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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy 

Idea utworzenia Oddziału SGP w Legnicy nie zrodziła się w momencie utworzenia 

w 1975 r. Województwa Legnickiego. W okresie początkowym istnienia województwa 

zadaniem priorytetowym była reorganizacja służby geodezyjnej w celu dostosowania jej do 

nowego podziału administracyjnego kraju. Istniejące na obszarze nowego województwa Koła 

Zakładowe SGP również podjęły działania dostosowujące działalność stowarzyszeniową do 

nowego podziału administracyjnego kraju. Równolegle inicjowano powoływanie Kół 

Zakładowych SGP w nowopowstałych jednostkach administracji geodezyjnej i wykonawstwa 

geodezyjnego. 

Na terenie województwa w końcu 1975 r. działały trzy Koła Zakładowe SGP: przy 

Zakładzie Terenowym OPGK w Głogowie, przy Zakładzie Terenowym OPGK w Legnicy 

oraz przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy. Koło Zakładowe 

SGP przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Kartografii powstało dopiero w grudniu 1976 r. 

Nowe geodezyjne jednostki organizacyjne borykały się z brakiem kadry geodezyjnej, 

szczególnie z wykształceniem średnim. Nie mogły też liczyć na dopływ geodetów spoza 

województwa. Dlatego Koło Zakładowe SGP przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów 

Rolnych włączyło się aktywnie do organizacji w Legnicy Policealnego Zawodowego Studium 

Geodezyjnego, współuczestnicząc w typowaniu spośród członków SGP wykładowców, 

zapewnieniu sprzętu pomiarowego oraz układaniu programu nauczania. Równie duży wkład 

wniosło to Koło przy organizacji 2-tygodniowego kursu dla pomiarowych geodezyjnych. 

Kilku uczestników tego kursu ukończyło później w systemie zaocznym wyższe studia 

geodezyjne w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

 Koła Zakładowe SGP dużą wagę przywiązywały do integracji środowiska 

geodezyjnego. W tym celu w latach 1976 i 1977 zorganizowano konferencje „Dni Geodezji” 

z referatami specjalistycznymi i wystawami sprzętu oraz prac geodezyjnych. Budowaniu 

wspólnoty służyły towarzyszące konferencjom spotkania towarzyskie. 

Udane próby integracji środowiska geodezyjnego w nowym województwie 

spowodowały podjęcie już w 1977 r. pierwszej próby utworzenia Oddziału SGP w Legnicy. 

Na niepowodzenie tej próby złożyły się głównie przyczyny i wymogi formalne. 

 

Bardzo aktywnie w tym okresie pracowało Koło SGP przy WBGiTR w Legnicy. 

Zwiększyło swój stan ilościowy do 112 członków oraz miało duży udział w adaptacji 

zawodowej pierwszych absolwentów Policealnego Zawodowego Studium Geodezyjnego, 

czemu sprzyjało opracowanie i wydanie w formie książki zatytułowanej „Vademecum 

geodety gminnego”,  zbioru aktualnych i obowiązujących przepisów prawnych. 

Wzrost aktywności Kół Zakładowych SGP zanotowano w latach 1980-1982 Jej 

wynikiem było zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia do 164. Dalszej integracji 

środowiska sprzyjało reaktywowanie w latach 1981 i 1982 „Dni Geodezji” oraz 

zorganizowanie ogólnokrajowego sympozjum naukowego „Nowe tendencje w teorii 

i praktyce urządzania terenów wiejskich”. Nawiązanie przez środowisko geodezyjne dobrej 

współpracy z Radą Wojewódzką NOT w Legnicy spowodowało włączenia na stałe „Dni 

Geodezji” do kalendarza imprez związanych z Legnickimi Dniami Techniki. 



Pozytywne rezultaty pracy stowarzyszeniowej legły u podstaw kolejnej próby 

utworzenia Oddziału SGP w Legnicy. Jednak i ona się nie powiodła, a główną przyczyną 

niepowodzenia była zbyt mała, poniżej dwustu, liczba członków SGP. 

Integracja środowiska geodezyjnego w województwie legnickim przyspieszyła 

znacznie po reorganizacji administracji geodezyjnej na początku 1984 r. Sprzyjało temu 

utworzenie wydziałów i referatów geodezji i gospodarki gruntami na szczeblu wojewódzkim 

i powiatowym. Następstwem tych zmian było połączenie się Kół Zakładowych SGP przy 

WBGiTR w Legnicy, Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego 

oraz Urzędów Miejskich w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi. Połączonymi 

siłami przystąpiono do wykazania realnych możliwości samodzielnego działania we własnym 

Oddziale SGP. Odbyły się również w ramach Legnickich Dni Techniki V, VI i VII „Dni 

Geodezji” poświęcone systemom informatycznym w ewidencji gruntów i budynków (1983), 

geodezji w budownictwie (1984) i 40-leciu osadnictwa rolnego (1985).  

Bardzo duży wkład członkowie Stowarzyszenia wnieśli w organizację w Legnicy 

wyjazdowej sesji Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w czerwcu 1984 r. poświęconej 

zagadnieniom rozwoju wsi i gospodarstw rolnych. 

W I  kwartale 1985 r. członkowie Stowarzyszenia zorganizowali kurs 

przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia zawodowe, w którym wzięło 

udział 70 osób. Finałem kursu było przeprowadzenie w dniach 10-12 kwietnia 1985 r. 

wyjazdowej sesji Komisji Kwalifikacyjnej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Zakończyła się pomyślnie dla 65 osób uczestniczących w kursie, które otrzymały 

zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji do świadczenia usług geodezyjno-

kartograficznych. 

Aktywizacji działalności stowarzyszeniowej towarzyszyło konsekwentne dążenie do 

zwiększenia liczby członków. Statutowe minimum dwustu członków przekroczono 

w styczniu 1986 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich na terenie województwa legnickiego 

liczyło wówczas już 234 członków. Spełnienie wymogów statutowych oraz korzystna opinia 

Rady Wojewódzkiej NOT w Legnicy potwierdzająca, że stan zorganizowania SGP w Legnicy 

pozwala na samodzielne prowadzenie działalności dały impuls do powołania w styczniu 

1986 r. grupy inicjatywnej, której zadaniem było utworzenie Oddziału SGP w Legnicy. 

 

W skład grupy inicjatywnej, działającej pod kierownictwem kol. Wiesława 

Firlicińskiego, wchodzili koledzy: Józef Antoniak, Stanisław Bar, Teresa Bobeła, 

Włodzimierz Chytry, Władysław Frett, Jan Godzik, Alina Kanigowska, Jerzy Kurek, 

Władysław Konarski, Stanisław Mucha, Mikołaj Smyk, Jerzy Sojka, Zbigniew Surdyk, Jan 

Stankiewicz i Bolesław Styrnał. Starania grupy inicjatywnej zostały uwieńczone sukcesem. 

13 lutego 1986 roku Zarząd Główny SGP podjął uchwałę powołującą XXX Oddział SGP w 

Legnicy.  

Dwa miesiące później, 14 kwietnia 1986 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie 

Delegatów Kół,w którym wzięło udział 74 spośród 77 wybranych delegatów. Zgromadzenie 

Delegatów dało możliwość podsumowania dotychczasowej działalności, zaprezentowania 

dorobku naszej grupy Zawodowej, określenia planów na przyszłość oraz wyboru organów 

statutowych, które te plany miały realizować. Spowodowało również, że XXX Oddział 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy stał się faktem historycznym. 



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA [1986-2018] 

 

1/. W ramach obchodów „Dnia Geodezji” w latach 1986-1988 zorganizowano konferencje 

techniczne połączone z okolicznościowymi wystawami. Tematami konferencji były: 

- w 1986 r. – Geodezja w górnictwie rud miedzi, połączona z prezentacją osiągnięć w zakresie 

wynalazczości i racjonalizacji kolegów mierniczych górniczych; 

- w 1987 r. – Geodezja w administracji państwowej; 

- w 1988 r. – Organizacja i funkcjonowanie ośrodków dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej. 

2/. Wydarzeniem o najwyższej randze stowarzyszeniowego działania dla legnickich geodetów 

było zorganizowanie w dniach 19-21 maja 1989 r. przez XXX Oddział SGP XXX Zjazdu 

Delegatów SGP pod hasłem „SGP rzecznikiem polskich geodetów”. Powierzenie przez 

Zarząd Główny SGP przygotowania XXX Zjazdu najmłodszemu Oddziałowi w kraju 

potraktowaliśmy jako zaszczytny obowiązek, ale także jako uznanie dla dorobku w społecznej 

pracy stowarzyszeniowej. Napawającą optymizmem okolicznością był fakt, że 

XXX Zjazd rozpoczął obrady dwa dni po uchwaleniu przez Sejm (17 maja 

1989 r.) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3/. Starania Zarządu Oddziału SGP o reaktywowanie zakończyły się powołaniem we 

wrześniu 1990 r. Technikum Geodezyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego 

Witosa w Legnicy jako szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w trybie stacjonarnym. 

Wkład Oddziału w powołanie, organizację i funkcjonowanie Technikum, a zwłaszcza 

w zapewnienie kadry nauczycielskiej był znaczący. 

4/. W lutym 1991 r. wspólnie z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie zorganizowany 

został kurs szkoleniowy w zakresie wyceny gruntów i budynków. W kursie zakończonym 

egzaminem uczestniczyło 115 osób, w tym wielu kolegów z innych branż, profesjonalnie 

zainteresowanych szacowaniem nieruchomości. 

5/. W maju 1990 r. obchodzony w ramach Legnickich Dni Techniki „Dzień Geodezji” 

połączono z konferencją na temat „Geodezja w administracji rządowej i samorządach 

terytorialnych”. Konferencja ze względu na aktualność tematu cieszyła się dużym 

zainteresowaniem, również wśród geodetów z województw ościennych. 

6/. „Dzień Geodezji” w 1997 r. obchodzony był w ramach „Światowego Dnia Ochrony 

Środowiska – Legnica `97”. Uczestnicy zorganizowanej z tej okazji konferencji naukowo-

technicznej, przy udziale referentów z Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Politechniki 

Wrocławskiej, mogli zapoznać się z możliwościami wykorzystania geodezji dla ochrony 

środowiska. 

7/. We wrześniu 1999 roku, z inicjatywy członków Zarządów Oddziałów SGP 

wrocławskiego, kaliskiego i legnickiego, odbyło się spotkanie towarzyskie Koleżanek 

i Kolegów z tych trzech Oddziałów w Piotrowicach koło Chojnowa, poprzedzone zjazdem do 

kopalni rud miedzi i zapoznaniem się z pracą Kolegów geodetów mierniczych górniczych. 



 

8/. We wrześniu 2001 roku, z inicjatywy członków Zarządów Oddziałów SGP 

wrocławskiego, poznańskiego, kaliskiego i legnickiego, odbyło się spotkanie towarzyskie 

Koleżanek i Kolegów z tych czterech Oddziałów w Wilkowie koło Złotoryi, poprzedzone 

zjazdem do kopalni rud miedzi i zwiedzaniem zakładu flotacji rud miedzi. 

9/. Zorganizowana w 2002 roku w ramach „Dnia Geodezji” konferencja naukowo-techniczna 

uświetniła jubileusz 25-lecia Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

10/. We wrześniu 2004 r. zorganizowano konferencję szkoleniową na temat „Funkcjonowanie 

Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowych” z udziałem geodety kraju Jerzego 

Albina i przedstawicieli administracji wojewódzkiej. 

11/. W dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2005 r. zorganizowano w Legnicy krajową 

konferencję na temat „ZUDP w procesie budowlanym”, w której uczestniczyło 110 osób 

z całego kraju. Uczestnicy konferencji podjęli uchwałę skierowaną do rządu i sejmu 

postulującą rezygnację z zamiaru likwidacji Zespołów Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej. Konferencja ta zapoczątkowała organizację w Legnicy corocznych konferencji 

naukowo-technicznych o zasięgu krajowym zajmujących się tematyką koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Patronat nad konferencjami objęli 

Główny Geodeta Kraju, Prezes Zarządu Głównego SGP oraz Prezes Zarządu Związku 

Powiatów Polskich. 

12/.W roku 2013 rozpoczęto organizację corocznych konkursów GEOFOTO 

o zasięgu krajowym. Konkurs ten zdobył spore zainteresowanie geodetek 

i geodetów, pasjonatów fotografii, potrafiących w ciekawy sposób pokazać pracę geodety, 

a także instrumenty i urządzenia stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych. 

13/. Cykliczne Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej. Organizacja 

kolejnej edycji mistrzostw przypada zdobywcy pucharu mistrzowskiego z wrocławskiego lub 

legnickiego Oddziału SGP. 

14/. Unikalne w skali kraju duszpasterstwo geodetów. Ustanowionym przez Biskupa 

Legnickiego Stefana Cichego, w obecności krajowego Kapelana Geodetów i Kartografów 

śp. Ks. Jana Majewskiego, Diecezjalnym Duszpasterzem Geodetów i Kartografów jest 

ks. Andrzej Drwiła, który w 1974 r. ukończył studia geodezyjne na Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu. 

15/. W 2017 r. odbyła się już XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Koordynacja 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” o zasięgu krajowym z udziałem Pani 

Grażyny Kierznowskiej –Głównego Geodety Kraju oraz XXXI „Dzień Geodezji” na zamku 

Grodziec. 

16/. Kończąc omawianie, wybranych z wielu, najważniejszych wydarzeń 

z działalności Oddziału SGP w Legnicy należy poinformować, że Zarząd Oddziału SGP nadal 

dużą uwagę przywiązuje do integracji całego środowiska geodezyjnego Zagłębia 

Miedziowego, organizując coroczne cykliczne imprezy.  

 



 

W roku 2018 odbyły się już lub będą zorganizowane następujące imprezy: 

-  tradycyjne spotkanie noworoczne, 

- szkolenie nt. „Aktualizacja baz danych BDOT, GESUT, EGiB w formacie GML – kontrola 

poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii”, 

- kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 

i kartografii, 

- X Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, 

- XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Koordynacja sieci uzbrojenia terenu”, 

- XXXII Dni Geodezji połączone z VI Geodezyjnym Turniejem Łuczniczym o Złotą Strzałę 

Kasztelana Zamku Grodziec, 

- spotkanie integracyjne geodetów „Ranczo u Kaczora”, 

- XVII Wiosenna Biesiada Geodezyjna z siatkówką plażową, 

- XVIII Otwarte Mistrzostwa Geodetów Zagłębia Miedziowego w Kręglach. 

 

Aktualnie Oddział SGP w Legnicy liczy 127 członków. 

  



POCZET  PREZESÓW  ODDZIAŁU  SGP  w  LEGNICY 

 

 

Wiesław Firliciński – kadencja 1986 – 1989, 1989 – 1992 i 1992 – 1995 

 

Władysław Frett – kadencja 1995 – 1998 i 1998 – 2001 

 

 

Mikołaj Smyk – kadencja 2001 - 2004 

 



 

Jerzy Szyszko – kadencja – kadencja 2004 - 2007 

 

 

Wacław Baran – kadencja 2010 – 2013 i 2013 - 2017 

 

 

Włodzimierz Chytry – kadencja 2017 – 2021 

 

Opracował: Zbigniew Surdyk 

Legnica, dnia 24 kwietnia 2018 r. 


