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� Trzon zarządczy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno Projektowych 

GEOMIAR sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

JAN POŁEĆ



� Kilka słów o przeszłości:

• Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. 
widnieje nieprzerwanie na rynku geodezyjnym od 8 lipca 1988 roku. 

Wizjonerskie podejście osób zarządzających firmą w sprawach wdrażania 
innowacji technicznych, jak i „twarda” ręka do spraw biznesowych, gwarantuje 
nieustanny rozwój przedsiębiorstwa. 

Szeroka kadra wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów, 
zaangażowanych w wizje firmy, wypracowała wysoki prestiż spółki, za sprawą 
świadczonych usług zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.



� Kilka słów o przeszłości:

Siedziba firmy GEOMIAR, ul. Rynek 14

(lata od 1987 do 2007) widok na budynek ratusza.



� Kilka słów o teraźniejszości:

Obecna siedziba firmy GEOMIAR,

ul. Kościuszki 35



� Kilka słów o teraźniejszości:

Zobrazowanie przedstawiające obecną siedzibę firmy GEOMIAR,

ul. Kościuszki 35 (widok chmury punktów)



• Ponad 40 osób na co dzień wykonujących prace kameralne 
i terenowe;

� Zasoby ludzkie GEOMIAR Sp. z o.o.

Umowy 

cywilnoprawne

Płatne praktyki 

absolwenckie

Praca sezonowa 

w okresie 

wakacyjnym

Elastyczne formy zatrudnienia dla uczniów i studentów szkół wyższych



- Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich i studentów.

- Staże dla absolwentów realizowane we współpracy z PUP z gwarancjami 
zatrudnienia  

� Zasoby ludzkie GEOMIAR Sp. z o.o.



• Swoim pracownikom oferujemy:

- stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie

- dofinansowanie do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

- świadczenia socjalne

� Zasoby ludzkie GEOMIAR Sp. z o.o.



- organizacja wyjazdów i spotkań okolicznościowych

� Zasoby ludzkie GEOMIAR Sp. z o.o.



� Rozwój firmy
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� Sytuacja firmy na rynku usług:

• Przedsiębiorstwo GEOMIAR od momentu pojawienia się na rynku usług 
geodezyjnych, stawia sobie za cel świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

Władze firmy wspólnie z pracownikami starają się wykorzystywać najnowsze 

technologie, pozwalające na efektywniejszą prace geodetów zarówno podczas 

gromadzenia informacji w czasie prac terenowych jak i usprawnienie procesu 

opracowywania danych.



� Główni zleceniodawcy:

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Zlecenia związane z projektami ZSiN).

• Projekt ZSIN – Faza I, Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji 

o nieruchomościach.

Faza I jest przedsięwzięciem realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
Projekt ma charakter administracyjno-publiczny, a jego celem jest poprawa funkcjonowania 
administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków. 
Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach .

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji”.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 72,5 mln zł.



� Główni zleceniodawcy:

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Zlecenia związane z projektami ZSiN I).

Realizowane zadania to:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie bazy GESUT [Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu], BDOT500 [Baza Danych Obiektów Topograficznych] dla częściowego obszaru: 

- czterech gmin powiatu przemyskiego

- sześciu gmin powiatu lubaczowskiego

- sześciu gmin powiatu sanockiego

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 8 milionów złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Zlecenia związane z projektami ZSiN).

• Projektu ZSIN – Faza II, 

Przyczyni się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację 
publiczną, jak również usprawni procesy przez nią realizowane. 

Spójne i kompletne dane o nieruchomościach, w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów 
danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczynią się do zapewnienia wiarygodności 
rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Dane udostępniane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, dla szerokiej rzeszy odbiorców, to kolejny krok na drodze 
do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej. 

Wartość projektu szacuje się na kwotę: 92,8 mln zł.



� Główni zleceniodawcy:

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Zlecenia związane z projektami ZSiN II).

Realizowane zadania to:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie/dostosowanie bazy GESUT [Geodezyjnej Ewidencji 

Sieci Uzbrojenia Terenu], BDOT500 [Baza Danych Obiektów Topograficznych] dla 

częściowego obszaru: 

- gminy powiatu Przemyśl

- trzech gmin powiatu leskiego

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 3 milionów złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

• Projekt pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w 
ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego 
(RPO) na lata 2014 – 2020. 

• Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych 
przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, 
geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. 

• Podstawę budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Wartość ogółem projektu wynosi: 177,8 mln zł.



� Główni zleceniodawcy:

• Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

Realizowane zadania to:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie bazy GESUT [Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu], BDOT500 [Baza Danych Obiektów Topograficznych] dla częściowego obszaru: 

- dwóch gmin powiatu przeworskiego

- dwóch gmin powiatu przemyskiego

- gminy powiatu Przemyśl

- gminy powiatu sanockiego

- pięć gmin powiatu leżajskiego

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 4,5 milionów złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego (e-Geodezja).

• Jest to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego.

• Liderem projektu jest Powiat Lubelski. 

• Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących 
niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. 

• Projekt jest finansowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość ogółem projektu wynosi: 187,5 mln zł.



� Główni zleceniodawcy:

• e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego (e-Geodezja).

Realizowane zadania to:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie bazy GESUT [Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu], BDOT500 [Baza Danych Obiektów Topograficznych] dla częściowego obszaru: 

- gminy powiatu świdnickiego

- gminy powiatu biłgorajskiego

- gminy powiatu hrubieszowskiego

- dwóch gmin powiatu tomaszowskiego

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 4 milionów złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Realizacja systemów wsparcia 
bezpośredniego).

Realizacja zadania polegającego na zweryfikowaniu upraw zadeklarowanych do dopłat 
bezpośrednich przez rolników z województwa podkarpackiego w roku 2018. Umowa została 
zawarta na wykonanie 697 kontroli gospodarstw rolnych. 

Przedsiębiorstwo GEOMIAR realizuje podobne zadania, niemal od początku wprowadzenia 
dopłat bezpośrednich dla rolników w Polsce.

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 0,6 miliona złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace polegające na wznowieniu znaków granicznych lub ustaleniu granicy pasa drogowego wraz 
z ich stabilizacją na terenie administrowanym przez:

- GDDKiA Oddział w Rzeszowie

- GDDKiA Oddział w Krakowie

- GDDKiA Oddział w Białymstoku

Sumaryczna kwota zlecenia oscylowała około 1,2 miliona złotych brutto.



� Główni zleceniodawcy:

• Samorządy terytorialne.

Realizacja kilkudziesięciu zadań polegających na założeniu, modernizacji sieci osnowy 
szczegółowej poziomej jak i wysokościowej realizowanych na terenie powiatu: 

- przeworskiego

- sanockiego

- leżajskiego

- chełmskiego

- lubaczowskiego

- łęczyńskiego

- stalowowolskiego



� Główni zleceniodawcy:

• Samorządy terytorialne.

Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych, powiatowych, budowy 
chodników realizowanych głównie na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu oraz 
lokalnych gmin. 

Większość realizacji obejmowała również bieżącą obsługę geodezyjną realizacji inwestycji.



� Główni zleceniodawcy:

• Samorządy terytorialne.

W ramach w/w zleceń zrealizowano miedzy innymi: 

- przebudowę ulicy Pawłosiowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Strzelecką, 

- opracowanie projektu przebudowy ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu.

- budowy chodników w miejscowości Kramarzówka gm. Pruchnik, miejscowość Łowce, gm. 
Chłopice, miejscowości Żurawica, gm. Żurawica.

- pełnienie funkcji nadzoru przy budowie dróg po scaleniowych realizowanych w obrębie 
powiatu jarosławskiego, przeworskiego oraz leżajskiego.



� Główni zleceniodawcy:

• Zleceniodawcy komercyjni oraz prywatni.

Świadczenie usług geodezyjnych na zlecenie lokalnych firm budowalnych.

Realizowane zadania to:

- obsługa budowy mostu na rzece San w miejscowości Krzywcza gm. Krzywcza budowanego 
w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

- obsługa geodezyjna Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino

- obsługa geodezyjna budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica, 
miejscowość Tuchla, gm. Laszki, miejscowość Nielepkowice, gm.  Wiązownica, miejscowość 
Adamówka, gm. Adamówka

- obsługa geodezyjna przebudowy umocnień przeciwpowodziowych dla miasta Sandomierz 
realizowanych na docinku  od ulicy Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów, wzdłuż brzegu 
rzeki Wisła.



� Główni zleceniodawcy:

• Zleceniodawcy komercyjni oraz prywatni.

Spółka w czasie swojego istnienia współpracuje z wieloma firmami o zasięgu lokalnym jak 
i ogólnopolskim, główni kontrahenci to: 

MOTA-ENGIL

ENERGOPOL SZCZECIN

MATBUD

SANITEX

GEOTECH

STRABAG



� Główne cele:

Realizacja innowacyjnych projektów wdrażania nowoczesnych technik pomiarowych 
GNSS, skanerów  laserowych, fotogrametrii niskiego pułapu

Pozyskiwanie środków unijnych

Wysoki poziom świadczonych usług

Poprawa konkurencyjności

Ciągły rozwój



� Nagrody i wyróżnienia :

• Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, 

- wyróżnienie otrzymane kilkukrotnie miedzy innymi w latach 2010, 2011, 2014, oraz 

aktualne z roku 2017.



� Nagrody i wyróżnienia :

• Tytuł Gepard Biznesu 2017

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy 
Biznesu od 2006 r.

Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw 
i kilkuset banków działających w Polsce.



� Nagrody i wyróżnienia :

• Wyróżnienie w rankingu miesięcznika 

Forbes w roku 2018

Pierwszy w Polsce ranking najdynamiczniej 
rozwijających się firm rodzinnych, według 
„Forbesa”, dla firm o poziomie przychodów do 
100 mln zł w województwie podkarpackim. 



� Nagrody i wyróżnienia :

• Nominacja do konkursu Biznes Klasa 

2018

- Organizowany przez WUP w Rzeszowie

- Główny cel: wyłonienie pracodawców 
angażujących się w przygotowanie 
przyszłych kadr w swojej branży 
i wyróżniających się na tle innych 
w zakresie wspierania szkół zawodowych 
na Podkarpaciu



� Nagrody i wyróżnienia :

• Przedsiębiorstwo angażuje się w kreowanie rynku 

geodezyjno-budowlanego poprzez członkostwo w:

� Geodezyjnej Izbie Gospodarczej

� Polskiej Geodezji Komercyjnej

� Podkarpackim Klubie Biznesu 

� Stowarzyszeniu Geodetów Polskich

� Klastrze GeoPoli



� Podsumowanie:

• Zapraszamy do stałej lub okresowej współpracy

• Zapraszamy do skorzystania z możliwości odbycia praktyki studenckiej oraz staży 

absolwenckich.

Dziękujemy za uwagę

Opracował: MARCIN MAGDZIAK 

z zespołem



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:



� Praca w firmie GEOMIAR:

Filary firmy…



� Praca w firmie GEOMIAR:


