółki. 
 

Omówione tematy stowarzyszeniowe: 
 

1. Kampania sprawozdawczo wyborcza w kołach oraz w oddziale. 

Przesłany do konsultacji regulamin uznano za przydatny dokument pomocniczy przy organizacji zebrań 

sprawozdawczo wyborczych w kołach i oddziale. Uwzględniając: 

Uchwała ZG SGP z dnia 15 października 2020 r. w sprawie klucza wyborczego na XL Walne Zebranie Delegatów 

SGP: „Wybór Delegatów na XL Walne Zebranie Delegatów SGP będzie odbywał się według zasady, że jeden 

Delegat zostanie wybrany przez Zgromadzenie Oddziału (§ 38 Statutu) przypadający na każde rozpoczęte 60 

członków stowarzyszenia w każdym Oddziale (§ 25 ust.1 pkt 2 Statutu). Dodatkowo każdy Oddział dokona wyboru 

przynajmniej 2 zastępców Delegatów.” Planowany Termin XL WZD – kwiecień/maj 2022 r. w Białymstoku. 

oraz 

Uchwała Zarządu Głównego z dnia 23 września 2021 r. Uchwala się:  

1. Termin 15 marca 2022 r. jako ostateczną datę przeprowadzenia wyborów w Oddziałach.  

2. Sprawozdania z działalności Oddziałów, wyboru władz i delegatów na zebranie delegatów SGP mają zostać 

przekazane do biura Zarządu Głównego SGP w terminie do 18 marca 2022 r. 

PRZYJĘTO, że w styczniu 2022 r. odbędą się OTWARTE WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 

KÓŁ, a do końca lutego 2022 r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU – w 

Gdańsku. 
 

2. Realizacja Uchwały Zebrania Wyborczego 2017  

Zalecono analizę zapisów uchwały celem zaproponowania znowelizowanych rozwiązań podczas kampanii 

sprawozdawczo wyborczej w kołach i oddziale. 
 

3. Baza danych członków Oddziału (podział na Koła Zakładowe), w tym uchwała o skreśleniu z listy 

członków oddziału, ściągalność składek etc. 

Baza członków gdańskiego oddziału jest na bieżąco aktualizowana przez kol. Sekretarz Barbarę Kaczmarczyk 

we współpracy ze skarbnikiem kol. Zbigniewem Rynkiewiczem. Aktualnie oddział stanowi 86 członków, 

http://www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl/


którzy w większości opłacają składki członkowskie na bieżąco. Przyjęto, że na następnym zebraniu ZO 

zostanie uruchomiona kolejny raz procedura tzw. ABOLICJI CZŁONKOWSKIEJ. 
 

4. W bieżących sprawy do omówienia: 

 Szkolenie online – październik’2021 

Zrealizowano „Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów”. Przekazano 

podziękowania dla prelegenta PWINGiK Andrzeja Żylisa oraz obsługujących ponad 120 uczestników kol. B. 

Kaczmarczy im kol. Z. Rynkiewicza. 

 Narada szkoleniowa WINGiK – listopad’2021.  

Przyjęto dokumentację IV narady szkoleniowej „Geodezja filarem wiarygodnej informacji przestrzennej” 

(harmonogram i karta uczestnictwa). Dedykowane zaproszenia zostaną rozesłane od dnia 7.11.br. 

 Grudniowe zebranie przedświąteczne 

Uzgodniono, że uwzględniając bieżący stan pandemii COVID 19 decyzja o spotkaniu będzie podjęta w 1 

dekadzie grudnia. 

 Szkolenia w 2022 roku 

Tematy do realizacji (po kompani sprawozdawczo wyborczej) – ochrona i klasyfikacja gruntów / UoGG 

sędzia Gdesz / panel dyskusyjny EGiB – OPGK i/lub prof. Hanus z AGH. 

5. Kolejne zebranie ZO 

W Gdańsku rozpoczynające kampanię sprawozdawczo wyborczą – styczeń 2022 r. 

6. Sprawy różne – wolne wnioski 

W Gdyni trwa do końca listopada br. akcja wskazania nazwy dla nowej ulicy na rewitalizowanym osiedli 

Meksyk. Więcej: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/wymysl-nazwe-nowej-ulicy-na-osiedlu-

meksyk,561119 Mieszkańcy Gdyni mogą online składać ANKIETY: 

https://konsultujemy.gdynia.pl/processes/ulicameksyk/f/11/ 

Ustalono, że gdański ZO złoży uzasadniony wniosek o nadanie nazwy ULICA GEODETÓW. 

Ponadto rekomendowano wydawnictwa książkowe: 

„Zygzakiem po linii geodezyjnej” (geofelietony Adamczewskiego) – sponsorzy wydania m.in. nasz oddział 

oraz OPEGIEKA. 

„Retrogeodezja współczesna” mini leksykon instrumentów, sprzętu i akcesoriów używanych w geodezji w II 

połowie XX wieku 

Zeszyt nr 8 Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” 
 

Zebranie zakończono oklaskami dla organizatorów i gospodarzy – BYŁO WSPANIALE – 

DZIĘKUJMY! 

 

Spisał Wasz Prezes Ryszard 

 

W załączeniu lista obecności w tym udział GOŚCI: Urząd Powiatowy w Elblągu – Szefowa 

PODGIK  Zofia Puzyrewska (geodeta powiatowy w delegacji) oraz Kierowniczka MODGiK w 

Elblągu Katarzyna Strojek 
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