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Wprowadzenie 

Do zadań Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej należy między 
innymi przygotowywanie i tworzenie morskich opracowań kartograficznych. 

W swojej dość długiej, jak na nasze warunki historii instytucja ta wytworzyła ich 

dość znaczną ilość. Jest ona bardzo zróżnicowana tak pod względem obszarów 

pokrycia jak i pod względem typów, przeznaczenia oraz rodzajów zastosowanych 
odwzorowań i układów odniesienia. Celem niniejszego opracowania jest 

zapoznanie czytelnika właśnie z ostatnimi z wymienionych elementów.  

Zainteresowanie tego typu problematyką nie jest przypadkowe. Wynika ono 
w pierwszej kolejności z chęci udokumentowania części naszej historii, jaką była 

niewątpliwie działalność BHMW w zakresie tworzenia morskich opracowań 

kartograficznych, z drugiej strony - z chęci pokazania, że BHMW oprócz morskich 
map nawigacyjnych tworzyła i wykorzystywała także inne rodzaje ciekawych 

i potrzebnych opracowań kartograficznych. Owa „ciekawość” wynika choćby z 

faktu zastosowania przy ich tworzeniu innych odwzorowań i układów odniesienia 

niż powszechnie stosowane dzisiaj odwzorowanie Merkatora i układ WGS-84. 
Wybór kwerendy także nie jest przypadkowy. Jest on związany z okresem 

liczonym od momentu ukazania się pierwszej, polskiej, morskiej mapy 

nawigacyjnej (mapa nr 1) w 1927 r. do czasów nam współczesnych.  
 

 Analiza opracowań kartograficznych BHMW wydanych w latach 1927-1939 

Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowe informacje na temat charakterystyk 

morskich map nawigacyjnych opracowanych przez BHMW zostały już dość 

obszernie wcześniej opublikowane
1
 przedstawimy jedynie dane związane z ich 

wykazem ilościowym w ujęciu chronologicznym obejmującym okresy lat 1927-

1939 (Tabela 1) oraz 1946-1967 (Tabela 2). Analizując treści zawarte w tabeli 1 

trzeba mieć na uwadze to, że w wymienionym okresie Polska dysponowała 

                                                   
1
 Zob. Grabiec D., Polskie mapy nawigacyjne (1), „Przegląd Morski” 2001, nr 9, s.14-31; Tenże, 

Polskie mapy nawigacyjne (2), „Przegląd Morski” 2001, nr 10, s.25-37; Tenże, Polskie mapy 
nawigacyjne (3), „Przegląd Morski” 2002, nr 1, s.15-23. 



zaledwie ok. 140 km odcinkiem wybrzeża. Niemniej, pozbawiona przynajmniej 

w początkowym okresie działalności odpowiednio przygotowanych kadr oraz 

środków pomiarowych zdołała wydać aż 7 numerów morskich map nawigacyjnych. 
Niewątpliwie najciekawszym opracowaniem z tego okresu jest mapa nr 13 wydana 

w 1939 r. Jej szczególność polega na tym, że jako jedyna była opracowana 

w odwzorowaniu gnomonicznym zaliczanym do grupy odwzorowań azymutalnych 
perspektywicznych. Warto zwrócić uwagę na zastosowane ówcześnie określenie 

dotyczące wykorzystanego odwzorowania – „w rzucie gnomicznym” (zob. Rys. 1). 

Stawiając pytanie dotyczące zastosowanego układu odniesienia, w jakim 

opracowano wszystkie morskie mapy nawigacyjne z tego okresu trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że do chwili obecnej nie odnaleziono żadnego dokumentu mogącego 

jednoznacznie udzielić odpowiedzi w tej kwestii. Analizując inne materiały 

pochodzące między innymi z Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że był to niemiecki układ Rauenberg 

oparty na elipsoidzie obrotowej Bessela 1841. Przemawiają za tym także fragmenty 

przedwojennych opracowań geodezyjnych z okolic Jastarni i Helu, które jako 

materiały zasadnicze były wykorzystywane do opracowania elementów map 
morskich nr 3 i 4 w części przebiegu linii brzegowej oraz lokalizacji punktów 

nawigacyjnych. Jest wielce prawdopodobne, że układ odniesienia map morskich był 

identyczny z tym, który był zastosowany podczas wykonywania prac geodezyjnych 
i do opracowania materiałów sprawozdawczych. 

Tabela 1 

Zestawienie morskich map nawigacyjnych wydanych przez BHMW w latach    

1927-1939
2
.  

Rok 

wydania 

mapy 

Numer 

katalogowy 
(* - wznowienie 

mapy) 

Łączna ilość 

wydanych 

numerów map w 

danym roku 

Zastosowane 

odwzorowanie 

Prawdopodobny 

zastosowany  

układ / elipsoida 

odniesienia 

1927 1 1 MP   

 

1933 2 1 MP  

 

1934 3, 1* 2 MP Rauenberg /  

Bessel 1841 

1936 4 1 MP  

 

1939 6, 13, (7) 2 Nr 6 – MP 

Nr 13 – GP 

 

MP – Mercator Projection (odwzorowanie Merkatora) 

GP – Gnomonic Projection (odwzorowanie gnomoniczne) 

                                                   
2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Grabiec D., Służba hydrograficzna Polskiej Marynarki 
Wojennej w latach 1920-1989, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003, s. 72. 



 

Rys.1. Godło morskiej mapy nawigacyjnej nr 13 wydanej przez           

BHMW w 1939 r.3 

 
Podstawa matematyczna morskich map nawigacyjnych BHMW w latach 

1946 – 1967 

Omawiając dorobek BHMW w opracowywaniu morskich map 

nawigacyjnych w latach 1946 – 1961 należy zauważyć, że nie zachowały się, lub 
nie zostały odnalezione żadne kompletne dokumenty źródłowe typu Metryka mapy

4
, 

zawierające jednoznaczne informacje o przyjętych układach odniesienia, 

przeliczeniach koniecznych do naniesienia siatek kartograficznych, materiałach 

podstawowych i uzupełniających przyjętych do opracowania map itp. Można się 
jedynie domyślać, że do opracowania tych wydawnictw przyjęto dane geodezyjne 

odniesione do układu współrzędnych Rauenberg opartego na elipsoidzie obrotowej 

spłaszczonej Bessela 1841 – w przypadku map wybrzeża polskiego oraz układu 
ED-50 na elipsoidzie International 1924 (elipsoida Hayforda) – dla map 

sporządzonych na podstawie materiałów duńskich, niemieckich i szwedzkich 

opracowanych po 1955 r. Wymieniony układ Rauenberg był powszechnie 

stosowany do obliczeń podstawy matematycznej niemieckich map morskich 
i topograficznych, które często stanowiły materiał podstawowy i uzupełniający 

wykorzystywany do opracowania i redakcji pierwszych polskich map morskich. 

Tajemnicą pozostaje także sposób przeliczenia i naniesienia siatek (geograficznych, 
kilometrowych) na mapy, które opracowywano na podstawie danych 

z zagranicznych materiałów geodezyjnych i kartograficznych opartych na różnych 

układach odniesienia (np. mapa nr 120). Zainteresowanie budzi także sposób 

                                                   
3 Źródło: oryginał mapy Arch. BHMW 
4 Pierwsze wzory Metryki map opracowano dopiero w 1962 r. Od tego momentu wszystkie wydane 
przez BHMW mapy posiadają swoje metryki, które są przechowywane w archiwum BHMW. 

Umożliwiają one odtworzenie większości wszystkich prac prowadzonych nad wydaniem mapy i jej 
wznowieniem. 



takiego ich przeliczenia, który powodował, że możliwe było wzajemne połączenie 

dwóch sąsiednich map na tzw. zakładkę, gdzie linie siatek geograficznych powinny 

dopasować się „na styk”. Sytuacja taka występuje w przypadku łączenia map 
o numerach 121 i 122. Do opracowania mapy nr 121 wykorzystano ówczesne 

najnowsze materiały szwedzkie wyrażone w innym układzie (był to układ ED-50) 

niż materiały radzieckie wykorzystane do redakcji mapy nr 122. Ówczesna 
kartografia radziecka obliczenia opierała na układzie Pułkowo’42 i taki układ

5
 

został przyjęty dla wymienionej wyżej, polskiej mapy nr 122
6
. Oczywiście 

zastosowana skala map (1:200000) znacznie zniwelowała, oczywiste dla każdego 

kartografa, różnice w położeniu tego samego punktu na obu mapach.  
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku polskie państwowe służby 

geodezyjne i kartograficzne zaczęły stosować układ Pułkowo’42. Wydaje się, że 

zmiany te powinny dotyczyć również służby hydrograficznej Marynarki Wojennej, 
która - pełniąc funkcję oficjalnego przedstawiciela państwowej morskiej służby 

hydrograficznej i kartograficznej - była odpowiedzialna między innymi za 

wydawanie morskich map nawigacyjnych. Jednakże analiza dostępnych opracowań 

kartograficznych z lat 1950 – 1967 oraz Metryk map z lat 1962 – 1967 prowadzi do 
wniosku, że służba ta niechętnie odnosiła się do kwestii zmiany układu odniesienia 

w kontekście nowych wydań map i dotychczas opracowanych. Pierwsze prace 

w tym kierunku rozpoczęto dopiero w 1963 r. i praktycznie do końca omawianego 
okresu, ich nie zakończono. Na taki stan wpływ miało wiele czynników związanych 

głównie z materiałami podstawowymi i uzupełniającymi wykorzystywanymi do 

opracowania nowej mapy. Po pierwsze, istotny był rodzaj układu odniesienia, 
w jakim zostały one wykonane, oraz znajomość tzw. współczynników transformacji 

umożliwiających dokonanie przeliczeń z jednego układu na inny. Często ze 

względu na brak takich współczynników pozostawiano układ źródłowy.  

Po drugie, tworzenie nowych map morskich nie jest procesem szybkim 
i łatwym, wymaga to zwykle kilkuletniego okresu przygotowań oraz gromadzenia 

materiałów kartograficznych, hydrograficznych i geodezyjnych, wykorzystywanych 

następnie do obliczeń podstawy matematycznej danej mapy i kartowania 
elementów jej treści. Ówczesna kartografia MW nie dysponowała żadnymi 

środkami umożliwiającymi numeryczne przetwarzanie danych, co w istotny sposób 

wpływało na czas wykonywania niezbędnych obliczeń. Dlatego, w latach 1962 – 
1965 nadal wydawano morskie mapy nawigacyjne w starym układzie 

współrzędnych Rauenberg (mapy o numerach 1, 51, 201, 202, 203 
7
), jednakże, co 

jest dzisiaj rzeczą dziwną – na elipsoidzie Krassowskiego 1940. 

 

                                                   
5 Układ współrzędnych „Pułkowo 42” - to jednolity układ odniesienia, znany także jako „1942” lub 
„układ 42” - związany z elipsoidą Krassowskiego 1940, punkt przyłożenia powierzchni elipsoidy 
obrotowej do geoidy w obserwatorium w Pułkowie koło St. Petersburga, azymut orientacji Pułkowo-
Bugry. 
6 Przegląd wydawnictw, „Przegląd Morski” 1962, z. 1, s. 98.; Arch. BHMW, Metryka mapy  
nr 122, sygn. arch. 2180/80, s. 3. 
7 Z metryk map o wymienionych numerach wynika, że dopiero w 1984 r. stosowany układ Rauenberg 
został zastąpiony przez układ Poczdam. 



 

 

Rys. 2. Przykłady informacji o zastosowanych odwzorowaniach i układach odniesienia 

zamieszczonych w metrykach map BHMW8. 

 

Przy opracowywaniu uaktualnień niektórych map (mapy o numerach 501, 

502, 503 – poprzednia numeracja 201-203 z 1958 r.), w 1965 r. posługiwano się 
danymi geodezyjnymi pochodzącymi z niemieckich katalogów punktów 

geodezyjnych wyrażonych w układzie Poczdam. Stąd też w metrykach tych map 

pojawiły się zmiany w części dotyczącej zastosowanego układu odniesienia. Jak się 
wydaje, ze względu na zastosowaną skalę mapy jak i na stosunkowo niewielkie 

różnice w położeniach punktów nie dokonano żadnych zmian związanych 

z przenoszeniem pozycji elementów oznakowania nawigacyjnego. Podobne 

praktyki można stwierdzić także w późniejszym okresie, np. uaktualnienia map z 
1984 r.  

Z dzisiejszego punktu widzenia nie przykładano także większej wagi do 

odpowiedniego sposobu nanoszenia tego typu informacji do oficjalnych 
dokumentów, jakim jest metryka danej mapy (brak informacji na temat osoby 

dokonującej wpisu, daty wprowadzenia zmiany itd.) Przykład takich zmian 

zamieszczono na rysunku 3. 

                                                   
8 Źródło: Arch. BHMW, metryki map 101/ (54), 51, 102, 6. 



Tabela 2 

Zestawienie morskich map nawigacyjnych wydanych przez BHMW w latach 1946 – 19679. 

Rok 
wydania 

mapy 
 

Numer katalogowy 
mapy 

(* - wznowienie 
mapy) 

Łączna 
liczba 

wydanych 

map  
w danym 

roku 

Uwagi 

Zastosowany  
układ / elipsoida 

odniesienia / 
odwzorowanie 

1946 102 1   

1947 - brak   

1948 104 1   

1949 102* 1  Brak danych dot. 

1950 105 1  układów odniesienia, 

1951 201 1  MP 

1952 101 1   

1953 103 1   

1954 108, 109 2   

1955 110 1   

1956 106, 107, 111, 112, 
102* 

4+1  Rauenberg 
(Bessela 1841), MP 

1957 113, 114 2   

1958 116, 117, 201, 202, 
203, 204, 205, 104* 
 

7+1 w 1965 r. zmiana 
numeracji map z 

201-205 na 501-505 

Rauenberg, 
od 1965 r. Poczdam 
(Bessela 1841), MP 

1959 - brak   

1960 54, 115, 118, 121, 
101*,117* 

4+2  Rauenberg 
(Bessela 1841), MP 

1961 119, 122 2  Pułkowo 42 
(Bessela 1841, 

Krassowskiego 1940), MP 

1962 120 1  Pułkowo 1942 
(Krassowskiego 1940), MP 

1963 - brak   

1964 - brak   

1965 69  
 

1 zmiana systemu 
numeracji 

Lokalny duński 
(brak danych), MP 

1966 1, 2, 68 3  Rauenberg, lokalny duński 
ED 50,  

(Krassowskiego 1940), MP 

1967 51, 201 (+201D), 

202 (+202D), 203 
(+203D)  

4 mapy 201D-203D  

z nadrukami siatek  
systemu Decca 

Rauenberg,  

od 1984 r. Poczdam,  
(Krassowskiego, 1940), 

MP 

Ogółem w latach 1946 - 1967 
wydano 

42  
 

                                                   
9 Źródło:  Opracowanie własne na podstawie metryk oraz: 
 „Katalog map morskich i pomocy nawigacyjnych”, BHMW 1956, s. 3; 
 „Katalog map morskich i pomocy nawigacyjnych”, BHMW 1957, s. 3;  
 „Katalog map morskich i pomocy nawigacyjnych”, BHMW 1962, s. 3, 4;  

 „Katalog map morskich i pomocy nawigacyjnych”, BHMW 1970, s. 3-5;  
 „Katalog map morskich i podręczników nawigacyjnych”, BHMW 1974, s. 3-6. 



Podstawa matematyczna morskich map nawigacyjnych BHMW w latach 

1968 - 2006 

W wyniku analizy dostępnych materiałów archiwalnych w postaci metryk 
map opracowanych w latach 1968 – 1984 można stwierdzić, że służba 

hydrograficzna MW nadal kontynuowała wydawanie morskich map 

nawigacyjnych, których podstawa matematyczna określana była w oparciu o układy 
odniesienia stosowane w źródłowych materiałach 

 

 

Rys. 3.  Przykład zmian wprowadzonych w 1984 r. do metryki mapy nr 203 

pierwotnie wydanej w 1967 r.10  

 

podstawowych i uzupełniających
11

. Począwszy od 1984 r., na morskich mapach 
nawigacyjnych obejmujących akweny pozostające w granicach polskich obszarów 

morskich, dotychczasowy układ Rauenberg został zastąpiony przez układ 

Poczdam
12

. Pomimo wprowadzonych zmian, mapy te nadal wydawano jako 

                                                   
10 Źródło: Arch. BHMW, metryka mapy 203 
11 Układ Poczdam – dla map o numerach 21, 22, 23, 101, 204, 301 wydanych w latach 1970 – 1971. 
Lokalne układy duńskie lub szwedzkie, jak w przypadku map nr 68, 69, 109, 113, 209, 210, 219 
wydanych  

w latach 1971 – 1973; Arch. BHMW, metryki wymienionych map. 
12 Są to mapy o numerach 1, 51, 201, 202, 203. Arch. BHMW, metryki wymienionych map, s. 3. 



wznowienia, a nie jako nowe edycje. Pewnym usprawiedliwieniem takiego 

postępowania może być fakt, że w latach 80. ewentualne różnice położenia 

obiektów kartowanych na tych mapach praktycznie były nie do wykrycia ze 
względu na stosunkowo małe dokładności ówczesnych optycznych 

i radionawigacyjnych systemów wykorzystywanych do określania pozycji okrętu na 

morzu.  
W latach 1985 - 1987, w związku z badaniami i pomiarami dotyczącymi 

odstępów lokalnej geoidy od elipsoidy Krassowskiego 1940, dającymi podstawy 

uzyskania układu o nazwie 1942/83, w BHMW rozpoczęto prace zmierzające do 

opracowania map morskich naszego wybrzeża na podstawie nowych katalogów 
punktów geodezyjnych Służby Geodezyjnej WP. Przy przeliczaniu punktów 

podstawy matematycznej map z układu Poczdam do 1942/83 wykorzystywano 

programy komputerowe opracowane w ówczesnej Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej. Wynika to z treści, dołączonych do poszczególnych metryk map, 

wydruków komputerowych zawierających przeliczone wartości punktów 

geodezyjnych. 

Warte odnotowania jest, że w odniesieniu do map opracowanych w skali  
1:200000 wartości obliczonych poprawek uznano za stosunkowo małe 

i zdecydowano się na wprowadzenie średniej poprawki dotyczącej całego arkusza 

danej mapy
13

. Niestety, nie udało się autorom dotrzeć do żadnej informacji 
o sposobie uwzględnienia poprawek dla map opracowanych w większych skalach.  

Przedstawione wyżej działania doprowadziły do stworzenia nowego 

układu, zwyczajowo nazywanego układem BHMW, który do dnia dzisiejszego 
pozostaje układem niejawnym. Dlatego na ówczesnych mapach wszelkie dane 

dotyczące ich podstawy matematycznej były utajniane. Zagraniczne ośrodki 

kartograficzne wykorzystujące polskie mapy do własnych celów umieszczały przy 

danych dotyczących elipsoidy i układu odniesienia wyraz „unknown” (nieznane). 
Układ BHMW był wykorzystywany aż do 1989 r. Wówczas podjęto działania 

zmierzające do opracowania pierwszej z międzynarodowej serii map INT, dla której 

jako podstawę matematyczną przyjęto globalny, geocentryczny układ odniesienia 
WGS-72. Była nią wydana w 1992 r. mapa nr 251 (INT 1218). W 1995 r. ukazała 

się podobna mapa nr 252 (INT 1219). Od 1996 r. obie mapy w kolejnych 

wydaniach były opracowywane w narzuconym przez IHO układzie WGS-84. 
Przyczyną powstania tej serii był między innymi fakt coraz powszechniejszego 

wykorzystywania w nawigacji morskiej satelitarnych systemów pozycjonowania 

(GPS) pracujących właśnie na tym układzie. Ten sam układ starano się przyjąć jako 

obowiązkowy dla każdej kolejnej mapy BHMW. W okresie 1996-2006 ogółem 
wydano 26 numerów map zaliczanych do serii INT oraz 43 numery morskich map 

nawigacyjnych niezwiązanych z katalogiem „BaltIntchart”, wszystkie opracowane 

w WGS-84. 
 

 

                                                   
13 Arch. BHMW, Metryka mapy nr 12521E, sygn. arch. 062/79, s. 43. 



Przyjęte odwzorowania i układy odniesienia opracowań kartograficznych 

BHMW innych niż morskie mapy nawigacyjne  

Oprócz działalności wydawniczej BHMW związanej z morskimi mapami 
nawigacyjnymi instytucja ta tworzyła i wykorzystywała także inne rodzaje 

opracowań kartograficznych. Składały się na nie między innymi: 

 morskie mapy rybackie i poglądowe wydawane w latach 1958-1962; 

 ćwiczebne, morskie mapy blankietowe wydawane w latach 1971-1974 

oraz 1984-1986; 

 mapy  specjalne   tzw. jednolitej   kolekcji  wydawane  w   latach 

1972-1977. 

Wszystkie te opracowania były wykonane w odwzorowaniu Merkatora. Do 

opracowania pierwszych z wymienionych - map rybackich i poglądowych 

wykorzystano układ Rauenberg, jednakże z elementami odniesionymi do elipsoidy 
Krassowskiego 1940. Dwa następne z wymienionych rodzajów opracowań 

kartograficznych wykonano w układzie Pułkowo’42. Wybór tego układu wynikał 

z potrzeby ujednolicenia tych map z analogicznymi publikacjami innych państw 
Układu Warszawskiego – ZSRR i NRD. W odniesieniu do map specjalnych 

wprowadzono także zasadę jednakowych znaków, kolorów i symboli w treści map, 

co w rezultacie spowodowało, że mapy tej serii często nazywane były mapami 
jednolitej kolekcji. Inną istotną cechą wyróżniającą tą grupę map było 

wprowadzenie nadruku układu współrzędnych prostokątnych płaskich.  

Osobną grupę opracowań kartograficznych zarówno tworzonych w służbie 

hydrograficznej MW jak i przez nią wykorzystywanych stanowiły planszety oraz 
kalki robocze i sprawozdawcze wykorzystywane praktycznie już od 1947 r. 

Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów wykazała, że podobnie jak miało to 

miejsce w przypadku map również tutaj wykorzystywano układy - początkowo 
Rauenberg, następnie Pułkowo’42 i ostatecznie układ WGS-84. Odwzorowania - to 

w zdecydowanej większości odwzorowanie Gaussa-Krűgera (poprzeczne 

Merkatora) w pasach 6-stopniowych. Sporą grupę stanowiły także materiały 

wykonane w mniejszych skalach w odwzorowaniu Merkatora. W okresie ostatnich 
kilku lat pojawiły się także opracowania wykonywane w odwzorowaniu Universal 

Transvese Mercator – UTM (uniwersalne poprzeczne Merkatora). Materiały te były 

wykorzystywane przez BHMW (Oddział Kartograficzny) głównie do 
opracowywania lub uzupełniania treści morskich map nawigacyjnych. Przykłady 

informacji na temat zastosowanych układów odniesienia przedstawiono na rysunku 

4. Pochodzą one z archiwalnych materiałów kartograficznych zgromadzonych 
w Archiwum BHMW wykonanych w latach 1963-1982. 



 

Rys. 4.  Fragmenty opracowań kartograficznych wykorzystywanych przez BHMW  
w procesie tworzenia morskich map nawigacyjnych. Widoczne są informacje  

o zastosowanych układach odniesienia14. 

 

Podsumowanie 

W omawianym okresie BHMW jako instytucja pełniąca funkcję 

państwowej służby hydrograficznej tworzyła i wykorzystywała wiele opracowań 
kartograficznych. Zastosowane w nich układy odniesienia w zdecydowanej 

większości pokrywały się z układami materiałów źródłowych. Jednakże w wielu 

przypadkach, co wynika z przeprowadzonych analiz metryk map dokonywano ich 
modyfikacji lub zamiany. W okresie 1962-1991 r. zasadniczo polegały one na 

stosowaniu uproszczeń związanych z przeliczaniem do innego układu wyłącznie 

punktów odpowiadającym narożnikom mapy pomijając całkowicie punkty 
pośrednie związane z treścią danej mapy. Niewyjaśnioną do końca sprawą jest 

układ zwyczajowo zwany układem BHMW. Autorom nie udało się odnaleźć 

żadnego dokumentu jednoznacznie opisującego ten układ pod względem jego 

parametrów. Pewnym jedynie jest to, że stanowił on modyfikację układu 
Pułkowo’42 (1942) opartego na elipsoidzie Krassowskiego 1940. Zaś 

wprowadzenie systemu GPS do nawigacji i geodezji spowodowało konieczność 

wprowadzenia układu WGS-84, który stał się bazą nie tylko dla map serii INT, ale 
także dla wszystkich opracowań kartograficznych BHMW. 
 

                                                   

14 Źródło: Arch.BHMW, kalki sprawozdawcze z 1959 r., planszety sprawozdawcze z 1963 r., 1967 r., 

1982 r.  



 


