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Historia Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Oddział Świętokrzyski w Kielcach. 
 

Na terenie województwa kieleckiego w okresie międzywojennym działały równolegle 

3 organizacje: Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych RP, Związek Inżynierów 

Miernictwa RP, Związek Zawodowy Mierniczych Praktyków w Kielcach. 

Związek Zawodowy Mierniczych Praktyków w Kielcach powstał w 1925 roku 
*/

,                            

jako związek broniący interesów ludzi zatrudnionych w miernictwie, którzy nie 

ukończyli studiów lub szkół mierniczych, a którzy stanowili 1/3 część osób 

zatrudnionych w zawodzie. Zrzeszyli się dla ochrony swoich interesów w obawie 

przed przepisami projektowanej ustawy o mierniczych przysięgłych (ustawa 

uchwalona w 1925 r.). Już na kwiecień 1925 roku zwołano w Warszawie zebranie 

ogólnokrajowe. Tymczasowym Prezesem Zarządu Głównego został Kazimierz 

Babiński z Kielc. I Zjazd tej organizacji odbył się w 1926 roku - Prezesem został nadal 

Kazimierz Babiński, a do organizacji należało około 225 osób i liczba ta corocznie 

rosła. Dzięki staraniom związku, ówczesne Ministerstwo Wyznań i Oświecenia 

Publicznego zezwoliło na prowadzenie egzaminów eksternistycznych dla praktyków 

mierniczych przez Państwową Szkołę Mierniczą w Warszawie. Ostatnie egzaminy 

odbyły się w 1932 roku. Związek ten istniał do wybuchu II wojny światowej. 

Kielecki Oddział Związku Mierniczych RP po wojnie został utworzony już  we 

wrześniu 1945 roku. W 1950 roku liczba członków w Oddziale wynosiła 138 osób.                        

Od 1951 roku rozpoczęto organizację kół. Początkowo powstało ich 8. Największe to: 

– przy Wydziałach Produkcyjnych OPM w Kielcach, Radomiu i Skarżysku – przy 

Wydziale Geodezji i Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PWRN – przy Spółdzielni Pracy 

Mierniczych „Planowanie” w Kielcach. Związek Mierniczych RP w latach 1951 – 

1953 zmienił nazwę na Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Geodetów Polskich, 

aby w 1955 r. przybrać obecną nazwę Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Oddziały 

przyjęły odpowiednie nazwy. W latach 1953 – 1976 liczba kół w Oddziale ulegała 

zmianie. Najdłużej trwały te w dużych zakładach tj. w OPGK (Okręgowe 

Przedsiębiorstwa Geodezyjne i Kartograficzne) i WBG i TR (Wojewódzkie Biura 

Geodezji i Terenów Rolnych w Kielcach). Według stanu na koniec grudnia 1989 roku 

ilość członków w całym oddziale wynosiła 675 osób, zrzeszonych w 16 kołach 

terenowych i zakładowych. Do 1970 roku walne zebrania oddziałowe zwoływano jako 

zebrania wszystkich członków potem udział w walnym zebraniu brali delegaci 

wybrani na lokalnych zebraniach kół. Początkowo kadencja zarządu i prezesa trwała          

1 rok, potem 2 lata i od 1974 roku 3 lata. W okresie od 1945 roku do ostatniej kadencji 

2007 – 2010 odbyło się XXXVI walnych zebrań i wyborów zarządu. 
 

*/ Jedynym dokumentem pisanym potwierdzającym ten fakt jest zdanie umieszczone w treści odezwy 

Związku Mierniczych Polskich wydanej w 1925 r. – cytat: „W styczniu 1929 roku upłynie lat 10 od 

daty pierwszego zjazdu mierniczych w Polsce”. SGP jest spadkobiercą istniejących w okresie 

międzywojennym organizacji takich jak Związek Mierniczych Polskich, Stowarzyszenie Mierniczych 

Przysięgłych RP, Związek Inżynierów Miernictwa RP. 



 

Szkolenia 

W latach 1945–1955 odczyty to jeden z głównych kierunków działalności 

stowarzyszenia, które odbywały się zwykle w kołach. Dotyczyły zagadnień 

ogólnospołecznych, społeczno-politycznych i techniczno-zawodowych. Organizowano 

ich około 20 rocznie. W latach 1955 – 1970 tematyką odczytów była ewidencja 

gruntów (dekret o ewidencji gruntów i budynków z 1955 roku, a przepis wykonawczy 

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wydano dopiero                                                   

20 lutego1969 roku.), wykorzystanie zdjęć lotniczych, folii kreślarskich, automatyzacji 

w sporządzaniu rejestrów gruntów i metod inwentaryzacji podziemnego uzbrojenia 

terenu. W późniejszych latach dotyczyły zmian technologii, kalkulatorów, dalmierzy 

itp. a ostatnio technologii pomiaru GPS oraz tematów związanych z ewidencją 

gruntów i budynków. Temat ewidencji gruntów i budynków na przestrzeni wielu lat 

jest tematem sztandarowym. Od wielu lat SGP dba o podnoszenie kwalifikacji 

geodezyjnych wykonawców usług poprzez organizowanie corocznych jesienno-

zimowych szkoleń. Prelegentami są zwykle przedstawiciele WING i K i administracji 

powiatowej czyli osoby najbardziej kompetentne do interpretacji zawiłości prawnych. 

Część członków SGP zrzeszona jest w Klubie biegłych sądowych w zakresie geodezji 

i kartografii, który poza corocznymi szkoleniami z zakresu przepisów prawnymi                 

z udziałem sędziów, ma na celu także ochronę interesów biegłych (członek Zarządu 

ŚO SGP kol. J. Ptaszyński jest członkiem władz klubu przy Zarządzie Głównym).                  

Po transformacji ustrojowej Zarząd Oddziału wielokrotnie występował do władz 

samorządowych i prasy w obronie dobrego imienia geodetów niesłusznie atakowanych 

za rzekome naruszenie przepisów przy wykonywaniu czynności zawodowych. 

Opiniowano też szereg aktów prawnych przygotowywanych przez Główny Urząd 

|Geodezji i Kartografii. 

Rozwój techniki i szkolnictwa 

W latach powojennych wobec zniszczeń i braku sprzętu korzystne efekty dawały 

pomysły na lepsze rozwiązania lub zmianę organizacji pracy. Z uwagi na brak kadr 

geodezyjnych zabiegano o otwarcie w Kielcach ośrodka szkolnego. W wyniku 

zaangażowania takich działaczy jak: Józef Ciepichał, Jerzy Dąbrowski, Henryk 

Łazorczyk i Kazimierz Moulis powstała w 1959 roku PST (Pomaturalna Studium 

Techniczne) o specjalności geodezja najpierw z 3-letnim, a potem z 2,5-letnim 

programem nauczania. Ostatni absolwenci opuścili tę szkołę w 1967 roku. Ponownie 

wznawiano nauczanie pomaturalne dwukrotnie przy Technikum Budowlanym i przy 

Technikum Chemicznym w latach 70-tych i 80 – tych. Ze względu na nasycenie rynku 

geodetami i panujący kryzys końca lat 80-tych i początku lat 90-tych. kierunek 

geodezja został zamknięty. Obecnie w Kielcach istnieje Technikum Geodezyjne przy 

ZSZ nr 1 oraz Pomaturalne Licencjackie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z dniem  

1 września 2012 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, uchwałą Senatu  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr 317/12, utworzono Wydział Inżynierii Środowiska, 

Geomatyki i Energetyki, oraz kierunek studiów geodezja i kartografia. 



 

Uprawnienia zawodowe 

Po uchwaleniu przez sejm w kwietniu 1983 r. ustawy – o wykonywaniu handlu                    

oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki 

nieuspołecznionej – ustanowione zostały stałe uprawnienia dla geodetów                            

z możliwością tworzenia prywatnych firm geodezyjnych. Od 1989 roku w/w ustawę 

zastąpiła nasza geodezyjna ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przypomnieć 

należy, że po likwidacji biur mierniczych przysięgłych w roku 1953 – dopiero                     

od 1964 roku w oparciu o zarządzenie Prezesa GUG i K można było otrzymać 

jednorazowe lub na 1 rok uprawnienie na wykonywanie robót geodezyjnych.              

Pierwsza w kraju sesja wyjazdowa w 1984 roku została zorganizowana w Kielcach,  

na której pierwsze uprawnienia stałe zdobyło 57 osób. W tym samym roku 8 osób 

uzyskało uprawnienia na egzaminie w Warszawie. W latach 1985 – 2001 

Świętokrzyski Oddział SGP zorganizował 11 sesji egzaminacyjnych w Kielcach                     

na których uprawnienia uzyskało około 800 osób. Po zmianie przepisów, egzaminy 

organizowano wyłącznie w Warszawie, a od 2007 roku za zgodą Głównego Geodety 

Kraju na wniosek Zarządu Oddziału w Kielcach odbyły się dwa postępowania 

kwalifikacyjne w Kielcach. Organizację i przeprowadzanie egzaminów powierzono 

Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Dotychczas w Polsce uprawnienia zawodowe 

uzyskało ponad 20 100 osób. 

Imprezy integracyjno–rekreacyjne. Począwszy od 1967 roku rozpoczęto 

organizowanie imprez techniczno-rekreacyjnych pt. „Zlot Geodetów” . Miały one na 

celu m.in. integrację środowiska geodezyjnego. Pierwszy odbył się na Górze 

Klonowej k/Masłowa, a następne w Pińczowie, Sandomierzu, Kozienicach, Solcu 

n/Wisłą, Bocheńcu, Sielpi, Ameliówce, Rejowie i innych ośrodkach 

wypoczynkowych. W sumie odbyło się około 30 Zlotów. Część techniczną zwykle 

wypełniały pokazy nowoczesnego sprzętu i konkursy zawodowe. Część rekreacyjną – 

ogniska, zabawy, grzybobrania itp. Uczestniczyło w nich od 100 do 300 osób. 

Ciekawostką były konkursy zawodowe w których startowały zespoły geodezyjne 

reprezentujące koła SGP. Do wykonania było z reguły typowe zadanie geodezyjne,                

a startujący musieli wykonać je z odpowiednią dokładnością i w najkrótszym czasie. 

Najlepsi byli nagradzani przydatnymi w pracy zawodowej narzędziami. Zlot trwał 2,                

a nawet 3 dni. Próby wznowienia zlotów nie powiodły się z braku zainteresowania 

nimi społeczności geodezyjnej. Jako ciekawostkę należy podać, że w latach 1975 – 

1988 ZO SGP wydawał okazjonalne plakietki upamiętniające kolejne Zloty od X             

do XX, które wręczano uczestnikom Zlotu. Od 1966 roku tradycją stały się coroczne 

bale geodetów, organizowane zawsze w ostatnią sobotę karnawału w salach NOT. 

Ilość uczestników sięgała nawet 200 osób. Kolejne bale po kilkuletniej przerwie 

odbywają się od roku 2009 do obecnej daty. Od 2007 roku organizowane są obchody 

„Dnia Geodety” ustanowione przez Zarząd Główny SGP z datą na I-szy wekeend 

września. Połączone są z reguły z pokazem nowinek technicznych w geodezji                     

z częścią integracyjno-zabawową.  



 

PREZESI I PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁU w latach 1954-2007 
 

I Prezes wybrany w 1945 roku 
Stanisław Sulimierski s. Walentego, urodzony dnia 3 listopada 1879 r.               

w Kamieniu Górnym k/Łodzi. Po ukończeniu6 klas gimnazjalnych                                  

i rocznej pracy jako urzędnik skarbowy podjął naukę na kierunku 

mierniczym w Góry Górkach. Po ukończeniu szkoły w 1901r. podjął pracę 

zawodową w Komisji Włościańskiej w Kielcach. W latach I wojny 

światowej wcielony został do armii rosyjskiej, a następnie służył                        

w Wojsku Polskim. W stopniu porucznika brał udział w wojnie                                      

w 1920r.Dekret mierniczego przysięgłego uzyskał w 1928r.Przez wiele lat 

prowadził jedno z większych biur. W latach międzywojennych członek 

zarządu koła Związku Mierniczych przysięgłych i Prezes Oddziału 

Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych. Wybrany prezesem 

utworzonego w 1945r. Oddziału Związku Mierniczych RP. Funkcję tę 

pełnił w latach 1945-46. Zmarł nagle 31.05.1946 r. 

 

Jan Roman Władysław Wojciechowski s. Stanisława. Urodzony 7 lipca 

1893r.w Droblinie powiat jędrzejowski. Ukończył szkołę Handlową  

w Kielcach a następnie złożył egzamin maturalny w Korpusie Kadeckim  

w Moskwie. W 1911-16 studiował w Konstantynowskim Instytucie 

Mierniczym. W latach 1916-18 wcielony do armii rosyjskiej a następnie  

w latach 1918-22 w Wojsku Polskim. W stopniu porucznika przeniesiony 

został do rezerwy. Upoważnienie Ministra Robót Publicznych otrzymał  

w 1923r.a dekret mierniczego przysięgłego w 1927 r. W latach 

międzywojennych prowadził własne biuro, wykonując między innymi 

scalenia gruntów. W ZMRP wybrany został wiceprezesem a następnie 

prezesem zarządu Oddziału. Zmarł 18.10. 1981 r. 

 

 
 

Jan Kanty Stępień s. Andrzeja urodzony 22.10.1882 r. w Bukowej                   

gm. Osiek woj. tarnobrzeskie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie             

w Solcu a w 1905r. Szkołę Mierniczą w Kursku. Od 1905r. zatrudniony 

został w urzędach ziemskich w Rosji. Pod koniec 1922r. uzyskał zgodę na 

repatriację do Polski. W latach 1923-39 i 1945-1957 w Urzędzie 

Ziemskim w Kielcach i jednostkach resortu rolnictwa. Dekret mierniczego 

przysięgłego uzyskał w 1929r. Prezes Zarządu Oddziału  

w latach 02.1949-02.1950. Zmarł 20.06. 1974 r. 

 

 
 

Stefan Piekara s. Franciszka. Urodzony 19.10.1907r.w Strzeszkowicach 

dawnego pow. jędrzejowskiego. Ukończył gimnazjum humanistyczne  

w Pińczowie, a następnie w 1930r. Państwową Szkołę Mierniczo-

Melioracyjną w Poznaniu. W latach 1931-39 zatrudniony w resorcie 

rolnictwa. W 1939-45 przebywał w obozie jenieckim w Murnau. Od 

1945r.jako mierniczy powiatowy w Kielcach. Wieloletni dyrektor 

Kieleckiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego i 

Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej. Dekret 

mierniczego przysięgłego uzyskał w 1946r. Dyplom inżyniera w 

1950r.Prezes Zarządu Oddziału 02.1950-1952. 



 

 

Józef Basaj s. Juliana. Urodzony 30.06.1915r.w Holendrach d. powiat 

Hrubieszowski. Ukończył Państwową Szkołę Mierniczo-Drogową                      

w Kowlu. W latach 1934-39 zatrudniony w biurach mierniczych 

przysięgłych w Kowlu. W latach 1939-47 pracował na terenie                           

woj. lubelskiego. Od 1947r.w Spółdzielni Mierniczych i Melioratorów                 

w Skarżysku, a następnie od 1949r.w Państwowym Przedsiębiorstwie 

Mierniczym w Kielcach. Dekret mierniczego przysięgłego otrzymał                      

w 1947r.Dyplom inżyniera w 1949r. Prezes Zarządu Oddziału w latach 

1952-54. Zmarł 13.07.1988 r. 

 

 

 
 

Cezary Tomasz Nowakowski, s. Cezarego. Urodził się dnia 

25.04.1907r.w Kozłowie d. pow. Miechów. Ukończył Gimnazjum im. 

Władysława IV w Warszawie a następnie w 1936r. Wydział Geodezji 

Politechniki Warszawskiej. Do 1938r. pracował w Biurze Pomiarów               

w Warszawie. Dekret mierniczego przysięgłego uzyskał w 1938r.                      

Od 1939r. zatrudniony w Zarządzie Miejskim w Kielcach. W latach wojny 

więziony w Oświęcimiu, Matchausen, Gussen, Dachau. Po wojnie 

pracował jako mierniczy miejski w Kielcach, a następnie  

w Przedsiębiorstwie Geodezji i Gospodarki Komunalnej, w Kielcach m.in. 

przez kilka lat na stanowisku dyrektora. Przewodniczący Zarządu 

Oddziału w latach 1954-56. Zmarł 22.12.1983r. 

 

Stanisław Świerżewski s. Piotra. Urodzony 1.06.1 w Grajewie. 

Ukończył Państwową Szkołę Mierniczą w Łomży w 1929r. Dekret 

mierniczego przysięgłego otrzymał w 1935r. w Łucku. W Kielcach 

zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim, Spółdzielni 

Mierniczych i Melioratorów w Skarżysku Kamiennej i Państwowym 

Przedsiębiorstwie Mierniczym w Kielcach. Przewodniczący Zarządu 

Oddziału od 02.1957-1958 r. W listopadzie 1958r. zrezygnował z funkcji 

przenosząc się do Łodzi. 
 

Wacław Szczepański urodzony 15.09.1904r.w Ratajach d. powiat 

stopnicki. Ukończył 'Wydział Inżynieryjny Politechniki Lwowskiej                    

w 1931r. W latach 1944-47 wykładowca w Oficerskiej Szkole Saperów. 

Kierownik Delegatury GUGiK w Kielcach. Przewodniczący Zarządu 

Oddziału od 03.1959r. do 04.1960 r. Zmarł 19.04.1960r.w czasie 

kadencji zarządu. 

 

Antoni Wędziński s. Józefa. Urodzony 16.04.1901r.w Raszkowie  

b. powiat włoszczowski. Ukończył 6 klas gimnazjum w Kielcach, 

a następnie podjął pracę w Urzędzie Ziemskim uczęszczając 

równocześnie na zorganizowane kursy miernicze. W 1932r. złożył 

egzamin eksternistyczny w Państwowej Szkole Mierniczej w Warszawie. 

Praca zawodowa w biurach mierniczych przysięgłych, PKP, Urzędzie 

Ziemskim w Kielcach, Wydziale Pomiarów, Państwowym 

Przedsiębiorstwie Mierniczym, Spółdzielni "Technoplan”. Dekret 

mierniczego przysięgłego uzyskał w 1946r.Dyplom inżyniera na 

Politechnice Warszawskiej w 1950r. Przewodniczący Zarządu Oddziału 

w latach 1961-63.Zmarł 25.04.1982r. 



 

Tadeusz Wacław Wyszyński. Urodzony 28 sierpnia 1928 r.                         

w Warszawie. Ukończył Liceum Miernicze w Warszawie, a następnie 

Wydział Geodezji Politechniki Warszawskiej i Studium Podyplomowe   

w zakresie planowania przestrzennego Terenów Wiejskich w Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął w 1949r.                 

w Spółdzielni Planowanie Przestrzenne i dalej w Przedsiębiorstwie 

Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej "Wschód" i Technikum 

Geodezyjnym w Warszawie. Od 1961 r.w województwie kieleckim na 

stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, 

oraz pełnomocnika Ministra Rolnictwa d/s gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. Wybrany prezesem zarządu oddziału w lutym 1963 r., pełnił tę 

funkcję do marca I965r. Po 1972r. zatrudniony w Biurze Projektów Wodnych Melioracji, 

Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej jako z-ca dyrektora i w Urzędzie Wojewódzkim. 

 
 

Feliks Banaśkiewicz s. Tomasza. Urodzony 25 czerwca 1911r.                           

we Włoszczowie. Ukończył Gimnazjum im. St. Żeromskiego w Kielcach, 

a następnie w 1938r. Wydział Geodezji Politechniki Warszawskiej.                     

W czasie studiów podjął pracę w Wydziale Fotogrametrycznym linii 

lotniczych LOT" a następnie przez krótki okres w warszawskich biurach. 

W latach wojny przebywał w województwie lubelskim zatrudniony                     

w Urzędzie Ziemskim. Od 1945r.w Kielcach. Początkowo w Urzędzie 

Ziemskim a następnie w Wydziale Pomiarów. Dekret mierniczego 

przysięgłego uzyskał w 1947r. Z likwidacją Wydziału Pomiarów 

podejmuje pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Mierniczym,                           

a w 1960r. obejmuje stanowisko kierownika Delegatury GUGiK w Kielcach. Przewodniczący 

Zarządu Oddziału w latach 1965-76. Zmarł 4 marca 1976 r. 
 

Janusz Stanisław Rudnicki s. Alojzego. Urodzony 30.10.1938r.                       

w Krakowie. Ukończył w 1961r.studia w Akademii Górniczo - 

Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Inżynieryjno - 

Przemysłowej. W latach 1961-69 zatrudniony w Okręgowym 

Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Kielcach jako 

wykonawca, inspektor kontroli technicznej, szef produkcji, kierownik 

działu rozwoju techniki, kierownik zakładu informatyki i pomiarów 

specjalnych. Od 1989r. do 1990r. w spółce ''Geobit” w Warszawie a od 

1990r. w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach na 

stanowisku dyrektora biura. Przewodniczący Zarządu Oddziału 1976-

1982. 

 

 

Józef Wilks. Jana. Urodzony 11.11.1933 r. w Żurawiczkach d. powiat 

przeworski. Ukończył Technikum Geodezyjne w Jarosławiu, a następnie 

w 1958r.Wydział Geodezji Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony  

w latach 1958-66 w Kieleckim Okręgowym Przedsiębiorstwie 

Mierniczym a następnie do 1970r. jako naczelny inżynier  

w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej w Kielcach. 

Od 1970r. w resorcie rolnictwa w Wojewódzkim Biurze Geodezji  

i Terenów Rolnych, kierownik pracowni, kierownik działu geodezji, szef 

produkcji, z-ca dyrektora d/s technicznych, a od 1981r. jako dyrektor. 

Przewodniczący Oddziału w latach 1982-1983. Zmarł 21.09. 1988 r. 

 
 



 

 

Henryk Skibniewski Urodzony 25 lipca 1934r. w Warszawie. 

Ukończyłstudia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej i Podyplomowe Planowania Przestrzennego                            

w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Podjął pracę zawodową                       

w 1957r.w grupie interwencyjnej Ministerstwa Rolnictwa                              

w woj. szczecińskim. Od 1958 r. zatrudniony na terenie                                      

woj. kieleckiego w resorcie rolnictwa.W latach 1972 do 1979                        

jako Kierownik Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych.               

W latach 1979-82 z-ca dyrektora d/s technicznych Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Kielcach,                                     

a w latach 1984-89 na stanowisku geodety miejskiego w Kielcach. Od 

1991r. własne biuro pomiarowe. Przewodniczący Zarządu Oddziału od 03.1983r.  

Najdłużej nieprzerwanie funkcję prezesa pełnił nieżyjący już kol. Henryk Skibniewski, 

bo aż 23 lata od 1983 r. – do chwili śmierci w 2006 r. Na uwagę zasługują prezesi: 

nieżyjący Feliks Banaśkiewicz pełniący tę funkcję 12 lat (okres 1965 – 1976)                           

i kol. Janusz Rudnicki 6 lat (w okresie 1977- 1982).Wg. stanu na 31.12.2008 r.                         

w skład ŚO SGP wchodziło 5 kół terenowych w Kielcach, Skarżysku Kam., Busku 

Zdroju, Starachowicach i Opatowie skupiając 115 członków. 

Głównymi celami SGP Zarządu zgodnie ze statutem były: 

1. zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii;                      

2. współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i usług, 

wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w 

zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr,3. podnoszenie 

poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego 

poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia. 

Po śmierci Prezesa Henryka Skibniewskiego na zebraniu Walnym Oddziału 

Świętokrzyskiego SGP w 2007 roku na Prezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego 

wybrano mgr inż. Andrzeja Dąbrowskiego 

 

Andrzej Dąbrowski - ur. w 1941 r. w Zamościu. Ukończył 

studia na Wydz. Geodezji i Kartografii na Politechnice 

Warszawskiej w latach 1959-1964 uzyskując dyplom mgr inż. 

ze specjalnością Geodezyjne Urządzenia Terenów Rolnych               

i Leśnych w 1964 r. Pracę rozpoczął w styczniu 1965 r.              

w Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym w Kielcach -  

przekształconym później w Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno – Kartograficzne - jako: wykonawca prac 

geodezyjnych do 1968 r., Inspektor Nadzoru i Kontroli do 

1980 r., Kierownik Pracowni Geodezyjnej do 1985 r., 

Kierownik Zakładu Terenowego w Kielcach do 1990 r. 

Uprawnienie zawodowe nr 455 nabył w 1985 r. rozszerzone           

w 1990 r. W czerwcu 1990 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 

na stanowisku Z-cy dyrektora (Geodeta Wojewódzki) w Wydz. Gospodarki 

Przestrzennej, potem dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości, a po 

reorganizacji terytorialnej kraju i utworzeniu powiatów Z-cy Dyrektora Wydziału 

Rozwoju Regionalnego - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego                              



 

i Kartograficznego do 2006 roku do przejścia na emeryturę. Członek SGP od 1965 r. 

Aktywny uczestnik i współorganizator licznych szkoleń, imprez geodezyjnych 

(Zlotów Geodetów Województwa), członek Zarządu Oddziału, a w latach  
2007 – 2010 Prezes Zarządu Oddziału. Liczne odznaczenia resortowe - odznaka honorowa 

„Za zasługi dla geodezji i kartografii” 2001 r. i stowarzyszeniowe – Złota Odznaka Honorowa 

Not 1989r., a ostatnio Diamentowa Odznaka Honorowa. 

 

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego SGP wybrany w dniu 20.03.2007 r. na Walnym 

Zgromadzeniu ukonstytuował się w sposób następujący:  

- prezes - Andrzej Dąbrowski,  

- wiceprezes d/s organizacyjnych - Jerzy Barański,  

- wiceprezes d/s techniki - Krzysztof Miziołek,  

- wiceprezes d/s szkolenia zawodowego - Jacek Ptaszyński,  

- skarbnik - Feliks Olekszyk,  

- sekretarz - Leszczyna Sokała-Skibniewska,  

- członkowie Prezydium: Cecylia Podlasek, Danuta Raducka, członkowie Zarządu                 

z wyboru imiennego: Elżbieta Grzędzicka, Antoni Morawski, Witold Kwietniewski, 

Marek Guzik, Krzysztof Tomasik. Przewodniczącym Oddziałowej Komisji 

Rewizyjnej został Jacek Grzybała, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został 

Maciej Janusz. 

Oddział liczył na początku minionej kadencji 152 członków, a według stanu na 

31.12.2009r - 119 osób, skupionych w 6 Kołach Terenowych. Zmiana ilości kół 

wynikła z połączenia 3 kół kieleckich w jedno koło. Spadek ilości członków nastąpił 

na skutek weryfikacji faktycznie nie przeprowadzanej od wielu lat. 

Wysiłki organizacyjne w zaktywizowaniu świętokrzyskiego środowiska geodezyjnego 

kierowane były w kadencji 2007-2010 na reaktywowanie kół terenowych, a także                

w innych miastach powiatowych naszego województwa oraz pozyskania w szeregach 

stowarzyszenia więcej młodych adeptów sztuki geodezyjnej. W minionej kadencji 

powstało Koło Młodzieżowe w Ostrowcu Świętokrzyskim skupiające młodzież 

studiującą na Wydziale Geodezji Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości                     

w Ostrowcu Św. Pozyskano również w szeregi SGP, 50 nowych członków głównie 

młodzieży do 35 roku. 

Nadal obserwowany jest naturalny proces skupiania się geodetów wokół  

powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazujących 

(w postaci ogłoszeń) środowiskom zawodowym kompendium bieżących informacji               

w zakresie przepisów prawa, przepisów technicznych i bieżącej działalności 0ddziału                    

i Zarządu Głównego SGP.   

Na przestrzeni trwania kadencji Zarządu ŚO SGP na wieczną służbę geodezyjną 

odeszli Koledzy: Feliks Brela, Edward Czwakiel, Bogumił Jeż, Remigiusz Karaś, 

Kazimierz Karpacz, Stanisław Kogut, Witold Kwietniewski, Ryszard Marczak,  

Janusz Mielnik,  Stanisław Organ i Gerard Podlasek. 



 

Nowy okres w działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział 

Świętokrzyski rozpoczął się w 2010 roku po objęciu stanowiska przez Prezesa 

Zarządu przez Jerzego Barańskiego. Odmłodzony Zarząd ŚO SGP w osobach: 

- Jerzy Barański jako Prezes Zarządu, Krzysztof Miziołek jako Wice Prezes Zarządu 

ds. Nauki i Techniki, a od 2013 roku rolę tą przyjął Krzysztof Tomasik, Danuta Bil 

sekretarz Zarządu podjął zdecydowane działania mające na celu integrację środowiska 

geodezyjnego. Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział świętokrzyski liczyło na 

koniec 2013 roku - 160 członków skupionych w 5 Kołach Terenowych.  

Są to: 

 Koła Terenowe SGP w Busku –Zdroju liczące 9 członków- Prezes Koła Adam 

Biskup; 
 

 Koło w Kazimierzy Wielkiej liczące 8 członków - Prezes Koła Tadeusz Pęski; 
 

 Koło SGP w Skarżysku-Kamiennej liczące członków 11 członków- Prezes Koła 

Ryszard Kostrzewski, aktualnie Irma Sinkiewicz; 
 

 Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim liczące 17 członków - Prezes Koła Antoni 

Czwakiel, Aleksandra Jakubowska;  
 

 Koło w Opatowie liczące 9 członków - Prezes Koła Paweł Sidor; 
 

 Koło nr 2 w Kielcach liczące 112 członków - Prezesi Koła: od 2009 roku                       

do 2016 roku Przemysław Janik, od 2016 roku - Łukasz Brzozowski. 

 

Jerzy Barański – ur. 1959 r. w Opatowie. Ukończył IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach w 1978 r.           

W roku 1980 ukończył Policealne Studium Geodezyjne                     

w Kielcach. W 1988r. uzyskał dyplom inżyniera na Wydziale 

Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej                       

w Kielcach. 

Pracę rozpoczął w styczniu 1980r. w Przedsiębiorstwie 

Geodezyjnym Geoprojekt w Kielcach, gdzie jako wykonawca 

prac geodezyjnych pracował do roku 1991. W firmie Geoprojekt 

pełnił funkcję męża zaufania w przedsiębiorstwie. W 1991 roku 

założył własne Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych                        

i Geologicznych Geometr w Kielcach, które prowadzi do dnia 

dzisiejszego. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, które nabył 

w 1993 r. W 1983 r. wstąpił do Stowarzyszenia Geodetów Polskich (legitymacja nr 899). 

Przez długi okres czasu pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego SGP w Kielcach u boku 

kol. inż. Henryka Skibniewskiego. W 2010 roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski. Funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. Jest 

członkiem Zarządu Głównego SGP w Warszawie i działa od kilku lat w Komisji Etyki 

Zawodowej SGP. Od roku 2013 pełni funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej. 

Posiada odznaczenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w tym: srebrną, złotą i diamentową 

odznakę honorową SGP, którą otrzymał w 2013 r. Aktywny uczestnik i współorganizator 

licznych szkoleń, imprez geodezyjnych (Zlotów Geodetów Balów Geodety, Mistrzostw 

Geodetów w Tenisie Stołowym). 

 

 



 

Krzysztof Miziołek – urodzony 24 maja 1959 roku, Choceń woj. 

kujawsko – pomorskie. Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział 

Geodezji i Kartografii w 1983 roku, uzyskując tytuł mgr inż. Pracę 

rozpoczął w firmie geodezyjnej Geoprojekt Kielce w 1983 roku, 

wykonywał prace związane z budową dużych inwestycji 

przemysłowych w rejonie Kielc m.in. budowa Elektrociepłowni Kielce, 

zapory wodnej Chańcza i zbiornika retencyjnego. Monitoring 

przemieszczeń zapory. W 1996 roku uzyskał uprawnienia zawodowe 

nr: 1, 2 i 4. Pracował również na kontraktach zawodowych za granicą. 

W 1987 roku, w Stanach Zjednoczonych  firmie ALBERT BIANCO – CITY SURVEYOR 

gdzie wykonywał prace projektowo-pomiarowe w rejonie miasta Nowy Jork i okolicach. 

Współpracował ze zleceniodawcami Highway Department of New York. W 1990 roku podjął 

pracę  w Wielkiej Brytanii w firmie JOHN LAING SERVICES LTD, gdzie prowadził nadzór 

techniczny i prace inżynierskie zabezpieczające zaplecze dla bezpośrednich wykonawców 

polegające na wyjaśnianiu niezgodności technicznych, inwentaryzacje powykonawcze. 

Po powrocie do Polski w 1991 roku ponownie podjął pracę w firmie Geoprojekt Kielce.                    

W 1994 założył własną firmę geodezyjną GEOSTAR, MKGEO, AWIATOR                                 

Sp. z o.o. Prowadzi prace doświadczalne polegające na wprowadzeniu taniej technologii 

wykonywania zdjęć lotniczych z wykorzystaniem samolotu, pozwalającej na wykorzystanie 

materiałów do pomiarów sytuacyjnych zgodnie ze standardami. Posiada uprawnienia lotnicze                 

i sam steruje samolotem przy wykonywaniu tych zdjęć. Wdraża wykorzystanie dronów                      

w pracach geodezyjnych. Krzysztof Miziołek od jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich Oddział Świętokrzyski od 1984 roku. Od 10 lat wchodzi w skład Zarządu 

Stowarzyszenia. W latach pełnił funkcję zastępcy Prezesa Koła nr 2 w Kielcach, liczącego 

ponad 100 osób. Prowadzi liczne szkolenia dla geodetów województwa świętokrzyskiego                 

z zakresu nowoczesnych technologii. Aktywnie uczestniczy w imprezach i szkoleniach 

organizowanych przez Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział świętokrzyski działając na 

rzecz integracji środowiska geodezyjnego. Za swoją pracę został odznaczony przez Zarząd 

Główny SGP srebrną i złotą odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

 

Krzysztof Tomasik - urodzony 15 czerwca 1970 r. w Skalbmierzu. 

Ukończył studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia na 

Akademii Rolniczej w Krakowie. Studia Podyplomowe w zakresie 

„Systemy Informacji Przestrzennej” na Politechnice Warszawskiej 

Studium Podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada 

uprawnienia zawodowe w zakresie nr 1 i 2. Pracę rozpoczął na 

stanowisku młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Mienia 

Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa. Następnie przeniósł się do 

Kielc gdzie podjął pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów 

Rolnych w Kielcach w wykonawstwie geodezyjnym. Kolejną pracę podjął na stanowisku 

geodety w Powiatowym Zakładzie Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach, a następnie na 

stanowisku Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach gdzie zajmował się kontrolą opracowań geodezyjnych 

przyjmowanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Aktualnie pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty w Oddziale Geodezji i Kartografii 

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Krzysztof Tomasik jest 

członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski od 1999 roku. Od 10 

lat wchodzi w skład Zarządu Stowarzyszenia. Drugą kadencję pełni funkcję Wice Prezesa ds. 

Techniki. Angażuje się w działalność Zarządu, pomaga w organizacji szkoleń dla geodetów 

województwa świętokrzyskiego z zakresu nowoczesnych technologii. Aktywnie uczestniczy 



 

w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział 

świętokrzyski działając na rzecz integracji środowiska geodezyjnego. Pozyskuje środki                  

i odpowiada ze strony Zarządu za organizacje wojewódzkich i krajowych Mistrzostw 

Geodetów w Tenisie Stołowym w Kazimierzy Wielkiej. Za swoją pracę został odznaczony 

przez Zarząd Główny SGP srebrną i złotą odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

 

Danuta Bil c. Zofii i Mariana ur. w Opatowie – weszła do Zarządu SGP 

Oddział Świętokrzyski w 2009 roku i została wybrana na sekretarza 

Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego. Funkcję tę sprawowała                        

z powodzeniem przez 3 lata. W kolejnych wyborach w 2013 roku 

została wybrana na Wice Prezesa ds. organizacji ŚO SGP i funkcję tę 

pełni drugą kadencję. Skończyła studia na Akademii Rolniczej                           

w Krakowie otrzymując tytuł inżyniera w zakresie geodezji rolnej. 

Następnie ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii             

i Prawa w Kielcach  na kierunku Ekonomika Inwestycji                                   

i Nieruchomości. Ukończyła również Studia Podyplomowe na 

Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na Kierunku Szacunek i Wycena Nieruchomości 

oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Studiów 

Międzynarodowych w Łodzi na kierunku administracja publiczna. Posiada uprawnienia 

geodezyjne nr 12830, w zakresie 2 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz 

sporządzenie dokumentacji do celów prawnych. Pracę rozpoczęła w Wojewódzkim Biurze 

Geodezji i Terenów Rolnych w Kielcach, w wykonawstwie geodezyjnym, a następnie                 

w dziale Przygotowania Produkcji. W 2001 roku, podjęła pracę w Świętokrzyskim Urzędzie 

Geodezyjnym Wydziale Nieruchomości i Geodezji. Aktualnie pracuje w Inspekcji Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach na stanowisku starszego inspektora 

wojewódzkiego. Od 10 lat, oprócz pracy zawodowej prowadzi dodatkowo aktywną działalność 

społeczną w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski.  

Jest organizatorem wielu szkoleń dla służby geodezyjnej np. z zakresu przepisów Prawa 

geodezyjnego  i kartograficznego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

oraz kursów na uprawnienia zawodowe dla geodetów, Zlotów Geodetów województwa 

świętokrzyskiego organizowanych w pierwszą sobotę września każdego roku w różnych 

miejscach województwa świętokrzyskiego m.in. Sobkowie, na Św. Krzyżu, Opatowie, 

Sandomierzu, Busku-Zdroju, Suchedniowie, Rudzie Kościelnej, Podzamczu Chęcińskim. Z jej 

inicjatyw na wniosek Zarządu ŚO SGP Rada Miasta w Kielcach nadała jednemu z rond                        

w Kielcach nazwę RONDO GEODETÓW. Za swoją pracę została odznaczona przez Zarząd 

Główny SGP srebrną i złotą odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 
 

 

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego SGP w latach 2017-2021 
 

Prezydium Zarządu Oddziału:  

 Prezes Zarządu: Jerzy Barański,  

 Wice-Prezes ds. Techniki: Krzysztof Tomasik,  

 Wice-Prezes ds. Organizacji: Danuta Bil,  

 Sekretarz: Lucjan Średnicki,  

 Skarbnik: Feliks Olekszyk; 

 Członkowie Prezydium: Łukasz Brzozowski, Agnieszka Cienciała, Przemysław 

Janik. 

 Członkowie Zarządu: Halina Adamska, Marek Guzik, Maria Hordziejewicz,                           

Jacek Ptaszyński, Mirosław Roszczypała, 



 

Prezesi Kół: 

 Adam Biskup - Prezes Koła w Busku-Zdroju; 

 Łukasz Brzozowski - Prezes Koła nr 2 w Kielcach;  

 Aleksandra Jakubowska - Prezes Koła w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

 Tadeusz Pęski - Prezes Koła w Kazimierzy Wielkiej; 

 Irma Sinkiewicz - Prezes Koła w Skarżysku-Kamiennej;  

 Paweł Sidor - Prezes Koła w Opatowie. 
 

Sąd Koleżeński: 

 Przewodniczący Maciej Janusz,  
 

Komisja Rewizyjna 

 Przewodniczący Jacek Grzybała. 
 

Nad finansami SGP oddziału świętokrzyskiego czuwa Kol. Feliks Olekszyk,                        

który w sposób skrupulatny i konsekwentny prowadzi księgi rachunkowe oddziału                     

we współpracy z Marią Hordziejewicz skarbnikiem Koła nr 2 w Kielcach. 

Stronę internetową prowadzi sekretarz ŚO SGP – Lucjan Średnicki, dzięki któremu 

dowiadujemy się o wszystkich ważnych sprawach, które dzieją się w Świętokrzyskim 

Oddziale SGP, Kołach Terenowych oraz całej służbie geodezyjnej. 

W kadencji 2017-2021 dwie osoby z Oddziału Świętokrzyskiego SGP weszły                       

do Zarządu Głównego SGP. Są to: Przemysław Janik jako członek Zarządu Głównego 

i Adam Biskup jako członek Sądu Koleżeńskiego. 

 

 
Ryc.1 Opłatek geodezyjny, NOT Kielce – 2015 rok 

 



 

Imprezy integracyjne 
 

W kalendarz imprez integracyjnych środowiska geodezyjnego województwa 

świętokrzyskiego wpisały się na stałe takie imprezy jak: Mistrzostwa Województwa 

Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w Kazimierzy Wielkiej organizowane                           

w maju każdego roku, w którym uczestniczą geodeci z województwa 

świętokrzyskiego i Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym w Kazimierzy Wielkiej 

organizowane we wrześniu każdego roku, w których uczestniczą geodeci z całego 

kraju. Twórcami tej imprezy są kolega Stefan Marzec – Prezes Kazimierskiego 

Ośrodka Sportowego i Tadeusza Pęski -Prezes Koła w Kazimierzy Wielkiej.  
 

 
Ryc. 2. Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym – Kazimierza Wielka 2014 

 

 
Ryc. 3. Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym – Kazimierza Wielka 2014r 



 

W ramach integracji środowiska geodezyjnego Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Oddział Świętokrzyski organizuje corocznie Dzień Geodety zwany potocznie                       

w województwie świętokrzyskim Zlotem Geodetów organizowany w pierwszą sobotę 

września każdego roku w różnych miejscach województwa świętokrzyskiego                    

m.in. Sobkowie, na Św. Krzyżu, Opatowie, Sandomierzu, Busku-Zdroju, 

Suchedniowie, Rudzie Kościelnej, Podzamczu Chęcińskim.  

 

 
Ryc. 4. Zlot Geodetów Województwa Świętokrzyskiego – Bałtów 2015 r. 

 

W latach 2010-214 odbywały się dwudniowe Zloty Geodetów. Program pierwszego 

dnia obejmował szkolenia zawodowe, pokaz sprzętu geodezyjnego, samochodów 

terenowych oraz wieczorek integracyjny. W drugim dniu imprezy odbywały się 

wycieczki krajoznawcze. Z czasem jednak zaczęto organizować jednodniowe Zloty 

Geodetów, łącząc część szkoleniową z częścią krajoznawczą i częścią rozrywkową. 

 

 

Ryc.5. Kolega Jacek Grzybała - geodeta, wykładowca akademicki, kronikarz ŚO SGP 



 

Innymi formami integracji zawodowej są: krajoznawcze wycieczki po miastach 

województwa świętokrzyskiego, jesienne rajdy po Górach Świętokrzyskich, a zimą 

kuligi integracyjne oraz ogniska integracyjne organizowane na Stadionie Leśnym                     

w Kielcach. 

 

 
Ryc. 6. Impreza Integracyjna, Restauracja „Cztery Konie” – Kielce 2009 r. 

 

Szkolenia zawodowe i kursy przygotowawcze na uprawnienia zawodowe. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski prowadzi bardzo 

aktywną działalność w zakresie organizacji szkoleń zawodowych z zakresu 

interpretacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków jak również innych ustaw, które stosują 

geodeci w swojej pracy. W szkoleniach tych aktywnie uczestniczą geodeci z całego 

województwa świętokrzyskiego, a także województw sąsiednich.  

Zorganizowano również kilka kursów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji                        

i kartografii. W kursie zorganizowanym na przełomie roku 2017/2018 udział wzięło 

45 geodetów, którzy zamierzają w najbliższym czasie przystąpić do egzaminu na 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2, 4 i 5. 

Średnia wieku uczestników szkolenia wynosiła około 35 lat.  

Bardzo dobrze zaprezentowała się szkoląca młodzież: dr inż. Agnieszka Cienciała  

i mgr inż. Marcin Grabowski, udało nam się pozyskać również bardzo dobrych 

wykładowców. 



 

 
Ryc. 7. Kurs na uprawnienia zawodowe geodetów – Kielce 2017 r. 

 

Stowarzyszenie wydaje również opinie do Sądu Okręgowego w Kielcach dla 

geodetów uprawnionych, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia, a którzy chcą 

pracować dla Sądu jako biegli sądowi. Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SGP 

prowadzi także działalność charytatywną w odniesieniu do geodetów emerytów, 

którzy takiego wsparcia potrzebują. W 2010 roku Stowarzyszenie wsparło geodetów, 

którzy ucierpieli w powodzi w Sandomierzu i powiecie sandomierskim.  
 

Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. W 2005 roku w wyniku podpisanego 

porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Opatowskim i Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „Geocentrum”, powstało w Opatowie 

Muzeum Geodezji i Kartografii. Prezesem Geocentrum i twórcą Muzeum Geodezji  

i Kartografii jest Kol. Mirosław Roszczypała, Geodeta Powiatowy Powiatu 

Opatowskiego. Dziesięcioletnia działalność  stowarzyszenia pozwoliła zgromadzić 

wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju zbiór eksponatów map i dokumentów 

związanych z dziedziną geodezji i kartografii stanowiący dobro Kultury Narodowej  

w Polsce promując tym samym zawód geodety  i kartografa oraz Ziemię Opatowską  

w Polsce i w Europie.  

Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie w sposób systematyczny 

wzbogacane jest o liczne nowe eksponaty,  opracowania książkowe, mapy                              

i dokumenty. Obecnie znajduje się w Muzeum ponad 800 eksponatów.                              

Od najmniejszego eksponatu ważącego kilka dekagramów do urządzeń 

fotogrametrycznych ważących ponad 1200kg. Zgromadzone eksponaty w Muzeum 

Geodezji i Kartografii w Opatowie, których jako Stowarzyszenie GEOCENTRUM 

jesteśmy depozytariuszem stanowią dla geodety i kartografa dowód jego tożsamości 

zawodowej. Uświadamiają nam oczywisty fakt, że bez dorobku wielu pokoleń 

geodetów, kartografów, naukowców nie byłby możliwy rozwój cywilizacyjny                   

oraz osiągnięcie współczesnej techniki wykorzystującej w dziedzinie geodezji                              

i kartografii technologię cyfrową, pomiary laserowe i satelitarne oraz z wykorzystanie 

do pomiarów geodezyjnych dronów.  



 

 
Ryc. 8. Opłatek geodezyjny w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie – Opatów 2014 r. 

 

Po dwuletniej przerwie, dostrzegając dalszą potrzebę kontynuowania podjętych 

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOCENTRUM” 

działań zmierzających do promocji zasobu geodezyjno-kartograficznego, promocji 

zawodu geodety i kartografa, integracji środowiska geodezyjnego i zabezpieczenie 

dorobku dziedzictwa narodowego w dziedzinie geodezji i kartografii MUZEUM 

GEODEZJI I KARTOGRAFII w OPATOWIE wznawia swoją działalność w nowej 

siedzibie. 

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. na Targach Kielce odbyła się impreza „International 

Drone Event” – Drony w służbie geodezji. Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach zorganizował własne stoisko 

promujące 100-lecie SGP. Byli tam nasi koledzy: Przemysław Janik, Mirosław 

Roszczypała, Jacek Grzybała. Na stoisku SGP można będzie też podziwiać część 

zbiorów Muzeum Geodezji w Opatowie.   

International Drone Event - pierwsze wydarzenie w Polsce skupione włącznie                             

na branży BSP, tj. Bezzałogowych Statków Powietrznych. Patronat honorowy nad tym 

wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd 

Lotnictwa Cywilnego. 

Podczas wydarzenia w dniach 21 – 22 czerwca na Targach Kielce spotkali się 

światowego formatu specjaliści w poszczególnych branżach, w których drony stały 

się  nieodzownym elementem codziennej pracy. Inicjatywę wsparło Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich, które z okazji stulecia istnienia przedstawiło specjalną wystawę.  

http://www.targikielce.pl/


 

 
Ryc. 9. Stoisko na Targach Kielce promujące 100-lecie SGP, „Drony w służbie geodezji” – Kielce 2018 r. 

 

Rondo Geodetów w Kielcach. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich Oddział Świętokrzyski Rada Miasta Kielce uchwałą nr XLVII/1072/2017               

z dnia 19 października 2017 r. nadała nazwę „Geodetów” jednemu z Rond w Kielcach. 

Jest to Rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława 

Sikorskiego. Uchwała uprawomocniła się i umieszczono stosowną tablicę z nazwą 

Rondo Geodetów w Kielcach. 
 

 
Ryc. 10. Rondo Geodetów w Kielcach – 2018 r. 

 

 

Sporządzili: 
Danuta Bil / Lucjan Średnicki 

Świętokrzyski Oddział SGP 


