
Spotykamy się już po raz dziesiąty… 

W ramach Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji już po raz 
dziesiąty, organizowana jest Konferencja Kół Naukowych zrzeszonych w Klubie. 

Klub Studentów Geodezji powstał 9 kwietnia 2002 roku, choć idea 
organizacji pojawiła się już w roku 2001, na spotkaniu konferencyjnym w Nowym 
Sączu. Pomysł stworzenia organizacji, która zrzesza studentów geodezji różnych 
uczelni polskich powstał w celu polepszenia kontaktów pomiędzy studentami 

wydziałów geodezji działających na różnych polskich uczelniach. Koncepcja Ogólnopolskiego Klubu wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich, co wpłynęło na decyzje o stworzeniu 
Klubu działającego przy SGP. 

Od samego początku Klub realizował założone cele, studenci poprzez badania naukowe prowadzone w 
swoich kołach pogłębiali wiedzę w zakresie szeroko pojętej geodezji, którą prezentowali na wspólnych 
zgromadzeniach pomiędzy członkami. Współpraca taka owocowała popularyzacją dziedzin geodezyjnych i 
pokrewnych wśród braci studenckiej. Założeniami klubu jest również nawiązywanie współpracy z jednostkami 
uczelnianymi, rozwój współpracy z sektorem gospodarczym w kraju i zagranicą oraz współpraca z Komisjami 
Oddziałów SGP jak i innymi organizacjami branżowymi. Wszystkie cele, jakie zakłada i realizuje towarzystwo 
Klubu zostały określone w regulaminie w rozdziale 3. 

Obecnie w Klubie zrzeszone są koła z 8 polskich uczelni: 

- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” 

- Politechniki Śląskiej z Gliwic 

Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor” 

- Politechniki Warszawskiej  

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW „Geoida” 

- Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Studenckie Koło Naukowe Geodetów, oraz Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyki 

- Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Koło Naukowe Geodetów 

- Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Międzynarodowe Koło Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSIN” 

- Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

Koło Naukowe Studentów „GeoPixel” 

- Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie 

Studenckie Koło Naukowe „Geo-Team” 

        Członkowie Klubu uczestniczą w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Geodezyjnych, 
Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji (IGSM), Kongresie FIG, Polsko – Czesko – Słowackim Dniu 



Geodezji oraz w wielu innych imprezach naukowych, szkoleniach, wyjazdach, imprezach integracyjnych, 
seminariach oraz spotkaniach z okazji wydarzeń wydziałowych i uczelnianych.  

Jednym z najważniejszym do tej pory wydarzeniem organizowanym przez Klub była wyprawa naukowo-
badawcza na Spitsbergen we współpracy z PAN. Głównym celem wyprawy było przeprowadzenie badań 
geodynamicznych w okolicach Polskiej Stacji Polarnej PAN w Horsundzie. 
 Tradycją stało się, iż corocznie Klub Studentów Geodezji spotyka się w grudniu na Zebraniu 
Plenarnym, gdzie podsumowuje roczną działalność Klubu, oraz prace poszczególnych kół. Podczas spotkania 
członkowie dyskutują nad kierunkami rozwoju Klubu oraz wspólnie wymieniają doświadczenia. Wspólne 
spotkania oraz Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji organizowane są u gospodarza pełniącego w 
danym roku prezydencje w Klubie. Na przestrzeni lat, od momentu powstania Klubu prezydencje obejmowały 
poszczególne uczelnie: 
2002/2004 Politechnika Warszawska 
2004/2006 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
2006/2007 Akademia Rolnicza w Krakowie 
2007/2008 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
2008/2009 Politechnika Warszawska 
2009/2010 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
2010/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
2011/2012 Politechnika Śląska w Gliwicach 
2012/2013 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
2013/2014 Politechnika Warszawska 
2014/2015 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 

Klub posiada własne logo, regulamin i władze, które od lat związane są z kołem które w danym roku 
pełni prezydencje w Klubie.  
Poczet prezesów OKSG od momentu powstania Klubu: 
2002/2004 Artur Adamek Politechnika Warszawska 

2004/2006 Roman Pieczka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

2006/2007 Jacek Tabaka Akademia Rolnicza w Krakowie 

2007/2008 Bartosz Ćmielowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

2008/2009 Anna Adamek Politechnika Warszawska 

2009/2010 Aleksandra Szabat Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

2010/2011 Grzegorz Nykiel Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

2011/2012 Weronika Polnik Politechnika Śląska w Gliwicach 

2012/2013 Żaneta Szłapka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

2013/2014 Anna Kamińska Politechnika Warszawska 

2014/2015 Andrzej Nazimek Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 
 Przez lata trwania owocnej współpracy pomiędzy kołami, przeprowadzane są liczne badania naukowe, 
wyjazdy integracyjne oraz konferencje naukowe. Członkowie dokładają wszelkich starań, aby Klub rozwijał się 
dzięki wzajemnej współpracy nad projektami. Działacze na najbliższe lata, planują rozwój poprzez jeszcze 
czynniejszy udział w wspólnych spotkaniach, organizacje badań nie tylko wewnątrz kół, ale badań w skali całej 
Polski w ramach kooperacji miedzy poszczególnymi kołami.  

Na Zjeździe Delegatów SGP w czerwcu 2004 roku powstał projekt, aby studenci począwszy od 3 roku 
studiów, członkowie Klubu byli także członkami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Projekt ten został 
jednogłośnie przyjęty na Zjeździe SGP w Warszawie w dniu 21 października 2004 roku. Inicjatywa ta wspiera 
działalność naukową poszczególnych kół pozwalając rozwijać umiejętności praktyczne i dorobek naukowy 
wykraczający wielokrotnie poza ramowy program studiów. 
 Poprzez lata współpracy, koła zrzeszone w Klubie swoją działalnością motywowały członków do 
stawiania sobie coraz to nowych celów, realizacje ich i prezentacji wyników badań. Członkowie dzięki 
działalności w Klubie wprowadzają się w zawodowe życie geodety, nawiązując współpracę z Stowarzyszeniem 
Geodetów Polskich, innymi organizacjami branżowymi oraz firmami geodezyjnym działającymi obecnie na 
rynku polskim jak i zagranicznym. 
  
 

Andrzej Nazimek 
Prezes OKSG 


