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30-lecie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ



Szanowni Państwo!

Z dużą przyjemnością oddaję w Państwa ręce broszurę dotyczącą działalności Zarządu 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. 

W tym roku mija dokładnie 30 lat od momentu powstania naszej jednostki. 
Data 1 lipca 1991 roku jest symbolicznym początkiem dynamicznego rozwoju geodezji 
w samorządowym Poznaniu. Tradycja miejskiej służby geodezyjnej sięga XVIII wieku, 
a GEOPOZ jest następcą przedwojennego Urzędu Pomiarów i powojennego Działu Geodezji. 

GEOPOZ godnie zapisuje się na kartach poznańskiej historii i jest obecnie wiodącym ośrodkiem 
geodezyjnym w kraju, który z sukcesem odpowiada na oczekiwania zmieniającej się
rzeczywistości.

Zapraszam do zapoznania się z naszą 30-letnią działalnością i osiągnięciami. 

Dyrektor 

Andrzej Krygier

LAT
1991-2021



Model 3D Miasta Poznania

Zadania

• zadania służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta

• System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
• sprawy nazewnictwa ulic, placów i obiektów fizjograficznych
• numeracja porządkowa budynków
• ewidencja miejscowości, ulic i adresów

• zwroty i wywłaszczanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za nieruchomości
• opłaty adiacenckie i planistyczne
• podziały i rozgraniczenia nieruchomości
• scalenia i wymiana gruntów, koordynacja spraw scaleń i podziałów nieruchomości



Andrzej Krygier 

– Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ od 15.07.1991 do dziś 

Bogumiła Szukalska
– Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Poznania od 15.07.1991          
do 31.05.2006

Bożena Skrzydlewska 
– Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Gruntami Skarbu Państwa od 15.01.1999 do 30.04.1999
– Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa od 01.05.1999  
do 31.03.2005
– Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa od 01.04.2005 
do 31.05.2006 
– Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego 01.06.2006 do dziś

Andrzej Konoplicki 
– Kierownik Biura Służby Geodezyjnej od 01.09.1991 do 30.04.1999

Artur Witkowski 
– Kierownik Biura Służby Geodezyjnej od 01.05.1999 do 30.11.2002

Artur Majer 
– Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownik MODGiK 
od 01.12.2002 do 30.04.2011

Halina Szyngiera 
– Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownik MODGiK 
od 19.01.2011 do 20.07.2017

Kierownictwo



Andrzej Rachuta 
– Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownik MODGiK 
od 01.02.2017 do dziś

Waldemar Sztukiewicz 
– Kierownik Biura Koordynacji Przestrzennej od 07.05.1993 do 31.03.2005

Janusz Andrzejewski 
– Zastępca Dyrektora ds. Katastru Miejskiego od 01.01.1995 do 30.04.2003 

Roman Gęzikiewicz 
– Zastępca Dyrektora ds. SIP od 01.04.2005 do 15.01.2016

Jarosław Zawadzki 
– Zastępca Dyrektora ds. SIP od 01.02.2016 do dziś

Aleksandra Bardziejewska 
– Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych od 15.07.1991 do 31.03.2005
– Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych od 01.04.2005 do 09.08.2013

Urszula Bączek 
– Główny Księgowy od 15.07.1991 do 31.01.2002

Bożena Głowinkowska 
– Główny Księgowy 01.02.2002 do dziś

Beata Macyszyn 
– Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania od 01.04.2005 do 31.12.2013
– Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych od 01.01.2014 do dziś 



Kalendarium

1 lipca 1991  
Utworzenie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ na mocy Uchwały Rady 
Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 roku. Z dniem 30 czerwca 1991 roku zlikwidowano 
Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geopoz” oraz Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Zadania tych dwóch jednostek przejął GEOPOZ.

1998
Organizacja XV Mistrzostw Polski Geodetów w tenisie ziemnym.

1999 
Poszerzenie działalności statutowej GEOPOZu o dokonywanie podziałów i rozgraniczeń 
nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczanie i zwrot 
wywłaszczonych nieruchomości oraz wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.

2004
Nałożenie na GEOPOZ zadań związanych z ustalaniem opłat adiacenckich, realizacją 
roszczeń związanych z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości, 
obniżeniem wartości nieruchomości oraz ustaleniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2006
Reorganizacja GEOPOZu, wyłączenie z zakresu jego działania zadań związanych z wykonywaniem 
uprawnień właścicielskich w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania 
i Skarbu Państwa i przekazanie ich do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP.

2006
Przypisanie GEOPOZowi roli koordynatora w zakresie prowadzenia Systemu Informacji 
Przestrzennej.



Zespół projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”

2010
Otwarcie Sali Obsługi Klienta.

2012
Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna EUROmatyka.

2013 
Organizacja XXX Mistrzostw Polski Geodetów w tenisie ziemnym.

2018
Realizacja projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”.

2018
Uruchomienie trójwymiarowego Modelu 3D Miasta Poznania.



Osiągnięcia

1997
Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Praca autorstwa Janusza 
Andrzejewskiego, Brygidy Łoś i Ireny Winnowicz pt. „Opracowanie technologii i wykonanie 
numerycznej Mapy Miasta Poznania metodą fotogrametrii” uzyskała nagrodę II stopnia 
za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, budownictwie, geodezji i kartografii za 1997 rok.

2005
System Informacji Przestrzennej – We wrześniu 2005 roku SIP został zaprezentowany 
na seminarium zorganizowanym podczas XI Międzynarodowych Targów GEA 2005. Poznań 
zaliczono do samorządów mających największe osiągnięcia w tym zakresie.

2006
Aplikacja informatyczna wspomagająca aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków 
– GEOPOZ utworzył narzędzie informatyczne służące do półautomatycznej aktualizacji 
danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie elektronicznych zawiadomień 
o zmianie, tworzonych przez Sąd. To autorski projekt GEOPOZu o znaczeniu ogólnopolskim. 
Projekt został złożony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2008
Inicjatywa „ZGiKM GEOPOZ jako zwrotnica danych dla Miasta Poznania” – to idea wykorzystania 
Systemu Informacji Przestrzennej do integracji danych przestrzennych, potrzebnych Urzędowi 
Miasta Poznania, miejskim jednostkom organizacyjnym i podmiotom prawnym. Wykorzystano 
w niej narzędzia SOA oraz narzędzia GIS (ESRI). Umożliwiła ona tworzenie dedykowanych 
usług dla grup użytkowników w Poznaniu (m.in.: wspomaganie zarządzania kryzysowego, 
zarządzanie przestrzenią miasta).



2008/2009
Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej – GEOPOZ dokonał modernizacji poziomej 
osnowy szczegółowej wraz z włączeniem dawnych osnów pomiarowych oraz ich wyrównania 
ścisłego w trzech układach współrzędnych. Prace wykonano pierwszy raz na taką skalę.

2008
Moduł Systemu Adresowego – 1 lipca 2008 roku uruchomiono Moduł Systemu Adresowego. 
Aplikacja zapewniała realizację zadań z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości 
i nazewnictwa ulic, usprawniała nadawanie numerów porządkowych i prowadzenie 
rejestru nazw oraz zasięgów ulic i placów na obszarze miasta.

2010
Otwarcie Sali Obsługi Klienta – Sala zapewniła kompleksową obsługę w jednym miejscu: 
informację, złożenie dokumentów, płatności i odbiór zamówionych materiałów. 
Są tu obsługiwani mieszkańcy, geodeci, studenci. Salę dostosowano do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, wyposażono w klimatyzację i obszerną poczekalnię. Komfort 
obsługi zapewnił również system kolejkowy oraz możliwość umówienia wizyty przez internet. 

Sala Obsługi Klienta



2012
„Erasmus Mundus – Joint Doctorate for Business Intelligence” – GEOPOZ przystąpił do progra-
mu naukowego, którego celem było wspólne kształcenie doktorantów w przedmiocie tech-
nologii informatycznych. W programie uczestniczyło konsorcjum pięciu europejskich uczelni: 
Politechniki Poznańskiej, Universite Libre de Bruxelles (Belgia), Aalborg University (Dania), 
Technische Universitaet Dresden (Niemcy) oraz Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania). 

2012
GEOPOZ na Euro 2012 – Dzięki GEOPOZowi miasto uzyskało narzędzie informatyczne, w którym 
na bieżąco gromadzone były projekty i materiały operacyjne, a dla mieszkańców i kibiców 
uruchomiło interaktywną mapę. 

2012
Porozumienie w ramach programu "Akademicki i Naukowy Poznań" – Porozumienie podpisały 
Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy. Celem  było 
uściślenie współpracy na płaszczyźnie badawczo-rozwojowej, odnoszącej się do zasobów 
informacji przestrzennych opisujących obszar Miasta Poznania. 

2013
Fotografia termalna – SIP został wzbogacony o nowe informacje. GEOPOZ opracował 
termalną ortofotomapę, dzięki której Poznań zyskał kompleksową informację o wielkości 
strat cieplnych we wszystkich budynkach i budowlach oraz o jakości ocieplenia ścian 
i dachów budynków prywatnych i obiektów publicznych. 



Portal  Projektanta

2018
Uruchomienie e-usług publicznych – W ramach projektu unijnego WRPO „Cyfryzacja 
i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie 
e-usług” GEOPOZ utworzył portale z usługami online dla geodetów, rzeczoznawców 
majątkowych, komorników, projektantów, obywateli i przedsiębiorców. 

2018
Uruchomienie trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – to pionierski projekt w skali kraju. 
GEOPOZ jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego 
z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji. Wizualizacja 3D 
miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwoliła lepiej projektować 
przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Model 3D 
Miasta Poznania został wielokrotnie doceniony. Otrzymał wyróżnienie podczas GISforum 
2018 i nagrodę „Skrzydła IT w Administracji” w 2019 roku. W 2019 roku Minister Inwestycji 
i Rozwoju wyróżnił model w kategorii innowacyjne rozwiązanie.



Model 3D Miasta Poznania

2020
Uruchomienie nowych funkcjonalności SIP-u – z inicjatywy GEOPOZu powstały kolejne 
warstwy tematyczne na internetowej mapie przestrzennej Poznania. SIP został wzbogacony 
o stale uaktualniane dane o wolnych miejscach na parkingach buforowych, lokalizacji 
autobusów i tramwajów oraz dane smogowe (z prawie 200 różnych czujników, umieszczonych 
w 94 lokalizacjach). Udostępniono również mapę potencjału solarnego dla miasta. Dzięki 
niej można dokonać analizy energetycznej dachu każdego poznańskiego budynku. Mapę 
fotowoltaiczną można oglądać w 2D i 3D.



Osiągnięcia sportowe

Pasją pracowników GEOPOZu jest sport. Tenisiści osiągali na kortach liczne sukcesy, 
a w szczególności 41 razy stawali na podium Mistrzostw Polski Geodetów. 
Podczas mistrzostw zdobywali zaszczytne miejsca w klasyfikacji drużynowej, w grze pojedynczej 
mężczyzn, pojedynczej kobiet, w grze podwójnej mężczyzn i podwójnej kobiet oraz w grze 
mieszanej.

Zdobyli także 3-krotnie nagrodę FAIR PLAY i raz puchar GLORIA VICTIS oraz 8-krotnie wygrywali 
tzw. „turniej pocieszenia”.

GEOPOZ był także organizatorem jubileuszowych XV Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie 
Ziemnym w dniach 3 – 6 września 1998 roku oraz XXX Mistrzostw w dniach 29 – 31 sierpnia 
2013 roku.

XXX Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym



Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

tel. 61 8271 500
geopoz@geopoz.poznan.pl

geopoz.poznan.pl

lipiec 2021 r.


