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TECHNIKA

Godła�map�w�układzie�PL-2000�oznaczają�numerację�arku-
szy�mapy� zasadniczej� w� skalach� 1:5000� oraz� 1:2000,� 1:1000�
i� 1:500.� Podstawą w obydwu 
przypadkach jest arkusz mapy�
1:10 000� o�wymiarach�5�km�na�8�
km.� Godła� map� 1:5000� powsta-
ją� z� podziału� arkusza� 1:10� 000�
na� 4� arkusze.� Z� kolei� aby� okre-
ślić� godło� arkusza� 1:500� trzeba�
wykorzystać� godła� w� pozosta-�
łych�skalach.�I�tak�:�arkusz�1�:�10�000�
dzieli� się� na� 25� arkuszy� 1� :� 2000�
(1000� m� ×� 1600� m),� 4� arkusze�
1�:�1000�(500�m�×�800�m)�i�w�końcu�
na�4�arkusze�1�:�500�(250�m�×�400�m).
Godła� map� lokalizują� nam� na�

jakich� arkuszach� znajdują� się� po-
szczególne� działki,� budynki,� inne�
obiekty� budowlane� i� zakresy� spo-
rządzania�map�do� celów�projekto-
wych.�W�ubiegłym�roku�postanowi-�
łem�nauczyć�studentów�jak�na�pod-�
stawie�współrzędnej�jednego�punktu�
można�ustalić�godło�mapy�w�ukła-
dzie�PL-2000�w�skali�1� :500.�Wy-
brałem�punkt�„P”�o�współrzędnych�
x�=�5�543�013�m�i�y�=�7�570�876�m�
który� jest�położony�na�miasteczku�
akademickim� Politechniki� Rze-
szowskiej� przed� wejściem� do� bu-
dynku� Wydziału� Budownictwa,�
Inżynierii� Środowiska� i� Architektury.� Przy-
gotowując�wywód�stosowałem�się�do�zaleceń�
Rozporządzenia� [1]� i� wówczas� stwierdziłem,�
że� błędnie� lokalizowany� jest� podstawowy
arkusz 1 : 10 000.�
Otóż�ilorazy�(xi�–�4920�km)�:�5�i�(yi�–�332�km)�

powinny�być�zaokrąglane�do�całości�w górę.�Nie�
mogą�być�„liczbami�całkowitymi”�jak�mówi�roz-
porządzenie�[1]�ponieważ�ustalają�arkusz�„stycz-
ny”�po�przekątnej�do�właściwego.
Aby�określić�godło�mapy�1:500�musimy�nie-

jako�operować�„przesuniętym”�układem�współ-
rzędnych�odpowiednio�o�4920�km�i�332�km.�Innej�
interpretacji�nie�może�być�do�tego�założenia.
Współrzędne� przedstawione� na� rysunkach�

w�kolorze�niebieskim�odnoszą�się�więc�do�„prze-
suniętego”� układu�współrzędnych,� zachowując�
jednocześnie�współrzędne�w�układzie�PL-2000.
Rysunek� 1� i� rysunek� 2� w� pełni� wyjaśniają�

poprawność� interpretacji� Rozporządzenia� [1].�
Można� dodać,� że� rząd� „125”� zaczyna� się� od�
x� =� 620� 000� m,� na� północ� od� przesuniętego�
układu�współrzędnych� a� kolumna� „30”� zaczy-
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To nie te rzędy i kolumny!
Godła map w PL-2000 do wymiany?

Rys.�1

Rys.�2

na� się� od�y�=�232�000�m,� przesuniętego�układu�współrzędnych�
na�wschód.�Tak�więc�punkt�P� leży�w�„7”� strefie,� „125”� rzędzie�
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i�„30”�kolumnie,�które�determinują�arkusz�1:10�000�z�punktem�„P”
wewnątrz� niego� o� współrzędnych� w� układzie� przesuniętym:�
x�=�623�013�m�i�y�=�238�876�m�i�tym�samym�o�współrzędnych�
x�=�5�543�013�m�i�y�=�(7)�570�876�m�w�układzie�PL-2000.
„Przesunięcie”�osi�x�na�północ�o�4�920�km�oznacza,�że�licz-

ba�rzędów�została�zmniejszona�o�984 (4920�:5),�co�ma�wymiar�
praktyczny�w�zapisach.
Z�kolei�liczenie�kolumn�od�y�=�332�000�m�oznacza,�że�w�danej�

strefie�nie�będzie�kolumn�„ujemnych”,�co�też�jest�uzasadnione�
z�praktycznego�punktu�widzenia.�
Dla� pełnego� zrozumienia� zamieszczone� rysunki� zawierają�

pomocnicze�wyliczenia�i�są�opisane�też�współrzędnymi�rzeczy-

wistymi�dla�punktu�„P”�w�stosunku�do�początku�układu�współ-
rzędnych�tzn.�do�przecięcia�się�równika�ziemskiego�z�południ-
kiem�osiowym�nr�7.
Sprawa�jest�bez�wątpienia�poważna,�bo�chyba�wszystkie�sys-

temy�map�numerycznych�(sprawdziłem�osobiście�trzy)�określają�
godła�nie�te�co�trzeba.
To,�że�Czytelnicy�Przeglądu�Geodezyjnego�będą�oczekiwać�na�

ustosunkowanie�się�GUGiK-u�w�tej�sprawie�wydaje�się�oczywistym.
PIŚMIENNICTWO:

[1]� �Rozporządzenie�Rady�Ministrów� z� dnia� 15� października� 2012� r.�
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U.�
z�dnia�14�listopada�2012�r.

Używając� słowa� „ciemnota”�
nie� traktuję� go� skrajnie� pejora-
tywnie,� lecz� tylko� jako� nazwę�
„braku� wiedzy”.� Przysłowie:�
„najciemniej� jest� pod� latarnią”�
wzięło�się�chyba�od�dawnej�la-
tarni� ulicznej,� której� klosz� rzu-
cał� cień� w� jej� pobliżu.� Kiedy�
stwierdzam� co� krok� niski� lub�
wręcz�zerowy�poziom�„świado-
mości�geodezyjnej”�we�wszyst-
kich� społecznych� warstwach,�
klasach�czy�jak�im�tam,�nacho-

dzi�mnie�myśl,�że�należało�by�zapalić�jakąś�–�wyrażając�się�me-
taforycznie� –� „latarnię� geodezyjną”� oświecającą� przynajmniej�
tych,� co� powinni� coś� wiedzieć� nie� tylko� o� encyklopedycznej�
„geodezji�jako�nauce”,�lecz�również�o�funkcji,�roli�czy�–�jak�to�
się� teraz�modnie�mówi�–�misji�geodezji� jako�wielkiego�syste-
mu� informacyjnego� państwa.�Na� odcinku� edukacji� nie� chodzi�
mi�tylko�o�nasze�specjalistyczne�szkolnictwo�zawodowe,�które�
jest�w�tej�chwili�rozdęte�przez�komercję�do�gigantycznych�wręcz�
rozmiarów�(i� trudno�–�niech� tak�będzie,�aż�do�wyregulowania�
rynkowego),�ale�o�szkolnictwo�ogólne,�gdzie�też�jakieś�elemen-
tarne�porcje�wiedzy�o�tej�misji�powinny�(tak�właśnie�–�powin-
ny!)� być� sączone.� Oczywiście� dobrze� by� było,� gdyby� jakaś,�
choćby�skrajnie�elementarna�wiedza�o�geodezji�rozświetliła�też�
szersze�kręgi�społeczne.
Małe�są�jednak�na�to�szanse,�skoro�nawet�moja�redakcja�PG 

zdecydowała�wyciąć�moje�z�lekka�egzaltowane�„wyznanie�wia-
ry”�(geodezyjnej)�ze�styczniowego�numeru�i�właściwie�w�tek-
ście�wydrukowanym�nie�wiadomo,�co�to�za�„wyznanie”.�Pozwa-
lam�sobie�zatem�poniżej�je�zamieścić.

Wyznanie wiary starego geodety

Geodezja jest moją miłością
Jest sumieniem przestrzeni

Bez Niej rządzący państwem nie widzą  
przestrzeni, w której żyją obywatele – są ślepi 

jak nowonarodzone kociaki

Jestem zażartym geodetą i będę walczył do końca 
dni moich, by juryści, informatycy i wszyscy, 

którym przeszkadza w machlojkach 
przestrzennych, Jej nie zamordowali   

Jest�to�wyznanie,�jak�powiedziałem,�z�lekka�egzaltowane,�ale�
nie�wstydzę�się�go�i�niech�tam�sobie�pragmatycy,�a�szczególnie�
cynicy,�z�niego�pokpiwają.�Mam�ten�luksus,�że�nie�muszę�„uwa-
żać”.�I�proszę�mi�go�po�raz�drugi�nie�wycinać.
W�tytule�niniejszego�jest�postulat�pracy�organicznej.�Oczy-

wiście� chodzi� mi� o� pracę� systematyczną,� mozolną� nad� od-
budowaniem�etosu�zawodowego�(mimo�przeciwności�wyni-
kających� z� szerzącej� się� durnoty�w�otoczeniu� społecznym),�
chodzi�o�odbudowanie�społecznej�rangi�zawodu�w�szerszym�
znaczeniu�niż�„zaufanie�do�powagi�przedwojennego�mierni-
czego�przysięgłego”,�który�z�bryczki�biczyskiem�pokazywał,�
gdzie�należy�„zakopać�punkt”.�Trzeba�doprowadzić�umiejęt-
nie,�przekonująco,�nie�nachalnie�do�świadomości�obywateli,�
że�bez�sprawnej�geodezji�nie�będą�wiedzieć,�gdzie�i�jaki�mają�
majątek.� Trzeba� do� końca� uświadomić� inwestorom,� że� bez�
geodezji� budowla� jest� składowiskiem�materiałów� budowla-
nych,�a�wielopoziomowe�skrzyżowanie�–�zbiorem�dokumen-
tów� technicznych.� Obywatele� ze� swymi� nieruchomościami�
oraz�inwestorzy�to�są�nasi�naturalni�sprzymierzeńcy�i�należy�
nad�nimi�pracować,�a�wręcz�ich�pieścić�geodezyjnie.�Najgo-
rzej� rzecz� się�ma� z� tzw.� elitami� administracji,� a� politycy� to�
swołocz,� która� gotowa� jest� zrobić� polskiej� geodezji� najgor-
sze� świństwo� (czego� nieraz� doświadczaliśmy),� byle� tylko�
uskutecznić� jakiś�przekręt�polityczny.�Nie�najlepiej� też�nam�
będzie� z� pracą� organiczną� nad� świadomością� geodezyjną�
administracji� samorządowej.� Opowiadano� mi� ostatnio,� że�
w� pewnym� urzędzie� miejskim,� w� celu� wygospodarowania�
pomieszczenia�dla�kontrolerów�zewnętrznych,�postanowiono�
przenieść� do� jakiejś� pakamery� istotną� część� wydziału� geo-
dezji.�Rezolutna�pani� sekretarz�urzędu�nie�mogła�uwierzyć,�
że�te�mapy�i�coś�tam�coś�tam�są�komuś�potrzebne.�Trochę�jej�
przetłumaczono,�ale�nie�do�końca,�bo�niebawem�pojawił�się�
w�wydziale�pan�wiceburmistrz� i� też�wyrażał� zdziwienie,� że�
z�informacji�płynących�z�tego�pomieszczenia�korzystają�cią-
gle�prawie�wszystkie�wydziały�urzędu.�Tak�czy�owak�–�pra-
cownika�eksmitowano.�Znamienne�jest�to,�że�rzecz�działa�się�
nie�w� jakiejś� zabitej�dechami�„pipidówce”,� lecz�w�urzędzie�
wygrywającym�podobno�jakieś�konkursy.
Nie�możemy�też�liczyć�na�tych,�co�udają,�że�są�im�strasznie�

potrzebne� systemy�menedżerskie�w�postaci� geodezji� obrazko-
wej.�Podobno�nie�jesteśmy�w�stanie�im�zrobić�dobrze.�Na�przy-
kład�urbaniści� i�architekci�zawsze�będą�nas�mieli�za�psi�ogon,�
choćbyśmy�wyłazili�ze�skóry.�Niewiele�lepiej�jest�z�ekologami.�
Już�więcej� zrozumienia� znajdziemy� u� zwykłych� turystów.�Na�
dodatek�systemy�informacji�przestrzennej�zostały�zawłaszczone�
przez�informatyków,�którzy�już�zachowują�się�tak,�jakby�geode-
zja�nie�była�im�do�niczego�potrzebna.�Grozi�to�katastrofą�infor-
macyjną�państwa

Ciemnota pod latarnią, czyli praca organiczna – konieczna
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