BIULETYN
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW
POLSKICH

NR 3–4
GRUDZIEŃ 2000 – KWIECIEŃ 2001

WROCŁAW

SPIS TREŚCI
Koleżanki i Koledzy Kartografowie.....................................................................................

3

Jacek Augustyniak – ISBN – co to jest ? ............................................................................
4
Jan Krupski, Roman Janusiewicz – Głos Stowarzyszenia Kartografów Polskich do projektu
rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu ......... 5
SPRAWOZDANIA
Joanna Bac-Bronowicz – Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Kartografów Polskich ...........................................................................................
10
Ewa Krzywicka-Blum – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kartografów Polskich
………………………………………………………………………….
15
Protokół z II Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich……. 18
Protokół komisji mandatowo–wyborczej II Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Kartografów Polskich. ………................................................................................... 22
Protokół komisji wnioskowej II Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Kartografów Polskich. ............................................................................................... 22
Protokół z I zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich ................... 23
Jan Krupski – Rozstrzygnięcie Konkursu SKP "Mapa Roku" ............................................. 25
Joanna Bac-Bronowicz – „IMTA EAME Kraków 2001” – VIII Konferencja i Targi Kartograficzne Międzynarodowego Handlowego Stowarzyszenia Kartograficznego ......... 27
Jan Krupski, Roman Janusiewicz,– Sprawozdanie z II zebrania Zarządu Głównego SKP
w nowej kadencji ...................................................................................................... 28
Plan pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich na lata 2001-2003 .. 31
SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Lista członków SKP według stanu na dzień 30. 03. 2001 r. ...............................
32
Składki członkowskie w 2001 r. .........................................................................
35
KRONIKA ........................................................................................................................
36
KOMUNIKATY
Drugi konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku” ...........
38
MISCELLANEA .............................................................................................................
39
Kalendarz imprez ...............................................................................................
42
Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich, ISSN 1509-8001
Wydawca:

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław
tel. (071) 372-85-15
(www.geo.ar.wroc.pl/SKP)

Redaktor numeru: Jan Krupski
Współpraca redakcyjna:
Joanna Bac-Bronowicz,
Roman Janusiewicz,

Projekt emblematu SKP – Stanisław Rogowski
Nakład: 170 egz.
Druk i oprawa sponsorowane przez Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o. Wrocław
© Copyright by Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wrocław 2001

2

Koleżanki i Koledzy Kartografowie !
Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich składa wszystkim Paniom
i Panom, członkom SKP szczere i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów
osobistych a także zawodowych w pierwszym roku nowego tysiąclecia. Pomimo sporego
spóźnienia, za które bardzo serdecznie przepraszamy, wyrażamy głębokie przekonanie, że
będzie to rok nowej energii, pomysłów i zapału we wszelkiej Państwa działalności, dzięki
której przyczynimy się także do sukcesów, i stałego podnoszenia rangi naszego
Stowarzyszenia.
Oddajemy naszym Członkom podwójny numer „Biuletynu Stowarzyszenia
Kartografów Polskich”. Jest to skutek w pewnej mierze świadomego opóźnienia wydania
tego biuletynu, podyktowanego chęcią zamieszczenia informacji z II Walnego Zgromadzenia Członków SKP. Spełniamy ten zamiar, ale nie traktujemy go jako usprawiedliwienie.
W tzw. międzyczasie wydarzyło się także sporo spraw, o których warto wspomnieć.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem było II Walne Zgromadzenie
Członków SKP, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Odbywało się ono w
szczególnej sytuacji – w ostatnim miesiącu ostatniego roku drugiego tysiąclecia, w którym
odbywała się też XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Kartografia polska u progu XXI wieku”, dająca możliwie kompleksowy przegląd dokonań w naszej
dyscyplinie. Przedstawiamy Państwu obszerną relację, zawierającą sprawozdania i
protokoły z obrad II WZC SKP.
Jak na przełom lat, wieków i tysiącleci przystało, życie przyniosło nowe
okoliczności, z którymi przyszło się zmagać kartografom-producentom i handlowcom map.
Od 1 stycznia br. zaczął obowiązywać 7% podatek VAT na mapy i inne publikacje.
Wyłączono z niego książki i czasopisma specjalistyczne. Aby było ciekawiej, urzędnicy
skarbowi intensywnie zajęli się sprawą VAT-u na atlasy, roztrząsając dylemat „książka-li
to czy już nie”, co w pewnym sensie przypomina problem „ilości cukru w cukrze”.
Zauważa się regionalne zróżnicowanie interpretacji tego zagadnienia.
Zapoczątkowaliśmy też działania w kierunku uregulowania trybu nadawania
numerów ISBN mapom-reklamówkom. Jak wiadomo, numer ten jest ściśle powiązany z
wysokością podatku VAT od książek i czasopism, co powoduje nieuczciwą konkurencję
map, finansowanych reklamami. Zebraliśmy pierwsze informacje, z których wynika bardzo
duża łatwość uzyskania takiego numeru. Nasze dalsze poczynania będą zmierzać do
nawiązania kontaktów z instytucjami, które mogą udzielić wsparcia w celu ograniczenia
dostępności tego numeru dla wspomnianych publikacji. W realiach tegorocznej, wręcz
tragicznej, sytuacji na rynku map a także w perspektywie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej takie działania uznajemy za konieczne.
Stowarzyszenie zostało także docenione przez nasz najwyższy Urząd branżowy i
zaproszone do konsultacji nad projektem rozporządzenia regulującego sprawy związane z
zasobem geodezyjnym
i kartograficznym. Nasze uwagi zostały niemal w całości
zaakceptowane i włączone do tekstu planowanego rozporządzenia. Wciąż natomiast nierozstrzygnięta i otwarta – jak sądzimy – jest kwestia nowelizacji czy wręcz nowego projektu samej
ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
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Ponawiamy nasz gorący apel i zaproszenie wszystkich członków SKP i sympatyków kartografii do wspólnego tworzenia naszego Biuletynu. Mamy świadomość, że nasz
periodyk nie figuruje na liście filadelfijskiej a nawet w kraju nie przyznaje się punktów za
publikacje w nim zamieszczone, lecz dla pełnej, zawodowej informacji o sprawach
kartografii i kartografów potrzebnej nam samym warto poświęcić nieco czasu i trudu.
Życzymy przyjemnej lektury !
W imieniu Zarządu Głównego SKP
Dr Jan Krupski

Jacek Augustyniak
Warszawa
ISBN – CO TO JEST?
Wielu wydawców map stara się usilnie o przydzielenie numeru ISBN swoim
wydawnictwom. Czy jest to konieczne? Jakie są prawa i obowiązki wynikające z faktu
otrzymania numeru ISBN?
Międzynarodowy znormalizowany numer książki – ISBN (International Standard
Book Number) ustanowiony został przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu
11.02.1997r. w oparciu o Polską Normę PN-ISO-2108 „Międzynarodowy znormalizowany
numer książki”. ISBN służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez
niego publikacji zwartych.
Krajowe Biuro ISBN (Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa tel. 608–24–10)
nadaje numer identyfikacyjny osobom prawnym i fizycznym działającym na terenie Polski,
chcącym wydać jakąś publikację. Krajowe Biuro ISBN przydziela pulę numerów na
pisemny wniosek zainteresowanego.
Numery ISBN nadaje się następującym publikacjom:
- książkom i broszurom (od 5 stron);
- książkom na kasetach video;
- książkom na nośniku elektronicznym;
- książkom w postaci mikroform (mikrofisze, mikrofilmy);
- książkom drukowanym alfabetem Braille`a;
- kasetom i płytom, które uzupełniają książki;
- mapom i atlasom;
- programom komputerowym;
- edukacyjnym filmom i taśmom video;
Wydawca pisze wniosek do Krajowego Biura ISBN o przydzielenie puli numerów do
publikacji którą wydaje lub którą ma zamiar wydać. We wniosku musi być informacja, że publikacja ma charakter zwarty. Ponieważ wydawca nie ma obowiązku dołączania do wniosku
egzemplarza okazowego, może zdarzyć się, że numer ISBN będzie miała publikacja o
charakterze antypaństwowym, lub wydana z naruszeniem prawa (np. autorskiego), a niekiedy
wydana nieestetycznie. Na takie działania Krajowe Biuro ISBN nie ma wpływu, nie interesuje
się tym, i nie ma możliwości prawnych przeciwdziałania takim zdarzeniom.
4

Przydzielona wydawcy pula numerów ISBN może być wykorzystywana bezterminowo, co oznacza, że każdy z nas może uzyskać numer ISBN nawet gdy nic w tej chwili nie
wydaje, ale może kiedyś zacznie wydawać.
Krajowe Biuro ISBN przydziela też każdemu wydawcy numer identyfikacyjny (który
wchodzi w skład grupy numerów), a informację o tym przekazuje do International ISBN
Agency w Berlinie.
Przydzielenie puli numerów jest bezpłatne.
Wydawca z przydzielonej mu puli numerów, każdej wydanej publikacji sam nadaje numer wg PN-ISO-2108. W numerze ISBN musi by zawarty numer statystyczny kraju
(dla Polski – 83) i przydzielony numer wydawcy. Nadany numer musi w sposób
jednoznaczny określać wydaną publikację, a także jej wariant różniący się postacią
zewnętrzną (format, papier, oprawa).
Nadany numer nie może być inny niż te które zostały przydzielone wydawcy w
puli numerów. Nie może być użyty dla innej publikacji, ale może być użyty dla kolejnego
nakładu.
W razie wątpliwości wydawca może zasięgnąć opinii w sprawie prawidłowości
nadania numeru ISBN za pośrednictwem Krajowego Biura ISBN, po uprzednim przekazaniu materiałów do oceny (egzemplarz próbny).
Międzynarodowy znormalizowany numer książki składa się z dziesięciu cyfr poprzedzonych skrótem literowym „ISBN”. Numer ISBN powinien być wydrukowany
pismem co najmniej dwunastopunktowym i umieszczony:
- na odwrocie strony tytułowej wyraźnie oddzielony od innych adnotacji;
- na czwartej stronie okładki lub obwoluty w jej dolnej części;
- na odwrotnej stronie (końcowej) złożonej mapy.
W bibliografiach narodowych i handlowych, numery ISBN należy uwzględniać
zarówno przy pełnym opisie publikacji jak i w indeksach.
Wydawca powinien informować Krajowe Biuro ISBN o każdym wykorzystanym
numerze i o każdym błędnie wydrukowanym oraz o wszelkich zmianach w nazwie i
adresie firmy. Często jednak tak nie jest. Korzystając tylko z numeru ISBN, często
otrzymujemy nieaktualne dane o firmie (adres i telefony), a już zupełnie nie jest możliwe
odnalezienie za pomocą tego numeru tytułu i roku wydania mapy. Po co jest więc ten
numer?
Wydawca zobowiązany jest także do przekazania do Działu Gromadzenia Zbiorów
Biblioteki Narodowej dwóch egzemplarzy obowiązkowych publikacji, którym nadał
numer. Niestety,
i w tym zakresie wydawcy rzadko wywiązują się ze swoich obowiązków, a Krajowe Biuro ISBN nie ma uprawnień do egzekwowania swoich praw. Czynione
są jednak starania legislacyjne w tym kierunku, a w projekcie zmian planowane jest
również utworzenie zbioru na kształt dawnej Centralnej Informacji Kartograficznej.
Miejmy nadzieję, że nastąpi to w krótkim czasie, bowiem w naszym interesie jest
posiadanie informacji jakie mapy, gdzie i kto wydaje. Nie łudźmy się jednak, że Krajowe
Biuro ISBN będzie dbało o jakość i wiarygodność map. Cele statutowe tej organizacji są
zupełnie inne.
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Jan Krupski
Roman Janusiewicz
Wrocław
GŁOS STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZGŁASZANIA PRAC
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DO ZASOBU
W lipcu 2000 r. Stowarzyszenie Kartografów Polskich otrzymało tekst projektu
rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa „w sprawie
szczegółowych zasad zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykazu rodzajów prac nie podlegających zgłaszaniu i materiałów
nie podlegających przekazywaniu, rejestrowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie a także ogólnych warunków
umów o udostępnienie tych baz”. Projekt w wersji z dnia 13 lipca 2000 r. należało zaopiniować i
zgłosić uwagi w ciągu pięciu dni od daty otrzymania. SKP przesłało swoje uwagi i propozycje
w terminie nieco późniejszym a tekst tych uwag publikujemy poniżej.
UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA
Uwagi ogólne
Ustawa oddaje do kompetencji właściwego ministra kwestię określenia prac kartograficznych, nie podlegających zgłaszaniu do zasobu, stąd niniejsze rozporządzenie jest
jedynym dokumentem rozstrzygającym. Proponowane w projekcie zmiany nie wykorzystują
jednak możliwości kompleksowego i jednoznaczego rozwiązania tego problemu, ponieważ
nie określają jakiego typu opracowania kartograficzne podlegają zgłoszeniu bądź
informacji o wykonanej mapie. Nasze generalne uwagi i sugestie są następujące:
1.

Z treści ustawy i projektowanego rozporządzenia wielokrotnie można wnioskować, że
zgłoszeniu i przekazaniu do zasobu podlegają przede wszystkim prace i materiały kartograficzne, będące dokumentacją prac geodezyjnych i topograficznych. Dlatego też w rozporządzeniu powinno się znaleźć wyraźne rozgraniczenie pomiędzy pracami kartograficznymi
opartymi na pomiarach geodezyjnych względnie topograficznych oraz wykonanych według
określonych standardów lub instrukcji urzędowych i tym samym wnoszących zmiany do
materiałów zasobu a pracami kartograficznymi opartymi na kompilacji i redakcji wielu
rożnorodnych źródeł (ale bez pomiarów geodezyjnych lub topograficznych) czyli mówiąc
ogólnie w zakresie komercyjnej kartografii wydawniczej i kartograficznych opracowań
naukowych. Rozróżnienie tych typów prac spowoduje zmiany w brzmieniu wielu ustępów
projektowanego rozporządzenia bądź nawet usunięcie niektórych. Jednak w pierwszej
kolejności takie rozgraniczenie powinno znaleźć się w ustawie.

2.

W aktualnej sytuacji gospodarczej w zakresie kartografii wydawniczej istnieją na krajowym
rynku wydawcy (czyli producenci) map oraz dystrybutorzy i importerzy map (nie produkujący). Z treści ustawy i projektowanego rozporządzenia wynika, że obowiązek zgłaszania prac
kartograficznych do zasobu dotyczy tylko wydawców, co pod względem finansowym stawia
ich w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z importerami z racji konieczności ponoszenia
opłat związanych ze zgłoszeniem.
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3.

Naliczanie opłat przy zgłaszaniu prac kartograficznych na podstawie ilości wykorzystanych
urzędowych map topograficznych jako materiałów źródłowych jest nieuzasadnione, ponieważ są one ogólnie dostępnie w obrocie księgarskim i jako zakupiony towar są własnością
nabywcy. Podanie źródła danych kartograficznych wynika z prawa autorskiego w zakresie
tzw. praw osobistych (czyli wydawcy map źródłowych). Ponadto istnieje szereg źródeł informacji dotyczących Polski a dostępnych z zagranicy w Internecie lub w innych postaciach,
które podlegają często daleko idącym przetworzeniom w procesie redakcji map. Natomiast
pod rozwagę może być brana kwestia opłat przy zgłaszaniu informacji o mapie pod warunkiem ustalenia statusu Centralnej Informacji Kartograficznej oraz zryczałtowania kwoty tej
opłaty. Dotyczyłoby to również map importowanych.

4.

W projekcie rozporządzenia nie przewiduje się istnienia innej instytucji gromadzącej
informacje o pracach kartograficznych poza zasobem. Powołanie takiej instytucji mogłoby być potrzebne do scentralizowania informacji o krajowym rynku kartograficznym.
Ten problem wymaga jednak poważnego przemyślenia – to zadanie wykonuje Biblioteka
Narodowa, do której krajowi wydawcy są prawnie zobowiązani przekazywać egzemplarze
obowiązkowe. Dublowanie tych zadań przez CIK lub inną instytucję byłoby bezcelowe.
Inne rozwiązania wymagają uzgodnień z BN. Natomiast nie ma żadnych informacji o
tytułach i ilościach map importowanych na polski rynek.

5.

W kontekście treści rozdziału 6 w projekcie nie przewidziano ewentualności nieodpłatnego
udostępniania baz danych ... o terenie (ani też innych materiałów zasobu np. map topograficznych, materiałów teledetekcyjnych itp.). SKP uważa uwzględnienie takiej możliwości za
uzasadnioną w przypadku udostępniania tych materiałów w formie niewielkich fragmentów
dla potrzeb dydaktycznych (demonstracyjnych w trakcie zajęć), załączania przykładów w
podręcznikach szkolnych i akademickich, atlasach szkolnych, publikacjach naukowych i
popularno-naukowych itp. Szczegółowe warunki określałyby stosowne umowy – istotne jest
aby istniała taka możliwość.

Uwagi szczegółowe
Ad. rozdz. 1, par. 1, ust. 4:
W okresie przejściowym muszą istnieć dwie formy dokumentacji – niezbędne jest
natomiast dokładne określenie granic okresu przejściowego, dających możliwość
przygotowania się wykonawców do wyłącznie cyfrowej formy zapisu i wymiany danych.
Ad. rozdz. 2, par. 8, ust. 1:
Zapis dotyczy tylko technicznej kontroli prac i materiałów. Znacznie ważniejsza
jest merytoryczna kontrola tych prac – wiąże się to z odbiorem prac a ich przyjęcie pod
względem merytorycznym niejako certyfikuje ich wiarygodność. Zapis o kontroli merytorycznej, osobach dokonujących tej kontroli i osobach odpowiedzialnych za jakość i
wiarygodność materiałów przyjętych do zasobu jest niezbędny w tym rozporządzeniu lub
nawet w ustawie.
Ad. rozdz. 2, par. 9, ust. 1:
Powinien uwzględniać również merytoryczne braki przekazywanych materiałów
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Ad. rozdz. 3, par. 14, ust. 1:
Proponujemy wprowadzenie następujących zmian:
9) .... zleceniodawcy i wykonawcy,
10) opracowania kartograficzne do użytku powszechnego, wykonane na podstawie
kompilacji różnych materiałów kartograficznych, w tym geodezyjnych, topograficznych i
teledetekcyjnych stanowiących część zasobu g–k lecz bez prowadzenia geodezyjnych prac
pomiarowych i ewidencyjnych ...... a w szczególności:
a) mapy i atlasy szkolne, w tym globusy,
b) mapy i atlasy turystyczne (plany miast, mapy i atlasy drogowe i in.), w tym wykorzystujące
jako podkład urzędowe mapy topograficzne bez prawa zmiany treści, w skalach od 1:5000 i
mniejszych,
c) mapy i atlasy stanowiące opracowania naukowe, w tym wykorzystujące jako podkład
urzędowe mapy topograficzne i materiały teledetekcyjne bez prawa zmiany treści
d) mapy załącznikowe do książek i czasopism,
e) polskie edycje map i atlasów zagranicznych na prawach licencji,
f) zagraniczne wydania map Polski lub jej części importowane do Polski,
g) opracowania wymienione w pkt. a–f wykonane na nośnikach cyfrowych (mapy i atlasy
elektroniczne, multimedia kartograficzne, publikacje internetowe itp.),
Ust. 3. Wykorzystanie w opracowaniach wymienionych w ust.1, pkt 10 urzędowych map
topograficznych i materiałów teledetekcyjnych znajdujących się w zasobie podlega
warunkom, określonym w przepisach o udostępnianiu i korzystaniu z zasobu geodezyjnokartograficznego oraz w umowach pomiędzy ośrodkiem udostępniającym te materiały a
wydawcą, z uwzględnieniem spełnienia warunków ewentualnego nieodpłatnego udostępnienia materiałów zasobu na wniosek instytucji / osoby zainteresowanej.
Uwagi do załącznika nr 2 - Wzór zgłoszenia pracy kartograficznej:
1. Pkt. II – poz. 1 – jego treść określa rodzaj map zgłaszanych do zasobu – są to mapy
topograficzne. W związku z tym proponujemy uściślenie treści tego punktu, ograniczając
go tylko do map urzędowych – zasadniczych i topograficznych.
2. Pkt. II - poz. 2 - Proponujemy usunięcie pozycji „cel, któremu ma służyć mapa”informacje te nie służą niczemu, są pozostałością minionej epoki i mogą zostać pominięte.
Wydawnictwa publikujące mapy „reklamowe” czy quasi-mapy informacyjne i tak nie będą
ich zgłaszać. W przypadku wyłączenia map z grupy kartografii wydawniczej (propozycja SKP
ad rozdz. III, par. 14, ust. 1) ten punkt straci rację bytu. Natomiast odnośnie urzędowych
map zasadniczych i topograficznych proponujemy wprowadzić informację o celu: informacyjnym i dokumentacyjnym.
3. Pkt. II - poz. 5 - „wydanie, wysokość nakładu”.
Informacje te w wydawnictwach europejskich nie są uwidaczniane i stanowią tajemnicę firmy.
Nie ma zatem merytorycznych powodów, szczególnie przed drukiem, aby polskie wydawnictwa
uwidaczniały i podawały wielkości nakładów – często są one określane w ostatniej chwili.
Odnośnie kartografii wydawniczej – te informacje powinny być zgłaszane do Biblioteki
Narodowej. Nie ma zatem potrzeby dublowania tych informacji, natomiast podawanie
informacji nieprawdziwych nie ma żadnego sensu.
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Być może w zakresie kartografii topograficznej taka informacja jest komuś potrzebna,
wtedy należałoby umieścić zapis - „nie dotyczy kartografii wydawniczej” lub „nie dotyczy
map wymienionych w rozdz. III ....”,
4. Pkt. II, poz. 6 - technika wykonania nakładu.
Określenie „offset, typografia” są częścią pozycji „druk”. Proponujemy pozostawić: druk
offsetowy, druk inny (rodzaj) oraz inne techniki (w przypadku np. światłokopii, plotowania).
Aktualnie prawie 100 % map wydawanych jest techniką druku offsetowego lub niskonakładowego druku cyfrowego.
5. Pkt. II poz. 8 - miejsce przechowywania mapy- oznaczono tutaj *** , które to oznaczenie
nigdzie nie zostało wyjaśnione (chyba jest to pomyłka)
WNIOSKI
1.

Konieczna jest gruntowna zmiana ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”
przynajmniej w zakresie rozdzielenia prac geodezyjnych od prac kartograficznych z
uwzględnieniem ich zróżnicowania pod względem typu i charakteru a w konsekwencji
obowiązku zgłaszania lub zwolnienia ich ze zgłaszania do zasobu. W oparciu o nową
ustawę powinny być sformułowane nowe akty wykonawcze.

2.

Wyszczególnienie rodzajów opracowań kartograficznych wymienionych w rozdz. 3, par.
14, ust. 1, pkt. 10 uściśli i skoreluje niniejszy projekt z innymi aktami określającymi
rodzaje materiałów stanowiących zasób (centralny i wojewódzkie) w kategorii „mapy
tematyczne”.

3.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich wnioskuje o zwolnienie z obowiązku zgłaszania
prac kartograficznych (redakcyjnych, kompilacyjnych) nie powstałych w oparciu o
pomiary geodezyjne i topograficzne lub prace inwentaryzacyjne a odnoszących się do
opracowań wymienionych w rozdz. 3, par. 14, ust. 1, pkt 10.

4.

Powołanie / reaktywacja Centralnej Informacji Kartograficznej, gromadzącej i porządkującej informacje o wydawanych mapach wydaje się celowe, pod warunkiem określenia
zadań i zakresów kompetencji z Biblioteką Narodową. Wówczas celowe byłoby przesyłanie
informacji o wykonanej mapie, atlasie lub innej publikacji kartograficznej ujętej w rozdz. 3,
par. 14, ust. 1, pkt 10.
*******

W powyższej sprawie długo nie było żadnego odzewu. Dopiero w końcu marca
2001 r. ZG SKP otrzymał zaproszenie na międzyresortową konferencję uzgadniającą dot.
tego projektu. Odbyła się ona w dniu 3 kwietna 2001 r. w GUGiK. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele instytucji, z którymi GUGiK prowadził konsultacje nad tym projektem –
Rządowego Centrum Legislacji, kilku ministerstw (Finansów, Ochrony Środowiska, Spraw
Wewnętrznych i Administracji i in.), GUS-u oraz Stowarzyszeń – Geodetów Polskich i
Kartografów Polskich. Ze strony SKP obecni byli
dr Wojciech Jankowski i dr Jan
Krupski. Zebranie prowadzili Pan Krzysztof Mączewski, wiceprezes GUGiK i Pani
Grażyna Skołbania, dyrektor Departamentu ds. Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego – referent projektu.
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Z otrzymanych przed zebraniem materiałów wynikało, że tekst projektu rozporządzenia był poważnie zmieniony w stosunku do opiniowanej przez nas lipcowej wersji
projektu – była to wersja z października 2000 r., której niestety nie mieliśmy do wglądu.
Tytuł i część pierwotnych paragrafów została całkowicie przeredagowana i przenumerowana, co nastąpiło – według wyjaśnień prowadzących zebranie – wskutek zaleceń Rządowego
Centrum Legislacji. Nowy tytuł rozporządzenia został skrócony i brzmi: „Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych, rejestrowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy
danych systemu informacji o terenie a także ogólnych warunków umów o udostępnienie
tych baz”. Niniejsza konferencja miała na celu ostateczne uzgodnienie wprowadzonych
poprawek do treści rozporządzenia.
Wszystkie uwagi i sugestie zawarte w opinii SKP zostały uwzględnione, z wyjątkiem sprawy powołania Centralnej Informacji Kartograficznej, co wykraczało poza
zagadnienia ujęte w projekcie rozporządzenia. Problem ten ukazuje się też w nieco innym
kontekście wobec planów publikowania przez Bibliotekę Narodową „Polskiej Bibliografii
Kartograficznej”. Z punktu widzenia SKP za najważniejsze należy uznać wprowadzenie
szczegółowszego zapisu, określającego rodzaje materiałów kartograficznych, podlegających i nie podlegających zgłoszeniu do zasobu mimo, iż nie jest on tak szczegółowy jak
proponowaliśmy.
W projekcie zabrakło też osobnego zapisu w kwestii nieodpłatnego udostępniania
materiałów zasobu do celów naukowych czy dydaktycznych. Warunki odpłatności za
korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje odrębne rozporządzenie.
Stowarzyszenie Kartografów Polskich z zadowoleniem odnotowuje fakt
zaproszenia do dyskusji nad aktami prawnymi. Wyrażamy też nadzieję, że terminy, w
jakich należy udzielać odpowiedzi będą adekwatne do wagi poruszanych problemów.
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SPRAWOZDANIA
DOKUMENTACJA II WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
Joanna Bac-Bronowicz
Wrocław
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
w okresie od 15.06.1999 do 5.12.2000
Założenie Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Dnia 15.06 2000 Walne Zgromadzenie SKP wybrało Zarząd Główny, który ukonstytuował się w
składzie:
Lp
1
2
3

Imię i nazwisko
Joanna Bac-Bronowicz
Jan Krupski
Jerzy Ostrowski

4
5

Roman Janusiewicz
Krzysztof Kałamucki

Funkcja w Zarządzie
Przewodnicząca
Zastępca przewodniczącej ds. organizacyjnych
Zastępca przewodniczącej ds. merytorycznoprogramowych
Sekretarz
Skarbnik

Lp
1
2
3

Imię i nazwisko
Stefan Żynda
Ewa Krzywicka-Blum
Ryszard Klimko

Funkcja w Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
członek

Dnia 12.07.1999 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zatwierdził wniosek o rejestracji
Stowarzyszenia, a 28.09.1999 r. - zarejestrował skład Zarządu Głównego i Komisji
Rewizyjnej; po dwutygodniowym okresie uprawomocnienia Stowarzyszenie uzyskało
osobowość prawną.
Zostało założone konto bankowe, uzyskano numer REGON, NIP, złożono wymagane
oświadczenia w Urzędzie Skarbowym. Uzyskano numer ISBN dla Biuletynu nr 1.
Ogólne kierunki działań
Do statutowych celów Stowarzyszenia Kartografów Polskich należą między innymi:
- stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, a także wspólnej reprezentacji
zawodowej twórców i specjalistów kartografów działających w różnych dziedzinach twórczości: naukowo-badawczej, edytorskiej i wdrożeniowej
- prezentowanie na forum publicznym wspólnych poglądów i problemów dotyczących
prawa autorskiego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz kierunków i warunków rozwoju kartografii,
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- szeroka i skuteczna popularyzacja zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych
z dziedziny kartografii oraz inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,
- współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji
kartograficznej, wdrażanie osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych w dziedzinie kartografii i działalności wydawniczej,
- konsultacje i doradztwo w sprawach prac kartograficznych.
Realizacja ramowego programu pracy
Z ramowego programu pracy Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich w
okresie od 4.08.1999 r. do 1.03.2000 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Zebranie i przekazanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) uwag,
postulatów i opinii członków Stowarzyszenia dotyczących nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kartografii:
a) opinie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
- projekt "Założenia polityki Rady Ministrów w Dziale Administracji Rządowej
Architektura i Budownictwo"- opinia pisemna (J. Bac-Bronowicz),
- projekt nowelizacji "Prawa Geodezyjno-Kartograficznego" w zakresie dotyczącym kartografii - opinia pisemna (J. Bac-Bronowicz),
- rozporządzenia w sprawach: wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem PZGiK, sposobu i trybu oddawania do PZGiK prac kartograficznych - opinia pisemna (R. Janusiewicz, J. Krupski).
b) członkowie SKP brali udział w dyskusjach i naradach w GUGiK na temat Prawa
Geodezyjno-Kartograficznego i Autorskiego, uprawnień zawodowych w zakresie
"Redakcja Map" z racji pełnionych funkcji w:
- Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej, do której mianowano 41
osób, w tym 8 członków SKP,
- Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych przy GUGiK - 5 osób
zostało powołanych przy rekomendacji SKP - ze 119 członków komisji 7 należy do SKP.
2. Zebranie i przekazanie do GUGiK uwag, postulatów i opinii członków Stowarzyszenia
w sprawie urzędowych map topograficznych i tematycznych w Polsce:
- udział członków SKP w dyskusjach i naradach w GUGiK na temat wydawania map topograficznych, projektowaniu i konstruowaniu Topograficznej Bazy Danych.
3. Działanie na rzecz wprowadzenia zapisów na temat kartografii do prawa autorskiego (
kartografia urzędowa, resortowa i prywatna):
- zagadnienia kartografii w "Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" - opinia
J. Augustyniaka dla GUGiK uwzględniająca wnioski z ankiety SKP.
4. Współpraca z GUGiK w organizacji szkoleń, wykładów i warsztatów w zakresie
kartografii, adresowanych głównie do urzędników państwowych:
- porozumienie o szkoleniu w województwie dolnośląskim z Geodetą Województwa na temat map topograficznych - w przygotowaniu.
5. Nawiązanie ścisłej współpracy (rozpoczętej na konferencji MAK w Ottawie) z
tworzącą się Europejską Unią Kartograficzną:
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-

6.

7.

wymiana korespondencji z przewodniczącym EUK prof. Jan-Menno Kraakiem,
przygotowania do spotkania w czasie ICC ICA w Chinach w 2001 r.
Przygotowanie i wydanie dwóch Biuletynów i innych publikacji:
- Założenie Stowarzyszenia Kartografów Polskich, 1999, w: Systemy Informacji Przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcja
map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów. S. Konferencje - multimedia nr 1.Wyd. AR we Wrocławiu - CD ROM,
- Biuletyn SKP nr 1, październik 1999,
- Biuletyn SKP nr 2, marzec 2000,
- Biuletyn SKP nr 3, grudzień 2000 - w przygotowaniu.
Zebrania Zarządu Głównego SKP oraz otwarte spotkania ZG SKP z Członkami i
sympatykami Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym od 12 lipca 1999 r. do 1
grudnia 2000 r.:

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów
Polskich odbył ogółem 13 zebrań, w tym 3 spotkania otwarte z członkami SKP i innymi
osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Poruszane były następujące
ważniejsze zagadnienia:
4. 08. 1999 r. - pierwsze zebranie ZG SKP poświęcone ukonstytuowaniu się Zarządu
Głównego, ramowym wytycznym działalności w okresie od 4. 08. 1999 r. do 1. 12. 2000 r.
i przygotowanie dyskusji nt. prawa geodezyjnego i kartograficznego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Słupsku / Ustce.
29. 09. 1999 r. - II zebranie ZG SKP, poświecone wydaniu 1 numeru Biuletynu SKP,
programowi spotkania w Ustce i wstępnym przygotowaniom do Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej „Kartografia polska u progu XXI wieku” w Warszawie w 2000 r. oraz
przyjęciu nowych członków (8 osób).
15. 10. 1999 r. - otwarte spotkanie z członkami i osobami zainteresowanymi Stowarzyszeniem
w Ustce - informacja o powstaniu i celach Stowarzyszenia, wpisanie się 41nowych
członków. Rozdanie ponad 100 egz. Ankiety SKP dot. spraw prawa autorskiego, prawa
geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych oraz powołania
centralnej informacji kartograficznej.
4. 11. 1999 r. - III zebranie ZG SKP, poświęcone podsumowaniu spotkania w Ustce, relacji
Przewodniczącej ZG SKP ze spotkania w GUGiK nt. sposobu organizacji Topograficznej
Bazy Danych i problemom wydawania map topograficznych i tematycznych w skali 1:50
000 oraz popularyzacji Stowarzyszenia w mediach, m.in. w internecie - przekazanie
informacji o powstaniu SKP do Międzynarodowej Unii Kartograficznej.
7. 12. 1999 r. - IV zebranie ZG SKP, poświęcone projektowi utworzenia bazy adresowej
instytucji i firm kartograficznych w Polsce, relacji ze spotkania w Narodowym Komitecie
ds. MAK nt. współpracy oraz idei zorganizowania dorocznego konkursu SKP na najlepsze
mapy wydane w Polsce. Poruszono sprawę wydania 2 numeru Biuletynu SKP.
16. 02. 2000 r. - V zebranie ZG SKP, poświęcone relacjom ze spotkań Komitetu Organizacyjnego OKK " Kartografia polska u progu XXI wieku" w Warszawie, ustaleniu regulaminu konkursu SKP "Mapa Roku" oraz projektowi nadawania rekomendacji SKP polskim
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publikacjom kartograficznym. Złożono sprawozdanie finansowe za rok 1999 i przedstawiono ramowy program otwartego spotkania SKP podczas X Szkoły Kartograficznej we
Wrocławiu. Podjęto uchwałę o utrzymaniu wysokości składek członkowskich na poziomie
1999 r. Uchwała o przyjęciu nowego członka SKP.
3. 03. 2000 r. - VI zebranie ZG SKP, na którym Przewodnicząca ZG zrelacjonowała
rozmowy z Głównym Geodetą Kraju i Dyrektorem Departamentu Kartografii i Fotogrametrii GUGiK nt. nowej koncepcji nadawania uprawnień zawodowych w zakresie redakcji
map. Zgłoszono wniosek wystąpienia z postulatem do Głównego Geodety Kraju w sprawie
nieodpłatnego udostępniania zasobu g-k dla celów naukowych. Przedstawiono program
spotkania Zarządu z członkami SKP podczas Szkoły Kartograficznej oraz podjęto uchwały
o przyjęciu 4 nowych członków i nadaniu statusu Członka wspierającego Wydawnictwu
Kartograficznemu Eko-Graf.
23. 03. 2000 r. - otwarte spotkanie ZG SKP z członkami i sympatykami (X Szkoła
Kartograficzna we Wrocławiu) - uczestniczyło ok. 40 osób. Informacja o działaniach SKP
oraz o przekształceniu się Komisji Kartograficznej PTG w Oddział Kartograficzny (J.
Pasławski). Dyskusja nt. braku punktacji za kartograficzne publikacje konferencyjne oraz
za mapy i atlasy. Ponownie przedstawiono problem udostępniania zasobu g-k do celów
naukowych. Zasygnalizowano problem błędów na mapach topograficznych w skali 1:10
000 i wnioskowano o wystąpienie w sprawie jakości tych do GUGiK. Podjęto uchwały o
przyjęciu 23 nowych członków.
2. 05. 2000 r. - VII zebranie ZG SKP, poświęcone kontaktom z Niemieckim Towarzystwem Kartograficznym oraz hiszpańskim Instytutem Kartograficznym Katalonii, wysłaniu
informacji do wydawców o otwarciu konkursu "Mapa Roku" oraz przedyskutowano sytuację na
polskim kartograficznym rynku wydawniczym i problemy jakości map. Podjęto uchwałę o
przyjęciu 4 nowych członków.
3. 07. 2000 r. - VIII zebranie ZG SKP poświęcone ustawie o powołaniu Państwowej Rady
Geodezyjno-Kartograficznej i sporządzeniu listy osób rekomendowanych przez SKP na
członków tej Rady. Podanie szczegółowych informacji o II Walnym Zgromadzeniu Członków
SKP do komunikatu nr 2 Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie, dyskusja o
stanie rynku kartograficznego w Polsce, o potrzebie nawiązania kontaktów z innymi
stowarzyszeniami (geomorfologów, geodetów, PTIP, PTFiT) i o propagowaniu SKP w
mediach. Podjęto uchwałę o przyjęciu 2 nowych członków.
14. 09. 2000 r. - IX zebranie ZG SKP poświęcone przygotowaniom do OKK w Warszawie,
informacja o seminarium nt. generalizacji w listopadzie 2000 r. w AR Wrocław i
przygotowaniu otwartego spotkania Zarządu z członkami SKP. Informacja o powołaniu
członków SKP do Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Propozycja oddelegowania członka SKP jako obserwatora w sprawie sądowej w Krakowie dot. naruszenia praw
autorskich wydawnictwa kartograficznego. Podjęto uchwałę o przyjęciu 3 nowych
członków.
23. 10. 2000 r. - X zebranie ZG SKP głównie nt. przygotowań Zarządu do II Walnego
Zgromadzenia Członków SKP - przygotowanie projektu sprawozdania Zarządu, propozycja
przesłania wszystkim członkom SKP skrótu sprawozdania, przygotowanie szczegółowego
programu Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie informacji o Walnym Zgromadzeniu do
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redakcji "Geodety". Zgłoszono propozycję złożenia wniosku do Biura ISBN o nie nadawanie numeru ISBN reklamowym wydawnictwom kartograficznym. Podjęto uchwałę o przyjęciu 1 nowego członka.
10. 11. 2000 r. - otwarte spotkanie Zarządu z członkami SKP w AR we Wrocławiu uczestniczyło 15 osób. Przewodnicząca SKP przedstawiła stan przygotowań do II Walnego
Zgromadzenia Członków i organizacji OKK po naradzie Komitetu Organizacyjnego w dniu
9. 11. 2000 r. Członkowie zgłosili postulaty:
- zorganizowania ogólnopolskich konferencji nt. problemów GIS w Polsce, począwszy
już od 2001 r.,
- skupienia w działalności SKP ogólniejszej problematyki zawodowej i kartografii
użytkowej dla potrzeb kraju,
- prowadzenia rejestracji publikacji kartografii wydawniczej – przejęcie tego działu od Polskiego Przeglądu Kartograficznego,
- stworzenia form merytorycznej oceny kartografii urzędowej i użytkowej w przekroju rocznym,
- utworzenia w SKP komisji roboczych ds. konferencji GIS, prawa autorskiego,
prawa geodezyjnego i kartograficznego, nowości wydawniczych i in.,
- wydania 3 numeru Biuletynu SKP w styczniu 2001 r. ze sprawozdaniami z II
Walnego Zgromadzenia Członków SKP.
Podjęto uchwałę o przyjęciu 4 nowych członków.
24. 11. 2000 r. - XI zebranie robocze Zarządu w obecności zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej SKP prof. Ewy Krzywickiej-Blum w sprawie przygotowań dokumentów sprawozdawczych i organizacji II Walnego Zgromadzenia Członków. Podjęto uchwałę o udzieleniu pełni
praw wyborczych wszystkim członkom SKP, obecnym na WZC, bez względu na opłacenie
składek członkowskich. Zgłoszono także postulat wnioskowania o zmianę zapisów "Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów SKP" w powyższej sprawie. Podjęto
uchwałę o przyjęciu 5 nowych członków.
Uwagi ogólne:
- zebrania Zarządu najczęściej odbywały się w niepełnym składzie (usprawiedliwione
nieobecności członków Zarządu spoza Wrocławia), przy informowaniu tych osób
o treści zebrań,
- dyskusje na otwartych zebraniach SKP dotyczyły: map topograficznych,
uprawnień zawodowych, plagiatów kartograficznych i możliwościach ich
ograniczania, potrzebie zmodyfikowania nadawania numerów ISBN produktom określanym jako mapy,
- nie udało się w istotnym stopniu rozpropagować Stowarzyszenia i jego działalności w środkach masowego przekazu, - z niepokojem należy odnotować fakt
nieopłacenia składek członkowskich przez większość członków SKP - na
dzień 30 listopada 2000 r. prawie połowa zapisanych członków nie dokonała
żadnej wpłaty (od 1999 r.), zaległości za rok 2000 są jeszcze większe.
8. Rozpoczęcie kompletowania adresowej bazy danych czynnych zawodowo i emerytowanych kartografów i entuzjastów kartografii do przyszłego informatora "Kartografii Polskiej":
- zbudowanie bazy adresowej członków SKP wraz z modułami automatycznego
wysyłania korespondencji seryjnej tradycyjnej i pocztą elektroniczną.
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9.

Współorganizacja konferencji pt. "Kartografia polska u progu XXI wieku" (organizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii) oraz organizacja II Walnego Zgromadzenia Członków SKP w grudniu 2000 roku:
- współudział w przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym sesji konferencyjnych organizacja II Walnego Zgromadzenia Członków SKP 7 grudnia
2000.
10. Popularyzacja kartografii w mediach:
- od marca 2000 r. prowadzona jest strona internetowa z wiadomościami bieżącymi,
kalendarzem imprez o tematyce kartograficznej oraz stronami poświęconymi kartografii w internecie.

Inne działania nie ujęte w ramowym programie pracy, a wynikające z § 9 Statutu
Stowarzyszenia Kartografów Polskich (stanowiącego o sposobach realizacji celów
Stowarzyszenia).
1. Opracowanie ankiety na temat zakresu uprawnień zawodowych, potrzeby centralnej
informacji kartograficznej i innych problemów z zakresu kartografii:
- na ankietę odpowiedziało ok. 20 % respondentów.
2. Rozpoczęcie działań na rzecz podnoszenia jakości prac kartograficznych i wydawniczych:
- ogłoszenie konkursu "MAPA ROKU" w kategoriach: plan miasta i mapa turystyczna.
- wstępne przygotowanie regulaminu rekomendacji SKP dla map.
- gromadzenie informacji o przebiegu przetargów na prace kartograficzne, odbiorów map, rozpraw sądowych o naruszenie prawa autorskiego w kartografii.
3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i naukowotechnicznymi o tym samym lub podobnym zakresie działania:
- stała współpraca z Oddziałem Kartograficznym PTG, Sekcja Kartograficzną
SGP, Komisją Kartografii Komitetu Geodezji PAN,
- porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji (luty 2000), Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej (maj
2000), Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich (maj 2000),
- powołanie przedstawicieli SKP do Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (z 19 członków 12 należy do SKP - od kwietnia
2000) i Komisji Kartografii w Sekcji Geodezji Polskiej Akademii Nauk,
- Niemieckie Towarzystwo Kartograficzne - porozumienie o wymianie wydawnictw i raportów z działalności (pismo potwierdzające chęć współpracy oraz
przesyłanie wydawnictw, raportów i kalendarzy - od sierpnia 1999r.),
- hiszpański Instytut Kartograficzny Katalonii - wymiana czasopism, kalendarzy imprez itp. - od sierpnia 1999r.,
- wspomniana wcześniej współpraca z Europejską Unią Kartograficzną,
- rozpowszechnianie informacji o krajowych i światowych imprezach kartograficznych przesłanych do SKP.
4. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, jednostkami gospodarczymi,
społecznymi i samorządowymi w dziedzinach objętych działalnością SKP:
- udział członków SKP w Radzie Programowej Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej - 5 osób.
5. Udział w jubileuszach i uroczystościach:
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100-lecie urodzin prof. J. Wąsowicza (podczas X Szkoły Kartograficznej we
Wrocławiu);
70-lecie prof. Janusza Gołaskiego - list i wystąpienie okolicznościowe;
40-lecie Studiów Geodezyjnych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu;
55-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii - wystąpienie i list gratulacyjny;
50-lecie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego - wystąpienie i list gratulacyjny.

Zreferowane poczynania w dużej części znajdują się w fazie początkowej ze
względu na krótki okres istnienia i organizowania się Stowarzyszenia. Powinny być one
kontynuowane w następnej kadencji.
Zarząd Stowarzyszenia bardzo serdecznie dziękuje za wszelkie wsparcie w działalności
w postaci współdziałania, doradztwa, konsultacji ze strony instytucji i poszczególnych osób, a w
szczególności:
- Głównemu Geodecie Kraju i Departamentowi Kartografii i Fotogrametrii
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
- Komitetowi Narodowemu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
- Oddziałowi Kartograficznemu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
- Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych Konferencji Kartograficznej w
Słupsku
i Szkoły Kartograficznej we Wrocławiu,
- Kierownikowi Katedry Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we
Wrocławiu,
- Członkowi Wspierającemu SKP Wydawnictwu Kartograficznemu EKOGRAF i wszystkim zaangażowanym Członkom Stowarzyszenia.

Ewa Krzywicka-Blum
Wrocław
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
w okresie od 15.06.1999 do 5.12.2000
Dnia 7 grudnia 2000 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:
1
2
3

Imię i nazwisko
Stefan Żynda
Ewa Krzywicka-Blum
Ryszard Klimko

Funkcja w Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Członek KR

Przedmiotem obrad była ocena działalności finansowej i ogólnomerytorycznej w okresie od 15.
06. 1999 r. do 5.12. 2000 r.
Ocena działalności finansowej
Komisja Rewizyjna stwierdza zgodność działania w całości Zarządu Głównego tak
finan-sową jak i merytoryczną z wymogami Statutu Stowarzyszenia oraz powziętymi
uchwałami na
I Walnym Zgromadzeniu Członków.
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Komisja Rewizyjna dokonała oceny na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji tj. sprawozdania finansowego oraz odpowiednich rozliczeń, rachunków i
wyciągów z konta bankowego przedstawionego przez Sekretarza oraz sprawozdania
merytorycznego przedstawionego przez Przewodniczącą i Wiceprzewodniczących.
Finanse prowadzono jasno, przejrzyście i z wyjątkową dokładnością. Po uzgodnieniu na zebraniu 4. 11. 1999 r. finansami zajmował się Sekretarz mieszkający we
Wrocławiu, gdzie przeprowadzane są wszystkie operacje finansowe.
Rozliczenie z I Kadencji ZG SKP przedstawia się następująco:
Przychody ogółem :
z tego składki członkowskie :
odsetki bankowe :
Rozchody ogółem :

6087,70 zł
6010,00 zł
77,.70 zł
3361,94 zł

STAN FINANSÓW SKP na dzień 01.12 2000 r. :
z tego na koncie:
w kasie:

2725, 76 zł
2493, 78 zł
231, 98 zł

ROK 1999
1. Wpływy 2001,08 zł, w tym:
-składki członkowskie + wpisowe 1990,00 zł
-odsetki bankowe 11,09 zł
Składki członkowskie obejmują: 35 wpłat pełnych składek + wpisowe (kwota 1750,00 zł),
2 wpłaty pełnych składek bez wpisowego (kwota 60,00 zł), 1 wpłatę składki ulgowej bez
wpisowego (kwota 15,00 zł), 4 wpłaty składek ulgowych + wpisowe (kwota 140,00 zł),
jedna nadpłata na 2000 rok (25,00 zł).
Pierwsza składka członkowska została wpłacona 15.10.1999 r.
2. Rozchody 752,69 zł
- opłata rejestracyjna 70,00 zł
- opłaty pocztowe, porto, inne /pieczątki/: 211,41 zł
- delegacje Zarządu (3) 427,28 zł
- prowizje i opłaty bankowe44,00 zł
Saldo na dzień 01.01.2000 wynosiło - 1248,39 zł z tego na koncie 1195,76 zł , w kasie
52,63 zł
ROK 2000
1. Wpływy:
4086,62 zł
- składki członkowskie + wpisowe
4020,00 zł
- odsetki bankowe
66,62 zł
Składki członkowskie obejmują: 12 składek za 1999+2000+wpis., 12 składek za 2000 +
wpis., 21 składek za 2000, 1 składka ulg. 2000 + wpis., 3 x wpis., 1 składka ulg. 2000, 1
składka za 1999, 5 składek za 1999 + wpisowe, 2 nadpłaty na 2001.
2. Rozchody - odznaki członkowskie + plakietka SKP - delegacje (4) - prenumerata
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2609,25 zł
620,24 zł
594,38 zł
122,70 zł

- mat. piśmienne
- znaczki-porto
- opłata za prowadzenie rach. bankowego
- inne
- zebranie wyborcze

289,33 zł
197,40 zł
123,60 zł
251,60 zł
410,00 zł

Ponadto za pieniądze sponsorów opublikowano nr 1 i 2 Biuletynu SKP, otrzymano
część materiałów piśmiennych w trakcie organizowania SKP, pokryto część opłat sądowych oraz utrzymywana jest strona SKP na serwerze. Koszty telefonów, faxów oraz wynajęcia miejsca zebrań i gromadzenia dokumentacji również jak dotąd pokrywane jest wyłącznie przez sponsorów.
Składki za rok 1999 zostały wpłacone przez 60 członków, sześć osób zostało
zwolnionych zgodnie z uchwałą (wiek ponad 70 lat). W końcu 1999 roku Stowarzyszenie
liczyło 80 członków, a więc składki choć po terminie zostały zebrane odpowiednio. Do
początku grudnia 2000 roku spośród 130 członków SKP składki wpłaciło 67 osób. Nie jest
to stan zadawalający.
Komisja Rewizyjna wyraża zadowolenie i stwierdza, iż działalność finansowa w
okresie sprawozdawczym była prowadzona wzorowo. Zaleca się oszacowanie kosztów
poniesionych przez sponsorów dla orientacji potrzeb finansowych w przyszłej kadencji.
Ocena działalności ogólnomerytorycznej.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich odbył ogółem 13 zebrań, w tym trzy spotkania otwarte z członkami SKP i innymi
osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. W sprawozdaniu wyczerpująco
przedstawiono zagadnienia poruszane na Zebraniach. We wszystkich zebraniach uczestniczyli: Przewodnicząca, Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych oraz Sekretarz. Sześć
razy uczestniczył w nich wiceprzewodniczący ds. merytoryczno-programowych i cztery
razy - Skarbnik. Niepełny skład na zebraniach spowodowany był duża odległością do
pokonania (z Warszawy i Lublina). Wszystkie ważne sprawy poruszane na zebraniach były
przedstawiane osobom nieobecnym za pomocą listów przesyłanych pocztą elektroniczną oraz
telefonicznie. Komisja Rewizyjna ocenia organizację zebrań za bardzo dobrą.
Stworzenie Najważniejszym sukcesem Stowarzyszenia jest stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, a także wspólnej reprezentacji zawodowej
twórców i specjalistów kartografów działających w różnych dziedzinach twórczości:
naukowo-badawczej, edytorskiej i wdrożeniowej oraz prezentowanie na forum
publicznym wspólnych poglądów i problemów dotyczących prawa autorskiego, prawa
geodezyjnego i kartograficznego oraz kierunków i warunków rozwoju kartografii.
Z ramowego programu pracy Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich w okresie od 4. 08. 1999 r. do 1. 03. 2000 r. zrealizowano lub są w realizacji wszystkie zadania. Nie
udało się w istotnym stopniu rozpropagować Stowarzyszenia i jego działalności w środkach
masowego przekazu. Jest to bardzo ważne zadanie dla Zarządu w II kadencji. Ponadto
podjęto inne działania nie ujęte w ramowym programie pracy, a wynikające z § 9 Statutu
Stowarzyszenia Kartografów Polskich (stanowiącego o sposobach realizacji celów stowarzyszenia). Do najważniejszych należy rozpoczęcie działań na rzecz podnoszenia jakości
prac kartograficznych i wydawniczych m. in. zorganizowanie konkursu MAPA ROKU oraz
opracowanie ankiety na temat zakresu uprawnień zawodowych, potrzeby centralnej informacji kartograficznej i innych problemów z zakresu kartografii. Na Ankietę odpowiedziało
ok. 20 % respondentów. Zaleca się powtórzenie ankiety, gdyż trudno podejmować działa19

nia dotyczące praw z zakresu kartografii bez jasnej deklaracji preferencji poglądów w tych
zagadnieniach większości członków Stowarzyszenia.
Wysoko oceniamy dotychczasowe osiągnięcia zarówno w fazie organizacyjnej jak
i właściwej działalności, które zostały zrealizowane w kadencji trwającej tylko półtora
roku. Wiele spraw zostało rozpoczętych: uprawnień zawodowych, plagiatów kartograficznych i możliwościach ich ograniczania, potrzeby zmodyfikowania nadawania numerów
ISBN produktom określanym jako mapy, jakości i sposobu realizacji opracowań map
topograficznych na szczeblu regionalnym i wielu innych. Są to zadania do kontynuacji w
następnej kadencji.
Komisja Rewizyjna z satysfakcją stwierdza, że zarówno działalność finansowa jak
i merytoryczna jest prowadzona bez zarzutu. Przedstawione uwagi proponujemy
potraktować dyskusyjnie.
Na podstawie powyższej wnosimy o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Kartografów Polskich w kadencji 1999/2000 roku.
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Imię i nazwisko
Stefan Żynda
Ewa Krzywicka-Blum
Ryszard Klimko

Funkcja w Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Członek KR

Podpis

PROTOKÓŁ
Z II WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
Czas i miejsce: 7 grudnia 2000 r., Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213,
Warszawa
Organizator:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
Zgodnie z rozesłanym do Członków SKP zawiadomieniem II Walne Zgromadzenie Członków SKP zostało zaplanowane na godzinę 16.00, jednak po stwierdzeniu przez
organizatorów na podstawie listy obecności braku quorum, wyznaczono drugi termin
Zgromadzenia na godz. 17.30.
Program II Walnego Zgromadzenia Członków SKP był następujący:
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Przewodniczącą Zarządu Głównego
SKP.
2. Powitanie zaproszonych Gości.
3. Wystąpienia Gości.
4. Wybór komisji mandatowo-wyborczej w celu stwierdzenia prawomocności Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej SKP z działalności Zarządu Głównego SKP w I
kadencji.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika SKP.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
9. Przerwa na kawę (15 min).
10. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Wybory zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
Wybory członków komisji organizacyjnych Zgromadzenia: skrutacyjnej i wnioskowej.
Dyskusja nad programem II części Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
Przerwa (10 min.).
Wybory władz Stowarzyszenia:
a) Przewodniczącego ZG SKP; (w trakcie liczenia głosów - informacja o trybie
przeprowadzenia Konkursu SKP “Mapa Roku”)
b) Sprawozdanie komisji skrutacyjnej o wynikach wyborów Przewodniczącego
SKP
c) Wybory Członków Zarządu Głównego; (zainicjowanie punktu “Sprawy różne
– dyskusja, postulaty i wnioski na nową kadencję władz SKP”)
d) Sprawozdanie komisji skrutacyjnej o wynikach wyborów Członków Komisji
Rewizyjnej i Członków Sądu Koleżeńskiego
e) (sprawy różne – dyskusja, postulaty i wnioski na nową kadencję władz SKP – ciąg
dalszy)
f) Sprawozdanie komisji skrutacyjnej o wynikach wyborów.
Sprawy różne - dyskusja, postulaty i wnioski na nową kadencję władz SKP (ciąg
dalszy i zakończenie).
Przerwa (10-15 min)
Raport komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków i postulatów.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Do porządku obrad nikt nie zgłosił zastrzeżeń.
Zgodnie z programem przesłanym Członkom rozpoczęto I część Zgromadzenia. Przewodnicząca ZG SKP dr Joanna Bac-Bronowicz powitała zebranych i zaproszonych gości
reprezentujących służbę geodezyjna i kartograficzną, wojskową służbę geograficzną, pokrewne
stowarzyszenia geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz wyższe uczelnie kształcące
kartografów. Troje gości: prof. Józef Jachimski - przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Fotogrametrii i Teledetekcji, prof. Stanisław Pachuta - przewodniczący Akademii Inżynierskiej
w Polsce, p. Anna Błach z Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej wystąpiło z krótkimi
przemówieniami powitalnymi. Następnie przewodnicząca ZG SKP odczytała otrzymane listy
gratulacyjne i pozdrowienia między innymi od: Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
Urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Dziekana Wydziału
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
Po I części zebrania ogłoszono przerwę, a po niej rozpoczęto II część Walnego
Zgromadzenia. Zgodnie ze Statutem SKP w drugim terminie WZC jest prawomocne bez
względu na ilość obecnych członków.
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego WZC, jego zastępcy i sekretarza. Na
wniosek Przewodniczącej ZG SKP przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano
jednogłośnie prof. Andrzeja Makowskiego, który przejął jego prowadzenie. Następnie
zgłoszono kandydaturę prof. Władysława Pawlaka na zastępcę przewodniczącego, lecz
kandydat nie wyraził zgody. Kolejny kandydat – prof. Jacek Pasławski zgodził się i on został
jednogłośnie wybrany zastępcą przewodniczącego.
Jako pierwszą wybrano komisję mandatowo-wyborczą. Zgłoszono kandydatury mgr
Małgorzaty Kościelskiej-Chmurko, mgr Elżbiety Tokarskiej i mgr Jana Rutkowskiego. Wobec
braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie jawne i wszystkich trzech członków
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komisji wybrano jednogłośnie. Komisja zapoznała się niezwłocznie z listą obecności i stwierdziwszy, że w Zgromadzeniu bierze udział 63 spośród 128 członków Stowarzyszenia oraz w
związku z tym, że rozpoczęło się ono w drugim terminie, uznała II Walne Zgromadzenia
Członków SKP za prawomocne.
Jako kandydaci na członków komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni mgr Mariusz
Olczyk, mgr Janusz Tomecki i mgr Jerzy Błędowski. Wobec braku innych kandydatur
przeprowadzono głosowanie jawne i wybrano ich jednogłośnie. Do komisji wnioskowej z
kolei zgłoszono kandydatury dr Marka Baranowskiego, dr hab. Jerzego Mościbrody i dr
Pavla Neytcheva. Ponieważ nie zgłoszona innych kandydatur, również i w tym przypadku
przeprowadzono głosowanie jawne. Komisję wybrano przy 2 (dwóch) głosach wstrzymujących się, po czym w jej imieniu dr hab. Jerzy Mościbroda zwrócił się do zebranych o składanie wniosków i postulatów w formie pisemnej.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich w okresie od 15 maja 1999 r. do 5 grudnia 2000 r. odczytała Przewodnicząca ZG SKP dr Joanna Bac-Bronowicz. Sprawozdanie zawierało informacje o założeniu Stowarzyszenia, kierunkach działań i realizacji ramowego programu pracy, w tym o
przebiegu wszystkich zebrań Zarządu Głównego i jego otwartych spotkań z członkami i
sympatykami Stowarzyszenia, podjętych inicjatywach oraz o współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami. Następnie sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik SKP dr
Krzysztof Kałamucki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu nieobecnego przewodniczącego prof. Stefana Żyndy, jej członek prof. Ryszard Klimko. W szczegółowym sprawozdaniu, zawierającym ocenę działalności finansowej i ogólnomerytorycznej stwierdzono, że
działalność ta była prowadzona bez zarzutu i na tej podstawie Komisja zwróciła się z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu SKP.
W dyskusji nad powyższymi sprawozdaniami zabrało głos pięciu członków Stowarzyszenia. Mówiono z uznaniem o dotychczasowych dokonaniach Zarządu Głównego, postulując jednocześnie intensywniejsze propagowanie działalności organizacji na szerszym forum.
Na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem przedstawionych sprawozdań. Sprawozdania przyjęto przy jednym głosie
wstrzymującym się. Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania absolutorium
zostało udzielone jednogłośnie.
Wybory władz Stowarzyszenia na nową kadencją rozpoczęto od zgłoszenia kandydatur
na Przewodniczącego Zarządu Głównego. W imieniu prezydium Zgromadzenia prof. Andrzej
Makowski zgłosił kandydaturę dr Joanny Bac-Bronowicz. Wobec nie zgłoszenia innych
kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania. Po obliczeniu głosów, jego wyniki ogłosił
przewodniczący komisji skrutacyjnej mgr Janusz Tomecki. Oddano ogółem 63 (sześćdziesiąt trzy)
głosy, wszystkie ważne, w tym 62 głosy „za” i 1 głos „przeciw”; tak więc Przewodniczącą
Zarządu Głównego SKP została wybrana dr Joanna Bac-Bronowicz.
Na członków Zarządu Głównego, który zgodnie ze Statutem SKP powinien liczyć
(łącznie z przewodniczącym) 8 (osiem) osób, zostali zgłoszeni następujący kandydaci:
- Jacek Augustyniak,
- Wojciech Jankowski,
- Roman Janusiewicz
- Bogdan Horodyski
- Krzysztof Kałamucki,
- Paweł Jan Kowalski
- Jan Krupski,
- Robert Olszewski
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- Waldemar Spallek
- Wiesława Żyszkowska.
Przed przystąpieniem do głosowania każdy z kandydatów dokonał krótkiego przedstawienia się zebranym (miejsce pracy, zainteresowania), po czym dokonano zamknięcia listy. Po
tajnym głosowaniu zebrano kartki z głosami i komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania
wyników. W tym czasie kontynuowano dyskusję nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
przy czym zajęto się głównie sprawą uprawnień dla kartografów oraz potrzebą sprecyzowania
przepisów wynikających z prawa autorskiego. Po przeliczeniu głosów przez komisję
skrutacyjną, jej przewodniczący mgr Janusz Tomecki ogłosił wyniki wyborów. Oddano 63
głosy (sześćdziesiąt trzy), w tym 61 (sześćdziesiąt jeden) ważnych i 2 (dwa) nieważne.
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
- Jacek Augustyniak
- 50 głosów
- Bogdan Horodyski
- 44 glosy
- Wojciech Jankowski
- 36 głosów
- Roman Janusiewicz
- 47 głosów
- Krzysztof Kałamucki
- 47 głosów
- Paweł Jan Kowalski
- 35 głosów
- Jan Krupski
- 57 głosów
- Waldemar Spallek
- 22 glosy
- Wiesława Żyszkowska
- 42 głosy.
Na członków Zarządu Głównego wybrano 7 (siedem) osób z największą liczbą głosów.
Są to:
- Jan Krupski
- Jacek Augustyniak
- Roman Janusiewicz
- Krzysztof Kałamucki
- Bogdan Horodyski
- Wiesława Żyszkowska
- Wojciech Jankowski.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Do Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone kandydatury prof. Ewy Krzywickiej-Blum, dr Ryszarda Klimki i dr Andrzeja Maciocha, a do Sądu Koleżeńskiego prof. Andrzeja Makowskiego, prof. Jana Panasiuka i dr
Michała Stankiewicza. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów listy zamknięto i przeprowadzono
tajne głosowanie. Oddano w nim 58 głosów (pięćdziesiąt osiem), w tym 4 (cztery) nieważne. Do
Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
- Ryszard Klimko
- 54 głosy
- Andrzej Macioch
- 53 głosy
- Ewa Krzywicka-Blum
- 52 głosy.
Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
- Andrzej Makowski
- 54 głosy
- Jan Panasiuk
- 51 głosów
- Michał Stankiewicz
- 51 głosów.
Po zakończeniu wyborów nowo wybrana Przewodnicząca ZG SKP podziękowała za okazane zaufanie oraz zaprosiła wybranych członków Zarządu na pierwsze zebranie organizacyjne w dniu 8
grudnia 2000 r. m. in. w celu dokonania podziału funkcji i obowiązków.
Zebrane w czasie trwania Zgromadzenia postulaty i wnioski komisja wnioskowa sformułowała w postaci następującego siedmiopunktowego dokumentu, który odczytał jej przewodniczący, dr hab. Jerzy Mościbroda:
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1.

Należy kontynuować działania propagujące cele i zadania Stowarzyszenia Kartografów
Polskich, w szczególności w środowisku geodezyjnym i kartograficznym.
2. Należy dążyć do stałego propagowania dostępności map topograficznych i podkreślania ich roli w edukacji kartograficznej społeczeństwa, w tym podjąć starania u Głównego Geodety Kraju w sprawie publikowania w masowym nakładzie odpowiednich
informacji i skorowidzów ułatwiających zakup map.
3. Za ważne zadanie należy uznać dążenie do zmiany lub istotnej nowelizacji prawa
geodezyjnego i kartograficznego. Przy opracowywaniu nowego prawa należy zwrócić
uwagę na:
- konieczność jego pełnej spójności z prawem autorskim,
mocniejsze uwypuklenie problematyki kartograficznej, najlepiej przez wyodrębnienie
osobnego rozdziału,
- rozwiązanie spornych kwestii zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Należy podjąć działania w kierunku upowszechnienia znajomości przepisów prawa
autorskiego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego w środowisku polskich kartografów przez:
- wprowadzenie odpowiednich zajęć na studiach o profilu kartograficznym,
- podejmowanie tej problematyki przy okazji wszelkich spotkań kartograficznych
(szkół, konferencji, seminariów itp.),
- publikowanie materiałów na ten temat w „Biuletynie SKP” i „Polskim Przeglądzie
Kartograficznym”.
5. Należy podjąć dyskusję na temat granic stosowania prawa autorskiego w odniesieniu
do metod prezentacji kartograficznej oraz na temat etyki zawodowej kartografa.
6. Należy rozważyć możliwość opracowania i opublikowania nowoczesnego słownika
terminologii kartograficznej uwzględniającego problematykę map cyfrowych.
7. Należy wystąpić z propozycją nie nadawania ISBN mapom–schematom, załączanym
do zestawów reklam.
Na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia wnioski zostały poddane głosowaniu i
uchwalone jednogłośnie.
W zakończeniu przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował członkom
nowo wybranych władz Stowarzyszenia oraz podziękował za aktywny udział wszystkim
dyskutantom, a szczególnie członkom trzech komisji – mandatowo-wyborczej, skrutacyjnej i
wnioskowej.
Na tym II Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich
zakończono.
Protokołował:
Jerzy Ostrowski
Warszawa, 7. 12. 2000 r.
PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-WYBORCZEJ
II WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH.
Komisja mandatowo-wyborcza w składzie:
- mgr Elżbieta Tokarska - przewodnicząca
- mgr Małgorzata Kościelska-Chmurko
- dr Jan Rutkowski
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stwierdza:
1) prawidłowość przygotowanej przez Zarząd Główny SKP listy członków Stowarzyszenia,
2) prawidłowość przygotowania kart do głosowania i mandatów wyborczych,
3) prawidłowość rejestracji na liście obecności członków SKP uczestniczących w II
Walnym Zgromadzeniu Członków,
4) że II Walne Zgromadzenie Członków SKP odbyło się w drugim terminie z liczbą
63 obecnych członków na ogólną liczbę 128 członków. II Walne Zgromadzenie
Członków SKP jest w tym terminie prawomocne,
5) prawidłowość trybu zgłaszania kandydatur i przeprowadzenia wyborów:
- przewodniczącego SKP,
- członków Zarządu Głównego SKP,
- członków Komisji Rewizyjnej SKP,
- członków Sądu Koleżeńskiego,
zgodnie z „Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Kartografów Polskich”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Komisji mandatowo-wyborczej
/-/ Elżbieta Tokarska

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKOWEJ
II WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
z dnia 7 grudnia 2000 r.
Komisja wnioskowa w składzie:
Dr hab. Jerzy Mościbroda – przewodniczący
Dr Marek Baranowski – członek komisji
Dr Pavel Neytchev – członek komisji
poprosiła zebranych, aby wszelkie wnioski i postulaty kierowali do komisji w formie
pisemnej. Ponadto członkowie komisji prowadzili rejestrację wniosków i postulatów
podczas dyskusji. Po ich uporządkowaniu i pogrupowaniu wnioski przedstawiają się
następująco:
1.
2.

3.

Należy kontynuować działania propagujące cele i zadania Stowarzyszenia Kartografów Polskich, w szczególności w środowisku kartograficznym i geodezyjnym.
Należy dążyć do stałego propagowania dostępności map topograficznych i podkreślania ich roli w edukacji kartograficznej społeczeństwa, w tym podjąć starania
u Głównego Geodety Kraju w sprawie publikowania w masowym nakładzie odpowiednich informacji i skorowidzów ułatwiających zakup map.
Za ważne zadanie należy uznać dążenie do zmiany lub do istotnej nowelizacji
prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przy opracowywaniu nowego prawa należy zwrócić uwagę na:
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4.

5.
6.
7.

a) konieczność jego pełnej spójności z prawem autorskim
b) mocniejsze uwypuklenie problematyki kartograficznej, najlepiej przez
wyodrębnienie poświęconego niej specjalnego rozdziału
c) rozwiązanie spornych kwestii zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Należy podjąć działania w kierunku upowszechnienia znajomości przepisów prawa
autorskiego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego w środowisku polskich kartografów przez:
a) wprowadzenie odpowiednich zajęć na studiach kartograficznych
b) podejmowanie tej problematyki przy okazji wszelkich spotkań kartograficznych (szkół, konferencji, seminariów itp.)
c) publikowanie materiałów na ten temat w „Biuletynie SKP” i w „Polskim
Przeglądzie Kartograficznym”.
Należy podjąć dyskusję na temat granic stosowania prawa autorskiego w odniesieniu do metod prezentacji kartograficznej oraz na temat etyki zawodowej kartografa.
Należy rozważyć możliwość opracowania i opublikowania nowoczesnego słownika terminologii kartograficznej.
Należy wystąpić z propozycją nie nadawania numerów ISBN mapom-schematom,
załączanym do zestawów reklam.

Niniejsze wnioski zostały odczytane uczestnikom II Walnego Zgromadzenia Członków
SKP. W jawnym głosowaniu zostały w całości przyjęte jednogłośnie.
Na tym protokół komisji wnioskowej zakończono.
Przewodniczący komisji
/-/ Dr hab. Jerzy Mościbroda
Warszawa, 8 grudnia 2000 r.

PROTOKÓŁ
Z I ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
Czas i miejsce: 8 grudnia 2000 r. Biblioteka Narodowa, Warszawa, Al. Niepodległości 213.
Uczestnicy:
dr Joanna Bac-Bronowicz - Przewodnicząca ZG SKP
Członkowie-elekci Zarządu Głównego:
Mgr Jacek Augustyniak
Dr Bogdan Horodyski
Dr Wojciech Jankowski
Mgr Roman Janusiewicz
Dr Krzysztof Kałamucki
Dr Jan Krupski
Dr Wiesława Żyszkowska
Członkowie-elekci Komisji Rewizyjnej:
Prof. Ryszard Klimko
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Prof. Ewa Krzywicka-Blum
Dr Andrzej Macioch – nieobecny
Porządek zebrania:
- ukonstytuowanie się nowego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
Zebranie otworzyła przewodnicząca ZG SKP Joanna Bac-Bronowicz i poinformowała
o celu zebrania. W związku z ponownym wyborem większości członków poprzedniego Zarządu
przewodnicząca zaproponowała, aby objęli oni funkcje, jakie pełnili w poprzedniej kadencji.
Były to osoby:
- Roman Janusiewicz
- Krzysztof Kałamucki
- Jan Krupski
Po wyrażeniu zgody przez kandydatów nastąpiło jawne głosowanie, w którym
kandydaci przeszli jednogłośnie. Jednocześnie zaproponowała kandydaturę Bogdana
Horodyskiego na drugiego zastępcę przewodniczącej. Kandydat nie wyraził zgody.
Zgłoszono kolejną kandydaturę dr Wojciecha Jankowskiego do objęcia tej funkcji.
Kandydat zgodził się i w jawnym głosowaniu został wybrany jednogłośnie. Pozostałe
osoby: Jacek Augustyniak, Bogdan Horodyski i Wiesława Żyszkowska zostali członkami
Zarządu. Pełny skład Zarządu Gł. i podział funkcji w załączniku 1.
Następnie dokonano ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej. Osoby wybrane do
Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie powierzyły funkcję
przewodniczącego Komisji prof. Ryszardowi Klimce a jego zastępcy – prof. Ewie
Krzywickiej-Blum. Członkiem Komisji został dr Andrzej Macioch.
Na tym zakończono zebranie Zarządu Głównego SKP.
Protokołował:
dr Jan Krupski
Załącznik 1
do protokołu z zebrania konstytuującego nowy Zarząd Gł. SKP i Komisję Rewizyjną SKP.
lista członków Zarządu Gł.
lista członków Komisji Rewizyjnej
lista członków Sądu Koleżeńskiego.

WŁADZE STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKP
L.p.
1
2

Imię i nazwisko
Joanna Bac-Bronowicz
Wojciech Jankowski

3
4

Jan Krupski
Roman Janusiewicz

Funkcja w Zarządzie
Przewodnicząca
Zastępca przewodniczącej ds. merytorycznoprogramowych
Zastępca przewodniczącej ds. organizacyjnych
Sekretarz
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5
6
7
8

Krzysztof Kałamucki
Jacek Augustyniak
Bogdan Horodyski
Wiesława Żyszkowska

Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ SKP
L.p.
1
2
3

Imię i nazwisko
Ryszard Klimko
Ewa Krzywicka-Blum
Andrzej Macioch

Funkcja w Komisji
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Członek Komisji

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO SKP
L.p.
1
2
3

Imię i nazwisko
Andrzej Makowski
Jan Panasiuk
Michał Stankiewicz

Funkcja w Sądzie
Przewodniczący
Członek Sądu
Członek Sądu

Sprawozdania i protokoły z II Walnego Zgromadzenia Członków SKP zostały
przekazane razem z wnioskiem o rejestrację nowego Zarządu do Krajowego Rejestru
Sądowego we Wrocławiu. Od 1 stycznia 2001 r. ta instytucja przejmuje zadania Sekcji
Rejestrowej Sądu Okręgowego w odniesieniu do wszelkich podmiotów gospodarczych,
stowarzyszeń i innych instytucji wymagających rejestracji.
********************************
Jan Krupski
Wrocław
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU SKP "MAPA ROKU"
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, opublikowanymi w 2. numerze Biuletynu SKP oraz na stronie internetowej, konkurs „Mapa Roku” doszedł do skutku.
Regulamin konkursu obejmował dwie kategorie map – mapy turystyczne i plany miast,
maksymalnie po dwa tytuły danego wydawnictwa w każdej z kategorii, wydane w roku
1999 i 2000. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 10 Wydawców, którzy zgłosili ogółem
30 tytułów map i planów miast. Wystawa zgłoszonych map została przygotowana w sposób
umożliwiający prezentację obu stron mapy. Okazało się przy tym, że przypadkowo lecz
szczęśliwie stanowi ona kontynuację retrospektywnej wystawy kartografii polskiej,
starannie przygotowanej przez Koleżanki i Kolegów z Katedry Kartografii Uniwersytetu
Warszawskiego i towarzyszącej XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej pod
hasłem „Kartografia polska u progu XXI wieku”, która miała miejsce w dniach 8-9 grudnia
2000 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
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Do udziału w konkursie uprawnieni byli tylko Członkowie SKP, którzy razem z
materiałami na II Walne Zgromadzenie Członków SKP otrzymali karty do głosowania.
Zainteresowanie wystawą konkursową było jednak bardzo duże przez cały czas jej trwania
do 9. 12. 2000 r. W tym też dniu, po sesji referatowej konkurs zamknięto i powołana
Komisja Konkursowa w składzie: Janusz Tomecki (przewodniczący), Jerzy Błędowski i
Mariusz Olczyk przystąpiła do liczenia głosów. Ogółem oddano 52 karty konkursowe, a
wyniki zostały ogłoszone około godziny 15.00. Przedstawiciele wydawnictw, których mapy
zajęły pierwsze miejsca – dr Beata Konopska (PPWK S.A.) i mgr Roman Janusiewicz
(Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF) otrzymali okolicznościowe plakietki,
zaprojektowane przez mgr. Stanisława Rogowskiego, które wręczyła Przewodnicząca SKP
dr Joanna Bac-Bronowicz.
Wyniki konkursu ogłoszone zostały w przeciągu 2 tygodni od jego zakończenia na
stronie internetowej SKP, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali pisemnie
powiadomieni o wynikach głosowania na ich publikacje.
Zachęcony dużym zainteresowaniem konkursem „Mapa Roku” Zarząd Gł. SKP
postanowił ogłosić 2. edycję konkursu, o którym można przeczytać w niniejszym numerze
Biuletynu.
WYNIKI GŁOSOWANIA W KONKURSIE SKP "MAPA ROKU"
I. PLANY MIAST
Tytuł

Wydawca

Wrocław
Wrocław
Poznań
Wieliczka
Kraków - Stare Miasto (fotomapa)
Cieszyn
Tarnów
Toruń
Kielce
Rawicz
Kostrzyn

PPWK, Warszawa – Wrocław
EKO-GRAF, Wrocław
PPWK, Warszawa - Wrocław
OPGK, Kraków
OPGK, Kraków
Wydawnictwo "Pod Aniołem", Kraków
Wydawnictwo "Pod Aniołem", Kraków
Daunpol, Warszawa
Daunpol, Warszawa
Wydawnictwo BiK, Piła
Wydawnictwo BiK, Piła

Ilość
głosów
15
23
10
3
22
4
1
14
4
3
1

II. MAPY TURYSTYCZNE
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie
Dolny Śląsk. Mapa atrakcji turystycznych
Beskid Śląski
Zbiornik wodny Świnna Poręba
Jezioro Czorsztyńskie
Beskid Niski. Część zachodnia
Puszcza Kampinoska
Ustrzyki Górne i okolice
Okolice Rymanowa (komplet 2 arkuszy)

PPWK, Warszawa - Wrocław
EKO-GRAF, Wrocław
EKO-GRAF, Wrocław
OPGK, Kraków
OPGK, Kraków
WZKart., Warszawa
WZKart., Warszawa
ΠTR Kartografia, Warszawa
ΠTR Kartografia, Warszawa

21 I
12 III
6
8
5
5
9
2
4
29

Miejsce
III
I
II

Powiat ostrowski

Wydawnictwo "Pod Aniołem",
Kraków
Powiat dzierżoniowski
Wydawnictwo "Pod Aniołem",
Kraków
Województwo lubelskie
KARTPOL, Lublin
Roztoczański Park Narodowy
KARTPOL, Lublin
Powiat miński
Daunpol, Warszawa
Mapa atrakcji turystycznyh okolic Krakowa Daunpol, Warszawa
Welski Park Krajobrazowy
GEA, Warszawa
Warszawa-Powsin. Park Kultury i Ogród
GEA, Warszawa
Botaniczny
Województwo pomorskie
Wydawnictwo BiK, Piła
Województwo kujawsko-pomorskie
Wydawnictwo BiK, Piła

1
2
13 II
10
5
4
3
0
1
0

Zarząd Główny SKP jeszcze raz serdecznie gratuluje laureatom konkursu i dziękuje
wszystkim, którzy wzięli w nim udział.
Joanna Bac-Bronowicz
Wrocław
„IMTA EAME KRAKÓW 2001” – VIII KONFERENCJA I TARGI
KARTOGRAFICZNE MIĘDZYNARODOWEGO HANDLOWEGO
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFICZNEGO
16-17 lutego 2001 r. Europejski Oddział IMTA (International Map Trade Association) zorganizował VIII Konferencję i Targi Kartograficzne w Krakowie. Patronem
„Spotkania Wschodu z Zachodem” był Główny Geodeta Kraju, a impreza odbywała się w
gmachu Muzeum Narodowego. Było to pierwsze spotkanie członków IMTA ze środowiskami kartograficznymi Środkowo-Wschodniej Europy. Na targach prezentowało się 60
wystawców z 24 krajów, a w konferencji wzięło udział 430 uczestników i wielu zwiedzających wystawę. W następnym numerze „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” znaleźć
będzie można obszerne omówienie prezentowanych produktów oraz imprez towarzyszących. Autorem tego sprawozdania jest kol. Elżbieta Kuźmiuk, która była pomysłodawczynią zorganizowania tej imprezy w Polsce. TOPKART był też koordynatorem wszystkich
działań organizacyjnych na terenie Polski – od strony organizacji wystawy, konferencji, aż
do pilotowania przesyłek eksponatów. W pełni doceniono wkład, nie tylko pracy ale i
serca, Elżbiety w tę imprezę. W czasie uroczystego zakończenia targów podziękowaniom
oraz brawom na cześć gospodyni nie było końca. Tak oryginalnej imprezy z przyjęciem w
Sukiennicach, którego organizatorem i sponsorem był Główny Geodeta Kraju i w
kopalni soli w Wieliczce, na głębokości 1300 m pod ziemią, goście na pewno długo nie
zapomną. Trudno będzie organizatorom następnych targów
w 2001 roku, które odbędą
się w Barcelonie, dorównać wspaniałej atmosferze tego spotkania.
Dla SKP była to druga międzynarodowa impreza (po spotkaniu Europejskiej Unii
Kartograficznej), na której byliśmy gośćmi zaproszonymi z napisem VIP na identyfikatorze. Z przeprowadzonych rozmów, z członkami Zarządu IMTA i uczestnikami tej imprezy,
wynikał generalnie jeden wniosek, że jeśli stowarzyszenie takie jak nasze ma być
rzeczywistym reprezentantem spraw zawodowych kartografów, to oprócz ludzi uprawiających ten zawód powinno skupiać także firmy kartograficzne, wydawców i hurtowników map.
30

Dopiero gdy będziemy reprezentantem tych wszystkich środowisk to nasze opinie w sprawach:
uprawnień zawodowych, prawa autorskiego oraz geodezyjnego i kartograficznego, VAT-u na
mapy, nadawania ISBN produktom kartograficznym, nadawania mapom i atlasom klauzuli „do
użytku szkolnego” itd. będą mogły mieć rzeczywistą moc sprawczą. W imieniu SKP wysłałam
listy do władz IMTA dziękując za zaproszenie do Krakowa i Barcelony.
Listę wystawców zamieszczamy na naszej stronie internetowej
(www.geo.ar.wroc.pl/SKP). Z większością z nich SKP miało możliwość wymiany adresów
i oczywiście zapewnień , że „będziemy w kontakcie”. Do czasu napisania tej notatki
rozmowy z uczestnikami targów już zaowocowały: firmy Columbus, ESRI i Laser-Scan
rzeczywiście zaoferowały współpracę a kolejne trzy przesłały pełne informacje o sobie i
organizowanych imprezach. Na kontakty zawodowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne,
trzeba cierpliwie pracować przy każdej nadarzającej się okazji nie tylko dla Zarządu SKP
ale i wszystkich Członków Stowarzyszenia
Jan Krupski
Roman Janusiewicz
Wrocław
SPRAWOZDANIE Z II ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKP
W NOWEJ KADENCJI
Czas i miejsce zebrania: 30 marca 2001 r., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Uczestnicy:
Joanna Bac-Bronowicz, Wojciech Jankowski, Jan Krupski, Roman
Janusiewicz, Jacek Augustyniak, Bogdan Horodyski, Wiesława Żyszkowska oraz
zaproszeni Goście: Ewa Krzywicka-Blum i Jerzy Ostrowski. Nieobecny - Krzysztof
Kałamucki (usprawiedliwiony)
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu od II Walnego Zgromadzenia Członków SKP,
2. Wydanie podwójnego Biuletynu SKP (nr 3-4),
3. Zebranie Komitetu Narodowego ds. MAK - współpraca z Europejską Unią Kartograficzną,
4. Plan otwartych spotkań ZG SKP z kartografami,
5. Przygotowanie sesji „Kartografia” na Sympozjum „Geoinformacja zintegrowanym
narzędziem badań przestrzennych”,
6. Sprawy członkowskie,
7. Plan pracy na nową kadencję,
8. Sprawy różne,
9. Wolne wnioski.
Ad 1. Przewodnicząca ZG SKP dr Joanna Bac-Bronowicz złożyła relację z pobytu i
spotkań z organizatorami i uczestnikami targów i konferencji IMTA (International Map
Trade Association) w Krakowie w dn. 16-17 lutego 2001 r. Poinformowano gości zagranicznych o naszym Stowarzyszeniu i jego celach oraz wymieniono informacje kontaktowe.
Stowarzyszenie mogłoby być członkiem IMTA pod warunkiem członkostwa firm (członków
zbiorowych, instytucjonalnych). Wysłano listy z podziękowaniami za zaproszenia na spotkanie
z IMTA w Krakowie i Barcelonie.
Dr J. Bac-Bronowicz i dr Jan Krupski poinformowali o planowanej w dn. 3. 04.
2001 r. w GUGiK konferencji uzgadniającej tekst projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju
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Regionalnego i Budownictwa „w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych....”. W lipcu 2000 r. SKP zostało poproszone o uwagi do pierwszej wersji tego projektu
i takie uwagi zgłosiło do Departamentu ds. Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Uwagi te zostały w ogromnej większości przyjęte, z wyjątkiem sprawy reaktywacji
Centralnej Informacji Kartograficznej (CIK), co wykraczało poza kompetencje planowanego
rozporządzenia oraz kwestii opłat za korzystanie z zasobu g-k, co reguluje odrębne rozporządzenie. Na konferencję tę zostali oddelegowani dr Wojciech Jankowski i dr Jan Krupski.
Najważniejszą kwestią, uwzględnioną w projekcie, było wyraźne określenie rodzajów prac
kartograficznych, które nie podlegają zgłoszeniu do zasobu. Szerszą informację na ten temat
postanowiono zamieścić w niniejszym numerze Biuletynu SKP.
Na marginesie tej sprawy ponownie wywiązała się dyskusja na temat CIK, w której zabierali głos wszyscy zebrani. GUGiK nie przejawia zainteresowania tą instytucją z
powodu braku etatów i potencjalnych klientów na zakup informacji z CIK. Informacje o
wydawanych mapach są bardzo skąpe, ponieważ wydawcy ich nie nadsyłają a ponadto od
2002 r. Biblioteka Narodowa zamierza publikować „Polską Bibliografię Kartograficzną”.
Miałaby ona na celu dokumentowanie polskich publikacji kartograficznych w okresach
rocznych. Wyrażono wątpliwość co do rzetelności tej bibliografii z powodu braku egzemplarzy obowiązkowych w BN oraz możliwości ich wyegzekwowania. Postulowano jednak
kontynuowanie działań na rzecz reaktywowania CIK oraz zgłoszono propozycję, aby
informacje z CIK były na zasadzie wymiany udostępniane firmom, które same prześlą
informacje o swoich publikacjach. Mgr J. Augustyniak zgłosił w tej sprawie wniosek, aby
domagać się od Głównego Geodety Kraju reaktywowania tej instytucji, ponieważ jest ona
ujęta w ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” a do czasu jej zaistnienia w GUGiK
powołać ją przy Bibliotece Narodowej. W tym celu należy nawiązać porozumienie z BN.
Dr Wojciech Jankowski przedstawił informację o idei powołania samorządu
zawodowego geodetów i kartografów. Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Geodetów
Polskich a spotkanie na ten temat odbyło się w marcu br. w Lublinie.
Dr J. Bac-Bronowicz powiadomiła zebranych, że Stowarzyszenie uzyskało od
Redakcji miesięcznika „Geodeta” 1 całą stronę do swej dyspozycji w celu informowania i
propagowania spraw kartografów i SKP. Ukazały się już cztery artykuły autorstwa Jerzego
Ostrowskiego i Joanny Bac-Bronowicz.
Przewodnicząca ZG SKP przypomniała, że w skład Komisji Kwalifikacyjnej do
spraw uprawnień zawodowych zostało powołanych 8 członków SKP. Są to: Ewa
Krzywicka-Blum, Henryka Całka, Krzysztof Kałamucki, Jan Krupski, Janusz Łopatto,
Andrzej Makowski, Władysław Pawlak i Kazimierz Trafas. Inauguracyjne posiedzenie tej
Komisji odbyło się w gmachu GUGiK w Warszawie w dniu 10 maja 2000 r. Pierwszy
egzamin zawodowy w zakresie 6 – redakcja map, poprzedzony badaniem dokumentów
wymaganych wg nowych zasad, odbył się w dniach 22-24 marca 2001 w Rzeszowie.
Zespołowi kwalifikacyjnemu przewodniczyła prof. Krystyna Podlacha.
Ad 2. Zatwierdzono proponowaną treść Biuletynu SKP i zaakceptowano częściowe
odwołania do strony internetowej Stowarzyszenia (kalendarz imprez, lista wystawców
IMTA i in.)
Ad 3. Należy ustalić z przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, prof. Andrzejem Makowskim wspólne stanowisko odnośnie współpracy z
Europejską Unią Kartograficzną (ECU) i reprezentacji polskich kartografów w czasie spotkania
ECU w Pekinie.
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Ad 4. Zarząd Główny planuje odbycie trzech otwartych spotkań z kartografami, przy
okazji ogólnopolskich imprez kartograficznych. Odbędą się one:
- w Polanicy Zdroju – przy okazji XI Szkoły Kartograficznej,
- w Wysowej – przy okazji Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji,
- w Szczecinie – przy okazji XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej.
Głównym tematem spotkania w Polanicy-Zdroju będą państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie redakcji map, a szczególnie potrzeba nadawania i ich przydatność
oraz zakres problemowy i strona organizacyjna egzaminów. Zwrócono uwagę na całkowity
brak wymagania posiadania tych uprawnień w działalności kartograficznej osób fizycznych
i firm (z wyjątkiem opracowywania map topograficznych), przy jednoczesnym znacznym
obniżeniu poziomu publikacji kartograficznych w Polsce. Prof. E. Krzywicka-Blum i dr B.
Horodyski postulowali ukierunkowanie działań SKP w celu rozszerzenia obligatoryjności
posiadania uprawnień oraz certyfikacji osób i firm wykonujących mapy. Stwierdzono też,
że nie można zrezygnować z uprawnień zawodowych, ponieważ są one wymagane ustawą
„Prawo geodezyjne i kartograficzne”. W dalszej perspektywie można zabiegać o uzyskanie
przez SKP uprawnienia do organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych w
zakresie redakcji map. Zgłoszono wniosek, aby spotkanie w Polanicy poświęcić dyskusji na
powyższe tematy i wypracować stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie, ponieważ
ankieta SKP rozesłana w 1999 r. dała znikomą ilość odpowiedzi.
Dr Jan Krupski poinformował zebranych, że w dniach 22-24 marca br. odbył się w
Rzeszowie egzamin zawodowy w zakresie redakcji map, w którym uczestniczył zespół
kwalifikacyjny pod przewodnictwem prof. Krystyny Podlachy, w którego składzie byli
członkowie rekomendowani przez SKP – dr Krzysztof Kałamucki i referujący.
Ad 5. Przygotowanie sesji „Kartografia” na Sympozjum – Stowarzyszenie jako współorganizator, zostało zobowiązane do zorganizowania sesji o kartografii w geoinformatyce oraz
przygotowania referatu na sesję plenarną o wkładzie geoinformatyki do kartografii. Dalsze
ustalenia będą prowadzone z prof. Andrzejem Ciołkoszem podczas Szkoły Kartograficznej
w Polanicy.
Ad 6. Zarząd Główny SKP podjął następujące uchwały:
Uchwała 1
Biorąc pod rozwagę pojawiające się od pewnego czasu głosy części kartografów – słuchaczy
studiów doktoranckich, ZG SKP postanawia obniżyć składkę członkowską w 2001 r. dla tych
osób do wysokości 30,00 zł (trzydziestu zł). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała 2
W sprawie przyjęcia nowych członków – na podstawie deklaracji członkowskich przyjęto
10 osób: dr. Mariusza Kistowskiego, mgr. Grzegorza Świderskiego, mgr Ewę Jankowską,
dr. Krzysztofa Buczkowskiego, mgr Annę Leonowicz, dr. inż. Adama Weintrita, mgr. inż.
Jana Rzędowskiego, mgr Elżbietę Ostrowską, mgr Iwonę Nakonieczną i mgr Ewę
Durajczyk-Starościak. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Z zaniepokojeniem odnotowano fakt zaległości w składkach członkowskich na łączną
kwotę ok. 5500 zł.
Ad 7. Za podstawę sformułowania zadań Zarządu Głównego SKP przyjęto wnioski zebrane
przez komisję wnioskową II WZC SKP (plan pracy w niniejszym Biuletynie).
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Ad 8. Przewodnicząca ZG SKP zgłosiła wniosek o jak najszybsze podjęcie prac nad
konkursem „Mapa Roku” edycji 2001. Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Szczecinie zgodzili się na przeprowadzenie konkursu i udostępnili powierzchnię
wystawową. W trybie pilnym należy rozesłać zaproszenia do konkursu do wydawnictw i firm
wraz z informacją o opublikowaniu wyników poprzedniego konkursu w Biuletynie SKP,
Polskim Przeglądzie Kartograficznym, Geodecie, Poznaj Świat i Przeglądzie Geodezyjnym
oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Ad 9. Przewodnicząca ZG SKP zgłosiła wniosek o podjęcie decyzji w sprawie założenia
dla siedziby Stowarzyszenia Kartografów Polskich wydzielonej linii telefonicznej.
Dotychczas wykorzystywany był prywatny telefon domowy oraz telefon służbowy w
Katedrze. Zarząd jednogłośnie zdecydował o konieczności założenia takiej linii po
uprzednim zbadaniu warunków, oferowanych przez operatorów i kosztów eksploatacji.
Podniesiono sprawę finansowania kosztów wydawania Biuletynu SKP i jego formy
edytorskiej. Ustalono, że będzie się on ukazywać w formie drukowanej, ponieważ
elektroniczna forma internetowa jest tylko tymczasowa. Postulowano zaproponowanie
firmom reklamowanie się w Biuletynie, pozyskiwanie ich jako członków wspierających
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RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
NA LATA 2001 – 2003
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kontynuacja działań propagujących cele i zadania Stowarzyszenia Kartografów
Polskich, w szczególności w środowisku kartograficznym i geodezyjnym.
Postulowanie większej dostępności map topograficznych i podkreślania ich roli w
edukacji kartograficznej społeczeństwa. Wystąpienie do Głównego Geodety Kraju
w sprawie publikowania przez Urząd w masowym nakładzie odpowiednich informacji i aktualnych skorowidzów ułatwiających zakup map topograficznych
Inicjowanie i kontynuowanie działań nad zmianą lub istotną nowelizacją prawa
geodezyjnego i kartograficznego, głównie pod kątem:
a) jego pełniejszej spójności z prawem autorskim
b) wydzielenia problematyki kartograficznej w odrębnym rozdziale,
c) rozwiązania spornych kwestii zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Działanie w kierunku upowszechniania znajomości przepisów prawa autorskiego oraz
prawa geodezyjnego i kartograficznego w środowisku polskich kartografów przez:
d) wskazanie konieczności wprowadzenia odpowiednich zajęć na studiach
kartograficznych
e) podejmowanie i dyskutowanie tej problematyki przy okazji wszelkich
spotkań kartograficznych (szkół, konferencji, seminariów itp.)
f) publikowanie materiałów na ten temat w „Biuletynie SKP” i w „Polskim
Przeglądzie Kartograficznym”.
Szybkie i zdecydowane działanie i współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w celu nie nadawania numerów ISBN mapom-schematom, załączanym do zestawów reklam.
Przygotowanie tez środowiskowej dyskusji na otwartym spotkaniu ZG SKP w
Polanicy-Zdroju na temat granic stosowania prawa autorskiego w kartografii.
Przeprowadzenie następnych edycji konkursu SKP „Mapa Roku” ze zwiększoną
ilością kategorii zgłaszanych map.
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SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Z dużym zadowoleniem przedstawiamy Państwu listę Członków naszego Stowarzyszenia, zaktualizowaną na dzień 30. marca 2001 r. Od ostatniej opublikowanej listy przybyło w
naszym gronie aż 57 osób. Odbieramy to jako dowód dużego zainteresowania Stowarzyszeniem i
jego celami i nadal liczymy na dalsze powiększanie się naszej organizacji, głównie dzięki
staraniom i zachętom aktualnych Członków SKP. Zarząd Główny SKP odbiera to jako ogromny
kredyt zaufania i dołoży wszelkich starań, aby go nie zawieść. Tylko w licznym gronie i przy
aktywnej współpracy jak największej liczby członków będziemy w stanie skutecznie realizować
nasze wspólne cele i zadania. Nasze serdeczne zaproszenie do wstąpienia w szeregi SKP
kierujemy do wszystkich zainteresowanych osób - potencjalnych członków, którzy będą czytać ten
numer Biuletynu. Formularz deklaracji członkowskiej jest zamieszczony na internetowej stronie
SKP – www.geo.ar.wroc.pl/SKP - wraz drukiem wpłaty składki członkowskiej i numerem konta
Stowarzyszenia.
LISTA CZŁONKÓW SKP
Stan na dzień 30. marca 2001 r.
L.p.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stanisław Alexandrowicz
Jacek Augustyniak
Joanna Bac-Bronowicz
Tadeusz Chrobak
Henryk Górski
Roman Janusiewicz
Krzysztof Kałamucki
Ryszard Klimko
Izabella Krauze-Tomczyk
Jan Krupski
Ewa Krzywicka-Blum
Andrzej Macioch
Andrzej Makowski
Jerzy Ostrowski
Jan Panasiuk
Michał Stankiewicz
Janusz Szewczuk
Stefan Żynda
Wiesława Żyszkowska
Maria Pelczar
Jerzy Mościbroda
Andrzej Kaczyński
Dariusz Gotlib
Robert Olszewski
Henryk Gałach
Zofia Stępień
Henryk Witański
Halina Klimczak

36

Nr ewidencyjny
1/99
2/99
3/99
4/99
5/99
6/99
7/99
8/99
9/99
10/99
11/99
12/99
13/99
14/99
15/99
16/99
17/99
18/99
19/99
20/99
21/99
22/99
23/99
24/99
25/99
26/99
27/99
28/99

Data przyjęcia do SKP
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
Członek-założyciel – 4. 03. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Stanisław Kołaczyński
Jacek Pasławski
Adam Iwaniak
Mieczysław Sirko
Janusz Gołaski
Michał Okonek
Michał Najgrakowski
Tomasz Nowacki
Jolanta Korycka-Skorupa
Jan Laskowski
Tadeusz Z. Kliniewski
Wiesław Ostrowski
Andrzej Gawryszewski
Jan Rutkowski
Lucyna Szaniawska
Remigiusz Piotrowski
Czesław Sworowski
Maria Kacprzak
Jolanta Machowska
Krystyna Sikorska
Michał Siwicki
Maria Andrzejewska
Henryk Kowalski
Beata Mięgoć-Kowalska
Marek Baranowski
Andrzej Czerny
Wojciech Rzadkowski
Zdzisław Kamiński
Przemysław Wieliczko
Andrzej Głażewski
Paweł Jan Kowalski
Wiesław Kaprowski
Pavel Neytchev
Dariusz Dukaczewski
Witold Czajka
Mariusz Olczyk
Zenon Kozieł
Ewa Bilska
Ludwik Przyłuski
Jerzy Siwek
Dagmara Kociuba
Bogdan Horodyski
Jacek Sztolcman
Jolanta Sieradzka-Kasprzak
Małgorzata Kościelska-Chmurko
Elżbieta Tokarska
Agnieszka Momot

29/99
30/99
31/99
32/99
33/99
34/99
35/99
36/99
37/99
38/99
39/99
40/99
41/99
42/99
43/99
44/99
45/99
46/99
47/99
48/99
49/99
50/99
51/99
52/99
53/99
54/99
55/99
56/99
57/99
58/99
59/99
60/99
61/99
62/99
63/99
64/99
65/99
66/99
67/99
68/99
69/99
70/99
71/99
72/99
73/99
74/99
75/99

15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
15. 06. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
30. 09. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
15. 10. 1999
16. 10. 1999
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
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Lidia Poniży
Barbara Jaranowska
Radzym Ławniczak
Katarzyna Fagiewicz
Władysław Pawlak
Jolanta Brzóska
Elżbieta Nowak-Ferdhus
Wojciech Jankowski
Marek Witecki
Janusz Łopatto
Mateusz Prichacz
Całka Henryka
Morawska Bogumiła
Werner Wiesława
Tomecki Janusz
Wiśniewska Emilia
Kuzemko Marcin
Kamiński Jarosław
Suchanecka Grażyna
Suchanecki Paweł
Stelmach Małgorzata
Mamet Hanna
Tritt Małgorzata
Zieliński Jerzy
Kowalski Grzegorz
Kokociński Przemysław
Michalak Magdalena
Marcinkowska Lidia
Czarnecka Justyna
Parożyńska Beata
Uciechowska-Henska Barbara
Dobrzyńska Danuta
Rzepecki Janusz
Koralewska Izabela
Werner Piotr
Zawiła-Niedźwiecki Tomasz
Postek Stanisław
Konias Andrzej
Kuźmiuk Elżbieta
Bernatowicz Joanna
Buczek Agnieszka
Joński Sławomir
Chełmiński Maciej
Trzmielewski Roman
Minorowicz Paweł
Romanowska Justyna
Ścisły Marek

76/99
77/99
78/99
79/99
80/99
81/99
82/2000
83/2000
84/2000
85/2000
86/2000
87/2000
88/2000
89/2000
90/2000
91/2000
92/2000
93/2000
94/2000
95/2000
96/2000
97/2000
98/2000
99/2000
100/2000
101/2000
102/2000
103/2000
104/2000
105/2000
106/2000
107/2000
108/2000
109/2000
110/2000
111/2000
112/2000
113/2000
114/2000
115/2000
116/2000
117/2000
118/2000
119/2000
120/2000
121/2000
122/2000

16. 10. 1999
16. 10. 1999
16. 10. 1999
16. 10. 1999
16. 10. 1999
16. 10. 1999
16. 02. 2000
3. 03. 2000
3. 03. 2000
3. 03. 2000
3. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
23. 03. 2000
2. 05. 2000
2. 05. 2000
2. 05. 2000
2. 05. 2000
3. 07. 2000
3. 07. 2000
14. 09. 2000
14. 09. 2000
14. 09. 2000
23. 10. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Cybulski Krzysztof
Spallek Waldemar
Borowicz Dorota
Kaj Leszek
Lubarska Agnieszka
Skorek Monika
Derkowska Dorota
Kułaga Ryszarda
Górski Jacek
Błędowski Jerzy
Florek Elżbieta
Trafas Kazimierz
Ziółkowski Jan
Kistowski Mariusz
Świderski Grzegorz
Jankowska Ewa
Buczkowski Krzysztof
Leonowicz Anna
Weintrit Adam
Rzędowski Jan
Ostrowska Elżbieta
Nakonieczna Iwona
Durajczyk-Starościak Ewa

123/2000
124/2000
125/2000
126/2000
127/2000
128/2000
129/2000
130/2000
131/2000
132/2000
133/2000
134/2000
135/2000
136/2000
137/2000
138/2001
139/2001
140/2001
141/2001
142/2001
143/2001
144/2001
145/2001

10. 11. 2000
24. 11. 2000
24. 11. 2000
24. 11. 2000
24. 11. 2000
24. 11. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
7. 12. 2000
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001
30. 03. 2001

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2001 ROKU
Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że w dniu
30. 03. 2001 r. podjął uchwałę o utrzymaniu wysokości składek członkowskich w 2001 r. na
poziomie roku 2000.
Składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi zatem 60,00 zł
(sześćdziesiąt zł.) rocznie. Członkowie zwyczajni po raz pierwszy wstępujący do SKP
opłacają także jednorazowo wpisowe w wysokości 20,00 zł. (dwadzieścia zł.). Opłaty te
dotyczą wszystkich członków, oprócz osób powyżej 70 lat życia.
Składka ulgowa dla uprawnionych członków wynosi 30,00 zł (trzydzieści zł.).
Na posiedzeniu w dniu 30.03. 2001 r. Zarząd podjął także uchwałę o obniżeniu
składki członkowskiej dla doktorantów do wysokości 50 % składki normalnej, czyli do
30,00 zł. ( trzydziestu zł.). Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ponownie bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat składek, które są
jedynym źródłem finansowania bieżącej działalności Stowarzyszenia. Według stanu na
dzień 30. 03. 2001 r. składki za rok 1999 opłaciło 63 członków, za rok 2000 składki
opłaciło 69 osób, a za rok 2001 – 12 osób. Wpisowe opłaciły łącznie 83 osoby. Z niepokojem informujemy Szanownych Członków, że łączne zaległości w opłatach wpisowego i
składek wynoszą już około 5500,00 zł. Pragniemy też nadmienić, że już po raz drugi składki członkowskie nie były podnoszone, co więcej – obniżono je w tym roku dla doktorantów
(informacja powyżej).
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Starania o pozyskanie członków wspierających okazały się bardzo trudnym
zadaniem, niemniej działania w tym celu będą nadal prowadzone. Jak dotąd status członka
wspierającego posiada tylko wrocławskie Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF,
dzięki któremu mają Państwo możność czytania wydanych dotychczas Biuletynów.
Zachęcamy wydawnictwa kartograficzne i firmy w jakikolwiek sposób związane z
kartografią do uzyskania statusu członka wspierającego, mimo iż regulamin nie przewiduje
żadnych korzyści materialnych z tego tytułu.
Konto bankowe:
Stowarzyszenie Kartografów Polskich we Wrocławiu
BP PKO IV O/Wrocław, 10205255-448730-270-1

KRONIKA
IN MEMORIAM
Mgr Stefania Dębowska
1921–2000
Po długiej chorobie, 6 marca 2000 r. zmarła w Warszawie w wieku 79 lat mgr Stefania Dębowska, wieloletni zasłużony pracownik najpierw Państwowego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych, a następnie Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk.
Urodziła się 30 sierpnia 1921 r. w Warszawie, tu także ukończyła studia na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień magistra w
zakresie klimatologii. Już w czasie studiów, w 1950 r. rozpoczęła pracę w Głównym
Urzędzie Pomiarów Kraju, a po jego reorganizacji w 1951 r. przeszła do nowo utworzonego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Pracowała tu kolejno
na stanowiskach redaktora w Redakcji Map, a następnie pracownika korekty, kierownika
pracowni oraz starszego redaktora archiwisty. W 1957 r. przeniosła się do Instytutu
Geografii Polskiej Akademii Nauk, gdzie otrzymała stanowisko starszego kartografa w
Pracowni Kartografii, kierowanej wówczas przez doc. Michała Janiszewskiego.
Z Pracownią Kartografii IG PAN mgr Stefania Dębowska związała się na resztę
swojego życia zawodowego, pozostając w niej aż do przejścia na emeryturę w końcu 1977
roku. Dała się tu poznać jako niezwykle sumienna i kompetentna redaktorka, a także
autorka map do opracowywanego w tym Instytucie, a następnie – po różnych perypetiach –
wydawanego w latach 1973–78 „Narodowego Atlasu Polski”. Przede wszystkim opracowała do tego atlasu niezwykle wartościową, wręcz unikatową mapę Wysokości względne w
skali 1:2 000 000, dokonując pracochłonnych obliczeń różnic wysokości w prawie
dziewięciu tysiącach pól o powierzchni 36 km2, a następnie interpolując izolinie (aż 32
przedziały). Była także współautorką 6-arkuszowej Mapy przeglądowej Polski 1:500 000,
przede wszystkim zaś redaktorką 25 arkuszy ze 143 mapami (a więc jednej piątej całości),
w tym większości arkuszy z zakresu geomorfologii i klimatologii. Swoimi refleksjami nad
naszym atlasem narodowym podzieliła się w opublikowanym w 1977 r. referacie z VII
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Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku pt. Część przyrodnicza Narodowego Atlasu Polski na tle analogicznych działów w atlasach narodowych innych krajów
europejskich.
Mimo, że od wielu lat ze względu na stan zdrowia nie utrzymywała kontaktów z
dawnymi współpracownikami, często była przez nas wspominana jako przykład wyjątkowej pracowitości
i skrupulatności – przymiotów jakże ważnych w zawodzie kartografa.
Była przy tym osobą o nienagannej kulturze, skromną i życzliwą dla całego otoczenia i taką
pozostanie jeszcze długo w naszej pamięci.
Jerzy Ostrowski (Warszawa)

Tadeusz Garlej
1908–2000
Tadeusz Garlej, znakomity kartograf–praktyk, autor i wykonawca licznych map ściennych, atlasowych i tekstowych, zmarł 24 kwietnia 2000 r. w sędziwym wieku 92 lat. Ten niezwykle utalentowany i zasłużony fachowiec doszedł do uprawiania zawodu i pięknego dorobku bez
formalnego wykształcenia kartograficznego, a nawet – z powodu trudnych warunków materialnych – bez ukończonej szkoły średniej, a swoją wiedzę i wysokie umiejętności zdobył drogą
wytrwałego samokształcenia.
Urodzony 9 lutego 1908 r. w Luboni koło Nowego Miasta nad Pilicą, już w 19 roku życia rozpoczął pracę jako kartograf w Instytucie Kartograficznym im. E. Romera we Lwowie, gdzie
po rocznym kursie brał udział w opracowaniu „Atlasu Powszechnego”, ściennych map fizycznych
i turystycznej mapy Tatr. W 1931 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie opracowywał mapy do podręczników geografii takich znanych autorów, jak Aniela Chałubińska, Gustaw Wuttke i Michał
Janiszewski. Pod kierunkiem tego ostatniego wykonał m.in. mapy fizyczne Polski 1:500 000 i
1:2 000 000, fizyczną mapę świata 1: 25 000 000, a przede wszystkim szkolny „Geograficzny
Atlas Polski” (1938).
W latach okupacji hitlerowskiej brał udział w ruchu oporu, sporządzając mapy do celów dywersyjnych. Jesienią 1944 r. został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w
Mauthausen.
Wróciwszy do Polski w 1946 r. został zatrudniony jako kartograf w Państwowych
Zakładach Wydawnictw Szkolnych (obecnie WSiP), gdzie wspólnie z M. Janiszewskim
opracował dwie ścienne mapy Europy (polityczną i fizyczną) oraz był wykonawcą wielokrotnie wznawianych ściennej i podręcznej fizycznej mapy Polski. Działalność w zakresie
kartografii szkolnej kontynuował w PPWK, dokąd został przeniesiony służbowo i gdzie
pracował w latach 1952–1957. Z tego okresu pochodzą jego autorskie opracowania ściennych i podręcznych map ZSRR (fizycznej
i politycznej) oraz współautorstwo z M. Janiszewskim ściennej i podręcznej mapy świata.
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Jednocześnie w 1953 r. rozpoczął pracę w Zakładzie (od 1960 Pracowni) Kartografii Instytutu Kartografii PAN, gdzie pozostał – od 1957 r. na pełnym etacie – aż do 1973 r., tj. do przejścia na
emeryturę. Tu był zatrudniony przede wszystkim przy „Narodowym Atlasie Polski”, do którego
opracował jako autor dwie bardzo pracochłonne i piękne mapy Hipsometrię i Sieć wodną – obie w
skali 2 000 000 oraz zredagował 9 arkuszy z 42 mapami. Ponadto w ramach prac nad tzw. „Fizjograficznym Atlasem Polski” był głównym wykonawcą mapy podkładowej 1: 300 000 oraz zajmował
się koordynacją opracowań autorskich.
Oprócz pracy w Instytucie Geografii PAN, Tadeusz Garlej w dalszym ciągu współpracował z wydawnictwami szkolnymi i naukowymi, wykonując mapy do kilku podręczników
geografii, a także do „Geografii Powszechnej” PWN. Był wreszcie autorem dwóch wartościowych publikacji tekstowych: artykułu Projekt geograficznego ujęcia obrazu rzek na mapach
małoskalowych (1970) i referatu Zagadnienie podkładów kartograficznych dla map tematycznych (1971).
Zmarły był jednak znany i ceniony przede wszystkim jako znakomity specjalista w
dziedzinie grafiki kartograficznej, a wykonane przez niego prace, przede wszystkim wspomniane mapy w atlasie narodowym, stanowią trudny do powtórzenia wzór wyczucia generalizacji,
skrupulatności i kunsztu, tak dziś rzadkich w naszej skomercjalizowanej i skomputeryzowanej
dyscyplinie. Tym bardziej zachowajmy we wdzięcznej pamięci Tadeusza Garleja – „ostatniego,
co tak piórkiem wodził”.
Jerzy Ostrowski (Warszawa)

Profesor dr hab. Mieczysław Stelmach
1947–2000
Niespodziewanie, już w 53 roku życia, 21 grudnia 2000 r. zmarł w Szczecinie dr
hab. Mieczysław Stelmach, historyk i archiwista, profesor uniwersytetu Szczecińskiego,
zasłużony także na polu historii kartografii, w której to dziedzinie zdążył pozostawić znaczący dorobek.
Urodził się 25 marca 1947 r. w Giżycku; studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie się również doktoryzował (1980) i habilitował (1992). W latach 1971–1989 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Szczecinie,
skąd przeniósł się do Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1995 r. był aktywnym członkiem Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, pod którego
egidą i przy współpracy macierzystej uczelni zorganizował bardzo udaną XVII Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii nt. „Mapy południowego Bałtyku” (wrzesień 1996),
wydając rok później jej materiały jako IX tom serii „Z Dziejów Kartografii”.
Był prof. Mieczysław Stelmach autorem prawie stu prac z kilku dziedzin historii i
archiwistyki, wśród których jest kilkanaście opracowań poświęconych historii kartografii i
zbiorom kartograficznym. Do ważniejszych publikacji z tego zakresu należą Katalog pla42

nów miast i wsi Pomorza Zachodniego z XVII–XIX wieku w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie (1980), Katalog planów Szczecina XVI–XVIII w. (1989), obszerna
monografia Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku (1991), Plany
twierdzy Szczecin, próba zestawienia (1995) oraz ostatnia jego praca – pięknie wydany
dwujęzyczny (polsko-niemiecki) katalog Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach
i widokach (1998).
Profesor Stelmach imponował współpracownikom skromnością, pracowitością i
zaangażowaniem w realizację podjętych zobowiązań. Zmarł w trakcie przygotowywania
tekstu referatu do materiałów z poprzedniej ogólnopolskiej konferencji historyków kartografii,
pozostawiając po sobie oprócz wymienionego cennego dorobku szczery żal wszystkich, których
swoją śmiercią tak zaskoczył.
Jerzy Ostrowski (Warszawa)

KOMUNIKATY
DRUGI KONKURS STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
„MAPA ROKU”
Zarząd Główny SKP ogłasza nowy Konkurs „Mapa Roku” edycji 2001. Na
posiedzeniu Zarządu Głównego SKP w dn. 30. 03. 2001 r.. przedyskutowano efekty i
oddźwięk ostatniego konkursu, przeprowadzonego w grudniu 2000 r. Uznano, że taka
forma promocji dobrej kartografii a jednocześnie prezentacji przynajmniej części nowych
publikacji sprawdziła się, o czym świadczyła ilość zgłoszonych map i żywe zainteresowanie ich ekspozycją. Ustalono także formułę nowej edycji, rozszerzając go o kategorię
„szkolna mapa ścienna”.
Warunki uczestnictwa w konkursie są następujące:
1. Konkurs edycji 2001 obejmuje kategorie „mapa turystyczna”, „plan miasta” i „szkolna
mapa ścienna”;
2. W każdej z kategorii można zgłosić nie więcej niż po dwa tytuły w dwóch egzemplarzach
w celu prezentacji obu stron mapy. Jeśli mapa ścienna jest jednostronna, wystarczy tylko
jeden egzemplarz;
3. Zgłaszane mapy i plany powinny być wydane w okresie od połowy 2000 r. do
upływu terminu zgłaszania map;
4. Do konkursu nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednim konkursie
„Mapa Roku”;
5. Termin zgłaszania map do konkursu upływa z dniem 15 października 2001 r.;
6. Udział w konkursie jest bezpłatny;
7. Mapy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas XXVIII Ogólnopolskiej
Konferencji Kartograficznej w Szczecinie (25-27. 10. 2001 r.) poprzez głosowanie tajne, do
którego uprawnieni będą tylko członkowie SKP, obecni na Konferencji. Wyniki będą
ogłoszone na forum Konferencji i zwycięzcom Konkursu wręczone zostaną pamiątkowe
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plakietki, natomiast wydawcy wszystkich wyróżnionych map otrzymają pisemne
potwierdzenie lub dyplom od Zarządu Głównego SKP w terminie do 14 dni po zakończeniu konkursu. Wyniki będą też opublikowane w najbliższych numerach „Polskiego
Przeglądu Kartograficznego” , „Biuletynu SKP” i innych czasopism branżowych
Zainteresowane Firmy i Wydawnictwa mogą przesyłać konkursowe mapy na adres:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Al. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław
(jk)

MISCELLANEA
ROK 2001 – ROKIEM LICZNYCH ROCZNIC I JUBILEUSZY
W POLSKIEJ KARTOGRAFII
Osobliwy zbieg okoliczności sprawił, że bieżący 2001 rok obfituje w wyjątkową liczbę
dat, wyznaczających okrągłe rocznice urodzin lub śmierci wielu znanych i zasłużonych polskich
kartografów, powołania kilku ważnych instytucji i organizacji, a także opublikowania liczących
się prac lub rozpoczęcia wydawania ich serii. Nie przypominam sobie bowiem roku, w którym
aż czterech zasłużonych dla naszej dyscypliny „weteranów” obchodziłoby jubileusze swoich
siędemdziesiątych piątych i tyluż siedemdziesiątych urodzin. Jeśli dodamy do tego okrągłe rocznice urodzin lub śmierci kilkunastu naszych znakomitych poprzedników, półwiecze działalności
tak znanych przedsiębiorstw jak PPWK i PPGK oraz ćwierćwiecze Komitetu do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, to nie da się zaprzeczyć, że mamy do czynienia z intrygującą kumulacją takich zróżnicowanych dat, które warto tu zestawić. Z jednej strony przypomną
bowiem nam one o niektórych istotnych faktach i ważnych postaciach z przeszłości polskiej
kartografii, z drugiej zaś uprzytomnią nam, że tak wielu naszym starszym, a zasłużonym kolegom należą się podziękowania za wieloletni trud oraz najlepsze życzenia z okazji ich jubileuszy.
Poniższe zestawienie, oczywiście bez pretensji do kompletności, obejmuje osobno ułożone chronologicznie jubileusze poszczególnych osób, następnie instytucji i organizacji, wreszcie wybranych publikacji. Nie uwzględniam w nim naszej aktywnej „młodzieży” poniżej siedemdziesiątego roku życia, nie podaję również żadnych dat dziennych, zainteresowani mogą bowiem
łatwo do nich dotrzeć, dokładnych zaś dat swoich urodzin część naszych weteranów by sobie
nie życzyła (o czym wiem z doświadczenia). Informacje o poszczególnych osobach i faktach
zostały ograniczone do niezbędnego minimum – głównie ze względu na brak miejsca i perspektywę szczegółowszych okolicznościowych tekstów w najbliższej przyszłości.

44

I. P e r s o n a l i a
170 lat temu, w 1831 r.
– zmarł Juliusz Kolberg (ur. w 1776 r. czyli 225 lat temu) geodeta i kartograf, kierownik Katedry Miernictwa i Rysunków Topograficznych na Uniwersytecie Warszawskim, autor Atlasu Królestwa Polskiego i kilku map.
150 lat temu, w 1851 r.
– urodził się Wacław Nałkowski, geograf i pedagog, współredaktor Wielkiego Atlasu Geograficznego
140 lat temu, w 1861 r.
– zmarł Wojciech Chrzanowski (ur. w 1793 r.), generał, inicjator i współautor Karty dawnej Polski 1:300 000
– zmarł Joachim Lelewel (ur. w 1786 r., czyli 215 lat temu), światowej sławy historyk geografii i kartografii, autor atlasów historycznych
130 lat temu, w 1871 r.
– urodził się Eugeniusz Romer, profesor geografii Uniwersytetu Lwowskiego, nasz
najwybitniejszy kartograf, autor licznych atlasów i map (zm. w 1754 r.)
100 lat temu, w 1901 r.
– urodził się Michał Janiszewski, metodyk geografii i kartograf, kierownik Zakładu
Kartografii Instytutu Geografii PAN, autor oryginalnych atlasów i map (zm. w
1984 r.)
90 lat temu, w 1911 r.
– zmarł Wacław Nałkowski
80 lat temu, w 1921 r.
– urodził się Lech Ratajski, profesor, kierownik Zakładu Kartografii Uniwersytetu
Warszawskiego, wiceprezydent Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, autor dwóch podręczników kartografii i ponad 800 map (zm. w 1977 r.)
75 lat temu, w 1926 r.
– urodził się Józef Babicz, profesor, b. kierownik Zakładu Nauk Przyrodniczych
Instytutu Historii Nauki PAN, historyk geografii i kartografii
– urodził się Kazimierz Michalski, profesor, b. kierownik Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej
– urodził się Jan Panasiuk, profesor w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej
– urodził się Edward Schnayder, historyk kartografii, b. kierownik Oddziału Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
70 lat temu, w 1931 r.
– urodził się Stanisław Alexandrowicz, profesor, kierownik Zakładu Historii Europy
Wschodniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Zespołu
Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, otwierający listę członkówzałożycieli SKP
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–

urodził się Andrzej Makowski, profesor, kierownik Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN,
przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
– urodził się Władysław Pawlak, profesor, kierownik Zakładu Kartografii Instytutu
Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, redaktor naukowy Atlasu Śląska
Dolnego i Opolskiego
20 lat temu, w 1981 r.
– zmarł Franciszek Uhorczak (ur. w 1902 r.), profesor, kierownik Zakładu Kartografii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu
Kartograficznego”
10 lat temu, w 1991 r.
– zmarł Jan Wereszczyński, docent w Katedrze Geodezji Politechniki Łódzkiej,
specjalista w zakresie kartografii nawigacyjnej i historyk kartografii
5 lat temu, w 1996 r.
– zmarł Bogodar Winid, profesor, kierownik Katedry Kartografii Uniwersytetu
Warszawskiego, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”
Okrągłe rocznice urodzin obchodzą również w tym roku Panie – Alina Meljon, długoletnia dyrektor generalny i prezes Zarządu naszej czołowej kartograficznej oficyny
wydawniczej – PPWK i PPWK SA im. E. Romera, Wiesława Wernerowa, wieloletnia
sekretarz Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz Elżbieta
Nowak-Ferdhus, adiunkt Zakładu Kartografii IG UWr., także długoletnia sekretarz Komisji
Kartograficznej PTG. Wszystkim naszym Jubilatkom i Jubilatom (także nie wymienionym)
– wszystkiego najlepszego!
II. I n s t y t u c j e i o r g a n i z a c j e
80 lat temu, w 1921 r.
– zostały powołane spółka wydawnicza „Atlas” oraz Instytut Kartograficzny im. E. Romera we Lwowie
50 lat temu, w 1951 r.
– zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych w
Warszawie
– zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w
Warszawie
35 lat temu, w 1966 r.
– została powołana Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego
25 lat temu, w 1976 r.
– został powołany Komitet do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
przy Instytucie Geodezji i Kartografii
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15 lat temu, w 1986 r.
– zakończył wieloletnią owocną działalność Komitet do spraw Kartografii Ogólnej przy
Prezesie GUGiK
– Państwowemu Przedsiębiorstwu Wydawnictw Kartograficznych zostało nadane
imię Eugeniusza Romera.
III. P u b l i k a c j e k a r t o g r a f i c z n e
90 lat temu, w 1911 r.
– zakończono publikowanie „Atlasu Geologicznego Galicji”
80 lat temu, w 1921 r.
– ukazała się Polska kartografia wojskowa (zarys historyczny) Bolesława Olszewicza
70 lat temu, w 1931 r.
– Wojskowy Instytut Geograficzny zakończył wydawanie przypadających Polsce
arkuszy Międzynarodowej Mapy Świata 1:1 000 000
40 lat temu, w 1961 r.
– ukazał się pierwszy zeszyt „Centralnego Katalogu Zbiorów Kartograficznych w
Polsce” pod redakcją Mariana Łodyńskiego
– został opublikowany Atlas kartowania form terenu Polski F. Piątkowskiego, J.
Rokickiego,
S. Dmochowskiego i B. Słupeczańskiego
30 lat temu, w 1971 r.
– ukazał się pierwszy tom „Materiałów Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych”
25 lat temu, w 1976 r.
– ukazał się pierwszy tom angielskojęzycznej serii „The Polish Cartography”.

Jerzy Ostrowski (Warszawa)

KALENDARZ IMPREZ 2001 r.
Wzorem poprzedniego numeru Biuletynu zamierzaliśmy w tym miejscu przedstawić
informacje o planowanych w 2001 r. i latach następnych konferencjach i zjazdach kartograficznych w kraju i za granicą. Nasza inicjatywa publikowania tego rodzaju informacji została bardzo życzliwie przyjęta przez członków SKP (i nie tylko!). Tym razem, ze względu
na znacznie większą objętość Biuletynu, a przez to i koszty druku, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z tej części Biuletynu. Aktualny wykaz imprez kartograficznych zamieściliśmy na naszej
stronie internetowej (www.geo.ar.wroc.pl/SKP). Jednocześnie zachęcamy naszych Członków
a także wszystkie inne osoby i instytucje posiadające wiarygodne informacje o takich wydarzeniach, które nastąpią po maju 2001 r. aby udzielili nam tych informacji. Opublikujemy je na stronie internetowej SKP oraz w kolejnym numerze Biuletynu. Za tę zmianę bardzo przepraszamy.
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