Spotkanie świąteczne toruńskich geodetów
W pogodny wieczór osiemnastego dnia grudnia 2017 roku spotkali się geodeci Torunia, aby świętować
uroczyście swoje przywiązanie do Bożonarodzeniowej Tradycji i przełamać się opłatkiem, jako
symbolem wzajemnej życzliwości zgromadzonych osób.

Bolesław Cieszyński;

Grzegorz Łuczka

Spotkanie otworzył i powitał przybyłych Zbigniew Reflinski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w Toruniu oraz przedstawił gości wieczoru.

Alina Pawelec, Grzegorz Pawelec, Ryszard Cieszyński
Poniżej: Anna Mieczkowska, Małgorzata Wojtiuk, Juliusz Wojtiuk, Krzysztof Wołowski, Maciej Wiśniewski

Józefa Ramlaua Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego (przybyłego na spotkanie nieco później) i
Roberta Cieszyńskiego Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego, reprezentujących organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego województwa.

Andrzej Śliwowski, Katarzyna Kuczkowska, Krystyna Wilczyńska, Anna Mieczkowska, Małgorzata Wojtiuk

Grzegorza Pawelca Geodetę Województwa oraz Urszulę Runowską, Andrzeja Śliwowskiego, Jarosława
Kaszewskiego, Jacka Drzystaka, Jana Kuźmińskiego geodetów powiatowych, reprezentujących organy
samorządowej administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Poniżej: Agata Cieszyńska;

Marian Wojciul

Joannę Banasiak, Justynę Wachowską reprezentujące nauczycieli zawodu geodezyjnego.

Franciszek Rutkowicz;

Joanna Banasiak, Justyna Wachowska

Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego SGP i redaktora miesięcznika geodezyjnego dla
wszystkich „Przegląd Geodezyjny”. Mówca dodał: „Pan Stanisław jest silnie związany z naszym
miastem, bo przez wiele lat kierował Zakładem Terenowym Okręgowego Przedsiębiorstwa GeodezyjnoKartograficznego w Bydgoszczy. Wielu toruńskich geodetów zdobyło doświadczenie zawodowe pod
Jego czułym okiem i od tamtego czasu cieszy się opinią »Strażnika Etyki Zawodu Geodety«”.

Janusz Pietraszewski;

Józef Łabiak

Henryka Siudę, który jest „również Naszym bardzo ważnym Gościem, pełniącym przez wiele kadencji
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. Także geodeta
powiatowy starostwa bydgoskiego. Stanowi On Nasz Wzorzec pracy w SGP”.

Kontynuując prezentowanie gości Wieczoru Zbigniew Refliński powiedział: „Kłaniam się przybyłym
Prezesom Toruńskiego Oddziału SGP – Leopoldowi Witulowi, który organizował nasze pierwsze
geodezyjne spotkanie opłatkowe. Prowadzone przez Kolegę Leopolda imprezy w obrębie Toruńskiego
Lotniska, na terenie obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach,
w ośrodku wypoczynkowym Bachotek, i nie tylko tam, zawsze są wspominane z wielkim sentymentem i
radością”.

Marek Kowalczewski, Barbara Góral, Hanna Korol, Mirosława Słomczewska, Alicja Bielun, Ryszarda Stefańska

„Ukłony Panu Bolesławowi Cieszyńskiemu, bowiem w latach Jego prezesury następowało skutecznie
znaczne ożywienie działalności naszego Stowarzyszenia”.

Józef Łabiak, Tomasz Ziemkiewicz, Franciszek Rutkowicz;
Poniżej: Janusz Pietraszewski, Józef Łabiak, Tomasz Ziemkiewicz

Piotr Rygielski

Prezes Zbigniew Refliński uznał za wysoce konieczne przywołanie „Tytanicznej pracy na rzecz
Stowarzyszenia”, jaką wykonywali Łucja Makowska, Piotr Rygielski, Grzegorz Łuczka”, dodając:
„Grzegorz Łuczka jest mniej znany w naszym środowisku, a to dlatego, że Jego kariera zawodowa to
głównie praca w przedsiębiorstwie »Geofizyka Toruń«. Pracując tam jako główny inżynier sekcji
geodezyjnej i jak On sam mówi »nie miał dużo kontaktów ze wszystkimi geodetami pracującymi w
geodezji cywilnej«”.

Powyżej: Hanna Korol; Marek Kowalczewski. Poniżej: Wiesław Rutkowski, Alicja Bielun.

Wystąpienie powitalne Prezesa Zbigniewa Reflińskiego kończyły słowa: „Przepraszam, że nie powitam
pojedynczo każdej przybyłej tu dzisiaj Osoby, a w szczególności każdego Przedsiębiorcy, bo choć
wzrasta poziom konkurencji, to w znacznym stopniu dzięki Nim, klimat pracy zawodowej w naszym
środowisku jest koleżeński”.

Franciszek Rutkowicz;

Prezes Zbigniew Refliński otwierający spotkanie ...

Wspominając tych, których nie ma już wśród nas Zbigniew Refliński powiedział: „Dobrymi Wzorcami
Koleżeństwa byli Geodeci, którzy żyją w naszej dobrej o Nich pamięci”. Zatem proszę „pozwólcie na
przypomnienie, może trochę subiektywne: Aleksandra Dubowika, Michała Mindaka, Manfreda Świtałę,
Irenę Cieszyńską, Romana Wołowskiego, Jerzego Hejnowskiego, Marię Dąbrowską...”.
Poniżej: Urszula Runowska;

Robert Cieszyński

Zebrani, powstawszy, w skupieniu i ciszy oddali hołd wszystkim zmarłym geodetom.

Jarosław Sentkowski, Bolesław Cieszyński;

Alicja Bielun

Wskazując na upływający czas, jaki zbliża nas nieustannie do Świąt Bożego Narodzenia, które „każdy z
nas przeżywa” odmiennie i nadaje „im różne znaczenie”, Prezes Zbigniew Refliński uznał, że opłatek,
jego przełamanie oznacza „granicę czasu przeszłego i przyszłego. Zanikają wspomnienia, gasną spory,
doceniamy obecność drugiego człowieka, obdarowujemy go dobrym słowem i serdecznością ...”.

Piotr Rygielski;
Poniżej od prawej: Jacek Drzystek, Lidia Witul, Leopold Witul, Ryszard Cieszyński

Józef Łabiak

U góry: Alicja Bielun, Ryszarda Stefańska, Alina Pawelec. Powyżej: Lidia Witul, Jacek Drzystek; Katarzyna Kuczkowska. Ponożej: Urszula Runowska, Robert Cieszyński;
Grzegorz Pawelec.

U góry: od lewej Leopold Witul, odwrócony Ryszard Cieszyński; Henryk Siuda. Powyżej: Jan Kuźmiński, Sławomir Majewski; Wicewojewoda Józef Ramlau pozdrawiający
uczestników spotkania. Poniżej: Robert Cieszyński, Józef Ramlau, Zbigniew Refliński, Henryk Siuda, Łucja Makowska.

Zbigniew Refliński złożył obecnym życzenia, w imieniu Zarządu Oddziału SGP w Toryniu i wzniósł
toast „za Geodetów i Geodezję: życzmy sobie wzajemnie, abyśmy trwali w zdrowiu … ciała i ducha.
Zapraszam do łamania się opłatkiem”.

Leopold Witul, Lidia Witul, Jacek Drzystek
Poniżej: Wicewojewoda Józef Ramlau, Zbigniew Refliński

Nastąpiło łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń, po czym rozpoczęła się uroczysta
kolacja. W jej trakcie przybył oczekiwany gość Józef Ramlau, w asystencji Anny Napiórkowskiej i
Adama Krajny, serdecznie powitanych przez uczestników Wieczoru.

Łucja Makowska;

Józef Ramlau, Zbigniew Refliński, Henryk Siuda

Dziękując za możliwość uczestniczenia w uroczystym spotkaniu toruńskich geodetów Józef Ramlau
wyznał, że okres Bożego Narodzenia, jako czas szczególnej nastrojowości stanowi też dobrą okazją do
robienia rozmaitych podsumowań tego co czyniło się w minione dni.
Poniżej: Łuxja Makowska, Anna Mieczkowska

„Jesteście zintegrowanym środowiskiem, które potrafi się dobrze zorganizować, o czym zaświadczają
liczne spotkania podnoszące kwalifikacje zawodowe, spotkania podnoszące zbliżanie między geodetami.
Macie sukcesy, ale obok nich warto też mieć wspomnienia”.

Grzegorz Łuczka, Jan Kuźmiński

Przechodząc do aktualnych spraw, toczących się w kraju Józef Ramlau wyraził przekonanie, że „będzie
lepiej, a Polska niedługo będzie krajem normalnym. Rozwój gospodarczy kraju już następuje, ale jego
tempo musi być przyspieszone, i to tempo przyspieszy! My Urząd Wojewody i Wicewojewody jesteśmy
zaledwie przedstawicielami rządu, którzy są powołani do wypełniania zadań podejmowanych przez
władze centralne”.
Poniżej: Andrzej Śliwowski, Zbigniew Refliński, Katarzyna Kuczkowska, Zbigniew Kowalski

Wystąpienie Józef Ramlau kończył słowami: „Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia mogły być
spędzone w dobrym nastroju, w gronie rodzinnym. Obyśmy odczuli dobrodziejstwo owoców, które
zostały wskazane w zapowiedziach rządzących”.

Hanna Korol, Sławomira Słomczewska;

Bolesław Cieszyński, Robert Cieszyński;
Poniżej: Katarzyna Kuczkowska, Krystyna Wilczyńska, Urszula Runowska

Józef Ramlau, Jarosław Sentkowski, Zbigniew Refliński, Henryk Siuda

Józef Ramlau

Zbigniew Refliński podziękował za dobre słowa o środowisku geodetów i przedstawił Gościowi osoby
znaczące w Stowarzyszeniu naszego regionu: Henryka Siudę, Bolesława Cieszyńskiego, Stanisława
Marcina Wilińskiego. Zaakcentował wagę udziału w uroczystym spotkaniu przedstawicieli władz
samorządowych województwa i powiatów oraz reprezentantów geodezyjnych firm wykonawczych.

Bolesław Cieszyński, Robert Cieszyński, Józef Ramlau

Robert Cieszyński poinformował o pracach podejmowanych przez Zespół (którego jest członkiem)
powołany przy ministrze infrastruktury i budownictwa, a który ma zdefiniować sprawy w geodezji i
kartografii, mające podlegać zmianom systemowym.

Sławomir Wołowski, Bolesław Cieszyński, Magdalena Wiśniewska, Andrzej Śliwowski, Wiesław Rutkowski

Pierwsze działanie obejmuje sformułowanie tez do projektu „ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego”, nazywanej „ustawą inwestycyjną”.

Katarzyna Kuczkowska, Jacek Drzystek;

Bolesław Cieszyński, Grzegorz Łuczka śpiewają kolędy ...

Zespół opowiada się za tym, aby w ustawie zostały uregulowane poniższe kwestie:
- przywrócenie opłat ryczałtowych i zniesienie opłat w przypadku zgłoszenia pracy związanej z
tyczeniem obiektów budowlanych;
- naliczanie opłat odrębnie od każdego poligonu, w ramach jednej pracy geodezyjnej;
- zniesieniu dokumentu licencji dla wykonawców prac geodezyjnych;
- nieodpłatne udostępnianie bazy danych osnów geodezyjnych;
- aktualizacja, z urzędu, danych egib, na podstawie operatów technicznych;
- wprowadzenie nowych terminów zgłaszania wybranego rodzaju prac geodezyjnych oraz określenie
terminu zawitego do weryfikacji wyników prac geodezyjnych;
- określenie zakresu prac geodezyjnych poprzez ścisłe określenie celów lub wyników prac pośrednich;
- zniesienie uwierzytelniania i wprowadzenie obowiązku „klauzulowania” dokumentów geodezyjnych
wykorzystywanych w procesie budowlanym;
- brak obowiązku zgłaszania opracowania mapy do celów projektowych, gdy zmiany wynikają z
aktualizacji baz danych pzgik;
- zniesienie rozporządzenia z 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz przeniesienie
tych regulacji do ustawy Prawo budowlane;
- zdefiniowanie sposobu sporządzania map dla celów projektowych oraz wykonywania geodezyjnego
wytyczenia obiektów budowlanych w terenie, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektów budowlanych.

Anna Napiórkowska, Robert Cieszyński;

Anna Szcząchor, Hanna Janiak, Janusz Janiak

Drugim obszarem wysiłków, Zespołu powołanego przy Ministrze, jest wskazanie zagadnień, które
miałyby być rozstrzygane w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oto one:

- przeniesienie spraw dotyczących podziałów nieruchomości, scalania i podziałów nieruchomości z
ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z ich modyfikacją;
- przeniesienie rozwiązań w zakresie narad koordynacyjnych z ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne wraz z nieznaczną ich zmianą (np.: zdefiniowanie planu sytuacyjnego);
- wydanie nowego rozporządzenia w sprawie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości;
- zdefiniowanie pojęć geodety (tylko z uprawnieniami), wytyczenia obiektu budowlanego oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (np.: określenie wysokości obiektów budowlanych o
wysokości przekraczającej 3 metry);
- możliwość projektowania budynków letniskowych oraz mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie
bliźniaczej na kopii mapy zasadniczej.

Alicja Bielun, Alina Pawelec;

Anna Napiórkowska, Zbigniew Refliński

Odnosząc się do aktualnych spraw geodezji województwa kujawsko-pomorskiego Robert Cieszyński
przypomniał o dobrym wykonaniu (rok 2015) projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków we
wszystkich powiatach województwach. Poinformował o zaawansowaniu prac nad projektem, którego
przedmiotem jest aktualizacja mapy zasadniczej i opracowania baz danych przestrzennych.

Sławomir Wołowski, Magdalena Wiśniewska, Wiesław Rutkowski, Andrzej Śliwowski

Wartość komponentu geodezyjnego i kartograficzna tego przedsięwzięcia, przygotowywanego przez

Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego sięga 65 milionów złotych. Prace do
wykonania nie są technologicznie skomplikowane i stąd apel do miejscowych geodetów, aby zechcieli
zaangażować się w ich realizację.

Od prawej: Magdalena Wiśniewska, Wiesław Rutkowski, w głębi Ryszard Cieszyński, Grzegorz Pawelec;

Alicja Bielun

Udział w projekcie stanowi możliwość przejścia wykonawcy na wyższy poziom zawodowy. Mówca
podkreślił, że na te prace będzie dużo zleceń przygotowywanych w urzędach powiatowych, a przetargi
powinny być prowadzone w lutym 2018 roku. Więcej szczegółów związanych z przedsięwzięciem
można uzyskać u geodetów powiatowych.

Łucja Makowska, Anna Mieczkowska;

Agata Cieszyńska

Zbigniew Refliński podziękował Robertowi Cieszyńskiemu za przybliżenie zmian w przepisach prawa
geodezyjnego oraz informacje o przygotowywanych pracach, które mogą wykonywać geodeci regionu,
po czym zaprosił obecnych do wspólnego śpiewania kolęd.
Śpiewanie kolęd wprawiło uczestników Wieczoru w nastrojowy, refleksyjny klimat i zapoczątkowało
wieczorne geodetów toruńskich rozmowy, które trwały …
Stanisław Marcin Wiliński

U góry: Andrzej Śliwowski, Henryk Siuda; Sławomir Wołowski, Bolesław Cieszyński, Magdalena Wiśniewska, Andrzej Śliwowski, Wiesław Rutkowski. Powyżej: Katarzyna
Kuczkowska, Jacek Drzystek, Katarzyna Wilczyńska, Anna Mieczkowska. Poniżej: Robert Cieszyński, Józef Ramlau, Zbigniew Refliński.

Grzegorz Łuczka, Łucja Makowska, Jan Kuźmiński;

Zbigniew Refliński, Agata Cieszyńska;

Juliusz Wojtiuk

Józef Ramlau

U góry: Joanna Banasiak, Justyna Wachowska; Krzysztof Wołowski, Maciej Wiśniewski, Sławomir Wołowski. Powyżej: Anna Mieczkowska, Małgorzata Wojtiuk, Juliusz
Wojtiuk. Poniżej: Piotr Lisiński, Janusz Pietraszewski; Józef Łabiak.

