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Słowo prezesa

Dla prezesów i pracowników firm skupionych w Polskiej Geodezji
Komercyjnej Krajowym Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych geodezja, którą powszechnie uważa się za sztukę
mierzenia Ziemi, jest czymś więcej niż tylko rzemiosłem czy nawet
nauką. Wielu z nas ma do niej stosunek emocjonalny. Związaliśmy
się z nią na dobre i na złe. Cierpimy bardzo, kiedy jej się nie wiedzie,
a szczególnie wtedy, kiedy nie potrafimy – co, niestety, zdarza się
zbyt często – porozumieć się w ramach branży i różnych działających w niej grup interesów.
Powodzenie gwarantuje rozwój oparty na nowych stylach zarządzania uwzględniających w swych założeniach współpracę, budowanie zespołów oraz związków międzyludzkich, zaufanie, partnerstwo, porozumienie czy inspirację. Szansy na sukces upatrujemy
we wprowadzaniu w życie coraz nowocześniejszych rozwiązań
i w asymilowaniu młodej geodezyjnej kadry – przeważnie wywodzącej się z uczelni wyższych.
Jednocześnie uważamy się za spadkobierców tradycji wielu pokoleń geodetów. Z podziwem mówimy o przedwojennych i powojennych mierniczych przysięgłych. Szanujemy nasz zawód, szanujemy
konkurentów, geodetów zatrudnionych w administracji i profesorów
wyższych uczelni. Doceniamy potrzebną, a jakże często niewdzięczną, pracę geodetów w ośrodkach dokumentacji.
W Monografii zawarliśmy przegląd działań z okresu 20 lat istnienia naszego Związku. Poza solidną porcją wiedzy znajdziecie tu
Państwo zdjęcia, na których, mam nadzieję, jeszcze nas rozpoznacie. Znajdziecie firmy, których działalność zasługuje na wyróżnienie i które z powodzeniem wdrażają nowoczesne rozwiązania i podejmują działania proinnowacyjne. Znajdziecie wreszcie prezesów,
którzy w większości jako pierwsi w kraju dostosowali swoje przedsiębiorstwa do działań na wolnym rynku usług geodezyjnych, ludzi
uczciwych, z pomysłami, świetnych organizatorów, pionierów podejmujących trudne zagadnienia geodezyjne.
Firmy skupione w naszym Związku to dla młodych ludzi gwarancja spokojnej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie i bezpieczeństwa socjalnego, a dla osób starszych na ogół pewność zatrudnienia do emerytury.
Mam nadzieję, że nasze wydawnictwo spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Waldemar Klocek
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Z okazji jubileuszu

prof. Bogdan Ney
członek rzeczywisty PAN, przewodniczący
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
przewodniczący Rady Naukowej IGiK
Geodezja należy do najstarszych technik i zawodów zapoczątkowanych, stosowanych i rozwijanych przez ludzkość. Już w epoce
pierwotnych społeczeństw – jeszcze tylko grupowych, rodzinnych
– pojawiły się pewne miary i oznaczenia bardzo prymitywne, służące orientacji w przestrzeni życiowej, ułatwiające trafienie do właściwej groty po powrocie z męczących łowów. Początki geodezji
łączone są geograficznie i historycznie z deltą Nilu, który przynosił
żyzne muły z kontynentu afrykańskiego, atrakcyjne w sensie rolniczym. Dzielenie ziemi to już zorganizowana w pewnym stopniu
gospodarka rolnicza. Ok. 6 tysięcy lat temu w północnej Afryce
był prowadzony swoisty kataster gruntowy z zastosowaniem naskalnych napisów geometrycznych. W Mezopotamii stosowano
niwelację, wówczas jeszcze bardzo prymitywną, do nawadniania
uprawnych gruntów i cywilizowania zabudowy. Z rozwojem geodezji łączył się rozwój kartografii, o czym świadczą m.in. prastare
mapy naskalne. Geodezja praktyczna i kartografia wielkoskalowa
rosły w siłę, stając się w mariażu z również rozwijającą się astronomią ważnym czynnikiem napędowym transportu morskiego. Pomiary astronomiczne i geodezyjne były istotnym narzędziem matematycznego modelowania Ziemi jako planety.
Dziś stosujemy techniki precyzyjnych pomiarów i wyznaczeń
przestrzennych na Ziemi, pod jej powierzchnią oraz w kosmosie.
Główne funkcje geodezji pozostają w gruncie rzeczy te same co
dawniej: wyznaczamy parametry geometryczne elementów naszego otoczenia, jednoznacznie lokalizujemy nieruchomości, zakładamy, aktualizujemy i prowadzimy systemy informacyjne o nieruchomościach, udostępniamy wielu innym zawodom i instytucjom
precyzyjne informacje o zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentujemy i wspomagamy działalność człowieka w przestrzeni
geograficznej. Od łat mierniczych, taśm, drutów pomiarowych, stolików topograficznych, klasycznych teodolitów, niwelatorów, map
kreślonych tuszem, tradycyjnych drewnianych wież triangulacyjnych, opasłych zestawów danych liczbowych, tablic logarytmicznych, poprzez kamery i autografy, maszyny obliczeniowe systemu
kart dziurkowanych, coraz bardziej wszechstronne i precyzyjne instrumenty fotogrametryczne nie tylko naziemne, lecz również napowietrzne i operujące w kosmosie, przeszliśmy – w niezwykle
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szybkim tempie – do systemów wykorzystujących supernowoczesną technikę pomiarów, zobrazowania, przekazy na bardzo duże
odległości i wiele innych wyrafinowanych środków technicznych.
Perfekcyjne techniki pomiarowe i obliczeniowe pozwalające
tworzyć ogromne ilości informacji, która jednocześnie jest łatwo
dostępna, to dzisiejsza – w sensie technicznym – geodezja. Natomiast nasze funkcje „zewnętrzne” w zasadzie są kontynuacją
– to prawda, że jednak bardzo wzbogaconą – roli, jaką geodezja odgrywa od dawna. My, geodeci, jesteśmy dziedzicami obowiązków dotyczących obiektywnej inwentaryzacji zagospodarowania przestrzeni geograficznej obejmującej wszelkiego rodzaju
nieruchomości zlokalizowane na Ziemi i pod jej powierzchnią. Od
dawna prowadzimy, przy współpracy z prawnikami (sądami), kataster nieruchomości, sięgający w ujęciu systemowym czasów
napoleońskich, a korzeniami odwołujący się do wieków jeszcze
wcześniejszych. Przekształcamy strukturę zagospodarowania powierzchni Ziemi, lokalizując – stosownie do projektów – nowe jej
pokrycie, optymalizujemy rozłóg terenów rolnych, przygotowujemy
grunty pod ważne inwestycje liniowe (drogowe, kolejowe, wodne,
lotnicze), dbamy czynnie o zapewnienie parametrów przestrzenno-technicznych wznoszonych obiektów kubaturowych i liniowych.
Zaspokajamy zapotrzebowanie ludności, organów władz publicznych samorządowych i rządowych, firm komercyjnych, instytucji
naukowo-edukacyjnych i licznych innych na obiektywną, wiarygodną informację o lokalizacji, kształtach i wymiarach, sytuacji prawnej, często również finansowej (wartości, ceny) nieruchomości.
Staramy się przecież o utrzymanie i utrwalenie zaufania publicznego do nas, geodetów.
Polska Geodezja Komercyjna świętująca – jako struktura korporacyjno-firmowa – swoje 20-lecie działalności jest istotnym elementem
społeczności geodezyjno-kartograficznej w Polsce. Wysoko cenione są, również przez środowisko naukowo-techniczne, rola i dorobek Jubilatki w mijającym 20-leciu. Polska Geodezja Komercyjna
ma duży własny udział w rozwoju technologii geodezyjnych, głównie
poprzez szybkie przyswajanie i wprowadzanie do praktyki nowości,
które – w dużym skrócie – zostały tu wymienione. Mimo młodego
jeszcze wieku może się pochwalić istotnym wpływem na kształtowanie uznania społecznego pod adresem naszego zawodu i nas,
geodetów.
W imieniu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej dziękuję Jubilatce i jej kierownictwu za współpracę z Radą oraz życzę
wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

Jacek Jarząbek
p.o. głównego geodety kraju
Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych to organizacja utworzona w momencie przemian gospodarczo-ustrojowych, które miały olbrzymi wpływ także na geodezję i kartografię. Zachodzące zmiany
własnościowe oraz konieczność współpracy wykonawców z administracją rządową w zakresie dostosowania przepisów prawnych
do wymogów i zasad funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej
wymagały utworzenia reprezentacji profesjonalnego wykonawstwa
prac geodezyjnych i kartograficznych. Reprezentantem tym stała
się Polska Geodezja Komercyjna. Dwie dekady działalności i wzajemnej współpracy pokazują, że decyzja środowiska wykonawców
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prac geodezyjnych i kartograficznych sprzed 20 laty o utworzeniu
organizacji skupiającej pracodawców była słuszna. Dzięki wspólnym działaniom udało się rozwiązać wiele problemów dotyczących
środowiska geodezyjnego w trudnym okresie przemian. Polska
Geodezja Komercyjna skupiająca dziś 24 firmy zatrudniające blisko 2000 osób z całego kraju jest tego dowodem.
Podmioty zrzeszone w Polskiej Geodezji Komercyjnej ze względu
na swój potencjał techniczny, ekonomiczny i intelektualny posiadają
zdolność skutecznej realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych
wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym
oparte na informatyce oraz technikach satelitarnych. W rezultacie
Polska Geodezja Komercyjna jest w naszej dziedzinie liderem postępu, szczególnie w takich zakresach, jak: zobrazowania lotnicze
i satelitarne, skaning laserowy oraz cyfrowe przetwarzanie danych
przestrzennych.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii wielokrotnie korzystał z wiedzy, umiejętności i doświadczeń przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych geodetów i kartografów, w tym Polskiej Geodezji
Komercyjnej, przy tworzeniu projektów nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych czy technologicznych oraz w działaniach
wdrożeniowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:
n ASG-EUPOS – wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego,
n TERYT2 – państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
n ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami,
n GBDOT – Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania.
Wnioski oraz uwagi zgłaszane przez organizacje społeczno-zawodowe w istotny sposób wpływają na kierunki tych działań.
Wspólne dążenie do jak najlepszych rozwiązań owocowało opracowaniem w ostatnim okresie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wielu aktów prawnych, które są fundamentem nowoczesnej
krajowej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z ustawą
o infrastrukturze informacji przestrzennej i będącej jednym z filarów
infrastruktury informacyjnej państwa. Formalnym potwierdzeniem
wspólnych dążeń stało się podpisane 6 października 2011 r. porozumienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z czterema największymi organizacjami skupiającymi przedstawicieli środowiska geodezyjnego i kartograficznego, w tym z Polską Geodezją Komercyjną.
Wspólny cel – wzmocnienie rangi zawodu geodety i kartografa opartej na silnej pozycji urzędu w administracji publicznej oraz realizacji
innowacyjnych projektów i edukacji – wyznaczył kierunek działań na
najbliższe lata.
Jubileusz 20-lecia Polskiej Geodezji Komercyjnej jest najlepszą
okazją, aby podziękować za dotychczasową współpracę i życzyć
Zarządowi oraz wszystkim członkom Związku dalszych sukcesów
w realizacji ambitnych wyzwań stojących przed polską geodezją
i kartografią.

8

Krzysztof Mączewski
geodeta województwa mazowieckiego
Współczesna gospodarka oparta na alokacji kapitału wymaga znajomości uwarunkowań przestrzennych, gwarancji bezpiecznej lokalizacji inwestycji na nieruchomościach o zdefiniowanym rzeczywistym
stanie prawnym, informacji przestrzennej o walorach i ograniczeniach środowiskowych, potencjale infrastruktury technicznej i zasobach pracy. Każda społeczność ma prawo do zrównoważonego
rozwoju, transparentności decyzji publicznych, informacji o dysproporcjach społecznych i gospodarczych, a także do oczekiwania
działań niwelujących te różnice. Monitorowanie takich zjawisk jest
utrudnione bez znajomości ich przestrzennej lokalizacji.
Ale sama znajomość zjawisk i ich lokalizacji jeszcze nie zapewnia
efektywności wykorzystania tych informacji. Zasadniczą kwestią jest
szybkość pozyskiwania informacji, jej interoperacyjność i harmonizacja ze zbiorami danych pochodzących z różnych źródeł. Efektywność tych działań jest uzależniona od kompetencji, umiejętności
podmiotów świadczących usługi w tym zakresie zarówno dla instytucji publicznych, jak i inwestorów prywatnych. Tymi podmiotami są
przede wszystkim przedsiębiorstwa skupione w Polskiej Geodezji
Komercyjnej. Ich potencjał, znajomość współczesnych trendów komunikacji elektronicznej i tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej determinuje poziom satysfakcji inicjatorów inwestycji i ich
indywidualnych beneficjentów. Aby w geodezji i kartografii nadążyć
za rozwijającym się światem, niezbędna jest biegłość w zakresie
technik satelitarnych, umiejętność wykorzystania najnowszych aplikacji informatycznych, znajomość europejskich i światowych standardów tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej oraz umiejętność ich zastosowania na polskim i międzynarodowym rynku
usług geodezyjnych.
Dzięki współdziałaniu z przedsiębiorstwami skupionymi w Polskiej
Geodezji Komercyjnej samorząd województwa mazowieckiego we
współpracy z gminami i powiatami mógł podjąć się realizacji istotnych
projektów dla rozwoju województwa oraz regionalnej IIP, takich jak:
1. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania
satelitarnego w województwie mazowieckim, tj. systemu dyspozytorsko-nawigacyjnego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, opracowanie mapy nawigacyjnej województwa wraz z wytycznymi jej aktualizacji i oprogramowaniem nawigacyjnym oraz zorganizowanie
i wyposażenie Centrum Dyspozytorskiego w WSPR w Warszawie.
2. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa, tj. wypracowanie modelu systemu informacji przestrzennej wspomagającego
zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz
mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych poziomów, a szczególnie relacji gmina – powiat
– województwo.
3. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji
danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych
przez służbę geodezyjną i kartograficzną, tj. poprawa jakości zadań wykonywanych przez administrację publiczną w zakresie prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, głównie: katastru nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych, stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych
dla świadczenia drogą elektroniczną usług administracyjnych w za9

kresie tych rejestrów oraz stworzenie mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi prowadzonymi
na różnych szczeblach administracji publicznej.
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, tj. opracowanie i wdrożenie
w jednostkach samorządu terytorialnego systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie zapewniał elektroniczny obieg dokumentów
wraz z lokalizacją przestrzenną oraz elektroniczną obsługą obywateli,
a także wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów
i ewidencji w zakresie wybranych systemów dziedzinowych.
5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, tj. stworzenie baz wiedzy o regionie oraz wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających
szerokie wykorzystanie danych przestrzennych w procesach gospodarczych realizowanych w województwie mazowieckim na różnych
poziomach kompetencyjnych samorządu terytorialnego.
Za wykonywanie większości prac w tych projektach składam podziękowanie Polskiej Geodezji Komercyjnej, a z okazji jubileuszu
20-lecia życzę jej rozwoju i czerpania satysfakcji w sferze geodezji
i kartografii.

Bogdan Grzechnik
prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej
W imieniu Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz wszystkich
członków Izby pragnę – na ręce prezesa Polskiej Geodezji Komercyjnej Waldemara Klocka – przekazać Państwu z okazji 20-lecia istnienia najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Od chwili naszego
powstania, tj. od 1994 roku, łączy nas ścisła współpraca, ponieważ
mamy bardzo podobne cele strategiczne. Można powiedzieć, że jesteśmy Waszym młodszym bratem (a raczej siostrą), choć już pełnoletnim.
Nasze przedsiębiorstwa to głównie średnie i mniejsze firmy, niedysponujące takim potencjałem kadrowym i technicznym jak Wasze, ale wszyscy dążymy do:
n możliwie najlepszej i profesjonalnej obsługi naszych zleceniodawców,
n opracowania i uchwalenia przejrzystych, nowoczesnych i sensownych przepisów (od Prawa geodezyjnego i kartograficznego poczynając),
n opracowania i ustalenia jednolitych dla całego kraju standardów
technicznych dla naszych produktów,
n korekty przepisów o zamówieniach publicznych preferujących tylko najniższą cenę, a nie jakość, która w geodezji jest najważniejsza,
n powołania samorządu zawodowego geodetów uprawnionych,
n doskonalenia zawodowego i wdrożenia nowych technik i technologii,
n dzielenia się doświadczeniami i korzystania z doświadczeń geodetów w innych krajach,
n obrony i dbania o utrzymanie rangi naszego zawodu jako zawodu
zaufania publicznego.
Z tej wspaniałej Monografii wynika, że we wszystkich ww. sprawach ściśle współpracujemy. Porozumienia, wspólne projekty przepisów, wystąpienia do władz, konferencje, sympozja, spotkania,
dyskusje to główne nasze społeczne działania pro publico bono.
Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować Arystotelesa: „Człowiek
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jest w pełni człowiekiem dopiero wtedy, kiedy obok troski prywatnej
ma również troskę publiczną”. Gratulujemy Koleżankom i Kolegom z
Polskiej Geodezji Komercyjnej takiej właśnie postawy i troski. Obok
formalnej współpracy te wspólne działania pozwoliły także na nawiązanie nie mniej ważnych prywatnych kontaktów i przyjaźni.
Na zakończenie pragnę przekazać parę osobistych refleksji. Na
każdym spotkaniu organizowanym przez Państwa Związek, mimo
moich 48-letnich doświadczeń zawodowych, uczę się wciąż nowych
rzeczy. Wszystkie Wasze wystąpienia przesycone są troską o naszą
profesję, obok zrozumiałej dbałości o dobro poszczególnych firm
i ich pracowników. Jestem także pełen uznania dla Waszego Prezesa, który oprócz merytorycznej wiedzy i zaangażowania, nawet
w najtrudniejszych sprawach zachowuje zimną krew i potrafi ładnie
się różnić. Nie uchyla się także od zawierania kompromisów, jeśli
dobro sprawy tego wymaga. Możliwe, że tajemnica takich sukcesów
tkwi w powierzaniu większości ważnych stanowisk w OPGK Olsztyn kobietom. Gratuluję Ci, Waldku. Takiej postawy powinniśmy się
wszyscy od Ciebie uczyć.
A oto życzenia dla Państwa, a także dla całej branży geodezyjnej
i kartograficznej na następne 20-lecie:
n mądrych przepisów,
n lepszej i sprawniejszej obsługi zleceniodawców,
n likwidacji patologii,
n dostatecznych i niezbędnych środków dla spełnienia funkcji informacyjnych, porządkowych i realizacyjnych kraju,
n godziwych warunków pracy i płac dla pracowników oraz zysków
dla przedsiębiorców pozwalających na rozwój ich firm.

Stanisław Cegielski
prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych od 20 lat z powodzeniem wypełnia
trudną misję tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm geodezyjnych i kartograficznych dających zatrudnienie geodetom. Jestem przekonany, że zbudowany przez te 20 lat potencjał organizacyjny i zdobyte doświadczenie pozwolą Związkowi kontynuować
realizację ważnych zadań dla rozwoju przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych i naszego zawodu w Polsce.
Nie bez znaczenia jest podpisane 9 września 2011 r. Porozumienie w sprawie współpracy i współdziałania dla dobra polskiej geodezji i kartografii, które spowodowało, że nasza współpraca w wielu
sprawach dla dobra geodetów i kartografów daje lepsze efekty. Stowarzyszeniu Geodetów Polskich zależy na dobrej i owocnej współpracy z Waszym Związkiem i innymi organizacjami działającymi
w środowisku geodetów i kartografów.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich poczytuje sobie za szczególnie cenną współpracę z Polską Geodezją Komercyjną w działaniach
dotyczących poprawy funkcjonowania polskiej geodezji i kartografii,
zwłaszcza że część prezesów, kadry zarządzającej oraz pracowników firm jest również członkami Stowarzyszenia.
W imieniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich i własnym z okazji
tego pięknego Jubileuszu przekazuję Szanownemu Panu Prezesowi,
Zarządowi, wszystkim Firmom członkom Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych oraz ich pracownikom, specjalne życzenia wszelkiej pomyślności w działalności zawodowej, społecznej oraz w życiu osobistym.
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Krótko o Związku

Nieco historii

Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych został utworzony przez
14 podmiotów gospodarczych z branży geodezyjno-kartograficznej. Na Zgromadzeniu Założycielskim 11 sierpnia 1992 r. podjęto stosowne uchwały i zatwierdzono projekt statutu.
Związek uzyskał osobowość prawną 21 grudnia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
W trakcie inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 lutego 1993 r.,
wybrano pierwszy Zarząd na 3-letnią kadencję oraz przyjęto kolejnych 10 członków. Uchwalono długofalowy program działania ukierunkowany głównie na problematykę przekształceń
własnościowych i współpracy z administracją rządową w zakresie dostosowania przepisów
prawnych do wymogów gospodarki rynkowej. W 2003 r. nazwę organizacji zmieniono na
Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych.
Podstawowymi celami Związku są: ochrona praw i występowanie jako reprezentacja
członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także podejmowanie starań o podnoszenie jakości usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Powyższe
cele są realizowane poprzez:
n opiniowanie (na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej) aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami;
n współpracę z organami władzy i administracji publicznej, w szczególności z ministrami
właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, głównym geodetą kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego;
n promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie im referencji;
n świadczenie dla członków Związku porad fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz
wymiany doświadczeń;
n inne działania, których potrzeba i możliwość realizacji wynikną w toku działania Związku.
Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność
w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników
na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się
do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu.
Od 2000 r. Związek wspólnie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą jest członkiem europejskiej organizacji skupiającej geodetów uprawnionych Comité de Liaison des Géomètres
Europèens. Udział w pracach CLGE pozwala wpływać na tworzenie unijnych aktów prawnych
dotyczących geodezji oraz umożliwia dostęp do informacji o naszej branży w krajach europejskich. Ponadto od 2006 r. wraz z GIG Związek tworzy Federację Organizacji Przedsiębiorców
Geodezyjnych, której celem jest walka o żywotne interesy komercyjnego wykonawstwa.
Obecnie Związek zrzesza 24 firmy z terenu całego kraju zatrudniające ponad 2 tysiące
osób. Siedzibą Polskiej Geodezji Komercyjnej jest Biuro Zarządu w Warszawie.

Początki jednoczenia się przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych sięgają połowy lat 70. XX wieku. Rada Ministrów 21 grudnia 1973 r. podjęła uchwałę nr 287/73 o utworzeniu Zjednoczenia
Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „GEOKART”, w skład
którego weszło 17 okręgowych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych i 3 przedsiębiorstwa w Warszawie (od 1 stycznia 1975 r.
połączone w jedno Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie). Do OPGK-ów dołączono w kwietniu 1974 r.
14 miejskich pracowni geodezyjnych działających wcześniej jako zakłady budżetowe.
Ustawa z 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załóg przedsiębiorstw państwowych wprowadziła nowy porządek prawny. Od 1 października
1981 roku przedsiębiorstwa rozpoczęły działalność gospodarczą jako podmioty samodzielne, samorządne i samofinansujące się. Organem założycielskim OPGK-ów został prezes
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przedsiębiorstwa pionu GUGiK utworzyły w roku
1982 dobrowolne Zrzeszenie „GEOKART”, które miało charakter stowarzyszenia przedsiębiorstw branżowych i podjęło ambitną rolę koordynatora wspólnych przedsięwzięć. Zrzeszenie powstało w okresie zawieszenia działalności samorządów wprowadzonego 13 grudnia
1981 r. (stan wojenny), dlatego dopiero w 1983 r. zostało zaakceptowane przez samorządy
wszystkich przedsiębiorstw. Do rozwiązania Zrzeszenia doszło w 1989 roku.
Na przełomie lat 80. i 90. wiele państwowych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych włączyło się w proces przekształceń własnościowych. Powszechnie przyjmowany był
wariant przekształceń w drodze likwidacji w celu prywatyzacji. Jako ścieżkę prywatyzacyjną przyjęto formę leasingu, a więc dzierżawę i wykup majątku przeważnie w ciągu pięciu
lat. Proces likwidacji przeprowadzało albo Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które było organem założycielskim
części przedsiębiorstw, albo wojewodowie.
Rozpoczął się nowy, bardzo trudny okres działalności nowych
podmiotów. Rynek usług geodezyjno-kartograficznych jest szczególnie podatny na warunki zewnętrzne z uwagi na ścisłe powiązania
z procesami inwestycyjnymi. Pojawienie się wielu nowych prywatnych podmiotów, które mogły taniej zrealizować najpilniejsze zamówienia odbiorców, dodatkowo ograniczało przerób w sprywatyzowanych firmach. Ponadto reorganizacja administracji spowodowała
odejście z przedsiębiorstw dziesiątków pracowników o najwyższych
kwalifikacjach. Trudności te wymagały konsolidacji firm działających
w podobnych warunkach w celu wykorzystania doświadczeń i szybszego osiągnięcia celów, utrzymania inwestowania w nowe technologie i stworzenia gwarancji wysokiej jakości usług.
Po likwidacji ogólnokrajowego Zrzeszenia „GEOKART” firmy nadal prowadziły działalność
klubową jako platformę wymiany doświadczeń. Działalność ta doprowadziła do założenia
w 1992 r. Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych.
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Niwelacja na terenie
Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”,
lata 70.
(zdjęcie ze zbiorów
OPGK Olsztyn)

Pomiary na punkcie
fotogrametrycznym,
lata 80.,
zdjęcie ze zbiorów
OPGK RZESZÓW
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Organizacja i struktura
Związku

W pierwszych latach łączne zatrudnienie firm skupionych
Członkowie Związku w 2010 r.
w Związku wynosiło blisko 4800 pracowników. Po dekadzie
Liczba zatrudnionych
Przychody
obniżyło się do 3100 osób, a po kolejnej – ustabilizowało
się na poziomie około 2000. Mimo spadku liczby pracowni20 do 50 – 3 firmy
do 5 mln zł – 5 firm
ków Związek skupiał i nadal skupia największy potencjał wy51 do 100 – 14 firm
5 do 15 mln zł – 13 firm
konawczy w kraju, a przychody osiągnięte przez członków
w 2010 r. przekroczyły 220 mln złotych.
101 do 170 – 7 firm
ponad 15 mln zł – 6 firm
Listę założycieli przedstawia tabela na s. obok, listę akśrednio: 84 osoby
średnio: 9 mln zł
tualnych członków tabela na s. 18. W okresie 20-lecia przez
Związek przewinęło się w sumie 37 firm. Należały do niego także następujące firmy nieujęte we wspomnianych tabelach: OPGK Warszawa-Ursus,
PPWK im. E. Romera Warszawa, PEGiK GEOKART Warszawa, PGI Sp. z o.o. Katowice,
BPiM Geodezja Sp. z o.o. Płock, COGiK GEOKART Sp. z o.o. Warszawa, GEODET Sp. z o.o.
Wrocław oraz WPGK Geomat Sp. z o.o. Poznań.
Członkowie Związku działają w różnych formach organizacyjnych. Większość stanowią
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kilka to spółki akcyjne. Nie ma już wśród nich
przedsiębiorstw państwowych, choć ostatnie – OPGK Lublin – sprywatyzowało się dopiero
w 2011 roku. Wszystkie firmy zaliczają się do grupy MŚP (tabela powyżej).

Statut
Zebrani na Zgromadzeniu Założycielskim 11 sierpnia 1992 roku reprezentanci 14 przedsiębiorstw przygotowali organizację Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych i opracowali statut. Wysokość wpisowego ustalono na 5 milionów zł (po denominacji 500 zł), a roczną składkę członkowską na 10 milionów zł (1000 zł). Statut Związku
zarejestrowano 21 grudnia 1992 roku w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy. Członkostwo w Związku uwarunkowane było zatrudnianiem co najmniej 50 pracowników na umowę o pracę. Na Walnym Zgromadzeniu w Konstancinie-Jeziornie (18 czerwca 1993 r.) uchwalono zmianę statutu dotyczącą zmniejszenia wymaganego zatrudnienia do 25 pracowników,
dwa lata później w Miętnem nawet do 20. Zmiany wprowadzane w kolejnych latach dotyczyły m.in. składu i sposobu wyboru Zarządu czy procedury przyjmowania nowych członków.
Związek zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101456.

Członkowie Związku

Władze Związku
W 2003 r. nazwę organizacji zmieniono
na Polska Geodezja
Komercyjna Krajowy
Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych

Początkowo Związek zrzeszał 24 przedsiębiorstwa (w tym 14 założycielskich). W okresie
dwudziestolecia liczba członków zmieniała się od 24 do 32, by na koniec 2011 r. wrócić do 24.

Członkowie założyciele Związku
Lp. Nazwa firmy

Reprezentant

Przynależność

1. PGiGF GEOPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa Dyrektor mgr inż. Marian Strzelec

od 11.08.1992

2. KPG Sp. z o.o. Kraków

Prezes mgr inż. Andrzej Dyja

11.08.1992-31.12.2010

3. OPGK GEOMAP Sp. z o.o. Kielce

Dyrektor mgr inż. Ryszard Kwiatek

od 11.08.1992

4. Geomar Szczecin Spółka Akcyjna

Dyrektor mgr inż. Zbigniew Mechliński

od 11.08.1992

5. OPGK Sp. z o.o. Bydgoszcz

Prezes mgr inż. Jan Lipiński

11.08.1992-24.11.2011

6. PGK Sp. z o.o. Katowice

Dyrektor mgr inż. Jan Bienek

11.08.1992-10.09.1998

7. MPG Sp. z o.o. Łódź

Prezes inż. Janusz Musierowicz

od 11.08.1992

8. OPGK GEOMAP Sp. z o.o. Zielona Góra

Dyrektor mgr inż. Janusz Pietrzniak

od 11.08.1992

9. PPGK Warszawa

Prezes mgr inż. Jerzy Sołtys

od 11.08.1992

10. Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa

Dyrektor dr hab. inż. Adam Linsenbarth 11.08.1992-10.11.2005

11. OPGK Sp. z o.o. Opole

Prezes inż. Ludwik Będkowski

od 11.08.1992

12. PGK OPGK Sp. z o.o. Wrocław

Prezes dr inż. Alicja Dorzak

od 11.08.1992

13. OPGK Sp. z o.o. Gdańsk

Prezes mgr inż. Wojciech Frankowski

od 11.08.1992

14. WPG S.A. Warszawa

Dyrektor mgr inż. Ryszard Brzozowski

11.08.1992-10.11.2005
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Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się
z co najmniej trzech osób, w tym prezesa i wiceprezesa. Prezesem może być osoba spoza Związku. Walne Zgromadzenie ustala liczebność Zarządu na każdą kadencję. Kadencja
trwa 3 lata, ale Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji. W razie odwołania całego Zarządu lub gdy jego liczebność
spadnie poniżej dwóch osób, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Kolejne władze Związku w okresie 20-lecia
przedstawiono na s. 20.

Walne Zgromadzenia
Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie wszystkich jego członków. Przyjęto
zasadę organizowania dwóch zwyczajnych zgromadzeń rocznie: wiosennego i jesiennego.
W okresie 20-lecia odbyły się 53 walne zgromadzenia (28 w pierwszej dekadzie), w tym jedno założycielskie oraz 13 nadzwyczajnych (zestawienie na s. 22). Zgromadzenia zwyczajne
organizuje Zarząd oraz każdorazowo inny członek Związku. Organizatorzy starają się, aby
oprócz realizacji zadań statutowych maksymalnie wykorzystać spotkanie do rozwiązania aktualnych problemów Związku i jego członków i aby stworzyć atmosferę, w której zarówno
goście, jak i członkowie czują się dobrze. Tradycją stało się zapewnienie jakiejś regionalnej
atrakcji. W zgromadzeniach uczestniczą zaproszeni goście, zazwyczaj przedstawiciele władz
i instytucji związanych z merytoryczną działalnością Związku, a więc administracji rządowej
i samorządowej, administracji geodezyjnej, organizacji i stowarzyszeń (Geodezyjna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Geodetów Polskich). Zgromadzenia wykorzystywane są również
do prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także opracowań ekspertów,
głównie związanych z problemami prawnymi, zarządzania i ekonomii.

Biuro Zarządu
Na Walnym Zgromadzeniu w Mierkach (3-4 marca 1994 r.), z uwagi na znaczny wzrost liczby
członków, podjęto decyzję o powołaniu Biura Zarządu. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
11 kwietnia 1994 r. postanowiono zatrudnić dyrektora Biura na 1/2 etatu, przyjąć księgową
oraz wynająć pomieszczenie przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w Warszawie (13 maja 1996 r.) na dyrektora Biura Zarząd powołał Stanisława Kopera, który jednocześnie podjął się prowadzenia obsługi sekretarskiej. Od 2003 r. siedzibę
Biura przeniesiono na ul. Widok 12, a od 2005 r. na ul. Przyce 20.

Stanisław Koper,
od 1996 r. dyrektor Biura Zarządu
Związku
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Cele Związku

Działania Zarządu Związku

W dotychczasowej działalności Związek za najważniejsze cele uznał:
n aktywny udział wykonawstwa geodezyjnego w przemianach zachodzących w branży
geodezyjnej poprzez uczestnictwo w procesach nowelizacji przepisów prawnych, technicznych i organizacyjnych,
n tworzenie i doskonalenie organizacji zdolnej do konstruktywnego współdziałania w budowie nowoczesnych struktur polskiej gospodarki, a geodezji w szczególności,
n wychodzenie naprzeciw wyzwaniom integracji z Unią Europejską,
n oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie mechanizmów rynkowych i struktury robót
umożliwiające prognozowanie i planowanie produkcji,
n konsolidację członków w sprawach istotnych, które dotyczą przyszłości zawodu geodety
w naszym kraju,
n stanowienie przeciwwagi wobec administracji rządowej i samorządowej tolerującej nieprawidłowości występujące na rynku usług geodezyjnych,
n stworzenie platformy wymiany doświadczeń, inicjowania wspólnych przedsięwzięć i aliansów strategicznych, szkoleń w zakresie nowoczesnego zarządzania firmą,
n udział w krajowym rozwoju technik i technologii,
n przedstawicielstwo w rozstrzyganiu spraw, w których interes pojedynczego członka nie
może być ujawniony,
n współpracę z innymi związkami i organizacjami pracodawców,
n instytucjonalne wsparcie w sporach pracodawca – zakładowe organizacje związkowe.

Przegląd przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Związku w okresie dwudziestolecia
wskazuje grupę działań stałych, które były i są podejmowane bez względu na zmieniające
się ekipy rządzące w kraju i w administracji geodezyjnej. Należą do nich:
n nawiązywanie współpracy z władzami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedstawicielami administracji publicznej kraju,
n opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych,
n lobbowanie za utworzeniem samorządu zawodowego geodetów,
n inicjatywy w sprawie uregulowania problemu świadczenia usług na geodezyjnym rynku
komercyjnym przez pracowników administracji publicznej oraz eliminacji nieuczciwej konkurencji; Związek niezmiennie opowiada się za uporządkowaniem rynku i stworzeniem równych szans wszystkim podmiotom gospodarczym,
n występowanie do instytucji resortowych, w tym odpowiedzialnych ministerstw, oraz do
Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie uprzywilejowanej pozycji wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych, a w ostatnich latach także biur urządzania lasu i geodezji leśnej;
n występowanie do GUGiK, ARiMR oraz innych zleceniodawców o organizowanie przetargów na prace geodezyjno-kartograficzne w warunkach umożliwiających ich solidne i terminowe wykonanie,
n porządkowanie zasad współpracy wykonawstwa z ośrodkami dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, promowanie koncepcji prywatyzacji ośrodków,
n inicjatywy w sprawie uczestnictwa wykonawstwa w programach budowy autostrad, tworzenia LPIS, wykonywania kontroli na miejscu, realizacji dużych projektów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej,
n monitorowanie programów i funduszy pomocowych oraz celowych z ukierunkowaniem na
potrzeby członków Związku,
n nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami geodetów i kartografów,
n uczestnictwo przedstawicieli Związku w konferencjach, szkoleniach i programach dostosowujących polskich przepisy i normy techniczne do standardów UE,
n poszukiwanie różnych form uczestnictwa polskiego komercyjnego wykonawstwa w eksporcie usług geodezyjnych,
n utrzymywanie branżowych kontaktów międzynarodowych poprzez członkostwo i aktywny
udział w pracach organizacji geodetów europejskich CLGE.
Drugą grupę stanowią działania, których prowadzenie było zależne od aktualnej sytuacji
w otoczeniu Związku. Przykładem może być choćby spektakularna obrona Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, którego próbę likwidacji pod koniec 2004 r. udało się powstrzymać, czy przygotowanie w ramach Federacji Organizacji Geodezyjnych własnego projektu
nowej ustawy Prawo geodezyjne i poddanie go pod ocenę środowiska w lutym 2008 r. Najświeższa inicjatywa to ustanowienie dorocznych nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów studiów na kierunku geodezja i kartografia.
Przedstawienie w niniejszym opracowaniu wszystkich działań z okresu 20-lecia byłoby
– ze względu na pokaźną liczbę – niemożliwe. Ograniczono je zatem do tych, które miały
najbardziej istotne znaczenie dla członków Związku (s. 30).

Skaning laserowy wykonany w ramach projektu realizowanego przez firmy zgrupowane w Związku
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Lista członków Związku

Stan na 31 grudnia 2011 r.
Lp. Nazwa firmy (rok przystąpienia)

Prezes
mgr inż.
Waldemar Klocek

10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13
tel.: (89) 527 27 53, 527 27 87
e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl

12. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
(15.02.1993)

Prezes
mgr inż.
Iwona Pasternak

90-746 ŁÓDŹ
ul. Pogonowskiego 18/20
tel.: (42) 632 27 93, 633 37 13
e-mail: biuro@opgk-lodz.pl

13. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
(15.02.1993)

15-225 BIAŁYSTOK, ul. Grottgera 14 A
Prezes
tel.: (85) 748 47 14, 748 47 10
inż.
Wojciech Roszkowski e-mail: opgkbial@opgkbial.com.pl

14. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPEGIEKA Sp. z o.o.
(15.02.1993)

Prezes
mgr inż.
Florian Romanowski

82-300 ELBLĄG
ul. Tysiąclecia 11
tel.: (55) 237 60 00
e-mail: poczta@opegieka.pl

15. LEVEL Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Projektowe
w Siedlcach Sp. z o.o.
(15.02.1993)

Prezes
mgr inż.
Dariusz Dyka

08-110 SIEDLCE
ul. Brzeska 97
tel.: (25) 632 46 63
e-mail: info@level.com.pl

16. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
w Lublinie Sp. z o.o.
(15.02.1993)

Prezes
mgr inż.
Jerzy Albin

20-072 LUBLIN
ul. Czechowska 2
tel.: (81) 532 92 91 do 97
e-mail: opgk@opgk.lublin.pl

17. Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjnych Sp. z o.o.
(20.10.1994)

Prezes
mgr inż.
Władysław Kulesza

42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Jaracza 4
tel.: (34) 360 56 11
e-mail: sekretariat@pug.net.pl

Zarząd

Dane teleadresowe

1. Przedsiębiorstwo Geodezyjne
i Geologiczno-Fizjograficzne
GEOPROJEKT Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Marian Strzelec

00-895 WARSZAWA
al. Krakowska 110/114, bud. B-55
tel.: (22) 620 90 11, 620 23 81
e-mail: biuro@geoprojekt-warszawa.pl

2. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Zbigniew Kała

25-501 KIELCE
ul. Sienkiewicza 66
tel.: (41) 366 15 20, 345 18 61
e-mail: biuro@geomap.com.pl

3. GEOMAR Spółka Akcyjna
Szczecin
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Zbigniew Mechliński

70-467 SZCZECIN
ul. Monte Cassino 18a
tel.: (91) 432 49 00
e-mail: geomar@geomar.pl

18. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
(20.10.1994)

Prezes
inż.
Jan Malicki

4. Miejskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Grzegorz Ignaciuk

90-606 ŁÓDŹ
ul. 6 Sierpnia 5
tel.: (42) 636 10 65
e-mail: mpg@mpg.lodz.pl

75-613 KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 140
tel.: (94) 342 64 01
e-mail: opgk@koszalin.home.pl

19. Geokart-International
Sp. z o.o.
(30.03.1996)

Prezes
mgr inż.
Łucjan Pietluch

5. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Stanisław Soszka

65-625 ZIELONA GÓRA
ul. Krośnieńska 3
tel.: (68) 326 21 62
e-mail: geomap@geomap.pl

35-113 RZESZÓW
ul. Wita Stwosza 44
tel.: (17) 856 53 04, 864 14 61
e-mail: biuro@geokart.com.pl

20. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.
(16.10.1997)

Prezes
mgr inż.
Rafał Kuźniar

35-328 RZESZÓW, ul. Geodetów 1
tel.: (17) 862 48 16, 862 24 00
e-mail: opgk@opgk.rzeszow.pl

6. Polskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne S.A.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Jerzy Sołtys

01-252 WARSZAWA, ul. Przyce 20
tel.: (22) 532 80 02
e-mail: dn@ppgk.com.pl

21. Przedsiębiorstwo Miernictwa
Górniczego Sp. z o.o.
(19.08.1998)

Prezes
mgr inż.
Tomasz Białożyt

7. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
mgr inż.
Wojciech Będkowski

45-003 OPOLE, ul. Rybacka 15
tel.: (77) 423 45 00
e-mail: biuro@opgk.opole.pl

40-065 KATOWICE
ul. Mikołowska 100A
tel.: (32) 757 44 00 do 02
e-mail: biuro@pmg.katowice.pl

22. GEOBID Sp. z o.o.
(12.05.2003)

8. Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPKG WROCŁAW Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
inż.
Józef Komarnicki

53-125 WROCŁAW
ul. Kasztanowa 18-20
tel.: (71) 373 26 00,
e-mail: sekretariat@opgk.wroclaw.pl

Prezes
mgr inż.
Weronika Borys

40-844 KATOWICE, ul. Kossutha 11
tel.: (32) 241 73 16
e-mail: geobid@geobid.pl

23. POLKART Sp. z o.o.
(17.10.2007)

Prezes
mgr inż.
Agata Beck

76-100 SŁAWNO, ul. Koszalińska 64
tel.: (59) 810 38 00
e-mail: biuro@polkart.pl

9. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPGK Sp. z o.o.
(11.08.1992 – założyciel)

Prezes
80-952 GDAŃSK
mgr inż.
ul. Pniewskiego 3
Wojciech Frankowski tel.: (58) 341 32 71, 341 20 76,
e-mail: opgk@opgk.gda.pl

24. InterTIM Sp. z o.o.
(17.10.2007)

Przedsiębiorca
dr inż.
Ludmiła Pietrzak

16-400 SUWAŁKI
ul. Noniewicza 85B/IV
tel.: (87) 567 43 13
e-mail: intertim@intertim.pl

Dyrektor generalny
mgr inż.
Stanisław Koper

01-252 WARSZAWA, ul. Przyce 20
tel.: (22) 532 80 59
e-mail:
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

10. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
w Krakowie Sp. z o.o.
(15.02.1993)
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11. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
(15.02.1993)

Prezes
mgr inż.
Zbigniew Głogowski

31-530 KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 10
tel.: (12) 421 09 83, 421 14 32
e-mail: opgk@opgk.krakow.pl

Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Związek
Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
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Władze – Zarząd
i Komisja Rewizyjna

III kadencja (od 18 września 2000 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Ludwik Będkowski, wiceprezes – Andrzej Dyja,
członek – dr Alicja Dorzak (do rezygnacji w lutym 2003 r.), członek – Jan Pawłowski
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Zbigniew Głogowski, członek – Wojciech Frankowski,
członek – Waldemar Klocek
I kadencja (od 15 lutego 1993 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Jerzy Sołtys, wiceprezes – Andrzej Dyja,
członek – Ludwik Będkowski, członek – Janusz Pietrzniak
Po rezygnacji dotychczasowego Zarządu (od 4 marca 1994 r.)

IV kadencja (od 12 maja 2003 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Waldemar Klocek, wiceprezes – Zbigniew Głogowski,
członek – Ludwik Będkowski, członek – Lech Fronckiel
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Wojciech Frankowski, członek – Stanislaw Margul,
członek – Jan Pawłowski
V kadencja (od 9 maja 2006 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Ludwik Będkowski, wiceprezes – Andrzej Dyja,
członek – Alina Meljon, członek – Janusz Pietrzniak (do rezygnacji 15 września 1995 r.),
członek – Wojciech Frankowski (od 15 września 1995 r.)
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Ryszard Brzozowski, członek – Jan Lipiński,
członek – Jan Bienek (do rezygnacji we wrześniu 1996 r.)
II kadencja (od 15 kwietnia 1997 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Waldemar Klocek, wiceprezes – Jerzy Sołtys,
członek – Ludwik Będkowski, członek – Wojciech Frankowski
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Tomasz Białożyt, członek – Władysław Kulesza,
członek – Stanisław Margul
VI kadencja (od 8 czerwca 2009 r.)

Zarząd (od lewej): prezes – Ludwik Będkowski, wiceprezes – Andrzej Dyja,
członek – Wojciech Frankowski, członek – Alina Meljon (do rezygnacji w styczniu 2000 r.)
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Stanisław Margul, członek – Waldemar Klocek,
członek – Jan Pawłowski

Zarząd (od lewej): prezes – Waldemar Klocek, wiceprezes – Wojciech Frankowski,
członek – Stanisław Margul (do rezygnacji w maju 2011 r.), członek – Ludmiła Pietrzak,
członek – Tomasz Białożyt (od 10 maja 2011 r.)
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Szarek (do rezygnacji w maju 2011 r.),
członek – Aleksander Stambulka (do rezygnacji w maju 2011 r.),
członek – Zbigniew Mechliński, przewodnicząca – Weronika Borys (od 10 maja 2011 r.),
członek – Władysław Kulesza (od 10 maja 2011 r.)
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Walne Zgromadzenia

13.05.1996 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 26
Zaproszeni goście: sekretarz stanu w Minis
terstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Józef Kalisz

25-27.09.1996 Międzyzdroje
Organizator: GEOMAR Szczecin
Liczba uczestników: 24
Zaproszeni goście: przedstawiciel SGP

Henryk Musiatowicz, przedstawiciel GIG
Zbigniew Lis

15.02.1993 Warszawa (Założycielskie)

14-16.04.1997 Miętne

Organizator: WPG Warszawa
Liczba uczestników: 23
Uczestnicy: Komitet Założycielski + przyj-

Organizator: LEVEL Siedlce
Liczba uczestników: 29
Zaproszeni goście: wiceprezes GUGiK Jerzy

Albin, dyrektor generalny GUGiK Tadeusz
Kościuk, geodeta wojewódzki Tadeusz
Gąsowski, prezes GIG Marek Ziemak

mowani Członkowie

17-18.06.1993 Konstancin-Jeziorna
Organizator: WPG Warszawa
Liczba uczestników: 23
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Kazimierz Dolny, 19-21 października 1994 r.

02-03.09.1993 Krynica Morska

dr Remigiusz Piotrowski, dyrektor
Departamentu Urbanistyki i Gospodarki
Miejskiej w MGPiB Henryk Jędrzejewski,
przewodniczący ZG SGP Stanisław Kluska

dr Remigiusz Piotrowski, podsekretarz sta
nu w Ministerstwie Finansów Ryszard Pazura, dyrektor Zespołu w URM Piotr Kielak

Organizator: OPEGIEKA Elbląg
Liczba uczestników: 23
Zaproszeni goście: dyrektor Departamentu

Urbanistyki i Gospodarki Miejskiej
w MGPiB Henryk Jędrzejewski

03-04.03.1994 Mierki
Organizator: OPGK Olsztyn
Liczba uczestników: 23
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

dr Remigiusz Piotrowski

11.04.1994 Warszawa (N)

w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Józef Kalisz, prezes GIG
Marek Ziemak, prof. Bogdan Ney

14-15.09.1995 Jastrzębia Góra
Organizator: OPGK Gdańsk
Liczba uczestników: 27
Zaproszeni goście: przedstawiciel Wydziału

Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 23
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

dr Remigiusz Piotrowski

Geodezji UW w Gdańsku Maciej Sosiński,
przedstawiciel Wydziału Geodezji Urzędu
Miejskiego w Gdyni Bogumił Koczot,
przewodniczący ZG SGP Stanisław Kluska,
przedstawiciel GIG Ryszard Rus

19-21.10.1994 Kazimierz Dolny

29-30.03.1996 Kraków

Organizator: OPGK Lublin
Liczba uczestników: 22
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Organizator: KPG Kraków
Liczba uczestników: 23
Zaproszeni goście: prezes GIG Marek Ziemak
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Grażyna Skołbania, geodeta wojewódzki
w Warszawie Jerzy Pindelski, geodeta
wojewódzki w Skierniewicach Zbigniew
Bogusz, prezes GIG Marek Ziemak

09-11.09.1998 Zielona Góra
Organizator: OPGK Zielona Góra
Liczba uczestników: 22
Zaproszeni goście: wiceprezes GUGiK

Jerzy Albin, prezes SGP prof. Kazimierz
Czarnecki, wiceprezes GIG Wojciech
Matela, profesor ART Olsztyn Władysław
Dąbrowski, dyrektor Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w Zielonej Górze Andrzej Betka, dyrektor
WODGiK w Zielonej Górze Danuta
Oreszko, dyrektor WODGiK w Gorzowie
Jacek Walkowiak, przedstawiciel Zespołu
ds. nowelizacji rozprządzenia o ewidencji
gruntów i budynków Włodzimierz Kunach

14-16.04.1999 Złoty Potok
Organizator: PGI Częstochowa
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

02-03.03.1995 Białobrzegi
Organizator: PPGK Warszawa
Liczba uczestników: 28
Zaproszeni goście: sekretarz stanu

Osuchów, 18-20 marca 1998 r.

Miętne, 14-16 kwietnia 1997 r.
15-18.10.1997 Jawor
Organizator: Geokart-International Rzeszów
Liczba uczestników: 29
Zaproszeni goście: główny geodeta

dr Kazimierz Bujakowski, prezes SGP
prof. Kazimierz Czarnecki, śląski WINGiK
Wojciech Matela, prezes GIG Marek
Ziemak, naczelnik Wydziału Geodezji
UM w Częstochowie Paweł Kubik,
geodeta powiatu częstochowskiego
Alicja Janeczek, geodeta powiatu
myszkowskiego Władysław Gołko, geodeta
powiatu lublinieckiego Ferdynand Anus

kraju Józef Racki, geodeta wojewódzki
w Rzeszowie Bogumiła Szczepanik,
geodeta wojewódzki w Krośnie Albin
Nowak, przedstawiciel SGP z Rzeszowa
Stanisław Dyląg, przedstawiciel GIG Jan
Połeć

18-20.03.1998 Osuchów
Organizator: PPWK Warszawa
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Józef Racki, wiceprezes GUGiK Jerzy
Albin, dyrektor Departamentu w GUGiK

Złoty Potok, 14-16 kwietnia 1999 r., wizyta na Jasnej Górze
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Zaproszeni goście: główny geodeta kraju
dr Kazimierz Bujakowski, wiceprezes
GUGiK Krzysztof Mączewski, zastępca
geodety województwa mazowieckiego
Jerzy Albin, dyrektor Wydziału Geodezji
Mazowieckiego UW Jerzy Pindelski,
wiceprezes GIG Ryszard Rus
10-13.10.2000 Zielona Góra
Zielona Góra, 10-13 października 2000 r.
06-08.10.1999 Ustroń-Jaszowiec
Organizator: PMG Katowice
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: śląski WINGiK Wojciech
Matela

27.10.1999 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju
dr Kazimierz Bujakowski, wiceprezes
GUGiK Krzysztof Mączewski

04.02.2000 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 28
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

dr Kazimierz Bujakowski, dyrektor
Departamentu ds. PZGiK w GUGiK
Grażyna Skołbania

17-19.05.2000 Mądralin k. Otwocka
Organizator: IGiK Warszawa
Liczba uczestników: 30

Organizator: OPGK Zielona Góra
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: przedstawiciele firm

realizujących Kontrakt „ODRA – WISŁA
– PRZEKROJE” i ubezpieczyciela WARTA

04.12.2000 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: podsekretarz stanu

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa Olgierd Dziekoński, główny
geodeta kraju dr Kazimierz Bujakowski

23-26.05.2001 Krasiczyn k. Przemyśla
Organizator: OPGK Rzeszów
Liczba uczestników: 32
Zaproszeni goście: wiceprezes GUGiK

Krzysztof Mączewski, dyrektor
Departamentu Geodezji i Katastru
GUGiK Witold Radzio, podkarpacki
WINGiK Bogusława Szczepanik,
geodeta województwa podkarpackiego
Stanisław Nowak, prezes GIG Marek
Ziemak, przedstawiciel GIG Regionu
Podkarpackiego Jan Kopeć

24-27.10.2001 Kudowa Zdrój
Organizator: GEODET Wrocław
Liczba uczestników: 31
Zaproszeni goście: wiceprezes GUGiK

Krzysztof Mączewski, geodeta
województwa dolnośląskiego Robert
Pajkert, zastępca Stanisław Talerzowski,
dolnośląski WINGiK Marek Kończak,
geodeta powiatu kłodzkiego Dariusz
Felcenloben, wiceprezes GIG Jerzy
Szarek, przedstawiciele ARiMR: Zofia
Wasilewska i Jerzy Mikulski

15-17.05.2002 Licheń Stary

Licheń Stary, 15-17 maja 2002 r.
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Organizator: GEOMAT Poznań
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: dyrektor generalny

GUGiK Tadeusz Kościuk, starszy inspektor

Zegrze, 12-14 maja 2003 r.
GUGiK Jarosław Wysoki, wielkopolski
WINGiK Lidia Danielska, prezes GIG
Bogdan Grzechnik

24.09.2002 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 31
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin

15-17.10.2002 Konstancin-Jeziorna
Organizator: GEOPROJEKT Warszawa
Liczba uczestników: 31
Zaproszeni goście: wiceprezes GUGiK

dr Ryszard Preuss, dyrektor Departamentu
Ewidencji Gospodarstw Rolnych
w ARiMR Jolanta Orlińska, prezes SGP
prof. Kazimierz Czarnecki, mazowiecki
WINGiK Jerzy Pindelski, prezes GIG
Bogdan Grzechnik, sekretarz gen. SGP
Włodzimierz Kędziora, prof. Bogdan Ney,
przedstawiciele: UZP – Anita Elżanowska,
Metra Warszawskiego – Janusz Wernik,
Hanza Brokers – Marcin Mrozowski

08.01.2003 Warszawa (N)

05-07.11.2003 Spała
Organizator: OPGK Łódź
Liczba uczestników: 39
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin, dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii w Ministerstwie Infrastruktury Jerzy Kul, dyrektor CODGiK
Jerzy Kurzeja, dyrektor Zespołu Informacji
i Promocji PARP Aleksandra Sztetyłło,
wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów Tomasz Taczewski, prezes GIG
Bogdan Grzechnik, sekretarz generalny
SGP Włodzimierz Kędziora, łódzki WINGiK
Mirosław Szelerski, geodeta województwa Aleksander Bielicki, dyrektor WODGiK
w Łodzi Dariusz Dzionek, redaktor naczelny miesięcznika „Geodeta” Katarzyna Pakuła-Kwiecińska

17.12.2003 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 19
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin, wiceprezes GUGiK dr Ryszard
Preuss

Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 27
12-14.05.2003 Zegrze
Organizator: GEOKART Warszawa
Liczba uczestników: 34
Zaproszeni goście: podsekretarz stanu

w Ministerstwie Infrastruktury Marek Bryx,
dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii w MI Jerzy Kul, główny geodeta
kraju Jerzy Albin, szef Zarządu Geografii
Wojskowej SG WP Eugeniusz Sobczyński, prof. Bogdan Ney, prezes GIG Bogdan
Grzechnik, redaktor naczelny miesięcznika
„Geodeta” Katarzyna Pakuła-Kwiecińska

19.08.2003 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 28

Spała, 5-7 listopada 2003 r.
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07.02.2005 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 26
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin

09-11.05.2005 Stare Jabłonki
Wisła, 19-21 maja 2004 r.
23.01.2004 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 27
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Organizator: OPGK Olsztyn
Liczba uczestników: 25
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin, dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii w Ministerstwie Infrastruktury Jerzy Kul

Organizator: GEOBID Katowice
Liczba uczestników: 27
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Organizator: OPGK Białystok
Liczba uczestników: 34
Zaproszeni goście: senator RP Krzysztof

Jurgiel, główny geodeta kraju Jerzy Albin,
wicewojewoda podlaski Jerzy Półjanowicz,
WINGiK Marian Brożyna, geodeta województwa Andrzej Gierasimowicz, geodeta
powiatowy w Hajnówce Konstanty Wawreszuk, wójt gminy Anna Bajko, przedstawicielka ARiMR Zofia Wasilewska

09-11.05.2006 Ciechocinek

Jerzy Albin, prezes SGP prof. Kazimierz
Czarnecki, prezes GIG Wojciech Matela,
prezes ZGIG Sławomir Leszko

19-21.05.2004 Wisła

19-21.10.2004 Białowieża

tor generalny Biura GIG Marek Ziemak,
wiceprezes SGP Krzysztof Cisek

Organizator: OPGK Bydgoszcz
Liczba uczestników: 26
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jerzy Albin, dyrektor Departamentu Kon
troli na Miejscu ARiMR Jacek Podlewski

Jerzy Albin, śląski WINGiK Zofia Kosin,
przedstawiciele ARiMR Zofia Wasilewska i Jacek Jarząbek, Łukasz Łata z Biura
Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Zakopane, 8-10 listopada 2005 r.

08-10.11.2006 Gdańsk

Stare Jabłonki, 9-11 maja 2005 r.
08-10.11.2005 Zakopane
Organizator: OPGK Kraków
Liczba uczestników: 29
Zaproszeni goście: geodeta województwa

małopolskiego Maciej Antosiewicz, zastępca WINGiK-a Józef Stachura, Władysław
Mierzwa z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, starosta powiatu tatrzańskiego
Andrzej Gąsiennica-Makowski i geodeta
powiatowy Jerzy Sowiński, burmistrz Zakopanego Piotr Bąk i geodeta miasta Halina
Dyka, prezes GIG Wojciech Matela, dyrek-

Ciechocinek, 9-11 maja 2006 r.

Organizator: OPGK Gdańsk
Liczba uczestników: 29
Zaproszeni goście: geodeta województwa

pomorskiego Krystian Kaczmarek, WINGiK
Romuald Nowak, wiceprezydent Gdańska
Wiesław Bielawski, geodeta miejski
Bogumił Koczot, dyrektor Departamentu
Kontroli na Miejscu ARiMR Jacek
Podlewski, dyrektor Departamentu Ewidencji Gospodarstw Rolnych ARiMR
Jolanta Orlińska i zastępca Jacek Jarząbek, prezes GIG Wojciech Matela, prezes
ZGIG Sławomir Leszko, p.o. prezesa SGP
Krzysztof Cisek

Gdańsk, 8-10 listopada 2006 r.

31.01.2007 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 22
Zaproszeni goście: poseł Krzysztof Jurgiel

i główny geodeta kraju Wiesław Potrapeluk

21-23.05.2007 Mąchocice Kapitulne
Organizator: OPGK Kielce
Liczba uczestników: 32
Zaproszeni goście: dyrektor Departamentu

Białowieża, 19-21 października 2004 r.
26

Ewidencji Gospodarstw Rolnych ARiMR Jolanta Orlińska i zastępca Jacek Jarząbek,
dyrektor Departamentu Kontroli na Miejscu
ARiMR Jacek Podlewski, prezes GIG Wojciech Matela, p.o. prezesa SGP Krzysztof
Cisek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Mąchocice Kapitulne, 21-23 maja 2007 r.
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Nałęczów, 15-17 października 2007 r.
29.06.2007 Warszawa (N)
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 19
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Wiesław Potrapeluk, wiceprezes GUGiK
dr Adam Iwaniak, dyrektor Departamentu
Geodezji, Kartografii i SIG w GUGiK Jerzy
Zieliński, przedstawiciel Forum Geodetów
Powiatowych Wiesław Piątkowski, redaktor
naczelny miesięcznika „Geodeta” Katarzyna Pakuła-Kwiecińska

15-17.10.2007 Nałęczów

zachodniopomorskiego Jan Krawczuk,
WINGiK Regina Zagała, geodeta województwa Antoni Bielak, przedstawicielka
ARiMR Mirosława Kwiecień, prezes GIS
POL dr Edward Mecha, prezes ZGIG
Sławomir Leszko, wiceprezes GIG Marek
Ziemak

08-10.06.2009 Izbicko
Organizator: OPGK Opole
Liczba uczestników: 36
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek, wojewoda opolski Antoni
Jastrzębski, WINGiK Marek Świetlik, dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Jacek Górny, geodeta
powiatowy w Strzelcach Opolskich Rajmund Wójcik, sekretarz gminy Izbicko
Marzena Czech, prezes GIG Wojciech
Matela, redaktor naczelny miesięcznika
„Geodeta” Katarzyna Pakuła-Kwiecińska

Organizator: OPGK Lublin
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Wiesław Potrapeluk, lubelski WINGiK
Stanisław Kochański, prezes SGP Krzysztof
Cisek, prezes GISPOL dr Edward Mecha,
przedstawiciele GIG Jan Połeć i Marek
Ziemak, przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy dr Remigiusz Piotrowski

Organizator: OPGK Koszalin
Liczba uczestników: 30
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek, wicemarszałek województwa
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26-28.05.2010 Augustów
Organizator: InterTim Suwałki
Liczba uczestników: 24
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek, dyrektor Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR Leszek Szymański,
podlaski WINGiK Marian Brożyna, geodeta
województwa Andrzej Gierasimowicz, burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski,
geodeta powiatowy Augustowa Leszek
Osyda, geodeta powiatowy Suwałk
Ryszard Kalinowski, wiceprezes GISPOL
dr Edward Mecha

Organizator: OPGK Sp. z o.o. Wrocław
Liczba uczestników: 34
Zaproszeni goście: główny geodeta kra-

Organizator: MPG Łódź
Liczba uczestników: 39
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

15-17.10.2008 Kołobrzeg

Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek, redaktor naczelny miesięcznika
„Geodeta” Katarzyna Pakuła-Kwiecińska

26-28.10.2010 Wrocław

14-16.05.2008 Słok k. Bełchatowa

Jolanta Orlińska, dyrektorzy Departamentu
Kontroli na Miejscu ARiMR Leszek
Szymański i Bartosz Sobolewski, dyrektorzy Departamentu Ewidencji Gospodarstw
ARiMR Jacek Jarząbek i Jolanta Piłat,
łódzki WINGiK Mirosław Szelerski, geodeta
województwa łódzkiego Aleksander Bielicki, prezes SGP Krzysztof Cisek, prezes
ZGIG Sławomir Leszko, prezes Forum Geodetów Powiatowych Wiesław Piątkowski,
wiceprezes GIG Marek Ziemak, dr Remigiusz Piotrowski

Augustów, 26-28 maja 2010 r.

Izbicko, 8-10 czerwca 2009 r.
14-16.10.2009 Sieniawa

ju Jolanta Orlińska, przedstawiciel GUGiK Witold Radzio, dolnośląski WINGiK
Zofia Wysocka-Puchała, geodeta województwa Robert Pajkert, przedstawiciel
ZGKiKM Wrocław Jan Mazurkiewicz, prezes SGP Stanisław Cegielski, prezes ZGIG
Sławomir Leszko, wiceprezes GISPOL
dr Edward Mecha, przedstawiciel SGP
Tadeusz Wiśniewski

Darłówko, 10-12 maja 2011 r.
10-12.05.2011 Darłówko
Organizator: POLKART Sp. z o.o. Sławno
Liczba uczestników: bd.
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jolanta Orlińska, prezes SGP Stanisław
Cegielski, prezes GIG Bogdan Grzechnik,
prezes ZGIG Sławomir Leszko, wiceprezes
GISPOL dr Edward Mecha

05-07.10.2011 Hucisko
Organizator: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. z Częstochowy

Liczba uczestników: 25
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek, przedstawiciel GUGiK Witold
Radzio, prezes SGP Stanisław Cegielski,
prezes GIG Bogdan Grzechnik

Organizator: Geokart-International Rzeszów
Liczba uczestników: 32
Zaproszeni goście: wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca,
dyrektor Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR Leszek Szymański, prezes SGP
Krzysztof Cisek, wiceprezes GIG Jan
Połeć, wiceprezes GISPOL dr Edward Mecha, dr Remigiusz Piotrowski

04.11.2009 Warszawa
Organizator: Zarząd
Liczba uczestników: 24
Zaproszeni goście: główny geodeta kraju

Hucisko, 5-7 października 2011 r.
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Prawo geodezyjne
i samorząd zawodowy

n Wystąpienie w 1994 r. do ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa Barbary Blidy w sprawie:
a) braku standardu w zakresie prowadzenia, modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie,
b) braku postępu w konstruowaniu rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków,
c) braku nowoczesnych instrukcji wykonawczych zapewniających
jednolitość opracowań geodezyjno-kartograficznych,
d) braku prawnych uregulowań zasad prowadzenia przetargów na
roboty geodezyjno-kartograficzne,
e) łączenia funkcji wykonawstwa z funkcjami administracji.
n Wystąpienie do minister Barbary Blidy, ministra URM Michała Strąka i ministra gospodarki Wiesława Kaczmarka w sprawie umocnienia państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
w strukturach administracji rządowej.
n Spotkanie robocze z podsekretarzem stanu w MSWiA dr. Markiem Naglewskim dotyczące organizacji publicznej administracji
geodezyjnej. Wnioskowanie o umieszczenie w Prawie geodezyjnym
i kartograficznym zapisu wprowadzającego uprawnienia zawodowe
dla firm do wykonywania określonych typów usług geodezyjnych.
Złożenie oferty w sprawie opiniowania projektu rozporządzenia
o ewidencji gruntów i budynków (1998 r.).
n Na Walnym Zgromadzeniu w Zielonej Górze Włodzimierz Kunach przedstawił informacje o pracach powołanego przez Zarząd Zespołu ds. katastru dotyczących analizy uwarunkowań

Spotkanie z posłami
Aleksandrem Gradem, Michałem Stuligroszem, Krzysztofem
Jurgielem i Józefem
Szczepańczykiem,
23 maja 2002 r.
stosowania rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków w praktyce. Analiza posłużyła do wystąpienia do MSWiA.
n Informacja głównego geodety kraju dr. Kazimierza Bujakowskiego o podpisaniu przez premiera Jerzego Buzka zarządzenia
w sprawie Zespołu ds. opracowania i koordynacji rządowego programu rozwoju systemu katastralnego (kwiecień 1999 r.).
n Na spotkaniu 11 czerwca 2002 r. w GUGiK, którego uczestnikami byli przedstawiciele niemal całego środowiska geodezyjnego, Zarząd Związku przedstawił uwagi i propozycje dotyczące uregulowań prawnych w zakresie samorządu zawodowego,
uprawnień zawodowych i umocowania geodety po stronie inwestora
w procesie inwestycyjnym. Sprecyzowano także główne założenia
dotyczące zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
n Spotkanie z posłami Aleksandrem Gradem, Michałem Stuligroszem, Krzysztofem Jurgielem i Józefem Szczepańczykiem
(zorganizowane przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą 23 maja
2002 r.), podczas którego przedstawiono stanowisko Związku
w sprawie kształtu i treści nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, samorządu zawodowego geodetów oraz innych
problemów dotyczących środowiska geodezyjnego. Reprezentujący Związek Jan Pawłowski i Marian Strzelec ustosunkowali się
do projektu zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
z 1 grudnia 2002 r. przesłanego do zaopiniowania przez posła
Aleksandra Grada. Zdaniem Zarządu w projekcie nie uwzględniono prawie żadnych uwag komercyjnego wykonawstwa, a problem
samorządu w ogóle pominięto. Związek ocenił ten projekt jako
napisany głównie dla administracji.
n W ramach współpracy z Geodezyjną Izbą Gospodarczą wyznaczeni przedstawiciele Związku dr Alicja Dorzak i Jan Pawłowski czynnie uczestniczyli w pracach dotyczących utworzenia samorządu zawodowego geodetów i kartografów. 25 marca 2002 r.
na spotkaniu roboczym kancelaria prawna przedstawiła wyjaśnienia dotyczące uregulowań statusu zawodu geodety jako wolnego
zawodu.

Spotkanie robocze z podsekretarzem stanu w MSWiA dr. Markiem Naglewskim, Warszawa, 25 marca 1998 r.
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n Spotkanie członków Związku z wiceprezesem Krajowej Rady
Izby Architektów Tomaszem Taczewskim w celu wykorzystania
doświadczeń inżynierów budowlanych i architektów, którzy proces
tworzenia samorządu zawodowego mają już za sobą (2003 r.).

wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów
Tomasz Taczewski, 5 listopada 2003 r.
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n 2 października 2003 r. Zarząd otrzymał informację z GUGiK-u,
że Rada Ministrów przyjęła akceptowany przez Związek projekt Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
n Członkowie Związku zobowiązali Zarząd do podjęcia działań
inicjujących powstanie samorządu zawodowego geodetów (2003 r.).
n Jesienią 2003 r. Zarząd prowadził działania w obronie zagrożonego likwidacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Z budżetu Związku sfinansowana została opinia prawna wykazująca uchybienia legislacyjne ustawy likwidującej GUGiK. Takie właśnie
uzasadnienie było powodem późniejszego zablokowania przez prezydenta RP ustawy. Ponadto z inicjatywy senatora Krzysztofa Jurgiela, zainspirowanego przez członka Związku Zbigniewa Olszewskiego, powstało w Senacie RP lobby opozycyjne, które zdecydowanie
sprzeciwiło się propozycji likwidacji tej ważnej dla polskiej geodezji
instytucji.

ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy Pgik, podczas którego
zaprezentowali uwagi do projektu.
e) 7 września – odbyło się posiedzenie wspólne GIG i Związku, na
którym omówiono tematy objęte wytycznymi do działań wspólnych,
które wynikają z § 1 „Porozumienia” z 13 czerwca 2003 r., w tym
m.in.: nowelizację ustawy Pgik, utworzenie samorządu zawodowego geodetów i kartografów, zamówienia publiczne, rynek prac geodezyjno-kartograficznych, partnerstwo pomiędzy wykonawstwem
a administracją.
f) 22-23 września, 6-7 października, 13-14 października – udział
przedstawicieli Związku w posiedzeniach podkomisji sejmowej
– kontynuacja współpracy w ramach tworzenia projektu nowelizacji
ustawy Pgik.

n Związek zaproponował, by branżę geodezyjną przenieść
w struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
n Latem 2004 roku prace nad nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nabrały tempa. I tak:
a) 14 czerwca – Zarząd Związku w składzie poszerzonym o Komisję
Rewizyjną ponownie rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy Pgik przyjęty przez Radę Ministrów 21 kwietnia 2004 r. Zdefiniowano wstępnie
uwagi do projektu i propozycje zmian, które z punktu widzenia władz
Związku winny być wprowadzone do ustawy.
b) 30 czerwca – odbyło się spotkanie z parlamentarzystami RP,
w którym udział wzięli Waldemar Klocek, Zbigniew Głogowski i Andrzej Dyja. Przedstawiono stosunek Związku do poszczególnych artykułów ustawy, a opracowane 14 czerwca uwagi do projektu nowelizacji wraz ze stosownym uzasadnieniem przekazano na ręce
rozmówców.
c) 14 lipca – wizyta u głównego geodety kraju Jerzego Albina, podczas której prezes Związku zaprezentował opinię w sprawie projektu
nowelizacji ustawy.
d) 28 lipca – Waldemar Klocek, Zbigniew Głogowski i Andrzej Dyja
byli uczestnikami posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej

Prawo geodezyjne i kartograficzne było wielokrotnie tematem dyskusji w Sejmie, Warszawa,
9 listopada 2004 r.

n Członkowie Związku mocą uchwały Walnego Zgromadzenia
(Warszawa, 7 lutego 2005 r.) zobowiązali prezesa Waldemara
Klocka do zgłoszenia na forum sejmowej podkomisji ds. nowelizacji Pgik postulatu Związku, by w znowelizowanej ustawie znalazł
się zapis zabraniający udziału w przetargach publicznych pracownikom administracji państwowej, jednostkom budżetowym, uczelniom
wyższym i instytutom naukowym.
n Przedstawiciele Zarządu systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. nowelizacji Pgik. Prace kontynuowano do przerwy wakacyjnej. 17 czerwca
2005 r. projekt ustawy nagle odrzucono (28 głosów za odrzuceniem,
19 głosów przeciw).
n Realizując wytyczne na rzecz tworzenia samorządu zawodowego geodetów, Zarząd zgłosił wspólnie z GIG i ZGIG projekt
stosownych zapisów do nowelizowanego Prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Propozycja ta spotkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem posłów, z którymi Zarząd współpracował w tym
zakresie (2006 r.).

Główny geodeta kraju
Jerzy Albin był goś
ciem Walnego Zgromadzenia Związku
w Starych Jabłonkach,
maj 2005 r.
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n 29 marca 2006 r. doszło do spotkania z ministrem rolnictwa
Krzysztofem Jurgielem w związku z działaniami rządu na rzecz
„Taniego i sprawnego państwa”, w ramach których zaproponowano połączenie GUGiK z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
Związek wyraził negatywny stosunek do projektu rządowego i ponownie zaproponował przeniesienie GUGiK do resortu administracji
lub rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli ze strony PGK: Wojciech
Frankowski, Waldemar Klocek i Stanisław Margul.
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n Prezes Związku Waldemar Klocek
uczestniczył w spotkaniu z podsekretarzem stanu w MSWiA Piotrem Piętakiem.
Wykonawstwo geodezyjne reprezentowali
także przedstawiciele GIG Wojciech Matela i Marek Ziemak oraz przedstawiciel ZGIG
Sławomir Leszko. Piotr Piętak zaprosił również: Wiesława Potrapeluka, Tomasza Myś
lińskiego, dr. Edwarda Mechę oraz przedstawicieli starostwa w Wejherowie. Głównym
punktem spornym była sprawa katastru,
a w szczególności jego usytuowania (w geodezji lub poza nią). Związek stał na stanowisku, że instytucja katastru nieruchomości nie
może być prowadzona niezależnie od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7 marca 2007 r. z inicjatywy posła Krzysztofa
Jurgiela i Zarządu Związku zorganizowano
w Sejmie seminarium „Rola geodezji i kartografii jako służby informacyjnej państwa” z udziałem 250 osób

n Podczas dorocznej konferencji nt. ODGiK w Elblągu prezes Związku Waldemar
Klocek uczestniczył w forum dyskusyjnym, którego głównym tematem było Prawo
geodezyjne (16-17 kwietnia 2008 r.).

Nowo wybrana GGK Jolanta Orlińska przybyła
na Walne Zgromadzenie do Słoku k. Bełchatowa, 14-16 maja 2008 r.

n Wiele uwagi Zarząd poświęcił problemom funkcjonowania państwowej służby
geodezyjnej i jej zreformowania, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom nowoczesnej
geodezji i kartografii. 31 stycznia 2007 r. odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie członków Związku z udziałem posła Krzysztofa Jurgiela i głównego geodety kraju Wiesława Potrapeluka. 7 marca z inicjatywy posła Jurgiela i Zarządu Związku zorganizowano w Sejmie
seminarium nt. „Rola geodezji i kartografii jako służby informacyjnej
państwa” z udziałem 250 osób. Z referatem pod hasłem „Umiejscowienie katastru w strukturze organizacyjnej państwa” wystąpił prezes
Polskiej Geodezji Komercyjnej.

n Członek Zarządu Ludwik Będkowski uczestniczył jako przedstawiciel Związku w Walnym Zgromadzeniu Geodezyjnej Izby
Gospodarczej w czerwcu 2008 r. Przedstawił tam stanowisko Polskiej Geodezji Komercyjnej dotyczące najważniejszych problemów
polskiej geodezji, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa geodezyjnego w nowej postaci.
n Na Walnym Zgromadzeniu w Kołobrzegu (15-17 października 2008 r.) GGK Jolanta Orlińska zapowiedziała, że w zakresie
tworzenia prawa w pierwszej kolejności powstanie projekt ustawy dotyczący wdrożenia dyrektywy INSPIRE, a następnie będzie
znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne jako akt
wymagający szerszego podejścia i większego nakładu pracy. Skupienie się na nowelizacji Pgik mogłoby zablokować ustawę o INSPIRE wymagającą szybkiego opracowania.

n W ramach Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych Związek podjął wspólne działania z GIG oraz ZGIG nad
projektem ustawy Prawo geodezyjne. Poszczególne organizacje
opracowały własne wersje projektu, które następnie skompilowano.
Wersja PGK powstała w ciągu 4 miesięcy, opracowali ją: Grażyna
Skołbania, Wojciech Frankowski i Waldemar Klocek. Radą służyli
im Jerzy Sołtys i Ludwik Będkowski. 7 lutego 2008 r. wspólny tekst
trzech organizacji poddano pod dyskusję, dostarczając projekt ówczesnemu GGK, SGP, MSWiA (bez odzewu) i miesięcznikowi „Geodeta”, który go opublikował. Skutkiem pośrednim było rozpoczęcie
przez GUGiK prac nad wersją rządową ustawy. W marcu 2008 r.
GGK zaprosił prezesa PGK do zespołu pracującego nad założeniami
do ustawy. Po pierwszym posiedzeniu zespołu Zarząd PGK podjął
decyzję o warunkowym udziale przedstawiciela Związku, uzależniając go od przyjęcia przez komisję najważniejszych tez projektu Federacji. Przed ustosunkowaniem się do tych postulatów GGK Wiesław
Potrapeluk został odwołany ze stanowiska.

Prezes Związku Waldemar Klocek prezentuje
projekt ustawy Prawo geodezyjne przygotowany
we współpracy z GIG oraz ZGIG,
Warszawa, 7 lutego 2008 r.
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n Prezydium Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych spotkało się z sekretarzem stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem odpowiedzialnym za geodezję, a wcześniej z nowym
GGK Jolantą Orlińską. Tematem spotkań była współpraca pomiędzy
wykonawstwem geodezyjnym a GGK i ministrem. Zarówno minister
Siemoniak, jak i Jolanta Orlińska wysoko ocenili projekt Prawa geodezyjnego przygotowany przez Federację. Oboje również zadeklarowali chęć podjęcia współpracy, czego dowodem jest intencja wyrażona w piśmie z 21 kwietnia 2008 r.

n GGK Jolanta Orlińska została zaproszona na Walne Zgromadzenie do Słoku
k. Bełchatowa (14-16 maja 2008 r.), podczas którego przedstawiła członkom Związku sprawozdanie z działalności GUGiK.
W związku z nowymi zadaniami przeprowadzono gruntowną reorganizację urzędu, opracowano nowy statut i zatrudniono specjalistów.
GGK zapowiedziała modernizację już istniejącego Pgik w celu dostosowania go do realiów, a następnie stworzenie całkowicie nowej
ustawy, być może z wykorzystaniem projektu Federacji. Jako jeden
z priorytetów wymieniała opracowanie standardów geodezyjnych.

n Podczas spotkania w Kołobrzegu prezes Waldemar Klocek
stwierdził, że Związek za priorytetowe zadania dla administracji
rządowej uważa: ustalenie przejrzystych zasad jej funkcjonowania,
utworzenie samorządu zawodowego geodetów, ustanowienie funkcji geodety przysięgłego, nadanie odpowiedniej rangi Krajowemu
rejestrowi granic – w szczególności ochronie własności każdego
obywatela. Ponadto GUGiK jako centralny organ administracji rządowej winien unowocześnić swoją strukturę, a zadania niewydolnej
służby geodezyjnej scedować na samorząd zawodowy geodetów,
który należy jak najszybciej utworzyć.
n Związek opracował założenia do ustawy o samorządzie zawodowym geodetów do dyskusji w środowisku geodezyjnym. Projekt ten uzyskał wstępną pozytywną opinię GGK z zastrzeżeniem,
by samorząd nie wchodził w kompetencje państwowej administracji
geodezyjnej. Projekt omówiony przez Walne Zgromadzenie w Kołobrzegu miał być poddany dalszej dyskusji z GGK.

Walne Zgromadzenie Geodezyjnej Izby Gos
podarczej w Ustroniu w czerwcu 2008 r.
z udziałem gości z Polskiej Geodezji Komercyjnej

n Prezes Związku Waldemar Klocek objął ponownie przewodnictwo w Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych
(październik 2008 r.). Kontynuowano strategię forsowania projektu Prawa geodezyjnego opracowanego przez Federację. Przesłano go do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne państwo”,
a oprócz tego liczne kopie zostały przekazane posłom w celu lobbowania.
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n W ramach Federacji Zarząd wystąpił do głównego geodety
kraju Jolanty Orlińskiej z propozycją oddelegowania przedstawicieli Federacji do prac nad rozporządzeniem w sprawie uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

n Jolanta Orlińska zaapelowała do Związku o poważne podejście do opiniowania
projektów rozporządzeń opracowywanych
przez GUGiK.

n Zarząd odbył kilka spotkań z głównym geodetą kraju na temat
konieczności przygotowania przez GUGiK rozporządzeń zastępujących dotychczasowe instrukcje techniczne dotyczące m.in.:
GESUT-u, funkcjonowania zasobu państwowego, osnów geodezyjnych, a także standardów technicznych.

n W ramach realizacji uchwały dotyczącej podjęcia działań związanych z upo
rządkowaniem procedur w zakresie wykonawstwa prac geodezyjno-kartograficznych, ich kontroli oraz odpowiedzialności
zawodowej geodetów Zarząd opracował
obszerne uwagi do rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Jak się później
okazało, uwagi te zostały w większości uwzględnione przez GGK,
co potwierdziła konferencja w Elblągu, gdzie były cytowane propozycje zmian ww. dokumentu.

n Propozycja zmiany rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania
prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także
ogólnych warunków udostępniania tych baz była tematem spotkania
GGK z prezesami PGK, SGP i GIG. Efektem był projekt zmiany rozporządzenia przewidujący maksymalnie 1 dzień na wykonanie przez
PODGiK dołączenia do bazy operatu technicznego.

Zarząd Związku wybrany w Izbicku na kadencję 2009-12 musiał się zmierzyć z problemami
związanymi z opracowywaniem przez GUGiK
w krótkim czasie dużej liczby obszernych aktów
prawnych, a także trudnościami wynikającymi
z kurczącego się rynku prac geodezyjnych

Tomasz Siemoniak,
posekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
i Administracji odpowiedzialny za geodezję
w latach 2007-11
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n Jolanta Orlińska na Walnym Zgromadzeniu w Izbicku k. Opola
(8-10 maja 2009 r.) przedstawiła najważniejsze prace prowadzone przez GUGiK. Objęły one:
a) ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej, która uwzględnia już uwagi komisji prawniczej,
b) 14 towarzyszących jej rozporządzeń będących w różnych fazach
realizacji, szczególnie w zakresie standardów geodezyjnych dotyczących TBD, mapy zasadniczej i GESUT-u,
c) grupę rozporządzeń dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego i procedur zgłaszania prac geodezyjnych, dla których
w procesie uzgodnień resortowych wyartykułowano wiele rozbieżności do usunięcia w dalszym procesie legislacji,
d) Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach opracowywany przy współudziale ministrów finansów, sprawiedliwości oraz
spraw wewnętrznych i administracji, którego stworzenie ma doprowadzić do integracji ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych i rejestru
miejscowości, ulic i adresów.
n Samorząd zawodowy to temat od wielu lat zaprzątający uwagę środowiska geodezyjnego. Na Walnym Zgromadzeniu w Sieniawie k. Przeworska (14-16 października 2009 r.) Zarząd sprecyzował kolejne kroki zmierzające do jego powołania. Postanowiono
przeprowadzić lobbing na rzecz ustawy o samorządzie zawodowym.
Ustalono, że należy przedyskutować ideę powołania samorządu zawodowego z GGK Jolantą Orlińską, wiceministrem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem, a być może na wyższym szczeblu. W drugiej
kolejności należy rozstrzygnąć, kto, kiedy i z kim sporządzi projekt
ustawy o samorządzie zawodowym. Gdyby nie udało się uzyskać
zgody w ramach branży (GGK, wykonawstwo geodezyjne), należy
przystąpić do pisania ustawy w ramach Związku, lobbując poprzez
Krajową Izbę Gospodarczą. Nadzór merytoryczny sprawować będzie prezes Związku, a formę prawną ustawy opracuje prawnik.
n W trakcie Walnego Zgromadzenia w Warszawie (4 listopada
2009 r.) ponownie poruszono problem samorządu zawodowego. GGK Jolanta Orlińska obiecała wesprzeć tę ideę, o ile będzie
ona oparta na rozsądnych zasadach. Ustalono, że Związek opracuje
założenia do ustawy o samorządzie zawodowym geodetów i prześle
go do zaopiniowania GGK.

Na konferencji poświęconej tematyce ODGiK
prezes Związku Waldemar Klocek krytycznie
odniósł się do przepisów regulujących działanie
WBGiTR-ów, Elbląg, 22-23 kwietnia 2010 r.

n Członkowie Zarządu brali udział w konferencji elbląskiej
(22-23 kwietnia 2010 r.). Prezes Waldemar Klocek wygłosił referat
pt. „Rola i zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w opinii polskiego wykonawstwa geodezyjnego. Propozycje zmian ustawowych
i organizacyjnych” i był aktywnym uczestnikiem forum dyskusyjnego
na temat umiejscowienia państwowej służby geodezyjnej. W swoim
wystąpieniu odniósł się także do ostatnich zmian w statucie Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz najbliższych planów innych tego typu biur w Polsce.
n Podczas Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu (26-28 października 2010 r.) dyskutowano nad zakresem i sposobem nadawania uprawnień zawodowych. Stanowisko Polskiej Geodezji
Komercyjnej jest takie, by w przypadku, gdyby nie doszło do utworzenia stanowiska geodety licencjonowanego, utrzymać dotychczasowy zakres nadawania uprawnień zawodowych z ewentualną lekką
modyfikacją (np. połączenie „jedynki” z „dwójką”). Byłoby to korzystne dla komercyjnego wykonawstwa geodezyjnego z punktu widzenia ochrony rynku wewnętrznego przed ekspansją geodetów zagranicznych.
n 6 października 2011 r. na Jasnej Górze,
doszło do podpisania porozumienia między Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a czterema organizacjami (Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Geodezyjna Izba
Gospodarcza, Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Polska Geodezja Komercyjna). Było to doniosłe wydarzenie dla polskiej
geodezji, które obliguje wszystkie strony porozumienia do współpracy na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów naszej
branży. Z założenia będzie to współpraca
nakierowana na osiągnięcie założonych celów w drodze dialogu i wypracowywania
rozwiązań kompromisowych. Celem porozumienia jest wspieranie GUGiK w jego działaniach i dążenie do umacniania jego pozycji
w strukturach państwa.

Sygnatariusze porozumienia z GUGiK z 6 października 2011 r. Od lewej:
Waldemar Klocek (PGK), Bogdan Grzechnik (GIG), Stanisław Cegielski
(SGP), Jolanta Orlińska (GUGiK) i dr Joanna Bac-Bronowicz (SKP)
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Rynek usług
geodezyjno-kartograficznych

n Uczestnictwo w dyskusji nad „Paktem o przedsiębiorstwie”
w ramach Konfederacji Pracodawców Polskich.
n Sformułowanie problemów Związku i przekazanie ich głównemu geodecie kraju, w tym prośby o działania w kierunku uzys
kania niższej stawki podatku VAT na usługi geodezyjno-kartograficzne (1993 r.).

n Wystąpienie do Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku
stosowania kas fiskalnych w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.
n 27 października 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wiceprezes
GUGiK Krzysztof Mączewski przedstawił
aktualny stan ewidencji gruntów i budynków w Polsce oraz program budowy katastru. Kataster wielozadaniowy stanowić ma
podstawowe źródło informacji dla wielu rejestrów publicznych. Określone zostały potrzeby kadrowe i niezbędne nakłady finansowe.
W ramach programu PHARE 2000 przygotowano projekt dotyczący stworzenia zintegrowanego systemu na obszarze trzech powiatów przy współudziale ministerstw: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Finansów,
Sprawiedliwości, a także samorządów terytorialnych.

n Wystąpienie do ministra finansów Witolda Modzelewskiego
w sprawie utrzymania 7-procentowej stawki VAT na usługi geodezyjne (1994 r.).

n Zarząd interweniował u ministra środowiska Antoniego Tokarczyka i ministra Jerzego Widzyka p.o. szefa Kancelarii Prezesa RM w sprawie przyspieszenia prac nad rozstrzygnięciem dwóch
przetargów ogłoszonych przez Bank Światowy. To Związek stworzył właściwą atmosferę i warunki do powstania Konsorcjum ODRA
– WISŁ A – PRZEKROJE. Liderem była spółka OPGK WROCŁAW,
w pracach uczestniczyło 17 przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych (członków Związku) oraz Instytut Morski w Gdańsku. Kontrakt został zrealizowany w terminie i spełnił wysokie wymagania
światowe. Organizacja kontraktu może służyć jako wzór do realizacji podobnych wspólnych przedsięwzięć. Przekroje wykorzystano
w praktyce już podczas powodzi w lipcu 2001 r.

n Udział przedstawiciela Związku dr Alicji Dorzak w spotkaniu
z premierem Waldemarem Pawlakiem, na którym przedstawiono problemy sprywatyzowanych firm będących członkami Związku
oraz wnioski dla strony rządowej (1994 r.).

n Wystąpienie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia konkurencji przy wykonywaniu klasyfikacji gruntów
w reakcji na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 641-7/99.

n Spotkanie z szefem Zarządu Topograficznego WP płk. Henrykiem Bednarkiem na temat współpracy z wykonawstwem.

n Działania w sprawie przyznania i utrzymania 7-procentowej
stawki podatku VAT na usługi geodezyjne:
a) pisma do wiceministra Jana Kudowskiego i posła Mirosława Sekuły, w których przedstawiono racje komercyjnego wykonawstwa
geodezyjnego (2001 r.);
b) pomocna interwencja posłów Andrzeja Wielowiejskiego i Jerzego
Koralewskiego, członków Komisji Finansów Publicznych (inicjatywa
członka Związku Waldemara Klocka);
c) pismo do ministra Jerzego Kropiwnickiego w sprawie utrzymania
w geodezji takiej stawki VAT, jak w budownictwie.

n Spotkanie Zarządu z szefem gabinetu minister budownictwa
Barbary Blidy w sprawie podatku VAT oraz udziału firm geodezyjnych w programie budowy autostrad (1994 r.).
n Opracowanie i przekazanie do Konfederacji Pracodawców
Polskich opinii do „Strategii dla Polski”.

n Zarząd wystąpił do marszałka Sejmu z krytyką ustawy o tajemnicy państwowej w odniesieniu do sformułowań dotyczących
wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego (1994 r.).
n Samodzielne i wspólne z Geodezyjną Izbą Gospodarczą inicjatywy dotyczące uregulowania zasad działania WBGiTR-ów
na rynku geodezyjnym:
a) wystąpienie do KPP i ministra finansów w sprawie równego traktowania sprywatyzowanych firm w ustalaniu warunków leasingu,
rozwiązania problemów preferencji dla jednostek, które już wniosły
opłaty, oraz jednostek budżetowych WBGiTR (1993 r.);
b) wystąpienie do ministrów Michała Strąka, Marka Borowskiego i innych organów centralnych w sprawie patologii występujących na komercyjnym rynku usług geodezyjnych (1995 r.);
c) pismo skierowane do premiera Leszka Balcerowicza (1998 r.).
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Prezes OPGK Wrocław dr Alicja Dorzak
prezentuje zunifikowaną dokumentację powstałą w wyniku realizacji przetargu Banku Światowego na przekroje Odry i Wisły, Wrocław,
28 września 2001 r.

n Interwencja w urzędach skarbowych w sprawie stosowania
prawa podatkowego w odniesieniu do zadań finansowych przez
Bank Światowy (pozytywne decyzje dotyczyły jeszcze 2000 roku).
n Poszukując wsparcia w działaniach na rzecz eliminacji nieuczciwej konkurencji, Zarząd nawiązał kontakt i zorganizował spot
kanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2002 r.).

Urząd Rady Ministrów
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n Prelekcja przedstawiciela UZP Jarosława Irzykowskiego, który
omówił zmiany w znowelizowanej ustawie o zamówieniach publicznych oraz problemy zgłoszone przez członków Związku.
n Związek został wpisany na listę organizacji pracodawców
i przedsiębiorców uprawnionych do składania wniosków odwoławczych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych (decyzja
nr LO/5463/02 z 10 kwietnia 2002 r.).

Ministerstwo Finansów

n Przedstawicielka UZP Anita Elżanowska omówiła na Walnym
Zgromadzeniu w Konstancinie-Jeziornie korzystne dla oferentów
zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych (2002 r.).
n Związek może reprezentować interesy członków wobec instytucji i urzędów (przykład firmy GEODET z Wrocławia w sporze
z dolnośląskim WINGiK-iem przed UZP).
n Zarząd podjął wielotorowe działania mające na celu utrzymanie 7-procentowej stawki podatku VAT na usługi geodezyjne. Zwracano się w tej sprawie do GUGiK-u, Ministerstwa Finansów
i Sejmu RP. 6 czerwca 2003 r. skierowano pismo do wiceministra
Jana Czekaja. Korespondencja i przeprowadzone rozmowy nie
przyniosły korzystnych rozstrzygnięć. Powodem tego jest brak
w traktacie akcesyjnym wyszczególnienia usług geodezyjnych jako
przewidzianych do stosowania 7-procentowego VAT do 2007 r. Cały
wysiłek Związku skoncentrował się więc na wpisaniu ich w zakres
usług budowlanych. Poseł Marek Żyliński z wiceprzewodniczącą
Komisji Finansów Publicznych Sejmu Zytą Gilowską złożyli interpelację poselską, ale stanowisko Ministerstwa Finansów pozostało
niezmienne.
n Podczas konferencji „Sprzątamy po ewidencji – przyszłość
zawodu geodety” zorganizowanej w dniach 2-4 października
2003 r. prezes Waldemar Klocek w imieniu Związku wygłosił referat
pt. „Absolwent – zło konieczne czy nadzieja”.
n Zarząd nawiązał kontakt z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w celu uzyskania informacji o funduszach pomocowych
przeznaczonych na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
i permanentne monitorowanie tego tematu (2003 r.).

n Dyrektor Zespołu Informacji i Promocji PARP na Walnym
Zgromadzeniu w Spale (listopad 2003 r.) przedstawiła aktualne
możliwości w zakresie wspierania przedsiębiorczości w Polsce.
n Łukasz Łata, przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami
Europejskimi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zaprezentował
dostępne fundusze strukturalne i sektorowe (Wisła, 2004 r.).

Na jubileusz 10-lecia istnienia Związku przybyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Marek Bryx (pierwszy z prawej)
i główny geodeta kraju Jerzy Albin (drugi z prawej), Zegrze, 12-14 maja 2003 r.

n Prezes Zarządu Waldemar Klocek brał udział w rozmowach
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Dariuszem Skowrońskim. Omawiano sprawy związane z przetargami na
roboty projektowo-geodezyjne i podziałowe.
n 25 sierpnia 2004 r. Zarząd Polskiej Geodezji Komercyjnej
spotkał się z głównym geodetą kraju Jerzym Albinem. Tematem rozmowy były bieżące problemy nurtujące nasze środowisko,
w tym kryteria tworzenia listy osób do komisji kwalifikacyjnej na
uprawnienia zawodowe. Wymogiem podstawowym okazało się po
siadanie minimum 3 zakresów uprawnień lub doświadczenia za

n Zarząd Polskiej Geodezji Komercyjnej w pełnym składzie
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym 25 listopada 2003 r.
przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka
Bryksa. Poruszano takie tematy, jak: budżet na prace geodezyjne,
problem WBGiTR-ów, samorząd zawodowy czy zmiany w składzie
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dr Ryszard Preuss,
wiceprezes GUGiK
w latach 2001-06
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n Gośćmi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Warszawie (17 grudnia 2003 r.) byli główny geodeta kraju Jerzy Albin
i wiceprezes GUGiK Ryszard Preuss. Przyczyną jego zwołania był
precedens związany z udzieleniem przez UZP zgody GUGiK-owi na
zamówienie z wolnej ręki dotyczące wykonania zdjęć satelitarnych
dla całego kraju i ortofotomapy przez spółkę Fin Skog, co godziło
w interesy wielu firm geodezyjnych należących do Związku. Dyskusja doprowadziła do sformułowania porozumienia pomiędzy GGK
i Związkiem. GGK odstąpił od łączenia w jednym zleceniu wykonywania zdjęć (zarówno satelitarnych, jak i lotniczych) oraz opracowywania ortofotomapy z tych zdjęć.

Związek wraz z GIG
był organizatorem
konferencji „Geodezja
a projektowanie dróg
i autostrad po wstąpieniu Polski do UE”,
Józefów k. Warszawy,
18-19 czerwca 2004 r.
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Walne Zgromadzenie
w Starych Jabłonkach,
9-11 maja 2005 r.
wodowego niezbędnego dla egzaminatorów. Wykluczono osoby
na stanowiskach kierowniczych w centralnej administracji rządowej.
Z listy osób zarekomendowanych przez Związek do Komisji Kwalifi
kacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
powołani zostali: Tomasz Białożyt, Zdzisław Gąsiorowski, Romuald
Gill, Mieczysław Jaskólski, Romuald Kaczyński, Barbara Kleina, Waldemar Klocek, Stanisław Margul, Krystyna Podlacha, Piotr Strojny.
n Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w Starych Jabłonkach
uznali, że najwyższe władze geodezyjne, z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii na czele, nie potrafiły właściwie zadbać
o interesy branży. Dlatego właśnie Związek musi istnieć, by władza
czuła się kontrolowana, a opinia publiczna wiedziała, że istnieje organizacja, która monitoruje sytuację na rynku usług geodezyjnych i
kartograficznych (maj 2005 r.).
n Zarząd podjął działania obejmujące monitorowanie przetargów publicznych oraz realizację zadań określonych przez te
przetargi, wykorzystując swoje uprawnienia wynikające z decyzji
prezesa UZP nr LO/5463/02 z 12 kwietnia 2002 r. o wpisaniu Związku
na listę organizacji pracodawców i przedsiębiorców uprawnionych
do składania środków odwoławczych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Skierowano pisma do GUGiK oraz ARiMR
w celu uzyskania stosownych informacji (2005 r.)
n Na wniosek PUG z Częstochowy Związek oprotestował SIWZ
w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta Legnicy (2005 r.).
n Zarząd wystosował pisma do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geo
dezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz miesięcznika „Geodeta” związane z monitorowaniem przetargów publicznych.
n Członkowie Związku uznali (Zakopane, 8-10 listopada 2005 r.),
że administracja publiczna popełniła błędy w procesie budowy zintegrowanego systemu katastralnego, który na podobieństwo ONZ-owskiego sposobu administrowania gruntami winien
być oparty na rzeczywistych danych przestrzennych zintegrowanych z księgami wieczystymi. U nas natomiast przyjęto przybliżone
dane geodezyjne i model informatyczny, który znacznie odbiega od
wspomnianych standardów. W konsekwencji nie można było osiąg
nąć podstawowego celu polegającego na synchronizacji katastru
(czy ewidencji gruntów) z księgami wieczystymi.
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n Związek surowo ocenił dopuszczenie do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych firm bez kwalifikacji i doświadczenia. Firmy informatyczne poprzez integrację kapitałową lub
konsorcjalną z niektórymi firmami geodezyjnymi, a czasami przez
zatrudnianie tylko pojedynczych geodetów, weszły na rynek usług
geodezyjnych i zawłaszczyły segmenty prac, które wyróżniały się
najwyższymi budżetami (jak LPIS, kontrola na miejscu, wektoryzacja, ortofotomapa). Kuriozalna była sprawa organizacji przetargu ma
opracowanie VMapy poziomu 2 przez Agencję Mienia Wojskowego
handlującą nieruchomościami i starym sprzętem wojskowym. Niestety Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie zabiegał skutecznie
o przepisy, które broniłyby dostępu jednostkom nieprzygotowanym
do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. Mimo tych niedociągnięć Związek uznał, że w wielu przypadkach GUGiK i jego prezes wykonali swoje zadania, dlatego w dalszym ciągu należy bronić
tej instytucji jako naczelnego reprezentanta naszej profesji na szczeblu rządowym.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w Zakopanem, 8-10 listopada 2005 r., uznali, że GUGiK
powinien stać na straży nie tylko wysokiej jakości
prac geodezyjnych i materiałów znajdujących się
w państwowym zasobie, ale także uczciwych zasad regulujących działalność komercyjną

n W poszukiwaniu obszarów wykorzystania mocy produkcyjnych firm zrzeszonych w Związku Zarząd nawiązał w 2005 r. kontakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA
sugerowała, by przedstawiciele Związku zostali stałymi konsultantami przy opracowywaniu różnego rodzaju wytycznych technicznych
dotyczących problemów geodezyjnych na poszczególnych etapach
budowy drogi, tj. w zakresach: wykupu gruntów i podziałów, opracowania projektu technicznego i obsługi geodezyjnej w trakcie budowy. Niestety, współpraca ze strony GDDKiA na tym się zakończyła.
n Przedstawiciele Polskiej Geodezji Komercyjnej spotkali się
w październiku i listopadzie 2005 r. z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. Podczas rozmowy poruszono
tematy dotyczące:
a) umiejscowienia GUGiK w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) lub w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) standaryzacji prac wykonywanych w ARiMR na podstawie przepisów branżowych regulowanych przez GUGiK, tak by opracowania
dokumentów geodezyjnych były jednolite w skali kraju,
c) prac prowadzonych przez ARiMR, szczególnie kontroli na miejscu, zaległości niektórych firm w realizacji tych zadań i podpisywania aneksów przedłużających terminy umowne,
d) roli Agencji Mienia Wojskowego w spółce SCOR wykonującej prace na rzecz tej Agencji i powiązań prawnych tych podmiotów,

Krzysztof Jurgiel,
minister rolnictwa
i rozwoju wsi
w latach 2005-06
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zyjne i kartograficzne, przedmiotu naliczania opłat oraz odpłatności
za dostęp geodetów do danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, jako rejestrze publicznym, w sytuacji wykonywania
prac geodezyjnych zleconych przez starostę”. Spór między GUGiK
a firmami nie został rozstrzygnięty. Finałem będą zapewne wyroki
sądowe w sprawach wytoczonych SP przez firmy.

Zorganizowane przez Związek spotkanie środowiskowe na temat kształcenia geodetów w Polsce,
Warszawa, 16 kwietnia 2009 r.

n Zarząd zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 3
ust. 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
w brzmieniu wprowadzonym przez ustawę o Narodowym Planie
Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r. Niestety, RPO, po analizie wyjaśnień
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił podejmowania dalszych kroków w tej sprawie (co po takim toku postępowania było do
przewidzenia).
n Zarząd odbył wiele spotkań w celu wypracowania wspólnej strategii (warunków technicznych) do robót przetargowych
obejmujących zamówienia:
a) na LPIS i prace związane z kontrolą na miejscu przewidziane do
wykonania w roku 2009,
b) na prace związane z opracowaniem TBD dla terenów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzys
kiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego,
c) na opracowanie wektoryzacji map zleconej przez GUS.

e) pominięcia firm komercyjnych przy wykonywaniu scaleń w ustawie o NPR (minister Jurgiel zapewnił, że wkrótce będą zmiany do tej
ustawy, które uwzględnią również nasze postulaty).
n Przedstawiciele środowiska geodezyjnego spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotrem Styczniem. Poruszono wiele tematów, takich jak: perspektywa
wyboru nowego głównego geodety kraju, potrzeba zmian ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, Integrująca Platforma Elektroniczna, brak zasadności mnożenia szkół wyższych kształcących
geodetów. Stronę społeczną reprezentowali: prof. Kazimierz Czarnecki (SGP), Wojciech Matela (GIG), Sławomir Leszko (ZGIG), Wiesław Potrapeluk (FGP) i Waldemar Klocek (PGK).
n Postanowiono wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich
z prośbą o interwencję u GGK w sprawie określenia pozycji
cennika dotyczącego ewidencji gruntów i budynków (działki, budynki, aktualizacja użytków) i sprecyzowania, które działki podlegają
opłacie. Według Związku przepis upoważniający do wydania rozporządzenia (art. 40 ust. 5 pkt. l b) nie odpowiada wymaganiom art. 92
ust. 1 Konstytucji, gdyż nie zawiera wytycznych. Rozporządzenie reguluje materię ustawową, co jest sprzeczne z istotą przepisu wykonawczego, i narusza zasady techniki legislacyjnej, gdyż całą materię
treściową przenosi do załączników.
n Zarząd zorganizował 16 kwietnia 2010 r. spotkanie na temat
systemu kształcenia w zakresie geodezji i kartografii, na które zaprosił przedstawicieli różnych uczelni, władz geodezyjnych
z głównym geodetą kraju na czele, największych organizacji geodezyjnych i komercyjnego wykonawstwa. W toku dyskusji wyłoniła się
rozbieżność zdań pomiędzy komercyjnym wykonawstwem a światem nauki.

Piotr Styczeń,
sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu
i Budownictwa
w latach 2005-06
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n Nie powiodła się próba podjęcia doraźnych działań w celu
wdrożenia outsourcingu części technicznej zasobu geodezyjno-kartograficznego na szczeblu państwowym i miejscowym w celu
usprawnienia obsługi procesu inwestycyjnego. Według GGK Jolanty Orlińskiej prawo zabrania wprowadzania outsourcingu w powiatowych ośrodkach dokumentacji.
n Na zlecenie Zarządu prof. Dariusz Dudek opracował ekspertyzy dotyczące „prawnego unormowania opłat za czynności geode-

Walne Zgromadzenie
w Augustowie,
26-28 maja, 2010 r.
n Członek Związku Dariusz Dyka podniósł problem zamkniętego kręgu klasyfikatorów gleboznawczych wpisanych na list y
wojewodów. Mimo spełnienia wszelkich wymogów edukacyjnych,
formalnych i prawnych odmówiono mu wpisania osoby na listę klasyfikatorów, tłumacząc, że kadrowa obsada realizacji tego asortymentu robót jest zamknięta. Główny geodeta kraju obiecała, że zbada sprawę i w przypadku nieprawidłowości będzie interweniować
(2010 r.).
n Problem usunięcia pkt 4 z art. 3 ustawy z 26 marca 1982 r.
o scaleniu i wymianie gruntów rozpatrywany jest już od dłuższego czasu. Interwencja u Rzecznika Praw Obywatelskich nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Następnie temat był omówiony z głównym geodetą kraju. Jolanta Orlińska zasugerowała, by problemem
tym zainteresować bezpośrednio ministra rolnictwa, a ona w stosownej chwili wesprze wystąpienie Związku. Na ręce ministra Marka
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Sawickiego przesłano pismo, którego treść była kontynuacją działań
podjętych wcześniej w GUGiK i u Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na prace scaleniowe w ramach PROW na lata 2007-13 przeznaczono około 1 mld złotych.

Prof. Błażej
Wierzbowski,
ekspert Związku

n W ramach konsultacji społecznych Zarząd wsparł projekty
zaproponowane przez GUGiK oraz Instytut Meteorologii i Gos
podarki Wodnej. W pierwszym przypadku są to „Georeferencyjna
Baza Danych Obiektów Topograficznych – GBDOT – wraz z krajowym systemem zarządzania” oraz „TERYT 2 – Państwowy rejestr
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju”, natomiast w drugim „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.
n Zarząd udzielił wsparcia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu w Łodzi w sporze z m.st. Warszawa powstałym na skutek sprzecznych z prawem działań urzędników przy kontrolowaniu
prac geodezyjnych. Zarząd gotów jest interweniować w podobnych
sprawach.

Walne Zgromadzenie w Hucisku, 5-7 października 2011 r. Gośćmi byli m.in. (od prawej):
wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek, główny
geodeta kraju Jolanta Orlińska i doradca GGK
Witold Radzio

n Postanowiono podjąć działania prawne zmierzające do przełamania monopolu systemów EWID 2007 i VEGA w oprogramowaniu do ewidencji gruntów i budynków. Zarząd przesłał stosowne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
opracowane przy prawnym wsparciu prof. Błażeja Wierzbowskiego
(2010 r.).

n 17 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Kozłowskim. Rozmowa była poświęcona m.in. zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o scaleniach. Stronom nie udało się zbliżyć stanowisk w tej sprawie. Dlatego Zarząd przychylił się do propozycji GIG
wspólnego wystąpienia do Trybunału. Podjęto uchwałę dotyczącą
wspólnego sfinansowania ekspertyzy prawnej.

n Członkowie Związku wysłuchali wykładu na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej wygłoszonego przez dr. Sebastiana Rynkiewicza i Wojciecha
Winogrodzkiego.

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju
z 20 kwietnia 2004 r. wprowadziła niekorzystne
dla przedsiębiorców zapisy dotyczące wykonywania scaleń przez jednostki organizacyjne samorządu województwa
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n Związek uznał, że należy kontynuować walkę z nieprawidłowościami w obszarze kształcenia geodetów. Problem ten naras
ta w miarę zwiększania się liczby szkół średnich i uczelni wyższych
kształcących specjalistów z naszej branży. Osobną kwestią jest jakość i poziom wiedzy praktycznej absolwentów. Sprawy te wymagają stałego monitoringu i działania we współpracy z GGK, który również dostrzega zagrożenia.
n Problem funkcjonowania Biura Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej na wolnym rynku prac geodezyjno-kartograficznych
był omawiany na Walnym Zgromadzeniu w Darłówku (10-12 maja
2011 r.). Zdaniem członków BUL-e powinny wykonywać zadania celowe, a jeśli wchodzą na wolny rynek, muszą być sprywatyzowane.
Temat został zlecony do opracowania Kancelarii Doradztwa Prawnego „Paweł Granecki” w Warszawie. Z uzyskanej opinii wynika, że jest
mała szansa na wyeliminowanie tego podmiotu z rynku usług geodezyjnych ze względu na kryteria i status prawny działalności BUL.
W tej sytuacji przy okazji zamówienia publicznego, w którym jednym
z oferentów będzie BUL, należy oprotestować specyfikację tak, aby
wykluczyć to biuro z udziału w zamówieniu. Odwołującym powinien
być nasz Związek.

n Gościem pracodawców był prof. Błażej Wierzbowski, który przedstawił tematykę samorządu zawodowego oraz zapisy
w umowach realizowanych według Prawa zamówień publicznych.
Zgromadzeni dyskutowali nad możliwościami utworzenia samorządu zawodowego geodetów. Wymiana poglądów na temat umów
zawieranych między organami administracji publicznej a wykonawstwem geodezyjnym pokazała brak symetrii w tych relacjach. Biznes zaczyna szukać sposobów ich zrównoważenia. Na razie droga
wiedzie przez liczne procesy w sądach (gospodarczych, administracyjnych, cywilnych). Są już pierwsze wygrane po stronie biznesu,
a sprawa jest niebagatelna, bo chodzi o setki tysięcy złotych.

n Kolejnym podejściem do problemu WBGiTR-ów było wystąpienie w ramach Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych z pismem do wiceministra Rafała Baniaka, a następnie
13 lipca 2010 r. spotkanie z nim. Federację reprezentowali: Wojciech
Matela, Waldemar Klocek i Bogdan Grzechnik. Prezes Związku Waldemar Klocek zwrócił uwagę na brak zainteresowania kolejnych rządów reformowaniem naszej branży, w tym eliminowaniem z rynku
usług jednostek dotowanych z budżetów państwa i samorządów.
Firmy geodezyjne zostały odsunięte od scaleń i wkrótce mogą być
pozbawione możliwości realizowania kontroli upraw. W toku dyskusji przedstawiono też stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie utrzymania tych
nierentownych jednostek budżetowych. Zwrócono uwagę na oczekiwania geodetów związane z powołaniem samorządu zawodowego
i przejęciem przez geodetów uprawnionych odpowiedzialności za

wykonane prace i złożony podpis. Minister zobowiązał się do rozpatrzenia zgłoszonych problemów. Do dzisiaj brak na nie odpowiedzi.

Jerzy Kozłowski,
wicedyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

n Zarząd ma podjąć wszelkie możliwe działania w zakresie
Katastru 3D. Celem jest wprowadzenie do prawa zapisów, zgodnie z którymi wszelkie prace związane z utworzeniem katastru 3D,
w tym ewidencję lokali wraz z ich inwentaryzacją (szkice inwentaryzacyjne lokali), będą wykonywać geodeci (2011 r.).
n Na Walnym Zgromadzeniu w Hucisku (5-7 października
2011 r.) GGK Jolanta Orlińska przypomniała, że kataster i GESUT to tematy zgłoszone do akceptacji przez RM w ramach Planu Informatyzacji Państwa. Kataster jest tam wpisany pod naz
wą Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach z kwotą
242 mln zł. Krajowy GESUT będzie prowadzony na poziomie GGK
i zasilany z baz powiatowych. Na te prace przewidziano 50-60 mln zł,
zakładając, że bardzo dużo informacji znajduje się u zarządzających
sieciami i winien być wprowadzony ustawowy obowiązek przekazywania tych informacji do zasobu.
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Współpraca
z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
z takich działań było spotkanie członków z dyrektorem Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR Jackiem Podlewskim, który przedstawił plany Agencji dotyczące realizacji tego zadania i odpowiadał na
pytania.

n Spotkanie Zarządu z prezesem ARiMR Aleksandrem
Bentkowskim (5 listopada 2002 r.), na którym omówiono m.in. następujące tematy: potencjał kadrowy i technologiczny firm Związku, możliwość szybkiego powołania
dużych organizacji gospodarczych (jak konsorcja) oraz harmonogram prac Agencji w zakresie budowy IACS i rola komercyjnego wykonawstwa w tym programie.

n Zarząd utrzymywał stały kontakt z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dysponującą ogromnymi środkami finansowymi na wykonanie programu IACS. W nadziei, że część z tych
funduszy przypadnie geodetom, zorganizowano wiele spotkań oraz
prowadzono korespondencję, co pozwoliło na zbliżenie poglądów
na realizację zadań Agencji. Wśród tych inicjatyw można wymienić:
a) spotkanie z dyrektor Jolantą Orlińską na temat planów przetargowych (15 lipca 2003 r.),
b) spotkanie z dyrektorem Biura Kontroli w sprawie prac związanych
z kontrolą na miejscu (22 września 2003 r.),
c) pismo do prezesa ARiMR z deklaracją gotowości dalszej współpracy w realizacji zadań Agencji (12 sierpnia 2003 r.),
d) udział przedstawiciela ARiMR w Walnym Zgromadzeniu Związku
w Spale (6 listopada 2003 r.),
e) udział przedstawicieli Agencji w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku, w trakcie którego zaprezentowali zamierzenia
związane z kontrolą na miejscu (17 grudnia 2003 r.),
f) pismo zastępcy prezesa Agencji Krzysztofa Brdysia dotyczące
firm geodezyjnych zdolnych wykonać kontrolę na miejscu (5 stycznia 2004 r.) i odpowiedź Związku w formie oferty obejmującej potencjał wykonawczy oraz deklarację, że zadanie może być wykonane
w sposób profesjonalny, zgodny z wymogami technicznymi i w terminach wskazanych przez Agencję (7 stycznia 2004 r.).

n Członkowie Związku występują do głównego geodety
kraju (2003 r.) o wsparcie w sporze z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym wykonywania kon
troli dla LPIS. Agencja forsuje pomysł zlecenia tych prac WBGiTR-om zamiast skierowania ich na wolny rynek.
n ARiMR oraz Ministerstwo Rolnictwa uwzględniły opinię głównego geodety kraju, że WBGiTR-y nie powinny być faworyzowane
w stosunku do innych podmiotów uczestniczących w przetargach
publicznych – dotyczyło to przede wszystkim terenowych kontroli
upraw.
n Zarząd podjął starania o jak najlepsze wykorzystanie potencjału firm skupionych w Związku w realizowanej po raz pierwszy
w Polsce kontroli upraw zadeklarowanych przez rolników. Jednym

Przedstawiciele
ARiMR Jacek
Jarząbek i Zofia
Wasilewska, prezentacja na Walnym Zgromadzeniu w Wiśle,
19-21 maja 2004 r.
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Departament Ewidencji Gospodarstw
w ARiMR reprezentują dyrektor Jolanta
Orlińska i wicedyrektor Jacek Jarząbek,
Gdańsk, 8-10 listopada 2006 r.

n Podmioty finansowane z budżetu państwa od lat są zmorą
rynku usług geodezyjnych. Wojewódzkie biura geodezji i terenów
rolnych, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instytuty naukowe, uczelnie – jako dotowane z budżetu państwa – oferują ceny często poniżej kosztów firm komercyjnych. Z tą patologią
Związek walczy m.in. poprzez poruszanie tego tematu na różnych
forach dyskusyjnych w gronie osób, które zajmują znaczące stanowiska w administracji państwowej, oraz poprzez korespondencję wspieraną ekspertyzami prawnymi. Działania Związku przynios
ły pewien skutek. Administracja przeprowadziła kilka kontroli, które
potwierdziły występowanie nieprawidłowości. Wydano stosowne zarządzenia. Ostatnie działania Zarządu skierowane były przeciwko
planom ARiMR powierzenia WBGiTR-om w trybie bezprzetargowym
prac geodezyjnych w ramach systemu kontroli dopłat dla rolnictwa.

Dyrektor Departamentu Kontroli na Miejscu
ARiMR Jacek Podlewski, Walne Zgromadzenie w Mąchocicach Kapitulnych,
21-23 maja 2007 r.
49

n Firmy z PGK zainteresowane kontrolą
na miejscu spotkały się z kierownictwem
Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR
w celu omówienia zagadnień związanych
z wykonaniem zleceń, a przede wszystkim
ochrony firm przed płaceniem niesłusznie
naliczanych kar umownych.

Propozycje szły tak daleko, by w województwach, w których biura te już nie istnieją, reaktywować je! Zarząd przeprowadził wiele
rozmów z przedstawicielami Agencji, skierował też pisma oficjalne do prezesa Agencji i wicepremiera rządu, wskazując na brak
podstaw ekonomicznych dla tych zamiarów.
Zabiegi te okazały się na tyle skuteczne, że
odstąpiono od pierwotnego zamysłu i prace
były zlecane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących procedur wynikających
z ustawy o zamówieniach publicznych.
n Członkowie Związku wyrazili niezadowolenie ze współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest dysponentem
znaczących funduszy przeznaczonych na realizację programu PHARE i związanych z tym przetargów. Krytyka objęła przede wszystkim
sposób organizacji przetargów i wyłaniania zwycięzców tych procedur, bez analizy oferowanych cen, które w wielu przypadkach były
rażąco niskie i z założenia nie gwarantowały poprawnej jakości wykonania zlecenia (maj 2005 r.).

Jacek Jarząbek, dyrektor Departamentu Ewidencji Gospodarstw w ARiMR, przedstawia
plany w zakresie LPIS, Słok, 14-16 maja 2008 r.

n Przewodnim problemem, któremu Zarząd poświęcił najwięcej
uwagi i energii, były sprawy dotyczące bezpośrednio wykonawstwa geodezyjnego realizującego zadania na rzecz Agencji (LPIS,
wektoryzacja, IPE, kontrola upraw). 2, 19 i 26 czerwca, 7 i 21 lipca,
8 i 21 sierpnia, 18 września, 3 i 26 października, a więc dziesięciokrotnie w 2006 r., przedstawiciele Związku (Ludwik Będkowski, Wojciech Frankowski, Waldemar Klocek, Jerzy Sołtys i Łucjan Pietluch)
uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami ARiMR Jolantą Orlińską, Renatą Piłat i Jackiem Jarząbkiem, dokonując różnego rodzaju ustaleń korzystnych dla firm realizujących ww. zadania.
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Leszek Szymański i Bartosz Sobolewski,
dyrektorzy Departamentu Kontroli na Miejscu
w ARiMR, Słok, 14-16 maja 2008 r.

n Podczas spotkania członków Związku z Leszkiem Szymańskim i Bartoszem Sobolewskim z ARiMR wiele uwagi poświęcono karom umownym. Przedstawiciele ARiMR twierdzili, że egzekwowanie tych kar nie jest złą wolą Agencji, ale wynika z nacisków
UE, która również kontroluje jakość wykonanej pracy i z tego rozlicza
Agencję. Niewyegzekwowanie kary od złego wykonawcy skutkuje
karami nałożonymi przez UE na Agencję. Polska jest jedynym krajem w Unii, w którym kontrole są zlecane przez ARiMR podmiotom
zewnętrznym. Należy bardziej zwracać uwagę na jakość wykonania,
by wykazać UE, że system przyjęty w Polsce jest właściwy. Próba
wykonania prac siłami własnymi Agencji przyniosła rozczarowanie,
gdyż wynik prac pilotażowych okazał się daleki od oczekiwań zarówno pod względem jakości, jak i terminu wykonania.

n Zarząd został zobowiązany do występowania z protestami,
na wniosek członków Związku, dotyczącymi specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) ogłaszanych przetargów oraz do
zgłaszania w UZP nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów
powyżej 5 mln euro, np. na kontrole na miejscu.

n Zarząd zajął się sprawą opłat za korzystanie z materiałów
PODGiK przy realizacji projektu dotyczącego pozyskiwania danych
katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu
LPIS w ramach programu PHARE. Wytyczne SIWZ dla tego projektu
zezwalały na zastosowanie współczynnika 0,01 dla danych dotyczących działek otrzymywanych z ODGiK dla wykonywania prac zleconych przez ARiMR.
Odmienny sposób interpretacji rozporządzenia o opłatach przez
ośrodki dokumentacji stworzył ogromny problem finansowy. GUGiK
podjął prace zmierzające do skorygowania tego rozporządzenia.
Zaproponowano dodatkowy zapis, który pozwoliłby rozliczać prace dla potrzeb LPIS-u na warunkach szczególnych, umożliwiających
zminimalizowanie opłat za usługi ośrodka.
Przedstawiciele Związku odbyli wiele spotkań, przeprowadzili liczne
rozmowy i złożyli stosowne pisma. W dniach 5 czerwca, 19 lipca, 28
sierpnia i 12 września 2007 r. Zarząd PGK spotykał się z dyrekcją
Departamentu Ewidencji Gospodarstw w ARiMR. Tematyka spotkań
dotyczyła wysokości kar umownych dla członków PGK, nowych
przetargów i korekt w sprzedanych robotach.

n Jacek Jarząbek i Renata Piłat z Departamentu Ewidencji Gospodarstw Rolnych
ARiMR przedstawili (Słok k. Bełchatowa,
14 maja 2008 r.) najbliższe plany dotyczące
zamówień publicznych w zakresie LPIS za
około 40 mln zł związane z aktualizacją opracowań wykonanych w
latach 2002-03. Jedno postępowanie (Polska południowa) obejmowało 9 obszarów (zdjęcia 1:13 000 + ortofotomapa), a drugie 5 obszarów (zdjęcia 1:26 000 + ortofotomapa).

n Walne Zgromadzenie w Sieniawie k. Przeworska (14-16 października 2009 r.) zobowiązało Zarząd do dalszej współpracy
z ARiMR w zakresie:
a) uzyskania możliwości zaliczkowania prac,
b) prawnej oceny umów przed dołączeniem ich do SIWZ z uwzględnieniem interesów wykonawstwa geodezyjnego,
c) opracowania opinii związanej z proponowanym partnerstwem
publiczno-prawnym.
Zarząd spotkał się z Leszkiem Szymańskim, dyrektorem Departamentu Kontroli na Miejscu w ARiMR. Omówiono tematykę współpracy z Agencją ze szczególnym uwzględnieniem warunków w SIWZ-ach. Oprócz wytycznych Walnego Zgromadzenia w Izbicku Zarząd
przedstawił opinie członków Związku zawarte w sondzie przeprowadzonej przed tym spotkaniem. Rezultatem tych zabiegów jest poparcie dyrektora Szymańskiego dla postulatów Związku.

Kontrola na miejscu w województwie mazowieckim

n Członkowie Zarządu Waldemar Klocek i Wojciech Frankowski
spotkali się z dyrektorem Departamentu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jerzym Kozłowskim w celu uzyskania informacji
na temat aktualnych prac prowadzonych przez ARiMR, które mogłyby wykonywać firmy zrzeszone w Związku (2011 r.). W rozmowach
uczestniczyła też Joanna Czapla, która z ramienia Ministra Rolnictwa nadzoruje ARiMR. Związek przedstawił zastrzeżenia pod adresem Agencji, przede wszystkim w zakresie ograniczenia zleceń dla
wykonawstwa geodezyjnego. Wskazano na bezsensowność wykonywania prac siłami własnymi Agencji i przy użyciu bardzo drogiego sprzętu, który będzie niewykorzystany przez większą część roku.

Ortofotomapa 3D
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Nowe technologie
i duże projekty

n Zorganizowanie pokazu sprzętu firmy Leica przez dystrybutora Zbigniewa Czerskiego z Warszawy podczas Zgromadzenia
w Konstancinie-Jeziornie (18 czerwca 1993 r.).

n Prelekcja przedstawicieli ARiMR Zofii Wasilewskiej i Jerzego
Mikulskiego (23-25 października 2001 r.) na temat podstaw formalnoprawnych i harmonogramu wdrożenia systemu IACS, kosztów
jego budowy, a także założeń tworzenia ortofotomapy i systemu
identyfikacji obszarów uprawowych. Na spotkaniu z dyrektorem
Mikulskim Zarząd zdecydował się zwrócić do członków Związku
o utworzenie konsorcjum w celu zdobycia zamówienia na realizację
LPIS. System planowano uruchomić 1 stycznia 2003 r.

n Na spotkaniu w Mierkach (3-4 marca 1994 r.) przedstawiciele
ART Olsztyn i OPGK Olsztyn prezentowali technologię zakładania i użytkowania szczegółowych osnów odtwarzalnych, a OPEGIEKA Elbląg przedstawiło oprogramowanie NOBEL. Odbył się też pokaz sprzętu firmy Sokkia zorganizowany przez COGiK z Warszawy.
n Wykład prof. Bogdana Neya na temat Rejestru Narodowego
TERYT (1995 r.).

n 24 września 2002 r. główny geodeta kraju zaprezentował
program przetargów na prace związane z przygotowaniem przez
ośrodki dokumentacji dla potrzeb IACS i LPIS oraz TBD. Związek
apelował o dyscyplinowanie rynku usług geodezyjno-kartograficznych.

n Zarząd wytypował przedstawicieli: Zygmunta Wójcika z OPGK
WROCŁAW i Ignacego Gurgula z KPG, do prac w zespole przygotowującym rozporządzenie o opłatach za czynności związane
z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

n Na Zgromadzeniu w Konstancinie-Jeziornie główny geodeta kraju omówił problematykę IACS w aspekcie ewidencji gruntów i budynków. Prof. Bogdan Ney oraz dr Ewa Wysocka z Instytutu
Geodezji i Kartografii w Warszawie zaprezentowali założenia Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej.

n Wystąpienie do głównego geodety kraju (10 września 1998 r.)
w sprawie wykorzystania najnowszych doświadczeń firm geodezyjnych przy opracowaniu przepisów i instrukcji technicznych. Podobne oferty składano już wcześniej i nadal pozostają one aktualne.

n W maju 2002 r. na Walnym Zgromadzeniu w Licheniu producent oprogramowania GEO-INFO (Systherm z Poznania) przedstawił dotychczasowe osiągnięcia systemu.

n W 1998 r. zrealizowano pilotażowe opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu (DTM) z udziałem trzech członków Związku: IGiK, PPGK, OPEGIEKA Elbląg.

n Podczas Walnego Zgromadzenia w Zegrzu w maju 2003 r.
GGK Jerzy Albin zapowiedział przetargi związane z LPIS-em,
zdjęciami lotniczymi i ortofotomapą. Zachęcał firmy do wcześniejszego przygotowania się do wykorzystania nowych technologii.
Poinformował, że GUGiK opracowuje ,,Rządowy program rozwoju
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”, na który
geodezja powinna otrzymać znaczną kwotę na lata 2004-05.

n Profesor Władysław Dąbrowski z ART Olsztyn wygłosił wykład na temat dokładności map numerycznych (1998 r.).
n Zarząd zdecydował o powołaniu zespołu do przeanalizowania
zasadności istnienia na terenie kraju dwóch układów odniesień przestrzennych: cywilnego i wojskowego.
n Prelekcja płk. Wojciecha Michalskiego na temat ustawy
z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych i jej wpływu na działalność geodezyjną i kartograficzną.
n Dyrektor Bogusława Szczepanik przedstawiła informacje
o zintegrowanym systemie rejestracji gospodarstw IACS prowadzonym przez ARiMR na tle pilotażu w woj. podkarpackim.
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Oprogramowanie GEO-INFO było tematem
prezentacji na Walnym Zgromadzeniu w Licheniu w maju 2002 r.

n Pokaz na temat nowej roli geodezji w procesie inwestycyjnym
przeprowadzony przez kolegów z OPGK w Opolu (2003 r.).

Po zakończeniu pilotażu DTM wiceprezes
GUGiK Jerzy Albin pokazuje zasięgi planowanych przetargów, lipiec 1998 r.

n Prezes Zarządu Waldemar Klocek uczestniczył dniach 22-24 maja 2003 r. w imieniu Związku w konferencji Naukowo-Technicznej w Nowym Sączu z cyklu „Aktualne zagadnienia
w geodezji” pod hasłem „Polski IACS” zorganizowanej przez SGP.

Polscy geodeci z wyprzedzeniem szykowali się
do wykonywania nowych zadań. IACS był tematem konferencji w Nowym Sączu już w maju
2003 r.
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n Perspektywa przetargów obejmujących wykonanie kontroli
upraw w ramach systemu IACS i związane z tym problemy były
tematem spotkań zorganizowanych 24 listopada 2003 r. i 3 lutego
2004 r. przez GGK. Ich uczestnikami byli: wojewódzcy inspektorzy
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, kierownictwo GUGiK, przedstawiciele kierownictwa ARiMR, a także reprezentanci Związku.

Stan realizacji ortofotomapy na maj 2005 r.

n Pokaz zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego STRATEG firmy GEOBID z Katowic (Wisła, 2004 r.).
n Zofia Wasilewska z ARiMR, gość Walnego Zgromadzenia
w Białowieży (19-21 października 2004 r.), omówiła zadania
związane z programami PHARE 2001 i 2003 oraz organizowanymi w ich ramach przetargami. PHARE 2001 obejmowało m.in. wykonanie zdjęć lotniczych w skali 1:26 000 na obszarze 56 tys. km2. Do
tego czasu zrealizowano 85% zdjęć, na podstawie których do końca stycznia 2005 r. miały powstać ortofotomapy. Natomiast PHARE
2003 obejmowało wykonanie zdjęć w skali 1:13 000, ortofotomapy
oraz wektoryzację map ewidencyjnych. Działania Agencji prowadziły do stworzenia zinformatyzowanej centralnej bazy referencyjnej,
która była warunkiem uruchomienia dopłat dla rolnictwa.
n 19 stycznia 2006 r. z inicjatywy wiceministra Piotra Stycznia
odbyło się w GUGiK spotkanie ekspertów w sprawie IPE z udziałem reprezentantów wykonawstwa geodezyjnego (GIG, ZGiG, PGK)
oraz innych środowisk. Należy podkreślić fakt, że podczas dyskusji
przedstawiciele wykonawców mówili jednym głosem.
n Główny geodeta kraju Jerzy Albin poinformował, że realizowane są przedsięwzięcia związane z wdrażaniem zintegrowanego
systemu katastralnego. Objęto nim ponad 90% powiatów, a do końca 2007 roku realizacja tego tematu zostanie zakończona (określenie
stanu prawnego i własnościowego bez informacji dotyczącej wartoś
ci). Odrębnym problemem jest stopień aktualności danych ewidencyjnych. Należy je jak najprędzej zaktualizować. Szacuje się, że na realizację tego zadania niezbędna jest kwota 0,5-1,0 mld zł.
n Główny geodeta kraju Wiesław Potrapeluk zakomunikował
(Warszawa, 29 czerwca 2007 r.), że GUGiK został ustanowiony punktem kontaktowym w sprawie wdrażania dyrektywy
INSPIRE, co jest ogromną szansą dla geodetów. Kolejny krok to
powołanie Rady ds. wdrażania dyrektywy.
n GGK Wiesław Potrapeluk zapowiedział, że Aktywna Sieć Geodezyjna ruszy 15 grudnia 2007 roku. W Katowicach zostało uruchomione centrum wyposażone w sprzęt i oprogramowanie. Zainstalowano już 15 z 60 planowanych odbiorników.
n Zarząd wystąpił do głównego geodety kraju (1 września
2008 r.) z prośbą o przekazanie informacji m.in. w sprawie wysokości środków finansowych na lata 2009/10 przeznaczonych na budowę katastru i TBD w ramach programu informatyzacji kraju.

Aktywna Sieć Geodezyjna ruszyła w połowie
2008 roku
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n Główny geodeta kraju Jolanta Orlińska poinformowała (Kołobrzeg, 15-17 października 2008 r.) o pracach nad powiązaniem
istniejących już lub przygotowywanych regionalnych systemów
informacji przestrzennej. Zapowiedziała włączenie TBD, katastru

i TERYT-u do planu informatyzacji państwa. W tym zakresie GUGiK
współpracuje z MSWiA, może też być partnerem dla GUS-u, dostarczając bazy danych potrzebne do celów statystycznych (TERYT 2).
n Spotkanie Zarządu w składzie: Waldemar Klocek, Jerzy Sołtys, Wojciech Frankowski, z GGK Jolantą Orlińską w sprawie
wymagań stawianych w przetargach na TBD. Ustalono, że GGK
wyśle do wszystkich urzędów marszałkowskich przykład specyfikacji technicznej i przestrzeże przed dużą wadliwością materiałów wykonanych przez firmy nieprzygotowane do wykonania TBD.
n Wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek przedstawił (Warszawa,
4 listopada 2009 r.) zamierzenia na najbliższe lata. Urząd przygotował kilka projektów o znacznych budżetach:
a) Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (koszt 240 mln zł, z czego na prace realizowane przez
GUGiK przypada 120 mln zł),
b) Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych z krajowym systemem zarządzania (170 mln zł do końca 2013 roku, z czego 110 mln zł na prace związane z budową bazy danych).
c) TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (45 mln zł, realizacja do końca 2012 r.),
d) Geoportal 2 (przy ogólnej wartości około 90 mln zł połowa na prace geodezyjne, realizacja do końca 2012 roku),
e) projekt szkoleniowy dla administracji (9 mln zł),
f) system informatyczno-informacyjny wspomagający zarządzanie
ryzykiem powodziowym (75 mln zł na prace geodezyjne),
g) informatyczny system katastru wodnego – projekt rezerwowy
(wartość 150 mln zł, udział finansowy GUGiK 10%).
n Wystąpienia głównego geodety kraju Jolanty Orlińskiej i wiceprezesa GUGiK Jacka Jarząbka na Walnym Zgromadzeniu we Wrocławiu (26-28 października 2010 r.) pokazały ogromną pracę, wykonaną w GUGiK. Z jednej strony jest to dorobek legislacyjny: ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej (weszła w życie 6 czerwca
2010 r.), 11 rozporządzeń do nowelizowanego Prawa geodezyjnego
i kartograficznego (prace w toku) oraz nowe Pgik (już prawie gotowe).
Z drugiej zaś – są to duże projekty (Geoportal 2, GBDOT, TERYT 2
czy ISOK) realizowane z udziałem firm geodezyjnych.

Jacek Jarząbek,
wiceprezes GUGiK,
14 kwietnia 2010 r.

Kolorem czerwonym oznaczono rzeki objęte Informatycznym Systemem Osłony Kraju
przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami

n W spotkaniu zorganizowanym przez GUGiK dla geodetów
województw i dyrektorów WODGiK-ów (Łagów, 16-17 czerwca
2011 r.) Związek reprezentowali Waldemar Klocek i Wojciech Frankowski. Przedstawili oni możliwości pozyskiwania środków unijnych
na zadania dotyczące GESUT-u, mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz pomysły związane z koordynacją tego typu
projektów przez władze centralne oraz samorząd województwa.
Wystąpienia przedstawicieli Związku spotkały się z dużym zainteresowaniem, np. ze strony geodety województwa mazowieckiego
Krzysztofa Mączewskiego, który wsparł dążenia geodezji komercyjnej w sprawie praktycznej realizacji GESUT. Poparcia udzielił też wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek.
n Zarząd zdefiniował i przedstawił GGK Jolancie Orlińskej tematy projektów priorytetowych, które GUGiK powinien ująć w planie prac finansowanych z funduszy unijnych w latach 2013-20:
a) kataster nieruchomości,
b) GESUT na szczeblu centralnym i w województwach,
c) informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Współpraca
z innymi organizacjami

n Od początku istnienia Związek był członkiem Konfederacji
Pracodawców Polskich. Po początkowo dużej aktywności skuteczność KPP znacznie osłabła, w związku z czym na Walnym Zgromadzeniu w Zielonej Górze w październiku 2000 r. rozważano podjęcie współpracy z innymi związkami pracodawców i poddano pod
głosowanie wystąpienie z KPP, uchwała jednak nie została podjęta.
W następnym roku 22 czerwca 2001 r. ostatecznie złożono rezygnację z tego członkostwa.
Wnioskowana zmiana udziału w innych konfederacjach jeszcze
nie nastąpiła. Zarząd odbył spotkanie z Danutą Piontek, prezesem
Konwencji Przedsiębiorców, Handlowców i Producentów Rolnych
(2000 r.) oraz nawiązał kontakty z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Henryki Bochniarz.
n Związek podjął aktywną współpracę z Geodezyjną Izbą Gos
podarczą, skupiającą głównie drobne wykonawstwo, w zakresie
rozwiązywania wspólnych problemów. Niektórzy członkowie Związku są jednocześnie członkami Izby. W 1995 r. powołano wspólny
Zespół ds. nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
11 kwietnia 2000 roku podpisano porozumienie między KZPFGK
a GIG regulujące zasady współpracy.
n Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Państwowej Rady
Geodezyjno-Kartograficznej.
n Nawiązano współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie programu IACS. 21 sierpnia 2001 r. Zarząd spotkał się z Zofią Wasilewską, przedstawicielką Zespołu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli w ARiMR.
n Wspólna z Geodezyjną Izbą Gospodarczą organizacja Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Samorząd zawodowy oraz bieżące problemy wykonawstwa geodezyjnego” w dniach 14-15 czerwca
2002 r. Członkowie Związku przedstawili dwa referaty: Ludwik Będkowski „Rynek prac geodezyjnych – stan obecny i kierunki ewolucji”
oraz dr Alicja Dorzak „Zasady łączenia firm dla konkretnych przetargów lub stałej działalności”.
n Związek wspólnie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą podejmował działania w sprawie wprowadzenia do Prawa geodezyjnego
i kartograficznego zapisów zabraniających podmiotom budżetowym wykonywania zadań na rynku usług geodezyjnych i kartogra-
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ficznych. Temat ten jest systematycznie poruszany na spotkaniach
z głównym geodetą kraju. Związek i Geodezyjna Izba Gospodarcza
podpisały porozumienie, które nakreśliło ramy i zakres wspólnego
działania. Celem jest zwarcie szeregów w walce z nieprawidłowoś
ciami, a w niektórych przypadkach wręcz patologiami występującymi w branży geodezyjno-kartograficznej. Pierwsze, robocze spotkanie obu organizacji odbyło się 2 września 2003 r.

Konferencja NT „Samorząd zawodowy oraz
bieżące problemy wykonawstwa geodezyjnego”
zorganizowana wspólnie przez PGK i GIG,
Warszawa, czerwiec 2002 r.

n Wybrano przedstawicieli Związku do komisji wspólnych z GIG.
Członkami komisji ds. zamówień i rynku zostali: Wojciech Frankowski, Marian Recheta i Bolesław Iksal. W skład komisji ds. partnerstwa, obsady stanowisk i współpracy z administracją weszli: Weronika Borys, Roman Gil, Piotr Rak i Zbigniew Robaszkiewicz.
n Główny geodeta kraju, doceniając rolę Związku w środowis
ku zawodowym, zaprosił jej przedstawiciela Waldemara Klocka do
udziału w pracach Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
(2003). Wcześniej Związek w Radzie reprezentował Andrzej Dyja.
n Podpisanie „Listu intencyjnego w sprawie współpracy i ochrony interesów zawodowych geodetów i kartografów w Polsce”,
w którym zobowiązano się do współpracy, m.in. w kwestii wypracowania koncepcji samorządu zawodowego akceptowanej przez polskie środowisko geodezyjne i kartograficzne. Sygnatariuszami byli:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polska Geodezja Komercyjna
– Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenia Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie GISPOL (luty 2004 r.).
n Zarząd podjął rozmowy z Geodezyjną Izbą Gospodarczą i Zachodniopomorską Geodezyjną Izbą Gospodarczą w sprawie
wspólnych działań i podpisania stosownego porozumienia. Projekt
„Porozumienia o współpracy” poddano pod dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia (2005 r.).
n Prezes Waldemar Klocek wygłosił referat podczas Forum
Geodetów Powiatowych 17 listopada 2005 r. w Zegrzu k. Warszawy, prezentując stanowisko Związku w sprawach polskiej geodezji.

List intencyjny czterech organizacji podpisany
12 lutego 2004 r.
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n Powstała inicjatywa utworzenia federacji polskiego wykonawstwa geodezyjnego, w skład której miałyby wejść trzy organizacje
(PGK, GIG i ZGIG). Powołanie Federacji stało się priorytetowym celem PGK w kontekście zadań, które postawiono przed branżą geodezyjno-kartograficzną.

Porozumienie między PGK a Forum Geodetów Powiatowych podpisali 29 czerwca 2007 r.
w siedzibie GUGiK w Warszawie Waldemar
Klocek i Tomasz Myśliński (z lewej)

n Federacja Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych powstała 10 listopada 2006 r. w wyniku rozmów z Geodezyjną Izbą
Gospodarczą i Zachodniopomorską Geodezyjną Izbą Gospodarczą. Porozumienie określa cele, sposoby i zakres wspólnej działalności wszystkich organizacji. Celem przewodnim było zespolenie
sił w walce o interesy komercyjnego wykonawstwa na rynku usług
geodezyjnych oraz zwiększenie realnego wpływu w procesie stanowionego prawa. Tematyka posiedzeń obejmowała też problem
działalności wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych na rynku usług. W latach 2007, 2009 i 2011 na czele Federacji stał prezes
Związku Waldemar Klocek.
n Podpisano porozumienie o współpracy z Forum Geodetów
Powiatowych: ze strony Związku prezes Waldemar Klocek, ze strony Forum wiceprzewodniczący Tomasz Myśliński.
n Na posiedzeniu 23 sierpnia 2007 r. Rada Federacji uchwaliła podjęcie inicjatywy związanej z opracowaniem projektu prawa geodezyjnego. Rada uznała, że należy wykorzystać założenia
już opracowane przez Zespół Ekspertów. Ustalono jednocześnie,
że każda z organizacji członkowskich (GIG, ZGIG, PGK) przygotuje
swój projekt, na podstawie których przyjęty zostanie jeden wspólny
tekst.
n 2 sierpnia 2008 r. przedstawiciele Związku wzięli udział w posiedzeniu Rady Federacji Przedsiębiorców Geodezyjnych, na
którym podjęto ustalenia dotyczące: dalszego lobbowania ws. ustawy Prawo geodezyjne, programu konferencji w Pogorzelicy i programu Walnego Zgromadzenia CLGE w Krakowie.
n Na posiedzeniach Rady Federacji omawiano sprawy będące
w kręgu zainteresowań organizacji członkowskich. Za priorytetowe uznano:
a) wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
z propozycją omówienia przetargów na inwestycje liniowe (drogi,
autostrady) pod kątem warunków stosowanych w SIWZ; spotkanie
w GDDKiA poprzedziłaby dyskusja w kręgu potencjalnych wykonawców tego asortymentu robót,
b) wystąpienie do GGK w sprawie EWID 2000,
c) spotkanie przedstawicieli Rady Federacji z głównym geodetą kraju.
Dyskutowano również o samorządzie zawodowym, prawie geodezyjnym i uprawnieniach zawodowych. Uznano konieczność wzmocnienia Federacji, szczególnie w zakresie przepływu informacji, częstszego przygotowywania wspólnych wystąpień, większej aktywności
w organizowaniu spotkań z decydentami. GIG oraz ZGIG zwróciły
się z prośbą o dołączenie ZGIG do składu wspólnego członkostwa
w CLGE. Zarząd Polskiej Geodezji Komercyjnej nie zaakceptował tej
propozycji.
n Wznowienie działalności Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych. Przewodnictwo w niej objął Waldemar Klocek.
W Darłówku (10-12 maja 2011 r.) odświeżono list intencyjny pięciu
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Bogdan Grzechnik
(GIG), Jolanta Łukowska (GISPOL),
Stanisław Cegielski
(SGP) i Waldemar
Klocek (PGK) po podpisaniu 9 września
2011 r. porozumienia
w sprawie współpracy
i współdziałania dla
dobra polskiej geodezji
organizacji podpisany w Katowicach w lutym 2004 r. Zasadniczym
przesłaniem dokumentu było współdziałanie dla dobra geodezji.
Na podstawie listu miało zostać zawarte porozumienie dotyczące współpracy m.in. w zakresie: n dostosowania przepisów prawa
obowiązującego w geodezji i kartografii, w tym standardów technicznych i zawodowych, do współczesnych wymogów, n wypracowania koncepcji samorządu zawodowego, n dążenia do stworzenia wspólnego kodeksu etyki zawodowej, n stworzenia systemu
doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. List podpisali
wówczas: prof. Kazimierz Czarnecki (prezes SGP), Waldemar Klocek (prezes PGK), Bogdan Grzechnik (prezes GIG), Sławomir Leszko (prezes ZGIG) oraz dr Edward Mecha (prezes GISPOL). I na tym
współpraca się skończyła. Otwarte pozostaje pytanie, czy tym razem uda się przedłożyć dobro wspólne nad interesy członków poszczególnych organizacji.
n 7 lipca 2011 r. prezes Związku Waldemar Klocek brał udział
w posiedzeniu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wystąpienie poświęcone było współpracy komercyjnego wykonawstwa z administracją geodezyjną i instytucjami, dla których prowadzone są prace geodezyjne (w tym krytyka postępowania ARiMR
w zakresie organizacji kontroli na miejscu metodą bezpośrednią
oraz patologii przy obsłudze firm geodezyjnych przez kolejowe ośrodki dokumentacji).
n 9 września 2011 r. podpisano porozumienie pomiędzy SGP, GIG, GISPOL
w celu podejmowania wspólnych działań dotyczących naszej branży.

Waldemar Klocek i prezes GIG Wojciech Matela (z prawej). Posiedzenie Państwowej Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej nt. założeń
programu budowy ZSIN, Warszawa,
24 maja 2010 r.
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Kontakty zagraniczne

n Rozpoznanie możliwości eksportu polskiej myśli technicznej
w zakresie SIT i GIS do Europy Wschodniej. Złożono ofertę na Forum
Gospodarcze w Mińsku – na razie nie podjęto współpracy (1995 r.).
n Przygotowanie informacji na temat gospodarczej misji przedstawicieli rządu Kanady i certyfikacji ISO (1996 r.).
n Udział Zarządu w programie współpracy przy odbudowie
zniszczeń powodziowych w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju organizowanej przez GUGiK, jak również
w przygotowaniu i realizacji programu trwałej prewencyjnej ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Był to rezultat konferencji,
która odbyła się w Szczecinie 22 sierpnia 1997 r. z udziałem ministra
spraw wewnętrznych i administracji Leszka Millera, federalnego ministra gospodarki przestrzennej, budownictwa i urbanistyki Niemiec
dr. Klausa Topfera oraz wicepremiera i ministra ochrony środowiska
Czech Jarego Skalickiego. Przedstawicielami Związku byli: dr Alicja
Dorzak i Zbigniew Mechliński.
n Członek Związku Lech Frąckiel omówił zagadnienie konkurencji firm zagranicznych na polskim rynku usług geodezyjnych
(1997 r.). Na Walnym Zgromadzeniu w Zielonej Górze wnioskował
o promocję polskiej geodezji na Wschodzie, o podjęcie starań w
sprawie sfinansowania takiej promocji, a przede wszystkim o opracowanie kompleksowej oferty Związku (2000 r.).
n Zarząd delegował członków Związku: Aleksandra Cichockiego
do udziału w seminarium dotyczącym strategii wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej i Stanisława Wudarskiego do udziału w Międzynarodowej Konferencji MOLA zorganizowanej z inicjatywy Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ (1998 r.).
n Zarząd opracował tematykę misji i programów gospodarczych, które powinien realizować GUGIK na rzecz branży geodezyjnej w związku z planowanym przystąpieniem do Unii Europejskiej.
n Udział w Seminarium „Europejskie Prawo Gospodarcze” zorganizowanym przez Konfederację Pracodawców Polskich w hotelu
Forum. Wykład prof. Piontka na temat porównania przepisów prawa
polskiego o działalności gospodarczej z przepisami obowiązującymi w UE. Omówił m.in. trzy podstawowe kategorie aktów Wspólnoty:
rozporządzenia, dyrektywy i decyzje.
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n Związek i Geodezyjna Izba Gospodarczą podjęły starania
o przystąpienie do Comité de Liaison des Géomètres Europèens
(CLGE). Przedstawiciele obu organizacji wzięli udział w Zgromadzeniu Generalnym CLGE w Wiedniu (1999 r.). Przygotowano formularz zgłoszeniowy i raport dotyczący branży geodezyjnej w Polsce.
Związek otrzymał dotację z Polskiej Fundacji Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na udział w Zgromadzeniu CLGE
w Wiedniu. Przyjęcie Polski w poczet członków CLGE nastąpiło na
Walnym Zgromadzeniu w Kopenhadze (28-29 kwietnia 2000 r.). Statut CLGE zatwierdzono w Rzymie 5 kwietnia 1997 r. Celem organizacji jest reprezentowanie interesów zawodu geodety na forum europejskim, a w szczególności przed europejskimi instytucjami, pomoc
w rozwoju tego zawodu zarówno pod względem administracyjnym,
jak i naukowym, ułatwianie nauczania i wzajemnego uznawania wykształcenia oraz promocja działalności geodetów. CLGE jest członkiem większej organizacji o nazwie CEPLIS, która z kolei jest członkiem Komisji Ekonomicznej Unii Europejskiej, co daje możliwość
wpływu na procesy legislacyjne związane ze stanowieniem prawa
europejskiego.

Najgorętszym tematem Walnego Zgromadzenia
CLGE w Krakowie była dyrektywa INSPIRE,
która miała być wprowadzona do prawa krajów
członkowskich dwa miesiące później. Problematykę tę od strony polskiej przedstawiła główny
geodeta kraju Jolanta Orlińska. Dyskutowano
także o kodeksie etyki zawodowej geodety europejskiego

n Związek podjął współpracę z Departamentem Handlu i Usług
w Ministerstwie Gospodarki w sprawie przygotowania do negocjacji wielostronnych w GATS w 2000 r. Na pierwszym spotkaniu,
które odbyło się 22 listopada 1999 r., przedstawiono informację na
temat struktury i postanowień Układu Ogólnego w sprawach handlu
i Usług GATS i zaprezentowano stanowisko negocjacyjne Polski na
następną rundę.
n Zintensyfikowanie działań w zakresie możliwości rozwoju
eksportu usług geodezyjnych. Zarząd przeprowadził rozeznanie
w Departamencie Promocji Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki w sprawie promocji polskiej geodezji na wschodzie i sposobów jej finansowania.
n Sporządzono listę zrzeszonych w Związku firm chętnych do
udziału w odbudowie Iraku i zgłoszono do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Kryterium naboru miało być m.in.
doświadczenie firmy w zakresie prac wcześniej wykonanych na terenie Iraku (2003 r.).
n Przedstawiciele Związku i Geodezyjnej Izby Gospodarczej
tworzą wspólną reprezentację na Walne Zgromadzenia CLGE
(Andrzej Dyja i Marek Ziemak).

Od lewej: wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego Marek Siwiec, przedstawiciel
Związku w CLGE Andrzej Dyja
oraz prezes CLGE Henning Elmstroem,
Walne Zgromadzenie CLGE,
Kraków, 27 marca 2009 r.
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Inne działania
n Zarząd monitorował poczynania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie kontaktów z Ukrainą i Francją. Temat
ten był omawiany w trakcie cyklicznych spotkań z GGK, który zadeklarował pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych z przedstawicielami branży geodezyjnej tych krajów. Lista członków Związku,
którzy wyrażali zamiar nawiązania takich kontaktów została złożona
w GUGiK. Spotkanie z biznesem francuskim odbyło się w listopadzie 2003 r.

Udział członków Związku w EXPO 2000
w Hanowerze i Targach INTERGEO 2000
w Berlinie

n Udział Związku w spotkaniu z przedstawicielem Banku Światowego na temat zbudowania w Polsce katastru nieruchomości
ze środków pomocowych.

n Polski geodeta w Unii Europejskiej – to tytuł wykładu dla
członków Związku dotyczącego przyszłości w zintegrowanej Europie i barier, jakie mogą napotkać Polacy w prowadzeniu praktyki
zawodowej na terenie „starej” Unii. Dr Edward Mecha scharakteryzował status geodety w krajach europejskich, zwracając uwagę na
ochronę rynku usług przed napływem zagranicznej konkurencji.

n Sfinansowanie tłumaczenia ustawy o katastrze nieruchomoś
ci z języka słowackiego na potrzeby Zespołu ds. nowelizacji ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

n Andrzej Dyja jako delegat Związku uczestniczył w Walnym
Zgromadzeniu CLGE (2008 r.), które było połączone z Kongresem Geodetów Europejskich. Tematem była rola geodezji w rozwoju
gospodarczym Europy. Na kontynencie panuje tendencja, by licencje dla geodetów dotyczyły tylko katastru. Uprawnienia zawodowe
w pozostałych dziedzinach nie powinny istnieć. Jest kilka państw,
w których nie obowiązują żadne uprawnienia zawodowe, z wyjątkiem prac katastralnych wykonywanych przez urzędników państwowych. Ponieważ dąży się do ujednolicenia prawa w całej Europie,
Polska będzie się musiała do tego dostosować.

n Zorganizowanie warunków do jednolitego ubezpieczenia działalności poprzez Związek umożliwiających skorzystanie ze zniżek
(siedem przedsiębiorstw ubezpieczyło się w Warcie).

n Opiniowanie projektu dokumentu opracowanego przez SGP
dotyczącego etyki zawodowej geodety.

n Współorganizowanie Konferencji SIT i Targów „Autostrada ’95”
w Łodzi w czerwcu 1995 r.
n Sponsorowanie V Regionalnej Europejskiej Konferencji MOP
w Warszawie (1995 r.).
n Sponsorowanie Mistrzostw Tenisa Geodetów „Sieradz ’95”.

n Dr Edward Mecha na Walnym Zgromadzeniu w Kołobrzegu
przedstawił kierunki aktywizacji polskiej geodezji z uwzględnieniem geodezji europejskiej (2008 r.).

n Związek objął patronat nad organizacją w Warszawie Międzynarodowej Konferencji „Geodezja i kartografia u progu XXI wieku” (25-27 września 1997 r.). Ludwik Będkowski i dr Alicja Dorzak
jako przedstawiciele Związku przygotowali referat pt. „Techniki i organizacja wykonawstwa głównych asortymentów prac geodezyjno-kartograficznych”.

n Zarząd, wspierany przez Andrzeja Dyję, wspólnie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą był organizatorem i gospodarzem Walnego
Zgromadzenia CLGE w Krakowie (27-28 marca 2009 r.). Prezes Waldemar Klocek wygłosił referat na temat wykonawstwa geodezyjnego
w Polsce. Było to ogromne i znaczące w środowisku geodezyjnym
przedsięwzięcie, przygotowywane od roku 2007. Spotkanie odbyło
się przy rekordowej frekwencji 28 krajów.

n Szkolenie na temat nowego projektu kodeksu handlowego
– wykładowca dr Andrzej Wiśniewski z Kancelarii Prawniczej E. Piontek, S. Rymar, A. Wiśniewski i Partnerzy – Spółka komandytowa.

n Spośród dwóch kandydatur (Ludmiła Pietrzak i Florian Romanowski) na nowego przedstawiciela Związku w CLGE wybrano Floriana Romanowskiego (październik 2010 r.).

n Szkolenie przeprowadzone przez radcę prawnego mgr Małgorzatę Ceguń na temat nowej ustawy Kodeks spółek handlowych
ze szczególnym omówieniem zmian w stosunku do kodeksu handlowego.

Florian Romanowski, nowy przedstawiciel
Związku w CLGE
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n Zarząd delegował Romana Gila do współpracy z sejmową Komisją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co zapewnia stały dopływ informacji o pracach Komisji.

Prof. Bogdan Ney, animator konferencji
„Geodezja i kartografia u progu XXI wieku”
objętej patronatem Związku, wrzesień 1997 r.
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n Spotkanie Zarządu z posłami Krzysztofem Jurgielem i Andrzejem Orawińskim na temat rozrostu administracji geodezyjnej
i przejmowania przez nią zadań komercyjnych (4 grudnia 1997 r.).

Seminarium szkoleniowe nt. ISO w geodezji,
Sobótka, maj 2002 r.

n Opracowanie logo Związku, papieru firmowego, strony internetowej i innych form prezentacji Związku w środkach masowego
przekazu.

n Przedstawiciel Związku Stanisław Wudarski opracował dokument o roboczej nazwie „Kształt organizacyjny i podział państwowej
służby geodezyjnej, uwzględniając trzystopniową organizację administracji (województw, powiatów i gmin) według KZPFGK”.

n Zarząd potraktował jubileusz 10-lecia Związku jako dobrą
okazję do zainicjowania procedury przyznania odznaczeń
państwowych i resortowych zasłużonym członkom. Z rąk wiceministra Marka Bryksa odznaczenia odebrały następujące osoby:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Ludwik Będkowski,
Złoty Krzyż Zasługi – Waldemar Klocek i Władysław Kulesza. Główny geodeta kraju Jerzy Albin wręczył resortowe odznaki „Za zasługi dla geodezji i kartografii”. Otrzymali je: Ryszard Brzozowski,
Andrzej Dyja, Dariusz Dyka, Wojciech Frankowski, Antoni Frączek,
Lech Fronckiel, Stanisław Koper, Władysław Kulesza, Ryszard
Kwiatek, Jan Malicki, Jerzy Sołtys, Stanisław Soszka. Złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju” udekorowani zostali: Ludwik Będkowski, Jan Malicki, Ryszard Matuszkowiak i Jerzy Sołtys,
a srebrnym medalem – Zbigniew Głogowski. Odznaczenia wojskowe wręczył płk dr Eugeniusz Sobczyński.

n Udział Zarządu w seminarium „Kierunki działań rządu wobec
małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku” w celu wykorzystania zawartych tam programów i planowanych środków na potrzeby przedsiębiorstw geodezyjnych.
n Zarząd wystąpił do głównego geodety kraju, Geodezyjnej
Izby Gospodarczej oraz do uczestników Zjazdu SGP o podjęcie
prac nad zmianą przepisów prawnych w zakresie nadawania uprawnień zawodowych w geodezji i kartografii.
n Zlecenie ekspertyz na potrzeby Związku:
a) funkcjonowanie rynku zleceń geodezyjnych w aspekcie równych
szans działania podmiotów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji, praktyk monopolistycznych i wielu innych na tle obowiązującego
prawa – opracowanie mecenas Stanisław Roskosz.
b) prawa własności i prawa proceduralne przekształcanych w gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe ODGiK-ów w odniesieniu do poszczególnych faz wykonania zlecenia geodezyjnego
– z uwagi na trudności w rozwiązaniu problemu kancelaria prawna zasugerowała rozstrzygnięcie sprawy na drodze sądowej, wobec
czego Związek odstąpił od dalszego badania tematu (1999 r.).

Certyfikat wystawiony dla Ośrodka Certyfikowania Jakości w Geodezji i Kartografii uruchomionego w IGiK pod koniec 2002 r.
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n Uruchomienie strony Związku w internecie (2003 r.) stało się
ważnym elementem promowania Polskiej Geodezji Komercyjnej
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Przekierowania na firmy naszych
członków potwierdzają naszą stałą obecność w życiu gospodarczym kraju, a administracji rządowej i samorządowej stale przypominają o naszym potencjale technologicznym.

Z okazji 10-lecia Związku wiceminister Marek Bryx
dekoruje wysokimi odznaczeniami państwowymi:
Ludwika Będkowskiego, Waldemara Klocka oraz
Władysława Kuleszę, Zegrze, 12 maja 2003 r.

Resortowe odznaki „Za zasługi dla geodezji
i kartografii” z rąk GGK Jerzego Albina odbierają: Stanisław Koper, Jerzy Sołtys oraz Stanisław Soszka, Zegrze, 12 maja 2003 r.

n Zarząd zaproponował stworzenie platformy porozumienia firm – członków Związku do zawiązania konsorcjów zdolnych
zrealizować zadania objęte programem LPIS. Takim forum stało
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Warszawie 8 stycznia
2003 r. w sprawie przyjęcia rozwiązań organizacyjnych – w ramach
Związku – w celu włączenia się do budowy baz danych LPIS.

n Na Walnym Zgromadzeniu w Mądralinie główny geodeta kraju
zwrócił się do członków Związku o monitoring zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w firmach w celu określenia zapotrzebowania na odpowiednio przygotowaną kadrę z wyższym wykształceniem i wprowadzenia zmian w programach edukacyjnych.
n W czasie spotkań Zarządu z głównym geodetą kraju (10 czerwca i 21 września 1999 r.) uznano za konieczne przystąpienie do
programu wdrożenia systemów zarządzania jakością w geodezji i kartografii. 4 lutego 2000 r. podjęto ustalenia dotyczące wspólnego projektu GUGiK, KBN i Związku, którego celem będzie utworzenie jednostki certyfikującej przy Instytucie Geodezji i Kartografii
w Warszawie. Jednolitym systemem zarządzania jakością zgodnym
z normą ISO 9001 miały być objęte ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Związek poprzez Zarząd monitorował postęp prac
przy realizacji projektu celowego, który współfinansował. 20 listopada
2002 r. nastąpił komisyjny odbiór III etapu, w którym brali udział przedstawiciele Związku dr Alicja Dorzak i Zbigniew Mechliński. Zarząd wyznaczył Zbigniewa Mechlińskiego na członka Rady Zarządzającej

przy Ośrodku Certyfikowania Jakości w Geodezji i Kartografii. Ośrodek uzyskał certyfikat 1 października 2002 r. na cztery lata. Zsynchronizowany proces wdrażania systemów zarządzania jakością
w ośrodkach dokumentacji i firmach geodezyjnych ma przynieść korzyści obu stronom. Długi okres realizacji projektu spowodował, że
kilka przedsiębiorstw wyprzedziło finał projektu, czyli uzyskanie certyfikatu przez Ośrodek stworzony na potrzeby branży, zdobywając
certyfikaty za pośrednictwem innych instytucji. ISO odegra istotną
rolę w podniesieniu poziomu obsługi klientów i uproszczeniu procedur obsługi firm w ośrodkach.

n ISO – wynegocjowanie i uzyskanie od Instytutu Geodezji i Kartografii konkretnej i preferencyjnej dla członków Związku oferty
cenowej certyfikacji przedsiębiorstwa geodezyjnego (2003 r.).
n Przedstawiciele firmy brokerskiej ENERGO Inwest Broker S.A.
zaprezentowali członkom Związku metody działania i możliwoś
ci w zakresie wynegocjowania najlepszej oferty ubezpieczenia OC
dla firm zrzeszonych w organizacji. Obie strony zadeklarowały wolę
dalszej współpracy (2004 r.).

Strona internetowa Związku

n Związek włączył się w organizację obchodów 60-lecia państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz GUGiK.
Z okazji tego jubileuszu Zarząd wystąpił o odznaczenia dla członków Związku (2005 r.).

Szef Zarządu Geografii Wojskowej płk Eugeniusz Sobczyński dekoruje medalami „Za zas
ługi dla obronności kraju”: Ludwika Będkowskiego, Ryszarda Matuszkowiaka oraz Jana
Malickiego, Zegrze, 12 maja 2003 r.
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Prognoza kierunków rozwoju

n W związku z dużymi przetargami ogłaszanymi przez ARiMR
i GUGiK, wcześniej dotyczących LPIS-u, zdjęć lotniczych i ortofotomapy, a ostatnio kontroli zasiewów, wektoryzacji i IPE, a także prac
kartograficznych (TBD, VMap Level 2 i 3), Zarząd zaangażował się
w proces organizacji konsorcjów składających się z firm zrzeszonych w Związku, które w sposób bezkonfliktowy mogłyby realizować
zadania przetargowe. Temu właśnie problemowi poświęcone były
3 nadzwyczajne walne zgromadzenia zwołane przez Zarząd.
n 17 stycznia 2008 r. przedstawiciele Związku uczestniczyli
w Kongresie Pracodawców, podczas którego miały miejsce wystąpienia premiera i wicepremiera ds. gospodarki. Pracodawcy przekazali swoje postulaty.
n Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd (2009 r.) do monitorowania i współdziałania z GGK w promocji polskiej geodezji
jako całej branży – tj. zarówno administracji, jak i wykonawstwa geodezyjnego, np. poprzez wykonanie profesjonalnego filmu o zadaniach i możliwościach branży. Idea zawarta w tym wniosku została
omówiona w trakcie spotkania z GGK. Opracowaniem i sfinansowaniem filmu promocyjnego zajmie się Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Związek zaś może pełnić funkcję doradczą i wspomagającą.
n Związek po wielu miesiącach dyskusji przyjął kodeks etyki zawodowej (2010 r.).
n Radca prawny Maciej Kamieniarz przeprowadził szkolenie
z zakresu odpowiedzialności zarządów spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (Darłówko, 10-12 maja 2011 r.).
n Zarząd został zobowiązany do podjęcia we współpracy z GUGiK działań dotyczących opracowania ankiety inwentaryzującej zasób państwowy w zakresie katastru nieruchomości, co pozwoliłoby
zdefiniować i określić nakłady finansowe niezbędne na planowane
prace katastralne (Hucisko, 2011 r.).
n Polska Geodezja Komercyjna postanowiła ufundować 3 doroczne nagrody w wysokości 1000 zł dla absolwentów studiów
geodezyjnych i kartograficznych. Zarząd opracuje zasady przyznawania nagrody.
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Obchody 60-lecia Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii zorganizowano 23 czerwca 2005 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczys
tość była okazją do nadania zasłużonym geodetom wysokich odznaczeń państwowych. Wśród
odznaczonych znaleźli się m.in. członkowie
Związku Zbigniew Mechliński oraz Zbigniew
Głogowski (na fot. pierwszy z prawej)

Czy wiele lat temu, kiedy zakładaliśmy nasz Związek, mogliśmy
przypuszczać, że przetrwa on w dobrej kondycji 20 lat? Że nadal
będzie nie tylko aktywnie działał na rzecz ludzi i firm w nim zrzeszonych, ale też współpracował z: administracją publiczną, innymi organizacjami geodezyjnymi i uczelniami wyższymi? Wreszcie, że stanie
się reprezentantem interesów niemal całej branży geodezyjnej? Dlatego zwracam się nie tylko do założycieli Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, ale też do innych osób
i organizacji mających na względzie dobro geodezji.
Współpracowaliśmy przez cały czas z głównymi geodetami kraju.
Mamy dla nich głęboki szacunek. To nasza organizacja – kiedy Ministerstwo Budownictwa chciało zlikwidować Główny Urząd Geodezji
i Kartografii – wynegocjowała pozostawienie go w strukturach państwa. To my domagaliśmy się, i czyniliśmy to skutecznie, by GUGiK
przeniesiono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Działaliśmy zawsze spokojnie, z poszanowaniem zarówno geodetów, jak i osób czy instytucji, z którymi negocjowaliśmy dobre rozwiązania dla naszej branży. Choć potrafiliśmy bronić swojego zdania, nigdy nie stawialiśmy naszych postulatów w taki sposób, żeby
przekreślać porozumienie z kimkolwiek, kto był do niego gotowy.
Czy ktoś dzisiaj pamięta, że za kadencji dr. inż. Remigiusza Piotrowskiego udało się nam wynegocjować z Ministerstwem Finansów
niepłacenie przez kilka lat podatku VAT od usług geodezyjnych? To
był ogromny sukces głównego geodety kraju i naszego Związku.
Wspólnie z GiG i ZGIG opracowaliśmy też projekt nowego prawa
geodezyjnego. Jest on nadal aktualny i gotowy do wykorzystania.
Nasza odpowiedź na powstanie wolnego rynku usług geodezyjnych to bycie razem. W naszych firmach absolwenci wyższych uczelni mogli – i nadal mogą – zatrudniać się na umowę o pracę, korzys
tać z funduszu socjalnego, ze szkoleń i spokojnie pracować aż do
emerytury. I za to należą się zarządom i prezesom przedsiębiorstw
zrzeszonych w Związku słowa uznania i podziękowania. Wolny rynek
niósł ze sobą różne zagrożenia i miewał różne oblicza. W naszych
firmach, działających w otoczeniu wolnorynkowym i stosujących się
do wolnorynkowych zasad, było to zawsze oblicze ludzkie.
Ale i dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, zadajemy sobie pytanie:
Dokąd zmierzasz polska geodezjo? Co dalej z naszym Związkiem?
Wielu z nas, pracodawców, zastanawia się nad przyszłością polskiej
nauki czy kształcenia absolwentów. Dlaczego tak bardzo odczuwamy niepewność jutra, mając pośród siebie tak wielu doskonałych
geodetów? Czy nie dlatego, że przez ponad 20 lat nie potrafiliśmy
doprowadzić do uchwalenia nowego prawa geodezyjnego?

Mapa 3D miasta

Skanowanie z helikoptera
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Skaning lotniczy

Nam, prezesom, przybyło przez te lata siwych włosów. Zdobyliś
my niebagatelne doświadczenia, ale też często stargaliśmy siły
i zdrowie. Będzie to wpływać na dalsze losy niektórych firm zrzeszonych w Związku. Tam, gdzie nie wychowaliśmy sobie następców,
pojawią się dążenia do ograniczenia zatrudnienia, być może do
zmniejszenia zakresu zadań i asortymentów wykonywanych prac.
Jestem optymistą. Sądzę, że – wbrew niektórym opiniom – rola
Związku w przyszłości znacznie wzrośnie. Potrzebna jednak będzie do tego gotowość na pewne zmiany organizacyjne, które należy przygotować i zaakceptować. Wymusi je sytuacja. Dzisiaj nie da
się przecież już wykonać skomplikowanych zleceń w krótkim czasie i bez współpracy z innymi. Wiele zadań będą podejmowały konsorcja, i dobrze, gdyby to były nasze konsorcja. Najłatwiej przecież
o współpracę w ramach struktur już istniejących. W działaniach wielkie znaczenie będzie miała współpraca techniczna. Nie ma bowiem
dzisiaj jednej firmy, która dysponuje wszystkimi nowoczesnymi narzędziami pracy, uniwersalnym oprogramowaniem czy technologiami. Nadal więc powinniśmy jedni od drugich się uczyć i najlepiej czynić to w ramach Związku. Geodezja nas potrzebuje!
Do wielu decydentów nie dotarło jeszcze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, skąd można pozyskać środki na projekty, nie tylko na rozwój naszych firm, ale także na dofinansowanie zleceń. Obawiam się,
że bez naszej ingerencji ten stan szybko się nie zmieni. Deklarujemy
więc chęć współpracy przy tworzeniu projektów unijnych. Jesteśmy
na to wręcz skazani, bo nietrudno przewidzieć, że krajowych zleceń wkrótce zabraknie. Trzeba więc będzie szukać pracy także poza
granicami kraju. Z racji członkostwa w strukturach Unii Europejskiej
i doświadczenia mamy do tego prawo. Przecież już w latach 80.
XX wieku wiele naszych firm i wielu kolegów pracowało za granicą.
Abyśmy jednak mogli brać udział w realizacji i tworzeniu projektów
unijnych, muszą się zmienić relacje administracji z wykonawstwem
geodezyjnym. Administracja musi postawić na jakość.
Na stanowisku głównego geodety kraju potrzebujemy przywódcy-entuzjasty, który pociągnie za sobą już nie pojedynczych ludzi,
ale większość geodetów (zatrudnionych w administracji, w uczelniach i w przedsiębiorstwach), który nakłoni ich do zgody, do współpracy i stabilizacji.
Nie mogę nie wspomnieć o patologiach w naszej branży. Myślę
tu o wielomiesięcznych kontrolach operatów w kolejowych ośrodkach dokumentacji, o dużej dowolności w stosowaniu cenników za
opłaty w różnych powiatowych ośrodkach, o braku dostępu firm komercyjnych do scaleń, o przejmowaniu części zadań wykonawstwa
geodezyjnego przez administrację, o istnieniu obok siebie: geodezji
nadzorowanej przez GUGiK, geodezji kolejowej, rolnej i wojskowej.
To tylko wybrane z organizacyjnych nieprawidłowości, z którymi od
1989 roku nie umieliśmy sobie poradzić. Mimo to jestem przekonany, że polskie firmy geodezyjne będą się wzajemnie wspierać i rozwijać. Geodeci staną się dla siebie bardziej życzliwi, a do zarządzania geodezją (i do codziennej pracy w niej) będą się zgłaszać osoby
uczciwe i kompetentne.
Życzę dobrego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności wszystkim tym, którzy codziennie wykonują niewdzięczną, mrówczą i pełną
wyrzeczeń pracę. A takich jest pośród nas najwięcej...

Związek w prasie

n 14.12.1994 r. w dodatku do TRYBUNY – „Polskie Drogi” zamieszczono artykuł „Rola geodetów w programie budowy autostrad
w Polsce”.
n 12.03.1995 r. w „Przeglądzie Technicznym” nr 11 opublikowano
artykuł „Autostradą wytyczoną przez geodetów bliżej i szybciej do
Europy”.
n Luty 2002 w „Gospodarce Wodnej” opublikowano artykuł „Przekroje poprzeczne dolin rzek”, Krystian Piechowiak, Janusz Wiśniewski.

Miesięcznik GEODETA:
n Styczeń 1996 – Więcej wolnego rynku – Rola administracji geodezyjnej w kształtowaniu wolnego rynku usług geodezyjno-kartograficznych, Ludwik Będkowski.
n Sierpień 1998 – Pracodawcy o gospodarce rynkowej, wywiad
Zbigniewa Leszczewicza z Ludwikiem Będkowskim, prezesem, i Andrzejem Dyją, wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych.
n Czerwiec 2003 – Zatrzymać spadek produkcji, Katarzyna Pakuła-Kwiecińska rozmawia z Waldemarem Klockiem, nowo wybranym prezesem KZPFGK.
n Styczeń 2004 – Absolwent: zło konieczne czy nadzieja?, Waldemar Klocek.
n Październik 2007 – Lista pobożnych życzeń, Uwagi do opracowania pt. Założenia nowego Prawa geodezyjnego i zmian w prawie związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej, Waldemar
Klocek.
n Czerwiec 2008 – Nowe tory dla geodezji, Głosy w dyskusji nad
projektem Prawa geodezyjnego autorstwa Federacji Organizacji
Przedsiębiorców Geodezyjnych, Waldemar Klocek, Sławomir Leszko.
n Listopad 2009, PGK: od ARiMR i etyki po monopole, Polska
Geodezja Komercyjna
n Czerwiec 2004, Czerwiec 2005, Wrzesień 2006, Czerwiec
2008, Lipiec 2009, Czerwiec 2011 – Roczne wyniki finansowe firm
zrzeszonych w PGK opracowane przez Jadwigę Sowę.

Waldemar Klocek

Skaning naziemny
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GEOPROJEKT Sp. z o.o.
Warszawa
Od wielu lat prowadzimy pomiary na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina

Marian Strzelec
prezes
W działalności na wybitnie trudnym rynku usług w dziedzinie geodezji inżynieryjnej znakomicie pomaga nam przynależność do Polskiej Geodezji Komercyjnej. Bardzo cenna jest możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz świadomość, że
można liczyć na współpracę przy realizacji dużych i skomplikowanych prac.

Rok założenia firmy: 1952
Przychody (2010 r.): 5,1 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 51 osób
Oferta: n Geodezyjna obsługa inwestycji, w tym: mapy do celów projektowych,
inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, pomiary specjalne, monitoring
odkształceń i przemieszczeń, geodezyjna
dokumentacja powykonawcza, n mapy
do celów prawnych, n dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz geotechniczna
Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
i Geologiczno-Fizjograficzne
GEOPROJEKT Sp. z o.o.
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel. 22 620 23 81
faks 22 620 68 35
biuro@geoprojekt-warszawa.pl
www.geoprojekt-warszawa.pl

O firmie | Nasza firma kontynuuje tradycje Przedsiębiorstwa Państwowego „Geoprojekt”, które założono w 1952 r. w celu wykonywania obsługi geodezyjnej i geotechnicznej na rzecz jednostek
podległych resortowi budownictwa. Po zmianie ustroju w 1989 r.
przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane. Od 1 listopada 1994 r.
działamy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której
udziałowcami są obecni i byli pracownicy.
Działalność firmy koncentruje się głównie na geodezji inżynieryjnej
oraz geotechnice i geologii inżynierskiej. Nasi pracownicy wykonywali wiele prac z zakresu geodezji i geotechniki. Do ciekawszych
zleceń należały:
n odtworzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej metodami geodezyjnymi spalonego Teatru Narodowego w Warszawie,
n inwentaryzacja wnętrz Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (we
współpracy z Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym),
n obsługa geodezyjna i geotechniczna projektowania i budowy rurociągów dalekosiężnych,

Asortyment prac w 2010 r.

Inne
20%
Obsługa
inwestycji
80%

n obsługa geodezyjna budowy i utrzymania kawernowych podziemnych magazynów gazu,
n obsługa geodezyjna budowy części stacji i szlaków I linii metra
w Warszawie,
n kompleksowe prace geodezyjne na rzecz PP Porty Lotnicze, Uniwersytetu Warszawskiego, elektrociepłowni warszawskich,
n obsługa geodezyjna i geotechniczna rozbudowy Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
n obsługa geodezyjna budowy trasy S8 węzeł Konotopa – węzeł
Prymasa Tysiąclecia w Warszawie,
n sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu Stadionu Narodowego Warszawie.

Nasi partnerzy | Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,
Vattenfall Heat Poland SA, Uniwersytet Warszawski, Stora Enso Poland SA, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Gospodarki Nieruchomościami, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Investgas SA, PRG Metro,
Budimex SA, Strabag, Mostostal Warszawa SA, Warbud SA

Nasi geodeci na budowie Stora Enso Poland Zakład Celulozy i Papieru w Ostrołęce oraz przy obsłudze nowej linii
tramwajowej w Warszawie
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Geomar SA Szczecin

Nasze opracowanie – numeryczny model terenu Gór Stołowych

Zbigniew Mechliński
prezes
Na rynku zamówień publicznych nie sposób „walczyć” dzisiaj samodzielnie. Bardzo często tworzymy konsorcja umożliwiające nam zwiększenie potencjału technicznego, ekonomicznego czy kadrowego. Konsorcjum to jednak nie tylko sposób na zdobycie zamówienia. Konsorcjum to zaufanie do partnera, którego znamy na ogół wiele lat, na którym
możemy polegać nawet wtedy, gdy nie wszystko zapisaliśmy w umowie. Pozwala nam to
od wielu lat skutecznie funkcjonować na rynku.

Rok założenia firmy: 1990
Kapitał akcyjny: 1,56 mln zł
Przychody (2010 r.): 20 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 120 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Dane teleadresowe:

Geomar Spółka Akcyjna Szczecin
70-487 Szczecin
ul. Piotra Skargi 23
tel. 91 432 49 00
faks 91 432 49 01
geomar@geomar.pl,
www.geomar.pl
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Historia | Spółka akcyjna Geomar została założona w marcu
1990 r. przez 10 akcjonariuszy, w większości byłych pracowników
OPGK w Szczecinie, którzy nie brali udziału w procesie prywatyzacji tej państwowej firmy. W efekcie nasza spółka budowana była od
podstaw ze środków własnych założycieli. Pierwszy komputer kupiliśmy po roku działalności.
Pierwsze zaawansowane technologicznie prace spółki (1994-97) to
systemy GIS dla dwóch parków narodowych: Wolińskiego i Słowińskiego, obejmujące w swej treści pełne plany ochrony. Kolejny milowy krok to kompleksowa mapa numeryczna elektrowni Dolna Odra
(1995 r.), którą prowadzimy do chwili obecnej, oraz wdrożenie technologii obserwacji satelitarnych do zakładania poziomych i wysokoś
ciowych osnów geodezyjnych (1999 r.). W 1996 r. Geomar SA poszerzyła działalność o projektowanie sieci teletechnicznych. Pierwsze
prace realizowane były na rzecz TP SA, następne dla Netii, Polkomtela
i innych operatorów telekomunikacyjnych. Główne projekty to magistrale światłowodowe. W 2000 r. spółka wdrożyła normy jakościowe
ISO 9001:2008 w całym zakresie prowadzonej działalności.
W latach 2000-01 odgrywaliśmy wiodącą rolę w projekcie realizowanym na rzecz Banku Światowego pn. „Pomiar przekrojów dolinowych dorzecza rzek Odry i Wisły”, będąc twórcą technologii
oraz kierując nadzorem informatycznym i jakościowym. W wykonanie zadania zaangażowanych było kilkanaście firm geodezyjnych
wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku. Projekt realizowany w skrajnych warunkach atmosferycznych zakończył się pełnym sukcesem
– powstał materiał do modelowania zagrożeń powodziowych w dolinach głównych rzek Polski.
Lata 2002-03 to opanowanie i wdrożenie technologii przetwarzania cyfrowych zdjęć lotniczych i satelitarnych. Aktualnie Geomar SA
posiada linie technologiczne na najwyższym światowym poziomie
zapewniające wysoką precyzję i automatyzację prac. Umożliwia to
firmie m.in. wejście na rynki zagraniczne oraz wykonywanie zleceń

na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym
samym okresie przeprowadzono wdrożenie technologii wykonywania map topograficznych w skali 1:10 000 uwieńczone otrzymaniem
w 2004 r. certyfikatu GUGiK. Na bazie zdobytych doświadczeń w kolejnych latach zrealizowaliśmy liczne opracowania w zakresie TBD.
Od roku 1995 Geomar SA specjalizuje się w projektowaniu i budowie systemów dla przedsiębiorstw energetycznych. Doprowadziło to
do partnerskich umów z firmami skandynawskimi, najpierw z Digpro ze Sztokholmu, a następnie ze szwedzkim oddziałem koncernu
ABB. Od 15 lat firma rozwija te systemy, które z projektów typowo
GIS-owych przerodziły się w kompleksowe systemy informatyczne
zarządzania majątkiem koncernów energetycznych. Wdrożyliśmy je
w Szczecinie, Płocku i Toruniu. Podobne systemy budujemy także
dla polskich i skandynawskich firm telekomunikacyjnych. Od 2006 r.
współpracujemy również z wykonawcami budowy i modernizacji linii
kolejowych oraz dróg ekspresowych i autostrad.

Drogę krajową S3 tyczyliśmy...

O firmie | W latach 2005-07 spółka była członkiem grupy kapitało-

wej ComputerLand SA, od 2007 roku 83% akcji Geomar SA należy
do Sygnity SA. Ze względu na swoje powiązania kapitałowe jesteś
my uznawani w nomenklaturze PARP za firmę dużą. Uniemożliwia to
nam w praktyce korzystanie z funduszy unijnych, w szczególności
w programie „Innowacyjna gospodarka”. Pomimo tych ograniczeń
Geomar również stara się cały czas uczestniczyć w pełnym asortymencie prac dostępnych firmie geodezyjno-informatycznej.
Przez cały okres działalności współpracujemy z polskimi uczelniami: AGH w Krakowie, Politechniką Szczecińską, Uniwersytetem
Szczecińskim, Politechniką Warszawską, a także Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie. Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne wyposażenie i stosowane technologie pozwalają firmie na
współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

...i niwelowaliśmy
Asortyment prac w 2010 r.

Oferta | n Opracowania na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych

i satelitarnych dla potrzeb ochrony środowiska, katastru i inwestycji,
n przetwarzanie danych z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego, n cyfrowe mapy wielkoskalowe, n geodezyjna obsługa
inwestycji liniowych, n modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
n inwentaryzacja technicznego uzbrojenia terenu, budowa GESUT,
n projektowanie i wdrażanie Systemów Informacji Przestrzennej
(GIS), n opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz
VMap Level 2, n projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami sieciowymi, n projekty budowlano-wykonawcze sieci teletechnicznych.

Inne
25%

EGiB
20%

Obsługa
budownictwa
35%
GIS
20%
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MPG Łódź

Siedziba spółki znajduje się w zabytkowym budynku w centrum Łodzi

Grzegorz Ignaciuk
prezes
Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, od czterech lat certyfikowanym przez
Krajową Izbę Gospodarczą tytułem Fair Play. Naszą najsilniejszą stroną jest opracowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla inwestycji drogowych i kolejowych oraz geodezyjna obsługa tych inwestycji. Mamy również ogromne doświadczenie w budowie baz
danych: ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, a także numerycznej mapy
zasadniczej, zdobyte podczas budowy Systemu Informacji o Terenie dla Łodzi.

Rok założenia firmy: 1950
Przychody (2010 r.): 15,6 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 85 osób
Oferta: Wszelkie dokumentacje i usługi
geodezyjne niezbędne do przygotowania
i realizacji inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego,
wodnego, drogowo-mostowego, kolejowego, instalacyjnego itp. w technologii
tradycyjnej i numerycznej oraz opracowania na potrzeby systemów informacji
przestrzennej
Dane teleadresowe:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Sp. z o.o.
ul. 6 Sierpnia 5,
90-606 Łódź
tel. 42 636 10 65;
tel./faks 42 633 13 02,
mpg@mpg.lodz.pl
www.mpg.lodz.pl

O firmie | Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi powstało
w 1950 r. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią w formie akcjonariatu pracowniczego nastąpiło w 1992 r. Spółka
kontynuuje tradycje i dobrą markę dawnego przedsiębiorstwa, stawia
na ciągły rozwój i wprowadza do produkcji nowoczesne technologie.
Projekty realizowane w ostatnich latach to:
n SIT dla miasta Łodzi (założenie numerycznej mapy zasadniczej,
modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali),
n mapa do celów projektowych z modelem terenu 3D, mapy prawne
podziałowe dla drogi ekspresowej S8 (odc. od węzła Łódź Południe
do granicy powiatu sieradzkiego) i drogi krajowej nr 1 (Trasa Górna
w Łodzi),
n mapa do celów projektowych z modelem terenu 3D dla drogi ekspresowej S8 (odc. Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka i węzeł
Wrocław – granica powiatu sieradzkiego),
n mapa do celów projektowych z modelem terenu 3D dla węzła autostradowego A1 – A2, a także autostrady A1 Południe (odc. węzeł
Stryków – węzeł Tuszyn),
n tematyczne mapy komunikacyjne,
n mapy z projektem podziału nieruchomości do celów prawnych dla
rozbudowy dróg wojewódzkich nr 714 i 708,
n modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb LPIS dla
powiatów: łowickiego, częstochowskiego, lublinieckiego, zawierciańskiego,
n mapa do celów projektowych dla autostrady A1 (długość 65 km).

Asortyment prac w 2010 r.
Mapy do projektu,
pomiary
realizacyjne
25%
Mapy do celów
prawnych
35%

Geodezyjna obsługa budowy dróg to znaczna część naszych zleceń

Nasza strona internetowa
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SIT, EGiB
40%

Młodzi pracownicy czerpią doświadczenie od swych starszych kolegów
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OPGK GEOMAP
Zielona Góra
Stanisław Soszka
prezes
Celem naszej działalności jest zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów w zakresie
kompleksowej, rzetelnej i terminowej obsługi. Stosowanie nowoczesnych technologii
i profesjonalizm załogi gwarantują wysoki poziom wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.
Prezes firmy i jego zespół
Rok założenia firmy: 1961
Przychody (2010 r.): 3,8 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 57 osób
Oferta: n Geodezyjna obsługa inwestycji
oraz badanie przemieszczeń budynków
i budowli, n opracowanie map zasadniczych i topograficznych, n modernizacja
ewidencji gruntów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opracowywanie
dokumentacji do celów prawnych,
n wykonywanie map do celów projektowych, n zakładanie szczegółowych osnów
poziomych i wysokościowych, n opracowania dla terenów zamkniętych

O firmie | Firma istnieje od 1 stycznia 1961 r., w 1991 roku została

przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na rozwój firmy niewątpliwy wpływ miała inwestycja z początku lat 90., kiedy to – jako jedni z pierwszych
w kraju – kupiliśmy trzy odbiorniki GPS i wprowadziliśmy do oferty zakładanie poziomych osnów szczegółowych metodą statyczną.
Zaowocowało to otrzymaniem zleceń na założenie osnów metodą
GPS na terenie zachodniej Polski. Wykonywaliśmy mapy do celów
projektowych dla tak ważnych inwestycji, jak autostrady A4 i A2 oraz
modernizacja linii kolejowych E30 i E65. Przekształciliśmy mapy
będące w zasobach MON z postaci analogowej do numerycznej.
Od stycznia 2009 r. dysponujemy świadectwem bezpieczeństwa
przemysłowego pierwszego stopnia stwierdzającym, że firma posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z odnowieniem ewidencji gruntów i budynków. Uczestniczymy

Ekipa pomiarowa w terenie

Dane teleadresowe:

Asortyment prac w 2010 r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
65-625 Zielona Góra
ul. Krośnieńska 3
tel. 68 326 21 62,
faks 68 326 23 59
68-200 Żary, ul. Żabikowska 1
tel./faks 68 374 34 76
geomap@geomap.pl
www.geomap.pl

Pracownicy zespołów polowych przed wyjściem w teren
w realizacji projektu GBDOT – opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych województwa lubuskiego oraz TERYT 2 dla województwa śląskiego.

Nasi zleceniodawcy | n GUGiK, n Ministerstwo Obrony Narodowej,

W pracowni kameralnej królują kobiety
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n GEOPOZ Poznań, n organy administracji samorządowej, n Trans
projekt Gdańsk, oddział w Szczecinie, n Kronopol Żary.

Inne
26%
Obsługa inwestycji
2,5%

Egib
36,3%

GIS
35,2%
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PPGK SA Warszawa

Nowoczesna siedziba firmy przy ul. Przyce w Warszawie

JERZY SOŁTYS
prezes
PPGK SA to firma nowoczesna, dobrze wyposażona i zorganizowana, przygotowana do
realizacji wszystkich asortymentów robót geodezyjnych i kartograficznych. Mając nowoczesny sprzęt i narzędzia, korzysta z zaawansowanych technologii, nie zaniedbując ich rozwoju i dopasowywania do bieżących potrzeb.

Rok założenia firmy: 1950
Kapitał zakładowy: 640 tys. zł
Zatrudnienie (2010 r.): 70 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Oferta: n cały asortyment prac geodezyjno-kartograficznych, w tym: zakładanie osnów geodezyjnych wysokościowych
i poziomych, modernizacja ewidencji
gruntów i budynków, wykonywanie map
do celów projektowych oraz cywilnych
i wojskowych map topograficznych, bazy
GIS, ortofotomapy i DTM,
n usługi poligraficzne: druk książek,
broszur itp. z pełną obsługą cyklu wydawniczego,
n serwis, rektyfikacja i atestacja sprzętu
geodezyjnego

Historia | Za datę powstania firmy przyjmuje się rok 1950, kiedy to

powołano do życia Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne oraz
Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii. W 1975 r. w wyniku połączenia tych jednostek i włączenia do nich Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (PPGK). Kolejna duża zmiana
– prywatyzacja firmy – nastąpiła w 2000 r. Spółka akcyjna rozpoczęła działalność 21 czerwca 2000 r. z chwilą wykupienia na własność
majątku przedsiębiorstwa państwowego i stała się jego prawnym
następcą.
Nie sposób wyliczyć wszystkich prac wykonanych przez załogę
PPGK w ciągu tych sześciu dekad. W latach 50. na przedsiębiorstwo nałożone zostały m.in. zadania związane z realizacją narodowych planów gospodarczych, a jednym z ważniejszych było założenie osnowy poziomej i wysokościowej na terenie całego kraju. Sieć
astronomiczno-geodezyjna, sieć triangulacyjna, poligonizacja, sieć
niwelacyjna I i II klasy to dzieło pracowników PPGK.

Dane teleadresowe:

Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka Akcyjna
01-252 Warszawa
ul. Przyce 20
tel. 22 832 80 02;
faks 22 532 80 03
dyr1@ppgk.com.pl
www.ppgk.com.pl
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Prace fotogrametryczne wykonujemy w nowoczesnych technologiach

Firma wdrożyła także pionierską metodę wykonania mapy sytuacyjnej (1:5000) na podkładzie fotogrametrycznym, która była wykorzystywana przy zakładaniu ewidencji gruntów na terenie całego kraju. W PPGK podjęto pierwsze udane próby zautomatyzowania prac
geodezyjnych. W 1961 r. uruchomiono Stację Maszyn Analitycznych
firmy Aritma, której głównym zadaniem było mechaniczne wykonywanie operatów ewidencji gruntów. Na lata 70. przypadł rozwój
opracowań fotogrametrycznych, choć już w 1953 r. w przedsiębiorstwie uruchomiono grupę fotolotniczą. Zdjęcia lotnicze, wykonywane przez PPGK od 1954 r., objęły obszar niemal całego kraju.
Wielkim rozdziałem w historii firmy są opracowania topograficzne.
W latach 1956-74 przedsiębiorstwo wspólnie z Zarządem Topograficznym Wojska Polskiego wykonało ponad 17 tys. arkuszy takich
map. Geodeci z PPGK obecni byli także przy wznoszeniu wielkich
polskich inwestycji, jak chociażby: Huty Warszawa, Zakładów Mechanicznych w Ursusie, zapory w Dębem, Centralnej Magistrali Kolejowej. Dużym segmentem działalności były prace eksportowe realizowane m.in. w Iraku, Libii, ZSRR, NRD, Turcji, Grecji, najpierw pod
szyldem central handlu zagranicznego, a potem samodzielnie.
W 1984 r. utworzono w PPGK Pracownię Fotointerpretacji i Opracowań Specjalnych. Do najważniejszych zadań wykonanych w pracowni w latach 1975-85 na bazie zdjęć lotniczych należały mapy:
Zagłębia Miedziowego „Lubin”, Lubelskiego Zagłębia Węglowego,
aglomeracji gdańskiej, obiektów „Olsztyn” i „Ciechanów”.

Zajmujemy się atestacją sprzętu pomiarowego...

O firmie | W ostatnich latach przedsiębiorstwo wykonało m.in.: mo-

dernizację ewidencji gruntów i budynków dla kilku warszawskich
dzielnic, modernizację osnowy wysokościowej II klasy na terenie
czterech województw, a także zajmowało się zintegrowaniem podstawowej osnowy geodezyjnej ze stacjami sieci ASG-EUPOS (na
zlecenie GUGiK). Kolejnymi zadaniami były: opracowanie mapy do
celów projektowych na potrzeby drugiej linii metra w Warszawie oraz
budowa i modernizacja baz LPIS zlecona przez ARiMR.
W dalszym ciągu mocną stroną PPGK jest kartografia, oczywiście
w formie opracowań cyfrowych. Spółka wykonywała prace m.in. na
potrzeby Bazy Danych Obiektów Topograficznych, w tym założenie,
harmonizację i aktualizację danych georeferencyjnych dla obszaru woj. mazowieckiego oraz opracowanie elementów referencyjnej
bazy danych w ramach projektu Geoportal2 realizowanego przez
GUGiK. Cyfrowe mapy i NMT wykonano na zlecenie firmy Bau Development GmbH w związku z pracami projektowymi dla odcinka autostrady A2, a także dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie do opracowania modelu koryta Wisły.

...skanowaniem, plotowaniem...

...usługami poligraficznymi i drukiem książek
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OPGK Opole

Naszą specjalnością są opracowania 3D instalacji przemysłowych

WOJCIECH BĘDKOWSKI
prezes
Profesjonalizmu uczymy się od 1955 r., najpierw w przedsiębiorstwie państwowym, a od
1992 r. – w samodzielnej spółce. Przez te lata testowaliśmy nasze umiejętności nie tylko
w kraju, ale i na świecie. Założyliśmy, że nasze usługi muszą spełniać najostrzejsze kryteria
ocen rynkowych, czego potwierdzeniem są dobre referencje od zleceniodawców. Gwarantujemy wykonanie zleceń solidnie, fachowo i w terminie. Wysoka jakość prac przedkłada
się bowiem na prestiż OPGK, a ten jest dla nas zbyt cenny, by lekkomyślnie nim szafować.

Początek działalności firmy: 1955
Przychody (2010 r.): 12 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 68 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Oferta: n geodezyjne osnowy poziome
i wysokościowe, n mapy analogowe i numeryczne, n systemy integrujące mapy
numeryczne z tekstowymi bazami danych,
n geodezyjna obsługa budownictwa,
n podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
n pomiary odkształceń i przemieszczeń
budowli, inwentaryzacja budowlana, opracowania modeli przestrzennych obiektów
oraz instalacji przemysłowych, n skanowanie map i dokumentów, reprodukcja
Dane teleadresowe:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
ul. Rybacka 15
45-003 Opole
tel. 77 423 45 00; faks 77 423 45 20
biuro@opgk.opole.pl
www.opgk.opole.pl
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Historia | OPGK Sp. z o.o. w Opolu wywodzi się od skromnej grupy

pomiarowej Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego z Wrocławia złożonej z absolwentów AGH w Krakowie i pierwszych absolwentów Technikum Geodezyjnego w Opolu. Grupa ta rozpoczęła prace na Opolszczyźnie w 1955 r. Rok później powstał w Opolu
Wydział Produkcyjny katowickiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Gospodarki Komunalnej „Południe”. 1 stycznia 1959 r. jako samodzielna jednostka zaczęło działać w Opolu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej. W ramach integracji
branży geodezyjnej 1 stycznia 1974 r. powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne wzmocnione zasobami pracowni geodezyjnych z Brzegu, Nysy, Opola i Raciborza. W wyniku
zmian ustrojowych, które nastąpiły w kraju w 1989 r., oraz z woli załogi 1 sierpnia 1992 r. państwowe przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem pracowników.
Pierwszymi pracami wykonywanymi w latach 50. i 60. były: triangulacja lokalna, poligonizacja i niwelacja techniczna oraz mapy Opola
i Raciborza. Kolejne zadania to mapy zasadnicze wszystkich miast
Opolszczyzny. Wykonaliśmy również geodezyjną inwentaryzację
urządzeń podziemnych Opola, Nysy, Brzegu i Raciborza. Dostarczyliśmy podkłady dla ważnych inwestycji naszego regionu: zbiornika
wodnego w Głębinowie, Metalchemu w Opolu, osiedli mieszkaniowych w województwie, Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie.
Na wielu z tych budów prowadziliśmy geodezyjną obsługę inwestycji.
W drugiej połowie lat 70. przedsiębiorstwo wykonywało pomiary technikami fotogrametrycznymi, zarówno lotniczymi (mapa), jak
i naziemnymi (inwentaryzacje architektoniczne, pomiary odkształceń). W latach 80. założyliśmy osnowy poziome II klasy na obszarze
prawie całego województwa. Kilkunastu naszych pracowników było
na kontraktach zagranicznych w siedmiu krajach na trzech kontynentach.

Na obsłudze jazu w Opolu

Lata 90. to postępująca specjalizacja firmy, na szerszą skalę zaczęliśmy obsługę budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, rozwijamy usługi w zakresie map numerycznych, SIP oraz pomiarów
przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Na uwagę zasługują wieloletnie pomiary osiadań i przemieszczeń prowadzone
dla Elektrowni Opole.

O firmie | W obecnym stuleciu wdrożyliśmy autorską technologię
globalnego monitorowania i zarządzania zadaniami inwestycyjno-modernizacyjnymi (grant KBN i środki własne), a także technologię
kompleksowej obsługi i nadzoru geodezyjnego prac realizowanych
na kontraktach drogowych. Do tej pory nasza firma prowadziła obsługę ponad 200 km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ponad
400 obiektów mostowych. Utrzymujemy wdrożony w 2001 r. System
Zarządzania Jakością ISO.
W latach 2009-10 rozbudowaliśmy naszą ofertę, zmodernizowaliśmy
wyposażenie i zwiększyliśmy zatrudnienie, wykorzystując przyznane
nam środki unijne na realizację projektu „Optymalizacja procesów:
pozyskiwania, przetwarzania danych, dzięki systemowi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego”.
Przyszłym adeptom sztuki geodezyjnej zapewniamy możliwość
sprawdzenia wyobrażenia o zawodzie, organizując od lat praktyki
dla ostatnich klas Technikum Geodezyjnego. Współpracujemy również z uczelniami wyższymi, m.in. z Politechniką Opolską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Przyrodniczym
we Wrocławiu.

www.opgk.opole.pl

Zespół obsługujący budowę autostrady A2
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OPGK Wrocław

Prace na węźle przesiadkowym przy nowym stadionie we Wrocławiu

Józef Komarnicki
prezes
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław jest wiodącym podmiotem w branży geodezyjnej na Dolnym Śląsku. Spółka powstała w 1991 r. w wyniku
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Siedziba mieści się w centrum Wrocławia,
a pracownie terenowe zlokalizowane są w: Lubinie, Trzebnicy, Lubaniu i Brzegu Dolnym.
Specyfika branży wymusza jednak funkcjonowanie firmy na rynku ogólnopolskim.

Rok założenia firmy: 1949
Przychody (2010 r.): 9,4 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 120 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław
Sp. z o.o.
53-125 WROCŁAW
al. Kasztanowa 18/20
tel. 71 373 23 38; faks 71 373 26 68
sekretariat@opgk.wroclaw.pl
www.opgk.wroclaw.pl
Pracownie terenowe:
Lubań, ul. Bracka 11
tel. 75 722 28 83
Lubin, ul. Odrodzenia 11
tel. 76 844 15 30
Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1
tel. 71 312 07 50

O firmie | Ugruntowana od lat pozycja OPGK Wrocław gwaran-

towała udział przedsiębiorstwa w realizacji projektów dla największych zleceniodawców przemysłu ciężkiego, budownictwa oraz kolei (KGHM Polska Miedź, Feroco SA, PKP SA). Zmiany zachodzące
w gospodarce zmusiły spółkę do aktywnych przekształceń zarówno
własnościowych, jak i w zakresie oferowanego asortymentu usług.
Rozdrobniona początkowo struktura udziałowców ulega systematycznej konsolidacji, co wzmacnia naszą konkurencyjność.
Aktualnie podstawowym obszarem działalności stają się prace realizacyjne w obszarze infrastruktury kolejowej. OPGK Wrocław
ma już od lat wysoką pozycję przy obsłudze modernizacji sieci trakcyjnej. Pełnimy wręcz funkcję eksperta przy realizacji najpoważniejszych projektów, jak chociażby przebudowie trasy kolejowej E59
Wrocław – Poznań czy E65 Warszawa – Gdynia.

Obsługa przebudowy dworca Wrocław Główny

Siedziba firmy przy al. Kasztanowej 18/20
we Wrocławiu

Oferta | n Geodezyjne osnowy podstawowe i szczegółowe, n opra-

cowywanie map wielkoskalowych do celów projektowych, n opracowywanie map tematycznych, n projektowanie i wdrażanie GIS,
n geodezyjna obsługa inwestycji, n geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i terenów eksploatacji górniczej, n kataster
gruntów, budynków, lokali i technicznego uzbrojenia terenu GESUT,
n ewidencja, rozgraniczanie i podziały nieruchomości, n reprodukcja map i innych dokumentów, przetwarzanie do postaci elektronicznej, n komparacja dalmierzy elektrooptycznych, n naprawa
sprzętu geodezyjnego.

Z przodu i z tyłu elektronika
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Od chwili powstania zagłębia miedziowego spółka współpracuje
z KGHM Polska Miedź SA, realizując prace związane z obsługą geodezyjną i badaniem przemieszczeń. Niebagatelną część naszych
zadań stanowią: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja osnów czy konwersja map rastrowych do postaci wektorowej, choć w przypadku zamówień z administracji publicznej kryterium wyboru najniższej ceny skutecznie uniemożliwia uzyskiwanie
zadowalającej rentowności.
Nieustannie pracujemy nad jakością oferowanych usług, czego potwierdzeniem stało się uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2008,
stale modernizujemy technologię wykonywania prac geodezyjnych.
Realizujemy prace zarówno we wszystkich środowiskach programowych, jak i z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod pomiarów, jednoznacznie widząc przyszłość geodezji w geoinformatyce.
Dolny Śląsk jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków w kraju, dlatego staramy się aktywnie wykorzystać wynikające z tego szanse. Inwestycje związane z organizacją mistrzostw Euro 2012 i budową towarzyszącej im infrastruktury są tego przykładem. Stąd nasz udział
m.in. w obsłudze geodezyjnej budowy/przebudowy dworca kolejowego Wrocław Główny oraz węzła przesiadkowego przy nowo wybudowanym stadionie piłkarskim.
Nasze doświadczenia w realizacji wysoce złożonych projektów, wykwalifikowana załoga oraz nowoczesne zaplecze w postaci technologii, sprzętu i oprogramowania pozwalają wierzyć, iż pojawiające
się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego nie dotkną
branży na tyle, by mogło to spowodować regres w jej rozwoju.

Nasi główni klienci | KGHM Polska Miedź, GDDKiA, PKP SA, Feroco SA, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
we Wrocławiu, starostwa powiatowe, Skanska SA, Strabag, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu.

Asortyment prac w 2010 r.
Mapy do celów projektowych
7,4%
Inne
19,1%

Egib
9,9%

Geodezyjna
obsługa
inwestycji
63,6%
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OPGK Gdańsk

Pomiar na punkcie ekscentrycznym ASG-EUPOS

WOJCIECH FRANKOWSKI
prezes
Stoimy u progu społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasza firma, obecnie po „60”, do
świadczyła zmian zachodzących w polskiej gospodarce. Przeszliśmy drogę od struktur
komunistycznych do państwa liberalnego, od gospodarki sterowanej centralnie do rynkowej. Dzięki zaangażowanej i kompetentnej załodze szybko potrafiliśmy zaadaptować się do
nowej rzeczywistości. Dzisiejszy obraz spółki jest wypadkową tradycji i nowych dokonań.

Rok założenia firmy: 1949
Kapitał zakładowy: 319 tys. zł
Przychody (2010 r.): 6,8 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 78 osób
Certyfikat: n System Zarządzania Jakoś
cią ISO 9001:2008, n Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I i III stopnia
Oferta: n zakładanie i modernizacja
osnow y geodezyjnej, n precyzyjne pomiary GPS, n skanowanie laserowe i mapy do
celów projektowych (3D), n fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych, n ortofotomapa, n obsługa geodezyjna inwestycji, n kontrola stabilności
budowli, n ewidencja techniczna i majątkowa dróg, n prace z wykorzystaniem materiałów tajnych i poufnych, n modernizacja EgiB, n opracowania GIS i GESUT
Dane teleadresowe:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o.
ul. Władysława Pniewskiego 3
80-952 Gdańsk
tel. (58) 341 32 71, (58) 341 20 76;
faks (58) 341 76 91
opgk@opgk.gda.pl

84

Historia | 2 maja 1949 r. w Gdańsku rozpoczął działalność Oddział
Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Poznaniu. W styczniu
1974 r. w wyniku połączenia Gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego (następcy OPPM) z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej utworzono Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. W 1990 r. OPGK Gdańsk – jako
jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie – przekształcono
w spółkę, rozpoczynając proces prywatyzacji (zakończony w grudniu 1999 r.).
Od początku istnienia firma uczestniczy w życiu gospodarczym regionu. Nasi pracownicy zapoczątkowali nowatorskie prace dla potrzeb przemysłu stoczniowego, między innymi wyznaczanie elementów kadłubów na zwodowanych statkach. Inżynierowie z OPGK byli
na budowach elektrociepłowni Gdańsk II i Gdynia III, Rafinerii Gdańskiej, Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych i starogardzkiej
Polpharmy. Obsługiwaliśmy inwestycje drogowe, takie jak: południowa obwodnica Gdańska, węzły „Kliniczna” i „Leningradzki” czy autostrada A1.
Dobrą opinię uzyskały nasze prace z zakresu fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków. Tą metodą wykonaliśmy ocenę stabilnoś
ci wzgórza zamkowego w Malborku, zmierzyliśmy przemieszczenia gdańskich zabytków: Zespołu Przedbramia, Ratusza Głównego
Miasta, Dworu Artusa, Zielonej Bramy, Domu Uphagena. Monitorowaliśmy także przemieszczenia na terenie elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. Najnowocześniejszą technologię skaningu
laserowego 3D zastosowaliśmy natomiast do określenia stabilności
hydrozespołów elektrowni we Włocławku.

niczyło w realizacji projektów wspieranych przez UE. Wykonane
przez nas cyfrowe mapy oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w województwie pomorskim będą z pewnością przydatne
przez długie lata. Ewidencja Techniczno-Majątkowa Dróg – produkt
naszej firmy – znakomicie ułatwia pracę zarządcy dróg Gdańska.
Kierując konsorcjum zarządzającym projektem „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji i udostępniania przez internet”, przyczyniliś
my się do modernizacji usług administracji geodezyjnej wszystkich
szczebli w naszym województwie. Projektanci obiektów drogowych
cenią wykonane przez nas mapy do celów projektowych w technologii 3D (drogi S6 i S7). Podążając z duchem czasu, znaczną część
prac wykonujemy z zastosowaniem odbiorników GPS. Niektóre nowatorskie projekty były konsultowane i rozwiązywane we współpracy z naukowcami z AGH w Krakowie, IGiK w Warszawie, Politechniki
Warszawskiej, UWM w Olsztynie oraz producentami sprzętu Zeiss
i Leica.
Współpracując z firmami zrzeszonymi w Polskiej Geodezji Komercyjnej, potwierdziliśmy naszą znaczącą rolę zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.

Obsługa mostu na autostradzie A1
koło Grudziądza

Nasi klienci | n GUGiK, n Urzędy Miejskie w Gdańsku, Sopocie
i Gdyni, n Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, n Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, n Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Gdyni, n GDDKiA, n starostwa powiatowe woj. pomorskiego

O firmie | Głównym czynnikiem determinującym popyt na usługi

spółki jest sytuacja gospodarcza. Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło koniunkturę i napływ środków finansowych. Głównym zleceniodawcą prac geodezyjnych stała się administracja
publiczna. OPGK w pełni wykorzystało sprzyjające warunki i uczest-

Skan laserowy 3D turbozespołu EW Włocławek

Budowa Centrum Haffnera w Sopocie
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OPGK Kraków
Przy modernizacji ewidencji gruntów Krakowa
pomierzyliśmy Wawel i Stare Miasto

ZBIGNIEW GŁOGOWSKI
prezes
Nasza firma może się poszczycić ponad 60-letnią historią. W tym okresie kilka pokoleń
geodetów i kartografów pomierzyło setki tysięcy hektarów terenu, sporządziło tysiące
różnego rodzaju map i prowadziło obsługę geodezyjną największych inwestycji przemysłowych naszego regionu. Byliśmy i jesteśmy jedną z największych i liczących się firm geodezyjno-kartograficznych w Polsce. Cechują nas nowoczesność i profesjonalizm, ale nie odcinamy się od tradycji.

Rok założenia firmy: 1949
Zatrudnienie (2010 r.): 142 osoby
Przychody (2010 r.): 15,5 mln zł
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Oferta: n Osnowy geodezyjne,
n ewidencja gruntów i budynków,
n mapy dla celów projektowych,
n pozyskiwanie i przetwarzanie danych
dla potrzeb systemów informacji geograficznej oraz tworzenie produktów
kartograficznych, n geodezyjna obsługa
inwestycji przemysłowych, n pomiary
przemieszczeń i osiadań, n geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza

O firmie | W 2011 r. spółka zatrudniała 142 pracowników, z których
120 osób to wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna.
Ponad 40 pracowników posiada uprawienia zawodowe z geodezji
i kartografii. Od 2002 r. mamy wdrożony System Zarządzania Jakością. Mocną i trwałą pozycję na rynku usług zawdzięczamy m.in.
funkcjonowaniu w strukturze organizacyjnej firmy trzech specjalistycznych jednostek obejmujących swym zakresem główne asortymenty prac geodezyjno-kartograficznych. Są to:
n Zakład Geodezji i Fotogrametrii kierowany przez Roberta Rachwała,
n Zakład Pomiarów Realizacyjnych kierowany przez Wojciecha Kiełba,
n Zakład Topografii i Kartografii kierowany przez Agnieszkę Buczek.
Historia | Przedsiębiorstwo powstało w 1949 r. jako oddział Pań-

stwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, a jego pierwszym dyrektorem był Zbigniew Skąpski. W latach 1949-74 przedsiębiorstwo
przeszło kilka zmian organizacyjnych. Ostatecznie w roku 1975, po
połączeniu KOPM, WPGGK i Oddziału PPF, powstał jeden duży organizm pod nazwą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie. W latach 80. zatrudnienie sięgało blisko 1500 osób.

Dane teleadresowe:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
w Krakowie Sp. z o.o.
31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10
tel. 12 421 09 83, 12 421 41 22
faks 12 421 76 80
opgk@opgk.krakow.pl
www.opgk.krakow.pl

zimowe pomiary zbiornika Porąbka Żar
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Pomiary zapory w Czorsztynie

Od 1962 do 1992 r. przedsiębiorstwem kierował Adam Koncewicz.
W 1992 r. w konkursie wyłoniono nowego dyrektora, którym został
Zbigniew Głogowski. Wspólnie z obecnymi członkami Zarządu Marią
Brodą i Zbigniewem Stefańskim oraz przy udziale Rady Pracowniczej
przeprowadził on prywatyzację przedsiębiorstwa. W 1993 r. założono
spółkę pracowniczą, która w 1994 r. rozpoczęła działalność pod nazwą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

osiągnięcia | W ciągu ponad 62 lat działalności zrealizowaliśmy
wiele projektów. Wśród tych najstarszych była obsługa budowy: Nowej Huty, zapór w Dobczycach, Klimkówce, Czorsztynie, elektrowni
Jaworzno, elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar, pierwszego odcinka autostrady A4 Kraków – Katowice. Nasi kartografowie
w latach 50. i 60. opracowali mapy topograficzne w skali 1:10 000
obejmujące znaczny obszar Polski. Pracowaliśmy również przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa
krakowskiego. W latach 70. i 80. dla dużej części Małopolski zakładaliśmy mapę zasadniczą metodą fotogrametryczną. Przedsiębiorstwo zaangażowane było również w prace eksportowe w Libii,
Iraku, ZSRR, NRD i na Węgrzech.  W okresie działalności spółki prywatnej do największych osiągnięć należy wykonanie dokumentacji
granicznej dla odcinków polsko-słowackiej, polsko-czeskiej i polsko-litewskiej granicy państwowej, udział w projekcie Banku Światowego dotyczącym opracowania map zagrożenia powodziowego.
Inne znaczące prace to: mapy lotnicze wszystkich większych lotnisk
w Polsce, obsługa jednego z odcinków Gazociągu Jamalskiego,
opracowania BDOT dla obszaru kilku województw oraz VMapa dla
potrzeb wojska, zlecenia na rzecz ARiMR związane z budową LPIS
oraz kontrolą na miejscu w ramach płatności bezpośrednich, obsługa budowy oczyszczalni ścieków Kraków-Płaszów oraz zbiornika
i zapory Świnna Poręba.
rekomendacje | Spośród kilkudziesięciu klientów, z którymi współpracujemy od lat, do najbardziej znaczących należą:
n Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
n urzędy marszałkowskie: Małopolski, Dolnośląski, Mazowiecki,
n Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
n Południowy Koncern Energetyczny SA,
n PP Porty Lotnicze,
n Komenda Główna Straży Granicznej,
n Zespół Elektrowni Wodnych Nidzica SA,
n Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nasi ludzie nie boją się żadnych wyzwań
– podczas pomiarów profili Soły

Asortyment prac w 2010 r.

Inne 37%

EGiB 17%

GIS 28%

Obsługa
inwestycji
18%
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OPGK Olsztyn
Po lewej: Tak było kiedyś. Pomiary na terenie fabryki opon samochodowych Stomil w Olsztynie (lata 70.) Po prawej: Tak jest
dzisiaj. Zespół zajmujący się lotniczym skaningiem laserowym LiDAR, obiekt Ostrów Wielkopolski – Kromolice

WALDEMAR KLOCEK
prezes
W nowoczesnych przedsiębiorstwach samo zatrudnienie pracownika nie jest gwarancją
sukcesu. Liczą się: zdolności, doświadczenie, wiedza i umiejętności, jakie posiada, by skutecznie realizować strategię firmy i zaspokajać potrzeby klientów. Kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje zarządzane przeze mnie przedsiębiorstwo, tym cenniejszym, że dostosowanym do potrzeb firmy. Innowacje, badania i wiedza
stanowią priorytety w naszym działaniu teraz i w przyszłości.

Rok założenia firmy: 1946
Przychody (2010 r.): 18,4 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 119 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nagrody: n Nagroda III stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie
geodezji i kartografii,
n Certyfikat Innowacyjności nadany przez Sieć Naukową MSN i Instytut
Nauk Ekonomicznych PAN,
n tytuł Warmińsko-Mazurskiego Lidera
Innowacji,
n tytuł Wzorowa Firma wyróżniona
w konkursie TOP Warmii i Mazur

Historia | Za początek działalności naszej firmy przyjmuje się rok

1946, kiedy to w Urzędzie Miejskim w Olsztynie utworzono Referat
Geodezji. W latach 70. w strukturach firmy funkcjonowało dziesięć
pracowni terenowych. Wtedy nastąpiły też pierwsze wyjazdy pracowników na kontrakty zagraniczne. Specjaliści z OPGK uczestniczyli w budowie dróg i mostów, bezpośrednio nadzorowali inwestycje lub wykonywali specjalistyczne pomiary w Iraku, Libii, Emiratach
Arabskich i ZSRR.

Przychody w latach 2006-10 w mln zł
31,6
26,5

O firmie | W 1992 r. przystąpiono do prywatyzacji przedsiębiorstwa,

powołując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W firmie pracuje
119 osób, większość z nich ma wyższe wykształcenie, a 24 inżynierów
posiada uprawnienia zawodowe. Dzisiejsze OPGK to firma nowoczes
na, działająca na terenie całego kraju. Jest wyposażona w najnowsze
instrumenty geodezyjne, wysokiej klasy odbiorniki GNSS, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie oraz odnawianą flotę samochodów terenowych. Mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa,
skorzystaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
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16,9

2008

2009

18,4
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Asortyment prac w 2010 r.
Wyceny
2,3%

Dane teleadresowe:

inne
0,9%

Egib
5,9%

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o
w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
tel. 89 527 27 53, faks 89 527 49 19
opgk@opgk.olsztyn.pl
www.opgk.olsztyn.pl

Obsługa
inwestycji
27,1%

Na obsłudze obwodnicy Olsztyna – ul. Artyleryjska
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Tutaj nas znajdziecie

GIS
63,6%

nalnego i zrealizowaliśmy trzy duże projekty: „Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do obsługi dróg, autostrad i linii
kolejowych w OPGK Olsztyn”, „Podniesienie kwalifikacji pracowników
OPGK w Olsztynie” oraz budowa „Centrum Elektronicznego Zarządzania Danymi Geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad”. Ich łączna wartość wyniosła 4,374 mln zł.
Wielokrotnie doceniano jakość usług i produktów oferowanych przez
nasze przedsiębiorstwo, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Uczestniczymy w programie „Rzetelna Firma”, a prezes Waldemar Klocek został uhonorowany tytułem Menedżera Roku 2007 przez
„Gazetę Olsztyńską” i „Dziennik Elbląski”. Za działalność w 2011 roku
w kategorii gospodarka prezydent Olsztyna wręczył prezesowi OPGK
Statuetkę św. Jakuba – nagrodę stanowiącą uhonorowanie wybitnych
osób aktywnie działających w stolicy Warmii i Mazur.
Do ważniejszych osiągnięć firmy w ostatnich latach należą:
n opracowanie Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) woj. mazowieckiego i innych,
n opracowanie kompleksowej dokumentacji do celów projektowych
stacji i linii kolejowych Warszawa Zach. – Skierniewice,
n geodezyjna obsługa budowy odcinków autostrad A1 i A2 oraz
dróg krajowych nr 51 i nr 16,
n opracowanie metodą lotniczego skaningu laserowego dokumentacji linii wysokiego napięcia Ostrów Wielkopolski – Kromolice,
n zbudowanie Systemu Zarządzania Miastem dla Urzędu Miasta
w Olsztynie,
n wykonanie powszechnej taksacji nieruchomości dla Olsztyna
i Ostródy,
n założenie GESUT dla Olsztyna, Ostródy, Kętrzyna, Iławy, Morąga,
n wykonanie skaningu laserowego (LiDAR) w ramach projektu ISOK.

Nasi partnerzy | Współpracujemy z geodetami miast: Chateauroux

(Francja), Gelsenkirchen (Niemcy), Łuck (Ukraina) i uznanymi firmami
zagranicznymi, jak np. Estereofoto z Portugalii. Od 18 lat nieprzerwanie organizujemy Żeglarskie Mistrzostwa Polski Geodetów pod patronatem głównego geodety kraju.

Oferta | n Geodezja – zakładanie osnowy, mapy do celów projektowych, modernizacja EGiB, n fotogrametria – ortofotomapa, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, SIP, mapy numeryczne, numeryczne modele terenu i pokrycia terenu, GESUT, n LiDAR – lotniczy
skaning laserowy n kartografia – mapy topograficzne, Topograficzna
Baza Danych, n reprodukcja – skanowanie, kalibracja, wydruk, n nieruchomości – wyceny nieruchomości gruntowych, budynków i lokali.
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OPGK Łódź
Nasi pracownicy w „ferworze walki”, zawsze z uśmiechem

Iwona Pasternak
prezes

Wieloletnia siedziba firmy

Jestem prezesem od 28 października 2011 r. Zdaję sobie sprawę, że objęłam zarząd firmy,
która istnieje od 63 lat i była jednym ze współtwórców polskiej geodezji. Chciałabym, aby
za mojej kadencji firma kontynuowała dobre praktyki, jak: solidność, terminowość i fachowość oraz dobra jakość wykonanych prac.
Wielozadaniowość to podstawa, kameralka i polówka w jednym paluszku...
Rok założenia firmy: 1949
Od 1993 r. (pod obecną nazwą
OPGK w Łodzi Spółka z o.o.)
Przychody (2010 r.): 3,5 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 54 osoby
Oferta: n osnowy geodezyjne I, II,
III klasy – pozioma i wysokościowa,
n modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
n mapy numeryczne (treść ewidencyjna,
zasadnicza, branżowe), n mapy prawne i podziały nieruchomości, n pomiary
sytuacyjno-wysokościowe z geodezyjną
inwentaryzacją urządzeń podziemnych,
n skanowanie i drukowanie wielkoformatowe

Historia | Firma powstała w 1949 roku jako Państwowe Przedsię-

biorstwo Miernicze. Później funkcjonowała jako Łódzkie Okręgowe
Przedsiębiorstwo Miernicze, a następnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Po zmianie struktury własnościowej 1 września 1993 r. (w trybie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) przyjęła nazwę: Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Łodzi Spółka z o.o. Firma posiada
własny biurowiec z zapleczem garażowo-parkingowym.
OPGK w Łodzi obejmowało swoim działaniem makroregion łódzki. W początkowych latach istnienia wykonywało zlecenia związane z mapami topograficznymi dla celów wojskowych oraz prace
dotyczące Narodowych Planów Gospodarczych. W latach 80. realizowaliśmy kontrakty w Iraku związane między innymi z budową
tamy „Badush” i opracowaniem mapy Bagdadu. Po skomercjalizowaniu przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum „Odra-Wisła-Przekro-

Asortyment prac w 2010 r.
Pozostałe prace
8%

Obsługa
inwestycji
21%

Egib
71%

...oraz kompletowanie
je” spółka zaangażowana była w realizację kontraktu na wykonanie
przekrojów poprzecznych dolin rzecznych (lata 2000-01). Realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w ramach konsorcjów, np.: przy budowie autostrad, pomiarach PKP, obsługi budów, w tym kopalni „Bełchatów”, opracowanie mapy numerycznej Łodzi i inny miast.

Dane teleadresowe

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Łodzi
Spółka z o.o.
ul. Kpt. St. Pogonowskiego 18/20
90-746 Łódź
tel. 42 633-37-13
tel./faks 42 632-27-93
www.opgk-lodz.pl
biuro@opgk-lodz.pl
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O firmie | Wiele koleżanek i kolegów przepracowało w naszej firmie

Zarząd i Rada Nadzorcza, od lewej: Ewa Plich, Zofia Kałużna,
Leszek Adamczyk oraz prezes Iwona Pasternak

„Senior” zawsze gotowy do stabilizowania
reperów

całe swoje życie zawodowe, w tym obecna prezes Iwona Pasternak.
Najlepszy okres przedsiębiorstwa to lata 90. XX i początek XXI wieku, w czym niewątpliwy udział miał nieżyjący już, niestety, nasz były
prezes Jan Pawłowski. Obecnie spółka dostosowała swój potencjał
roboczy do potrzeb rynku, co przy odmłodzonej załodze, otwartej
na nowe technologie, pozwala osiągnąć dodatni wynik finansowy.
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OPEGIEKA Elbląg

Florian Romanowski
prezes
Na aktualną pozycję OPEGIEKA pracowaliśmy przez ponad 20 lat. Profesjonalizm, wysokie kompetencje pracowników oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia motywują załogę
do dalszego działania i podejmowania ambitnych wyzwań. Dziś nikt, kto osiągnął sukces,
nie zatrzymuje się w miejscu. Dlatego ważne jest, aby śledzić najnowsze trendy i nieustannie inwestować w kadrę, badania, nowoczesny sprzęt i technologie.

Rok założenia firmy: 1989
Przychody (2010 r.): 21,7 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 100 osób
Nagrody: n Nagroda II stopnia MSWiA
za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii (1998 r.),
n Nagroda prezydenta Elbląga w kategorii
„Działalność gospodarcza” za wdrożenie
ESIP (2006 r.), n Tytuł Regionalny Lider
Innowacji i Rozwoju (2010 r.),
n Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała OPEGIEKA jako przykład proinnowacyjnej firmy (2011 r.),
n Wizjoner IT 2011
Dane teleadresowe:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPEGIEKA Sp. z o.o.
al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
tel. 55 237 60 00; faks 55 237 60 01
poczta@opegieka.pl,
www.opegieka.pl
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Historia | Spółka OPEGIEKA powstała 24 lutego 1989 r. w wyniku przekształceń własnościowych Zakładu Terenowego OPGK
w Gdańsku i była pierwszym sprywatyzowanym przedsiębiorstwem
geodezyjnym w Polsce. Dziś jest spółką pracowniczą i jednym z liderów branży geodezyjno-informatycznej w Polsce. Swoją pozycję
zawdzięcza zdywersyfikowanej ofercie oraz realizacji interdyscyplinarnych projektów wymagających gruntownej wiedzy i doświadczenia w zakresie geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz najnowszych
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Największym
potencjałem OPEGIEKA jest wykwalifikowana kadra, a w szczególności zespoły ekspertów branżowych i specjalistów IT. Przedsiębiorstwo w sposób ciągły prowadzi prace badawcze, inwestuje w nowe
technologie i sprzęt oraz współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Kluczowe daty w historii firmy:
n 1989 – powstanie pracowni informatycznej, pierwsze zlecenia na
komputeryzację ewidencji gruntów w systemie EG-91,
n 1993 – opracowanie technologii tworzenia mapy numerycznej
oraz pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych,
n 1994 – stworzenie systemu NOBEL do kompleksowego prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego,
n 1997 – zakup cyfrowej stacji fotogrametrycznej Image Station; wykonanie modeli 3D terenu i ortofotomapy dla autostrady A2 (Kraków
– Tarnów) i A1 (Gdańsk – Toruń); uruchomienie pierwszego w Polsce
Numerycznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Elbląga,
n 1998 – stworzenie Numerycznego Planu Generalnego dla PKN
Orlen,
n 1999 –  ortofotomapa dla Abu Zabi,
n 2001 – budowa SIP dla Urzędu Miasta w Elblągu,
n 2011 – oddanie do użytku nowego GIS CENTER i Data Center;
zakup samolotu wraz z kamerą cyfrową, termalną i skanerem laserowym.

GIS CENTER w Elblągu

27 kwietnia 2011 r. – uroczyste otwarcie GIS CENTER

Wyniki finansowe 2008-2010

O firmie | Ostatnie trzy lata aktywności OPEGIEKA to przede wszyst-

n przychody (tys. zł)
n zysk (tys. zł)
17 652

21 727

16 875

856
2008

2019
2009

2783
2010

Asortyment prac w 2010 r.
EGiB
3%

Obsługa inwestycji
2%

Inne
16%

kim działalność innowacyjna. W tym okresie firma zainwestowała prawie 40 mln zł w projekty, które otworzyły przed nią wiele nowych możliwości i rynków. Za sprawą środków unijnych za 20 mln zł zbudowano
GIS CENTER wyposażone w nowoczesną infrastrukturę Data Center
ukierunkowaną na technologie cloud computing, a 17 mln zł przeznaczono na kupno samolotu i sensorów fotogrametrycznych. OPEGIEKA to jedna z bardziej znaczących firm w regionie. Kierownictwo
spółki zdaje sobie sprawę z potrzeb społecznych oraz współodpowiedzialności za to, co dzieje się wokół niego. Dlatego sponsoruje lokalne
inicjatywy, wspiera szkoły i organizacje społeczne. Także za sprawą
OPEGIEKA od 14 lat miasto gości co roku w kwietniu geodetów z całej
Polski. Konferencje poświęcone tematyce ODGiK organizowane przez
OPEGIEKA są jednymi z ważniejszych wydarzeń w życiu środowiska.

Oferta | n pozyskiwanie i opracowywanie danych ze zdjęć lotniczych, skanowania laserowego i kamery termalnej, n System Wspomagający Zarządzanie (typu GIS), Portal Mapowy, Elektroniczny
Obieg Dokumentów, Numeryczny Plan Generalny, Elektroniczna
Platforma Edukacyjna, n Data Center: usługi cloud computing, serwery dedykowane i wirtualne, archiwizacja danych elektronicznych,
n ortofotomapa, NMT, Topograficzna Baza Danych, mapy tematyczne, n numeryczna obsługa ODGiK, przetwarzanie i zasilanie baz danych GIS, zakładanie i aktualizacja EGiB, n mapy do celów projektowych, obsługa inwestycji, wycena i szacowanie nieruchomości,
n VMap Level 2.
Nasi klienci | GUGiK, ARiMR, urzędy wojewódzkie i marszałkow-

GIS
81%

skie, starostwa powiatowe, urzędy miejskie i gminne, ODGiK-i, Woj
skowe Centrum Geograficzne, PKN Orlen, PERN, Skanska SA, Strabag, Dromex SA.

Najnowsza inwestycja firmy
– samolot Vulcanair P68 TC
wraz z platformą fotogrametryczną
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Level Siedlce

Dużym wyzwaniem była kontrola na miejscu wykonywana dla ARiMR

Dariusz Dyka
prezes
Level to w regionie wiodąca firma w opracowaniach numerycznych, prowadzeniu dużych
prac geodezyjnych oraz projektowych. Jest to możliwe, bo stosujemy najnowsze technologie oraz nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Firma zabiega również o podnoszenie kwalifikacji swych pracowników, co przekłada się na poszerzenie oferty i możliwość dostosowania jej do potrzeb rynku.

Rok założenia firmy: 1954
Kapitał zakładowy: 85 tys. zł
Przychody (2010 r.): 5,7 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 62 osoby
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nagrody: n Orły Polskiego Budownictwa 2011, n Rzetelni w Biznesie 2011,
n Lider Przedsiębiorczości 2010
Dane teleadresowe:

Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce
tel. 25 632 46 63; faks 25 632 25 69
info@level.com.pl, www.level.com.pl
Biura:
Garwolin, ul. Nadwodna 17
tel./faks 25 682 28 39
Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 13
tel./faks 25 758 41 26
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O firmie | Początki firmy sięgają 1 stycznia 1954 r., kiedy to zarzą
dzeniem ministra gospodarki komunalnej utworzono Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej Wschód. W wyniku
powstania Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart” i reorganizacji sektora przedsiębiorstw 14 stycznia 1974 r. PGGK Wschód znalazło się w strukturach zjednoczenia
i nastąpiła zmiana nazwy na Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Ursusie. Obszar działania przedsiębiorstwa
obejmował ówczesne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie,
płockie, siedleckie, skierniewickie i stołeczne warszawskie. Kolejna
zmiana miała miejsce 30 kwietnia 1990 r. Na podstawie zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa nastąpił podział OPGK, w efekcie którego wydzielono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Siedlcach. Rok później, 27 czerwca 1991 r.,
sprywatyzowano je i przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Level Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
W 2004 r. w związku z rozszerzeniem działalności firmy o segment
projektowy zmieniono nazwę na Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe.
Nasza spółka była współinicjatorem i wykonawcą jednej z pierwszych numerycznych map zasadniczych w Polsce. Zakładaliśmy
także ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Siedlec, Sokołowa, a potem częściowo dla Białej Podlaskiej. Oprócz prac geodezyjnych od 2003 r. na zlecenie różnych instytucji zajmujemy się
nabywaniem gruntów pod drogi. Wraz z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad tworzyliśmy i wdrożyliśmy procedury dotyczące pozyskiwania gruntów pod inwestycje drogowe zgodnie z przepisami specustawy drogowej. Dotyczyły one obwodnic Wyszkowa
i Mińska Mazowieckiego oraz autostrad: A1 (węzeł Rząsawa – granica woj. łódzkiego), A2 (węzeł Tłuste – węzeł Konotopa) i A4 (odc.
Rzeszów – Przeworsk).
Opracowywaliśmy także dokumentację formalnoprawną pod przebudowę dróg krajowych i wojewódzkich (np. drogi nr 50, 53, 627).

Wykonaliśmy projekt odnowienia nawierzchni drogi krajowej nr 2
i prowadziliśmy obsługę geodezyjną w czasie jej przebudowy na
odcinku Siedlce – Mińsk Mazowiecki. W ostatnim czasie wykonaliś
my mapę do celów projektowych z numerycznym modelem terenu
oraz dokumentacją geodezyjno-prawną i cyfrową ortofotomapą dla
gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Rembelszczyzna – Gus
torzyn (176 km).
Level ma też w dorobku:
n opracowania ewidencji dróg z założeniem systemu referencyjnego i wideofilmowaniem,
n zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
n opracowania numeryczne baz danych katastralnych dla LPIS.
Jednym z elementów, który wymusza przestrzeganie procedur produkcyjnych i systemowych, usprawnia kontrolę prac i pomaga w zarządzaniu firmą, jest wdrożony w 2003 r. Certyfikowany System Zarządzania Jakością.

Bez GPS przy obsłudze dróg ani rusz

Oferta | n Wznowienie i stabilizacja granic, rozgraniczenie i podział

nieruchomości, mapy do celów sądowych, badania hipoteczne,
wyceny nieruchomości, mapy wartości gruntów, dokumentacja do
ustanowienia służebności przesyłu, n mapy do celów projektowych,
numeryczny model terenu, opracowanie dokumentacji projektowej,
osnowy do realizacji inwestycji, obsługa geodezyjna prac budowlanych i montażowych, inwentaryzacje powykonawcze, pomiar przemieszczeń i odkształceń, n modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Nasi klienci i odbiorcy usług | urzędy: GUGiK, GDDKiA, ARiMR,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Zarząd Dróg w Lublinie, miasta: Biała Podlaska,
Drzewica, Opoczno, Ruda Śląska, Siedlce, powiaty: bialski, białostocki, garwoliński, grójecki, siedlecki, sokołowski, firmy: ILF Consulting Engineers Warszawa, WBP Zabrze, Tebodin SAP-Projekt Warszawa, DP Drogi Polskie Warszawa, Arcadis Profil Warszawa, HAWE
Legnica, Regionalne Drogi Podlaskie Siedlce, Mostostal Siedlce,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki.

Nasze zespoły pracowały także w Libii

Asortyment prac w 2010 r.
Mapa zasadnicza
2,9%

Obsługa
inwestycji
16%

EGiB
16%
Kontrola
zasiewów
20,6%

Osnowy
2,6%
Inne
2,1%

Przygotowanie
inwestycji
51,9%
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OPGK Lublin

Siedziba spółki przy ul. Czechowskiej

Jerzy Albin
prezes

26 stycznia 2011 r. została sprywatyzowana, a 85% udziałów kupiła
w niej firma Geokart-International z Rzeszowa.

OPGK Lublin to przedsiębiorstwo z tradycjami szczególnie zasłużone dla regionu lubelskiego. Zarówno produkcja, jak i usługi świadczone przez naszą firmę bazują na nowoczesnej technologii dającej możliwość uzyskania wysokiej jakości prac. Jesteśmy otwarci i przygotowani do podjęcia każdego zadania geodezyjno-kartograficznego. Spełnimy
wszystkie wymogi technologiczne i jakościowe stawiane przez zamawiających.

O firmie | Nasze przedsiębiorstwo wykonuje różnorodne zadania
na terenie całego kraju, ale głównym obszarem działania pozostaje
rejon środkowo-wschodniej Polski. Spółka należy do wiodących firm
w zakresie opracowania projektów, zakładania i pomiarów podstawowej osnowy wysokościowej i poziomej na obszarze całego kraju,
w tym szczególnie osnowy wysokościowej I i II klasy oraz osnów poziomych i wysokościowych III klasy.
Wykonujemy pełny zakres zleceń związanych z odnowieniem i modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania mapy
zasadniczej i map dla celów projektowych, w szczególności w technologii numerycznej.

Rok założenia firmy: 1950
Przychody (2010 r.): 12,25 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 90 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością:
ISO 9001:2008
Oferta: nbudowa SIP i GIS, ninformatyzacja danych PZGiK, nrealizacja
osnów geodezyjnych, nopracowania map
dla celów projektowych, inwentaryzacja
urządzeń podziemnych, nregulacja stanu
prawnego nieruchomości, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, nEGiB,
nobsługa geodezyjna budownictwa
i inwestycji liniowych, ninwentaryzacji zabytków architektury, nbadania
odkształceń i przemieszczeń budowli,
nreprodukcja i skanowanie map i dokumentów

Historia | Początki firmy sięgają 1950 r., kiedy to w Lublinie roz-

poczęło działalność Biuro Terenowe Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, Oddział w Kielcach. Rok później na bazie Biura
utworzono Wydział Produkcyjny, a następnie w 1962 r. samodzielne Lubelskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze (OPM). Z kolei
w 1953 roku przy Wojewódzkim Biurze Projektów w Lublinie powstał
zespół geodezyjny, który następnie przekształcono w Wydział Produkcyjny Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej „Wschód” w Warszawie, a 1 stycznia 1959 roku w Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Lublinie
(WPGGK).
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK)
powstało z połączenia (1 stycznia 1974 r.) OPM i WPGGK. W tym
samym roku włączono do niego Miejskie Pracownie Geodezyjne
w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Puławach. 1 października 2006 r.
przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę Skarbu Państwa, która

Dane teleadresowe:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Czechowska 2
20-072 Lublin
tel./faks 81 532 52 34, 81 532 19 30
opgk@opgk.lublin.pl
www.opgk.lublin.pl
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Weryfikacja dokumentów w pracowni map i obsługi inwestycji

Nasze zespoły są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt

Opracowujemy mapy hydrograficzne, sozologiczne oraz bazy danych obiektów topograficznych (TBD). Prace te wykonujemy wg jednolitych standardów technicznych na zlecenie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii. Już siódmy rok z powodzeniem prowadzimy
na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrolę powierzchniową zasiewów w ramach dopłat bezpośrednich dla
rolników, głównie na obszarze województwa lubelskiego.
Nasza firma posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania na
potrzeby wojska map o klauzuli poufne lub zastrzeżone. Specjalizujemy się także w prowadzeniu kompleksowej obsługi budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, drogowego, kolejowego oraz
prac związanych z regulacją rzek.
Oferujemy wykonanie podkładów mapowych na potrzeby opracowania planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem
zdjęć lotniczych. Nasze usługi obejmują skanowanie i reprodukcję
cyfrową na wielkoformatowym skanerze A-0 (kolor) oraz profesjonalne wydruki w formacie A-0. Oferujemy również cyfrową kalibrację
i montaż map w różnych skalach i układach współrzędnych.
Realizujemy kompleksowe zamówienia dla potrzeb budowy dróg
i autostrad związane z opracowaniem map do celów projektowych,
wyniesienia projektów, badaniem stanów prawnych i wydzieleniem
terenu pod nowe drogi.
Nasze przedsiębiorstwo było wielokrotnie wyróżniane nagrodami resortowymi, otrzymaliśmy także tytuły: Solidny Partner (1997 r.) oraz
Przedsiębiorstwo Fair Play (2000 r.). Prace wykonane przez naszych
pracowników były wielokrotnie nagradzane w Konkursach Jakości
Robót Geodezyjnych. Od 2005 r. posiadamy certyfikat jakości ISO
9001:2008. Aktualne zatrudniamy 110 osób.

Asortyment prac w 2010 r.
Obsługa inwestycji
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28%
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PUG Częstochowa

WŁADYSŁAW KULESZA
prezes
Geodezja i Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, w którym od początku jestem prezesem, to całe moje życie. Mój syn Łukasz poszedł także geodezyjną drogą. Dlatego,
jeżeli kiedyś przyjdzie mi do głowy nieco odpocząć, mam nadzieję, że przejmie stery
spółki. Bo to, czym się w firmie zajmujemy, jest dla nas czymś więcej niż tylko zwykłą,
codzienną pracą.

Rok założenia firmy: 1992
Przychody (2010 r.): 2,1 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 41 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2000
Oferta: n Zakładanie i modernizacja
osnów geodezyjnych, n kompleksowa
geodezyjna obsługa inwestycji, n regulacja stanu prawnego nieruchomości, mapy
do celów prawnych, n podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych,
n obsługa geodezyjno-prawna jednostek gospodarczych, n sporządzanie map
do celów projektowych, n pomiary sytuacyjno-wysokościowe, n modernizacja
ewidencji gruntów i budynków, n tworzenie obiektowych baz danych, n doradztwo z zakresu geodezji

O firmie | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych powstało w 1992 r.
Jego korzenie wywodzą się z działającego w Częstochowie Zakładu
Terenowego Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Katowicach, który odłączył się od OPGK, sprywatyzował
i przekształcił w spółkę prawa handlowego. Obecnie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych jest jedną z największych firm na ziemi
częstochowskiej zajmującą się szeroko pojmowaną geodezją. Zatrudniamy 41 wysoko wysoko wykwalifikowanych geodetów, którzy
stanowią zgrany zespół, a dzięki długoletniej praktyce są w stanie
sprostać wielu wyzwaniom i rzetelnie wykonać każde zadanie.
Nasze doświadczenie i wiedzę zdobywaliśmy, wykonując trudne
i odpowiedzialne zadania. Między innymi prowadziliśmy prace dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i wykonaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod budowę autostrady A1.
Wykonywaliśmy także usługi dla Agencji Restrukturyzacji i Moder-

Geodezyjna obsługa inwestycji stanowi znaczącą część naszej działalności
Asortyment prac w 2010 r.
Egib
13%
Obsługa
inwestycji
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Geodezja
klasyczna
66,9%

nizacji Rolnictwa w ramach kontroli powierzchniowej gospodarstw
metodą FOTO. Braliśmy udział przy realizacji wielu inwestycji. Prowadziliśmy w pełnym zakresie obsługę geodezyjną dla takich firm
jak: Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, Strabag, Polski Asfalt czy Budimex.
Działamy na obszarze całego kraju. Naszymi głównymi klientami
są: jednostki administracji rządowej i samorządowej, firmy budowlane i budownictwa drogowego, korporacje, a także osoby prywatne.
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zakupiliśmy profesjonalny i precyzyjny sprzęt pomiarowy oraz specjalistyczne oprogramowanie, a wszystkie prace prowadzimy zgodnie
z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Spółka jest aktywnym członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Krajowego
Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Polskiej
Geodezji Komercyjnej

Zleceniodawcy | n Urząd Miasta Częstochowa, n starostwa powiatowe w Częstochowie i Lublińcu, n Urząd Miasta i Gminy w Żarkach,
n Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu,
n Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Sp. z o.o.
ul. Jaracza 4
42-200 Częstochowa
tel./faks 34 360 56 11
sekretariat@pug.net.pl
www.pug.net.pl
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Nasza strona internetowa

Siedziba firmy
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OPGK Koszalin

Siedziba przedsiębiorstwa mieści się przy głównej ulicy Koszalina

Jan malicki
prezes
Prawie 60 lat tradycji to solidny fundament, na którym zbudowaliśmy nowoczesną dzisiaj
firmę. Naszym największym atutem jest doświadczenie pracowników zdobyte podczas
wykonywania ważnych dla społeczeństwa, administracji publicznej, gospodarki i obronności kraju priorytetowych projektów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ARiMR
oraz Wojska Polskiego.

Rok założenia firmy: 1954
Przychody (2010 r.): 6,7 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 52 osoby
Certyfikaty: n System Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008,
n Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia (2009 r.)
Wyróżnienia: n Odznaka Honorowa
Gryfa Pomorskiego,
n Medal za zasługi dla miasta Koszalina,
n Koszaliński Produkt Roku 2003,
n Produkt Przyszłości za opracowanie
map sozologicznej i hydrograficznej

O firmie | Podejmując współczesne wyzwania wymagające ciągłego

uzupełniania wiedzy, a także wykorzystując szanse rynkowe, każdego
dnia poszerzamy kompetencje i doświadczenia spółki. W planach na
najbliższą przyszłość mamy m.in.: doskonalenie zakładowego systemu zarządzania projektami produkcyjnymi, udoskonalenie technologii
opracowań GIS z użyciem skaningu laserowego, uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia ds. „tajnych” oraz uzupełnienie sprzętu pomiarowego, komputerowego i oprogramowania.

Historia | Nasza spółka jest kontynuatorem najlepszych tradycji wy-

konawstwa geodezyjnego na terenie byłego województwa koszalińskiego. Początki sięgają 1 stycznia 1954 r., kiedy to w Koszalinie
powstał Zamiejscowy Wydział Produkcyjny Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej „Zachód” w Warszawie. 1 stycznia 1959 r. na jego bazie utworzono Wojewódzkie

Osiągnięcia | Największymi sukcesami ostatniego 20-lecia były:

n prywatyzacja firmy, n skompletowanie wysoko wykwalifikowanej
kadry i doskonalenie jej umiejętności zawodowych i organizacyjnych
(studia uzupełniające i podyplomowe, kursy, zdobywanie uprawnień
zawodowych), n wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz wdrożenie najnowszych technologii, n wejście na krajowy rynek usług
geodezyjno-kartograficznych i utrzymanie na nim wysokiej pozycji,
n wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
oraz metodyki zarządzania projektami (Prince 2).
Nie sposób wymienić wszystkich wykonanych przez nas prac.
Do najważniejszych w ostatnich latach należą: n BDOT dla obszarów województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, n bazy VMap
Level 2, VMap Level 3 dla kilkunastu województw, n mapy sozologiczna i hydrograficzna 1:50 000 (wykonaliśmy 94 arkusze), n modernizacja EGiB m.in. dla m. Koszalin oraz powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego gryfickiego i szczecineckiego, n integracja
danych katastralnych, mapy zasadniczej, GESUT, osnów, RCiWN
oraz TBD dla Płocka, n opracowanie i aktualizacja baz danych LPIS.

Często pracujemy w trzech wymiarach
Asortyment prac w 2010 r.
Inne
12%
Egib
22%

GIS
66%

Oferta | n Opracowanie i aktualizacja BDOT, n modernizacja EGiB,

Dane teleadresowe:

n kontrola wniosków rolników o przyznanie płatności obszarowych,
n numeryczne mapy: zasadnicza, do celów projektowych (2D i 3D)
i planistycznych, n rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, n zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych, n kompleksowa obsługa geodezyjna
inwestycji, n przetwarzanie cyfrowe, reprodukcja map i dokumentów.

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 140
75-613 Koszalin
tel. (94) 342 64 01; faks (94) 342 64 01
opgk@koszalin.home.pl
www.opgk.koszalin.pl
GPS: 54° 11´24,5˝N, 16° 11´48,5˝E

Nasi partnerzy | n GUGiK, n CODGiK, n urzędy marszałkowskie,

Nasza kadra twardo stąpa po ziemi i mierzy wysoko
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Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1974 r. – wtedy w miejsce WPGGK powstało Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. W wyniku przekształceń własnościowych od 1993 r. nasza firma działa w formie spółki prawa handlowego. Olbrzymi wysiłek poniesiony w okresie przeobrażeń
własnościowo-strukturalnych lat 90. zdecydował o obliczu przedsiębiorstwa. Historia potwierdziła, że w trudnych momentach, mając na
uwadze dobro firmy, potrafiliśmy wybrać właściwą drogę.

n WCG, n Politechnika Koszalińska, n UWM w Olsztynie, n Intergraph Polska, n Bentley Polska, n GEOBID Katowice, n Geo-System
Warszawa, n Systherm Info Poznań, n Geomatyka Kraków, n Dephos Software Kraków, n Imagis SA Warszawa, n Geobaza Lębork,
n AlgoRes-Soft Rzeszów, n Leica Geosystems, n Trimble.

GPS to u nas od dawna chleb powszedni
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Geokart-International
Rzeszów
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.geokart.com.pl

Łucjan Pietluch
prezes

...i prace terenowe

Obecny zakres działalności firmy pozwala na spokojne utrzymanie na dobrym poziomie
warunków pracy i płacy załogi. Widzę jednak potrzebę rozszerzenia usług w zakresie opracowania nowych aplikacji dla potrzeb geodezji, kartografii i projektowania infrastruktury.
Z uwagi na nabycie pakietu 85% udziałów OPGK Lublin przewiduję w najbliższym czasie
konsolidację sprawozdań finansowych.

Rok założenia firmy: 1989
Przychody (2010 r.): 17,5 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 119 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2009
Nagrody: n Lider Województwa Podkarpackiego (2007-2011), n Gazela Biznesu
(2006 r.), n Złoty Gryf (2005 r.), n Podkarpacka Nagroda Gospodarcza (2002 r.)
Oferta: n Geodezja – modernizacja
ewidencji gruntów i budynków, opracowywanie cyfrowych map i ortofotomap,
zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych,
n kartografia – Topograficzna Baza Danych, mapy sozologiczne, n projektowanie – sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
drogi, nadzór, n usługi druku we własnej
drukarni

Historia | Firma powstała w 1989 r., początkowo wykonywaliśmy
drobne prace geodezyjne oraz usługi handlowe. W 1990 r. utworzyliś
my 7-osobową Pracownię Kartograficzną. Po przeprowadzce na
ul. Boya-Żeleńskiego i poprawie warunków lokalowych zatrudniliśmy
kolejnych ludzi, utworzyliśmy pracownię reprodukcji i ciemnię fotograficzną. W 1995 r. przenieśliśmy się do obecnej siedziby przy ul. Wita
Stwosza. Powstały pracownie: topograficzna, geodezyjna, reprodukcyjna i oprogramowania. Wkrótce jako pierwsi wdrożyliśmy numeryczne opracowanie map. W 2000 r. w Krasnem k. Rzeszowa uruchomiliś
my własną drukarnię. Lata 2005-10 to także działalność eksportowa
w Libii, gdzie wykonywaliśmy różnego rodzaju prace geodezyjne.
O firmie | Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Współ-

pracujemy z większością firm geodezyjnych należących do Polskiej
Geodezji Komercyjnej. Sukcesem jest czołowa pozycja, którą zajmu-
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jemy wśród firm geodezyjno-kartograficznych w kraju. To efekt ciągłego rozwoju i inwestowania w najnowocześniejsze technologie i ludzi.
W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć ofertę o wykonywanie
przekrojów mokrych na rzekach, obsługę inwestycji i inwentaryzację
sieci przesyłowych. Od 2003 r. nasza spółka należy do Izby Przemysłowo-Handlowej, a od 2011 r. do Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Inne
60%

GIS
17%

Najważniejsze prace w ostatnich latach
Zleceniodawca

Zlecenie

Zakres

Tebodin SAP-Projekt

mapa do celów projektowych,
podział działek dla drogi S8

1200 ha, 2500 działek

Skarb Państwa

dokumentacja formalnoprawna
dla autostrady A4 i drogi S19

8600 działek

modernizacja szczegółowej osnowy
wysokościowej

1300 km (1715 pkt)

modernizacja EGiB

23 978 budynków

kontrola gospodarstw metodą FOTO

4187 gospodarstw

Starosta milicki

numeryczna mapa zasadnicza

6045 ha

RZI Olsztyn

numeryczna mapa zasadnicza
i założenie GESUT

198 ha

Gminy Leżajsk i Solina

projekt kanalizacji sanitarnej

4,3 km

GUGiK

Topograficzna Baza Danych

woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
podkarpackie

GUGiK

mapa sozologiczna

woj. świętokrzyskie, pomorskie

ZCPWZ w Szczecinku
ARiMR

Nasza siedziba w Rzeszowie

Egib
3%

Prace kameralne...

GEOPOZ Poznań

Dane teleadresowe:

Geokart-International Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
tel. 17 864 14 61
faks 17 864 14 62
biuro@geokart.com.pl
www.geokart.com.pl

Asortyment prac w 2010 r.
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OPGK Rzeszów S.A.

Siedziba firmy mieści się przy ulicy Geodetów

Rafał Kuźniar
prezes
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży geodezyjnej, w pełni profesjonalną i utożsamianą z wysokim standardem świadczonych usług. Mając wysokiej klasy specjalistów,
nowoczesne technologie i specjalistyczny sprzęt, możemy z sukcesem konkurować na rynku geodezyjnym. Świadczenie usług solidnie, terminowo i na najwyższym poziomie technicznym to nasz priorytet już od ponad 50 lat.

Rok założenia firmy: 1959
Przychody (2010 r.): 11,75 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 170 osób
Certyfikat: System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Oferta: n inwentaryzacja, projektowanie,
pomiary osnów geodezyjnych,
n numeryczna mapa zasadnicza,
n modernizacja ewidencji gruntów,
budynków i lokali, n podziały i rozgraniczenia nieruchomości, n geodezyjna obsługa inwestycji, n konwersja baz danych,
n mapy topograficzne, n ortofotomapy,
numeryczny model terenu, n Baza Danych Obiektów Topograficznych, n mapy
hydrograficzne i sozologiczne, n usługi
programistyczne

Historia | Początki firmy sięgają roku 1959. Wtedy uruchomiło dzia-

łalność Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze. Znaczne zmiany nastąpiły w połowie lat 70. W wyniku integracji kilku przedsiębiorstw działających na terenie województwa (ROPM, WPGGK,
PPF i pracowni geodezyjnych w Rzeszowie, Sanoku, Stalowej Woli
i Przemyślu) utworzono w Rzeszowie Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne, które rozpoczęło działalność 1 stycznia
1974 roku. W 1992 roku w rezultacie przekształceń własnościowych
w miejsce państwowego OPGK Rzeszów powstała spółka akcyjna
o kapitale prywatnym – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów SA.

O firmie | Swój sukces spółka zawdzięcza zarówno umiejętnoś

ciom pracowników, jak i stosowaniu nowoczesnych technologii. Nasza załoga składa się z najwyższej klasy specjalistów: geodetów,
topografów, kartografów, informatyków, grafików komputerowych.

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-

-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
tel. 17 862 48 16, 17 864 24 00;
faks 17 862 14 14
opgk@opgk.rzeszow.pl,
www.opgk.rzeszow.pl
Oddziały: Jarosław, Krosno,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przemyśl
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Na budowie obwodnicy

Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym,
komputerowym i oprogramowaniem geodezyjnym. Duży potencjał
pozwala na realizację największych i najtrudniejszych zamówień,
natomiast system zarządzania jakością przyczynia się do ciągłego
doskonalenia przedsiębiorstwa, a tym samym do jak najlepszego
zaspokojenia potrzeb klientów.
W latach 2009-11 spółka korzystała z dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej przy realizacji projektów, których głównym celem
było zwiększenie konkurencyjności. Projekty dotyczyły podniesienia kompetencji pracowników (szkolenie 140 osób) oraz wyposażenia w nowoczesne instrumenty pomiarowe (m.in. 12 zestawów GPS
Trimble R6, tachimetry, niwelatory). W ramach tych projektów przeprowadzono również wartościowanie stanowisk pracy, opracowano
i wdrożono system ocen okresowych pracowników oraz regulamin
ich premiowania.
Firma nawiązała także współpracę z partnerami z Niemiec, Węgier,
Słowacji i Czech, co pozwala na rozwijanie technologii i wspólną realizację większych projektów. Dużą wagę przykładamy także do rozwoju opracowań geoinformatycznych w zakresie tworzenia aplikacji
na bazie rozwiązań firm Bentley i Intergraph oraz konwersji danych
w formatach GIS. W spółce opracowano dwa autorskie programy
wspomagające zarządzanie firmą: PEGGI – wspomagający przygotowywanie ofert do przetargów, oraz ZADANIA – monitorujący czas
pracy w sposób nieuciążliwy dla pracownika.
Stały rozwój firmy jest efektem inwestowania w najnowocześniejsze
technologie oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników.
Kadrę stanowią ludzie, których zaangażowanie oraz doświadczenie
zawodowe przekłada się na wytwarzanie dobrych produktów. Dzięki
temu OPGK Rzeszów SA jest jedną z największych firm geodezyjno-kartograficznych w kraju. Wykonuje wszelkie roboty geodezyjne, topograficzne, kartograficzne, fotogrametryczne, prace poligraficzne
oraz usługi informatyczne. Prowadzi działalność na terenie całego
kraju. Posiada oddziały w Jarosławiu, Krośnie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Przemyślu. Spółka świadczy także usługi wynajmu własnych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz prowadzi dwa
ośrodki wypoczynkowe w Radawie i Solinie.

Mierzymy w każdych warunkach

Asortyment prac w 2010 r.
inne
17,4%
Egib
40,4%

Obsługa
inwestycji
17,9%
GIS
24,2%

Znaczną część załogi stanowią kobiety
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Przedsiębiorstwo Miernictwa
Górniczego Katowice
TOMASZ BIAŁOŻYT
prezes
W 2014 roku Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego obchodzić będzie 60-lecie działalności. W tym czasie ugruntowało swoją pozycję lidera na rynku miernictwa górniczego
i geodezji powierzchniowej, stając się miejscem pracy dla ponad 6 tys. pracowników. Dwa
pokolenia naszej załogi angażują się w jego rozwój. Mam satysfakcję z tego, że przewodzę
firmie, która jest wciąż prężna i nowoczesna. Jestem przekonany, że kolejna 10-latka przyniesie nowe wyzwania i osiągnięcia.

Rok założenia firmy: 1954
Kapitał zakładowy: 340 tys. zł
Przychody (2010 r.): 8,5 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 66 osób
Dane teleadresowe:

Historia | Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego powstało w roku
1954. Od początku swej działalności było wiodącą firmą geodezyjną w województwie śląskim. Począwszy od lat 50. przez cztery dziesięciolecia PMG brało udział w budowie kopalń węgla kamiennego
oraz elektrowni i elektrociepłowni w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz Rybnickim Okręgu Węglowym. Byliśmy i jesteśmy liderem
w zakresie miernictwa górniczego. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego ma również znaczące osiągnięcia w geodezji powierzchniowej. W latach 70. wykonywaliśmy pomiary geodezyjne przy wytycza-

Przedsiębiorstwo Miernictwa
Górniczego Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 100a
40-065 Katowice
tel. 32 757 44 00; faks 32 251 69 02
biuro@pmg.katowice.pl
www.pmg.katowice.pl
GPS: 50.24818°N, 19.00091°E

Miernictwo górnicze daje 12% naszych przychodów
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Siedziba firmy w Katowicach

Pomiary w kopalni soli w Wieliczce

niu głównych szlaków komunikacyjnych południowej Polski. W latach
80. pracowaliśmy przy budowie warszawskiego metra. Z kolei lata 90.
przyniosły pomiary poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych II i III klasy, pomiary sytuacyjne oraz tworzenie systemowej mapy
numerycznej.

Asortyment prac w 2010 r.

O firmie | Obecnie PMG zaangażowane jest w obsługę geodezyj-

ną i monitoring śląskich węzłów na autostradach A1 i A4, GESUT
oraz SIP dla miast i powiatów Polski południowej, modernizację podstawowej osnowy wysokościowej II klasy oraz prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Naszym atutem niezmiennie pozostaje wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i menedżerska oraz
wyposażenie w światowej klasy specjalistyczny sprzęt pomiarowy.
Sprawność kadry zarządzającej, szybkość i trafność podejmowanych działań, a przede wszystkim agresywna polityka handlowo-organizacyjna sprawia, iż PMG Sp. z o.o. szybko dostosowuje się do
dynamicznego otoczenia, nadążając za przeobrażeniami oraz zmianami mentalności zleceniodawców i załogi.

TBD/
ZSIP/ASG
19%
EGiB
24%

Inne
6%
Zakładanie
osnów
39%
12%
Miernictwo
górnicze

Oferta | PMG Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

n opracowanie topograficznej bazy danych (TBD),
n projekty oraz pomiary osnów geodezyjnych poziomych i wysokoś
ciowych,
n geodezyjna obsługa inwestycji,
n pomiary szlaków i urządzeń kolejowych,
n pomiary wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego,
n wznowienia granic,
n prace związane z regulacją prawną stanu własności,
n aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych,
n wykonywanie okresowych pomiarów geodezyjnych odkształceń
poziomych i pionowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych
na obszarach eksploatacji górniczej,
n usługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
n orientacje poziome podziemnych wyrobisk górniczych metodą
giroskopową,
n pomiary geometrii zbrojenia i obudowy szybów,
n pomiary urządzeń wyciągowych i wież szybowych,
n analizy i interpretacje wyników pomiarów własnych i zleconych,
n projekty techniczne oraz obserwacje deformacji powierzchni i wyrobisk górniczych,
n opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne,
n naprawa sprzętu geodezyjnego,
n wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych.
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GEOBID Katowice
Pomogliśmy zbudować geoportal Cieszyna

Siedziba naszej firmy w Chorzowie

Weronika Borys
prezes

wykonała założenia programu ogólnopolskiego szkolenia katastralnego SGATE.

GEOBID ma niebagatelny wkład w rozwój polskiej geodezji. Spółka wywarła także znaczący wpływ na utrzymanie konkurencyjności na rynku produktów informatycznych dla
branży geodezyjnej. Każdy, kto miał do czynienia z naszą firmą, zauważył, iż jej nadrzędnym celem jest dobre wykonanie roboty. Na Śląsku ciągle aktualne jest bowiem powiedzenie: „Nasz klient, nasz pan”.

O firmie |Nasza konsekwentna polityka licencyjna i cenowa, po-

Rok założenia firmy: 1991
Przychody (2010 r.): 5 mln zł
Zatrudnienie (2010 r.): 23 osoby
Główne produkty: system STRATEG

z modułami EWMAPA, EWOPIS
i OŚRODEK

Oferta: Produkcja systemów informatycznych do obsługi ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
rejestrów cen i wartości nieruchomości
oraz sprzedaży nieruchomości, systemów
informacji o terenie. W rozwiązaniach internetowych specjalizujemy się w budowie
węzłów katastralnych, tworzeniu geoportali, produkcji modułów do obsługi firm
przez administrację geodezyjną

Historia | Firmę utworzyliśmy na początku polskiej transformacji,
gdy w rozsypkę poszedł Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Celem było zatrudnienie
resztki pracowników tej państwowej instytucji, której trzon stanowili informatycy. Zaoferowaliśmy swoje produkty, a czas zweryfikował
wybór tej drogi. Niebawem w geodezji obowiązywać będą tylko cyf
rowe zbiory danych.
Nasza aktywność związana jest ze zmianami, jakie następowały w kraju w minionych 20 latach. Początkowo firma utrzymywała
dużą liczbę kontaktów międzynarodowych i wniosła poważny wkład
w podwaliny tego, co teraz określa się mianem dyrektywy INSPIRE. Był to okres budowy i rozwoju EWMAPY, tworzenia kolejnych
produktów do obsługi administracji powiatowej oraz przechodzenia
z DOS na Windows.
Drugie dziesięciolecie firmy przypada także na okres intensywnego rozwoju internetu. W 2008 roku wygraliśmy przetarg GUGiK
na projekt węzła katastralnego, którego następstwem jest już ponad
20 powiatowych i gminnych geoportali. Również dla GUGiK firma

Dane teleadresowe:

GEOBID Spółka z o.o.
ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
tel. 32 241 04 84, 32 241 73 16
geobid@geobid.pl
www.geobid.pl
Oddział w Chorzowie
ul. Urbanowicza 37
41-500 Chorzów
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Kierownictwo firmy

zwalająca na instalację programu na dowolnej liczbie komputerów
w danej jednostce, wpłynęła zasadniczo na kształt polskiego rynku
oprogramowania. Rozwiązania internetowe to przyszłość, dlatego
specjalnością firmy stała się budowa geoportali, które pozwalają na
racjonalne gospodarowanie środkami samorządów i państwa. Od
wielu lat wskazujemy geodetom powiatowym konieczność otwarcia
geodezji na mieszkańców. Zachęcamy do współpracy pomiędzy
powiatami i gminami w zakresie prezentowania planów zagospodarowania przestrzennego i baz adresowych.
Cały czas dbamy jednak o naszych podstawowych klientów, jakimi są ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy robót geodezyjnych. Stale udoskonalamy oprogramowanie, dopasowując je do zmieniających się potrzeb i przepisów. Nasz
sztandarowy produkt – program EWMAPA – został sprzedany w ponad 1600 egzemplarzach z licencją na dowolną liczbę stanowisk.
Sprzedaliśmy także ponad 4200 licencji modułu wektoryzacji obrazu
rastrowego. Ponad połowa starostw powiatowych w Polsce prowadzi dzisiaj ewidencję gruntów i budynków w naszym systemie.
Dostarczane rozwiązania są cenione także przez wykonawców geodezyjnych, duże zakłady pracy (zwłaszcza kopalnie odkrywkowe),
wojsko czy służby specjalne. Coraz liczniejszą rzeszą naszych klientów są gminy, dla których istotna jest prostota, polski interfejs użytkownika, praca w sieci oraz niska cena programu. Mimo dużej konkurencji liczba użytkowników naszego oprogramowania stale rośnie,
a najczęstszą usługą zamawianą obecnie w firmie są konwersje z innych programów do systemu STRATEG. Przez 20 lat umocniliśmy
pozycję na rynku i jako jedna z nielicznych firm oferujemy całkowicie
polskie oprogramowanie, dostosowane do naszej tradycji i kultury,
ale jednocześnie nieodbiegające od wymogów światowych.
Pierwszym prezesem GEOBIDU był dr Edward Mecha, od 8 lat jest
nim Weronika Borys. Nasza siedziba od początku istnienia firmy
znajduje się w Katowicach, a od 8 lat mamy centrum produkcyjne
w Chorzowie.
Firma należy do Polskiej Geodezji Komercyjnej, Geodezyjnej Izby
Gospodarczej, Stowarzyszenia GISPOL oraz GISIG.

EWMAPA – ponad połowa starostw prowadzi
EGiB w naszym systemie

Przychody firmy (zł)
5 mln

2 mln
1 mln
40 tys.
1991

1994

2000

2010

Zespół produkcyjno-wdrożeniowy
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InterTIM Suwałki

Mierzymy latem i zimą

nasza młoda, zintegrowana ekipa

Ludmiła Pietrzak, Joanna Pietrzak
Jesteśmy elastyczni, obserwujemy potrzeby rynku, kształcimy kad
rę, zdobywamy kolejne uprawnienia zawodowe, a także korzys
tamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz sprzętu.
Dzięki temu możemy zwiększyć naszą konkurencyjność wśród
firm z branży. InterTIM należy do Polskiej Geodezji Komercyjnej,
a nasi pracownicy są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Chętnie biorą udział w szkoleniach i sympozjach,
natomiast zarząd InterTIM często jest ich organizatorem.

Rok założenia firmy: 1995
Zatrudnienie (2010 r.): 112 osób
Oferta: Usługi z zakresu n geodezji,
n kartografii, n katastru, n GIS,
n fotogrametrii, n topografii wraz z Topograficzną Bazą Danych i mapami tematycznymi, n planowania przestrzennego,
n wyceny nieruchomości, n skanowania,
n plotowania
Dane teleadresowe:

InterTIM Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 85B, lok. IV
16-400 Suwałki
tel. 87 567 43 13, faks 87 565 76 75
kom. 601 25 07 29
Oddział w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 72/180
04-036 Warszawa
intertim@intertim.pl
www.intertim.pl

Historia | Firma InterTIM prowadzona jest przez dwie panie: Ludmiłę Pietrzak i Joannę Pietrzak – matkę i córkę. Powstała w Suwałkach 16 października 1995 r., a założycielem była Ludmiła Pietrzak,
absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od roku 2006 do zarządu przedsiębiorstwa dołączyła Joanna Pietrzak, absolwentka geodezji i psychologii. Obydwie ukończyły
w 2011 r. studia podyplomowe z planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a firma specjalizuje się
w zagadnieniach łączących geodezję z planowaniem przestrzennym.
W początkowej fazie działalności załogę InterTIM stanowiło zaledwie
kilka osób, które wykonywały prace na potrzeby regionu podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego. W pierwszych latach ważne zlecenia obejmowały wykonanie map ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań
tematycznych na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego. Istotne

Pracownia katastru. Nowa, przestronna siedziba zapewnia personelowi
komfortowe warunki pracy
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były również wykonane na zamówienie Parku opracowania map katastralnych i gospodarczych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych w kolorach naturalnych i spektrostrefowych w celu określenia stosunków
wilgotnościowych i stanu zdrowotności lasów.
W tym czasie firma współpracowała z Instytutem Ochrony Środowis
ka w Warszawie m.in. przy tworzeniu Systemu Informacji Geograficznej dla Puszczy Boreckiej obejmującego: kataster, rodzaje i gatunki
gleb, geomorfologię, monitoring, drzewostan, zainwestowanie terenu
itp. InterTIM miał również swój udział w tworzeniu numerycznego modelu terenu dla Puszczy Boreckiej. W latach 1995-2000 firma współpracowała z Urzędem Wojewódzkim w Suwałkach, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Warszawie.

Asortyment prac w 2010 r.
Plan. przestrz.
7%

Wycena nieruchom.
3%

mapy
tematyczne
10%
Oprac. dla ARiMR
10%

TBD i V-Map
35%

Kataster
35%

O firmie | Dzisiaj w InterTIM pracuje ponad sto osób, a firma świadczy

usługi na potrzeby urzędów i instytucji na terenie całego kraju. Wśród
opracowań zrealizowanych z sukcesem jest wiele map sozologicznych, hydrograficznych, zasadniczych i baza danych topograficznych
(BDOT). Na potrzeby starostw, a także m.st. Warszawy wykonaliś
my znaczną liczbę projektów związanych z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków. W ostatnich latach nieprzerwanie uczestniczymy
w budowie BDOT na obszarze Polski. Na zamówienie ARiMR regularnie wykonujemy również kontrole na miejscu wytypowanych gospodarstw rolnych. Sporządziliśmy wiele opracowań na potrzeby urzędów gmin, starostw, urzędów marszałkowskich, GUS i GUGiK.

Nasi klienci | Główni odbiorcy usług: GUGiK, ARiMR, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy gmin.

Joanna Pietrzak, Iwona Popko, Anna Serguć. Walne
Zgromadzenie Członków PGK, Augustów, maj 2010 r.

Barbara Koźbiał, kontroler jakości opracowań
katastralnych w InterTIM

Stanisław Tym wpisuje Joannie Pietrzak dedykację do swojej
książki „Mamuta tu mam”. Spotkanie PGK w Augustowie
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