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(Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego
w materiałach, przygotowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
na Pierwszy Zjazd Hydrografów Polskich, który odbył się w dniu 21 czerwca 2006
roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Hydrografii).
W dniu 21 czerwca 2006 roku minęła osiemdziesiąta piąta rocznica
powstania pierwszej międzynarodowej organizacji zajmującej się sprawami
hydrografii morskiej – dnia 21 czerwca 1921 roku powołano bowiem w Monako
Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne (IHB - International Hydrografphic
Bureau; od 1967 nazwę zmieniono na obecną Międzynarodowa Organizacja
Hydrograficzna (IHO - International Hydrographic Organizaction, przy czym
nazwę IHB zachowano dla stałego Sekretariatu organizacji). Siedziba IHB/IHO, od
samego początku jej powstania, mieści się w Monako.
Obecnie IHO jest międzynarodową organizacją skupiającą państwa
morskie, działającą w celu zapewnienia najbardziej efektywnego serwisu
hydrograficznego dla potrzeb żeglugi i innych form działalności człowieka na
morzu, funkcjonującą w oparciu o Konwencję, którą do tej pory podpisało 76
państw, reprezentowanych w Organizacji przez upoważnione narodowe Biura
(Służby) Hydrograficzne.
1. Powołanie Międzynarodowego Biura Hydrograficznego
Idea powołania międzynarodowej organizacji zajmującej się sprawami
hydrografii morskiej, oznakowania nawigacyjnego na morzu i na lądzie oraz
ujednolicaniem poglądów na sposoby opracowywania i zawartość map morskich
oraz publikacji nautycznych dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na
morzach i oceanach, była już rozpatrywana i akceptowana jeszcze w końcu XIX
wieku. Odbywane wówczas różnorodne spotkania i konferencje międzynarodowe
przybliżały moment powołania takiej organizacji. Wyraźnie stwierdzono to na
konferencjach morskich w 1899 roku w Waszyngtonie i w 1908 roku w St.
Petersburgu. Za najaktywniejszego propagatora tej idei uchodzi ówczesny Dyrektor
Francuskiej Służby Hydrograficznej, pan M.J. RENAUD, nazywany nawet
„ojcem” Międzynarodowego Biura Hydrograficznego. Podczas kolejnej
Międzynarodowej Konferencji Morskiej, odbywanej w 1912 roku
w St. Petersburgu, przekonywał on usilnie uczestników do idei szerokiego

porozumienia międzynarodowego w zakresie metod produkcji map i publikacji
wykorzystywanych w żegludze morskiej. Okres do rozpoczęcia pierwszej wojny
światowej był już jednak zbyt krótki, aby przedsięwzięcie takie doprowadzić do
skutku. Mimo wybuchu działań wojennych w 1914 roku idea współpracy
międzynarodowej w dziedzinie hydrografii nie upadła. Pan M.J. RENAUD
podtrzymywał i inicjował korespondencyjną dyskusję w tym zakresie, przede
wszystkim z przedstawicielami Brytyjskiego Biura Hydrograficznego.
Kiedy więc nastał pokój, służby hydrograficzne Francji i Wielkiej Brytanii
były gotowe do podjęcia współdziałania i w kwietniu 1919 roku szef Hydrografii
Brytyjskiej przedłożył oficjalną propozycję odbycia pierwszej światowej
Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej w Londynie, w Admiralicji
Brytyjskiej. To pierwsze międzynarodowe spotkanie hydrografów odbyło się od 24
czerwca do 16 lipca 1919 roku w Londynie. Przewodniczącym tej Konferencji był
brytyjski kontradmirał Sir John PARRY, a wiceprzewodniczącym wspomniany już
hydrograf francuski RENAUD. Wzięli w niej udział przedstawiciele 24 państw.
Dyskutowane były najważniejsze problemy współpracy w dziedzinie hydrografii,
również odnośnie utworzenia stałego ciała dla zabezpieczenia efektywności
i kontynuowania współpracy pomiędzy Służbami Hydrograficznymi. Delegacja
francuska złożyła oficjalną propozycję utworzenie Międzynarodowego Biura
Hydrograficznego. Powołano też specjalny komitet do szczegółowego opracowania
projektu założeń działania takiego Biura, który to komitet przygotował pierwszy
projekt statutu i tymczasowe kierunki działania. Statut został przedstawiony
zainteresowanym państwom do akceptacji.
Po akceptacji Statutu przez poszczególne państwa (nazwane Państwami
Założycielskimi), Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne zostało formalnie
powołane z dniem 21 czerwca 1921 roku. Dokonano też wyboru pierwszego
Komitetu Dyrekcyjnego, który tworzyli: wiceadmirał Sir J. PARRY (Wielka
Brytania), kontradmirał J.M. PHAFF (Holandia) i komandor S. MÜLLER
(Norwegia). Na Sekretarza Generalnego Komitetu, bardzo ważne stanowisko
istniejące do 1960 roku, wybrano komandora porucznika G. SPICER-SIMPSONA.
Pierwotnie IHB liczyło 18 Państw Członkowskich. Były to: Argentyna, Belgia,
Brazylia, Chile, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Monako,
Norwegia, Peru, Portugalia, Syjam (Tajlandia), Szwecja oraz Wielka Brytania wraz
z Australią. W 1921 roku do IHB przystąpiły Włochy a w 1922 roku jeszcze Egipt
i USA, zwiększając ilość członków do 21 państw. Na początku lat dwudziestych
starania o przyjęcie do IHB rozpoczęła także Polska (zakończyły się one pomyślnie
w 1926 roku).
Statut IHB zawierał 49 artykułów i obejmował wszystkie aspekty
techniczne i administracyjne pracy Biura. Jako główne cele działalności Biura
wymieniono:
 ustanowienie bliskiej współpracy pomiędzy krajowymi Biurami
Hydrograficznymi;

 wspieranie upowszechniania najlepszych metod prowadzenia pomiarów
hydrograficznych i koordynowanie prac hydrograficznych dla zapewnienia łatwiejszej nawigacji oraz bezpieczeństwa żeglugi na świecie;
 dążenie do uzyskania, na ile to możliwe, jednolitość w dokumentach
hydrograficznych i kartograficznych, dla ułatwienia wykorzystania przez
marynarzy publikacji wydawanych przez różne kraje.
Jako siedzibę Biura przyjęto Księstwo Monako, w rezultacie uprzejmej
i hojnej oferty Księcia Alberta I o zapewnieniu pomieszczeń dla nowej organizacji.
Oferta ta wynikała z osobistych zainteresowań Księcia Alberta I, który sam był
znakomitym naukowcem morskim i badaczem, żywo zainteresowanym hydrografią
i oceanografią; już w 1910 roku doprowadził on do ulokowania w Monako
istniejącego do dziś Instytutu i Muzeum Oceanograficznego. Na pierwszą siedzibę
Biura wynajęto kilka pomieszczeń na drugim piętrze budynku usytuowanego przy
numerze 3 Avenue du Port w Monaco. Swoją oficjalną pracę Międzynarodowe
Biuro Hydrograficzne rozpoczęło z dniem 12 września 1921 roku. Początkowo
personel Biura, oprócz trzech członków Komitetu Dyrekcyjnego, stanowili:
Sekretarz Generalny, dwie maszynistki-stenografistki, administrator i goniec do
obsługi.
Specjalną rezolucją Rady Ligi Narodów w październiku 1921 roku IHB
stało się częścią Ligi. Oficjalnymi językami Biura zostały angielski i francuski.
Wszystkie płatności były podawane we frankach szwajcarskich, aż do 1926 roku,
kiedy to druga Konferencja IHB postanowiła przyjąć do rozliczeń wartość franka w
złocie. IHB było finansowane ze składki wpłacanej przez Państwa Członkowskie,
wielkość zaś składki była zależna od tonażu floty danego państwa.

Rys. 1 Pierwszy Komitet Dyrekcyjny oraz Sekretarz Generalny IHB.
Od lewej: kmdr SPICER-SIMPSON, kontradm. PHAFF,
wiceadm. PARRY, kmdr MÜLLER[3].

Podstawowa praca Biura polegała na rozwiązywaniu zagadnień
przedstawianych na Międzynarodowych Konferencjach Hydrograficznych (które
miały się odbywać co pięć lat) i przez narodowe Biura Hydrograficzne, a także na
prowadzenie współpracy z instytucjami międzynarodowymi, zajmującymi się
podobną działalnością. IHB zbierało informacje o prowadzonych pracach
pomiarowych w poszczególnych krajach. Studiowało także metody i sposoby
prowadzenia pomiarów, używane przez narodowe Służby Hydrograficzne, ze
szczególnym uwzględnieniem opisów statków i okrętów pomiarowych wraz z ich
wyposażeniem, a także sposobów szkolenia personelu. Do sfer zainteresowania
i działalności Biura włączono także nawigacją, oznakowanie nawigacyjne, pływy
i magnetyzm. Specjalną uwagę poświęcano pracom z dziedziny kartografii
morskiej, szczególnie metodom opracowywania i redagowania informacji
kartograficznej oraz innych publikacji nautycznych a także ich uaktualniania.
Postanowiono też założyć zbiór map i publikacji hydrograficznych, wydawanych
przez Państwa Członkowskie IHB.
Zadania administracyjne były wykonywane przez Sekretarza Generalnego,
który prowadził korespondencję, finanse, archiwum, bibliotekę, przygotowywał do
wydania publikacje IHB oraz tłumaczenia. Sekretarz Generalny był także szefem
pozostałego personelu (kierownikiem Sekretariatu). Wielkość tego personelu
zmieniała się w zależności od potrzeb.
2. Druga Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna
Druga Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna odbywała się od 25
października do 10 listopada 1926 roku. Była to jednocześnie pierwsza konferencja,
organizowana i przygotowywana przez Komitet Dyrekcyjny. Dla Polski była ona
o tyle ważna, iż obecny był po raz pierwszy przedstawiciel Polski – reprezentujący
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, kpt. mar. Jerzy KŁOSSOWSKI,
niedawny szef BHMW, wówczas odbywający studia operacyjne we Francji (Polska
przystąpiła oficjalnie do IHB 27 lipca 1926 roku).
Dużą część dyskusji prowadzonych podczas konferencji poświęcono
poprawieniu Statutu Biura i kilku problemom administracyjnym. Inne dyskutowane
sprawy obejmowały: techniczne problemy funkcjonowania Biura, symbole
kartograficzne na mapach morskich, Wiadomości Żeglarskie, locje, światła
nawigacyjne i pływy. Postanowiono też, że niezbędne jest przeprowadzenie
Konferencji Nadzwyczajnej jesienią 1929 roku, do rozpatrzenia wszystkich kwestii,
które dotąd nie były w pełni przedyskutowane i które mogą się jeszcze pojawić,
w tym dla rozwiązania finansowych problemów funkcjonowania IHB. (Następna
konferencja „nadzwyczajna” odbyła się dopiero w 2000 roku).
3. Nowy budynek IHB w Monako
Podczas II Konferencji IHB pojawiła się propozycja Hiszpanii
przeniesienia siedziby Biura do Malagi w Hiszpanii, do nowego budynku, który był
właśnie budowany. Oferta obejmowała również bezpłatny transport personelu Biura
z Monako do Malagi. Po konferencji, kiedy trwały prace studialne nad propozycją

hiszpańską, rząd Monako zaproponował jednakże Komitetowi Dyrekcyjnemu, iż
mógłby powstać nowy budynek w porcie do bezpłatnego wykorzystania przez IHB,
pod warunkiem, że Biuro pozostanie w Monako. Ta alternatywna propozycja
została przedstawiona Państwom Członkowskim w Listach Okólnych. Niedługo
potem rząd hiszpański, biorąc pod uwagę powszechną wolę wszystkich państw
członkowskich uhonorowania pamięci zmarłego 26 czerwca 1922 roku Księcia
Alberta I, wycofał swoją ofertę. Tak więc, w końcu czerwca 1928 roku Rząd
Monako został poinformowany, że jego nowa oferta została przyjęta. Tuż przed
rozpoczęciem Pierwszej Nadzwyczajnej Konferencji Hydrograficznej, która miała
miejsce w Monako w kwietniu 1929 roku, Jego Wysokość Książę Ludwik II
podpisał akt erekcyjny do położenia kamienia węgielnego podczas trwania
konferencji. Ceremonia ta miała miejsce 20 kwietnia, w obecności pary książęcej,
delegatów państw obecnych na konferencji oraz zastępcy Sekretarza Generalnego
Ligi Narodów. Prace budowlane rozpoczęły się wkrótce po położeniu kamienia
węgielnego i były kontynuowane przez lato 1929 roku. Niestety, Prezydent
Komitetu Dyrekcyjnego, kontradmirał NIBLACK, który bardzo aktywnie
partycypował w tym projekcie, nie mógł obejrzeć jego finału gdyż zmarł 20
sierpnia 1929 roku. Stanowisko Prezydenta IHB objął po nim P. de VANSSAY de
BLAVOUS. Na zwolnione przez niego miejsce Dyrektora w Komitecie Państwa
Członkowskie, spośród czterech kandydatów, wybrały kontradmirała A. LONG’a
z USA. Rozpoczął on swoją służbę z dniem 19 maja 1930 roku.
Nowy budynek IHB powstał przy ulicy Quai de Plaisance;( w 1949 roku
zmieniono nazwę ulicy na Quai des Etats-Unis a w 1964 roku część ulica wzdłuż
Quai des Etats-Unis otrzymała swoją oddzielną nazwę i nowy adres Biura brzmiał:
7, Avenue du President J.F. Kennedy (aż do przeprowadzki w 1997 roku).
Z dniem 18 grudnia 1930 roku prace budowlane zostały zakończone i Biuro
mogło zacząć przenosiny do nowego budynku. Ceremonia inauguracji nowych biur,
dokonana przez Księcia Ludwika II, miała miejsce 14 stycznia 1931 roku.

Rys. 2. Nowy budynek IHB ukończony w styczniu 1930 roku [3].

4. Działalność IHB w latach trzydziestych
Wspomniana już Pierwsza Nadzwyczajna Konferencja odbyła się od 9 do
20 kwietnia 1929 roku, z udziałem 19 Państw Członkowskich. „Nadzwyczajność”
tej konferencji wynikała z tego, iż została zwołana w trakcie statutowego
pięcioletniego okresu pomiędzy „normalnymi” konferencjami, z powodu
konieczności rozpatrzenia pilnych spraw, dotyczących głównie dotąd nie
rozpatrywanych spraw technicznych oraz finansowych zasad funkcjonowania
organizacji. Przyjęte rezolucje zawierały kilka decyzji dotyczących standaryzacji
map i symboli, publikacji nautycznych, świateł a także prowadzenia sondaży. Po
raz pierwszy podniesiono problem praw autorskich publikacji hydrograficznych.
Wprowadzono też kilka poprawek do Statutu IHB a także zadecydowano, że Rząd
Monako, jako gospodarz zapewniający bezpłatnie utrzymanie, nie będzie płacił
składki członkowskiej.
W ciągu tych lat, stopniowo ukształtował się zestaw publikacji
wydawanych przez IHB. Biuro wydawało przede wszystkim:
 „Przegląd Hydrograficzny” (dwa razy w roku);
 „Biuletyn Hydrograficzny” (miesięcznik wydany po raz pierwszy
w 1928 roku, zawierający informacje techniczne i organizacyjne
o pracach podejmowanych przez IHB, zmianach w narodowych
służbach hydrograficznych, spotkaniach specjalistycznych w różnych
krajach oraz o przebiegu prac pomiarowych prowadzonych przez
poszczególne służby i wydawanych przez nie publikacjach),
 „Rocznik IHB”, który rozpoczęto wydawać w 1927 roku;
 “Raport Roczny”, stanowiący podsumowanie całej działalności IHB
w danym roku;
 „Listy Okólne”, które były podstawową formą łączności i informacji
z Państwami Członkowskimi w okresie pomiędzy konferencjami;
 „Publikacje Specjalne”, zawierające zalecenia techniczne, normy
i zasady rozwiązywania szczegółowych, specjalistycznych zagadnień,
którymi Biuro się zajmowało (np. echosondaż, badanie latarń morskich
oraz widzialności świateł, międzynarodowe prawo morza, dane
o ujednolicaniu oznakowania nawigacyjnego oraz sygnałów ostrzeżeń
sztormowych, badanie stałych harmonicznych pływów oraz
odpowiednie tablice pływów, danych o sygnałach brzegowych
i portowych, wykaz stacji ratowniczych, informacje o prądach
oceanicznych).
Większość tych publikacji specjalistycznych oraz wydawnictw
systematycznych utrzymała się aż do bieżących czasów. Pojawiło się też sporo
nowych wydawnictw.
Początek lat trzydziestych przyniósł również pewne dotkliwe kłopoty
finansowe, związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Odbił on się
również na działalności IHB i przejawił się podczas obrad kolejnej konferencji

IHB; niektóre państwa, z powodu niemożności płacenia składki, musiały następnie
wystąpić z organizacji.
W latach trzydziestych odbyły się jeszcze dwie zwykłe konferencje
hydrograficzne. III Międzynarodowa Konferencja IHB odbywała się od 12 do 23
kwietnia 1932 roku, w czasie której dyskutowano przede wszystkim sprawy
finansowe (ze względu na trwający światowy kryzys ekonomiczny); padały różne
propozycje ograniczenia wydatków Biura ze względu na trudności wielu państw
w opłacaniu składki członkowskiej. Proponowano np. zmniejszenie ilości
Dyrektorów o jedną osobę czy też zmniejszenie częstotliwości wydawania
niektórych publikacji. Podjęte rezolucje zalecały znaczną redukcję budżetu Biura.
Wycofanie się w 1933 roku Chile i Peru z członkostwa z powodu
światowego kryzysu ekonomicznego a także kolejne rezygnacje państw (Niemcy
w 1933 roku, i Włochy w 1934 roku z powodu wystąpienia z Ligi Narodów a także
Holandii w 1934 roku i Grecji w 1935 roku) spowodowały zmniejszenie wpływów
ze składek o 20%. W rezultacie płace Dyrektorów zostały zredukowane o 20%,
a pozostałego personelu o 5%. Zmniejszono także budżet przeznaczony na
publikacje. W ramach oszczędności budżetowych nie obsadzono również
stanowiska Sekretarza Generalnego IHB, po przejściu kmdr SPICER-SIMPSONA
na emeryturę we wrześniu 1936 roku, po 15 latach pracy w IHB.
Kolejna, IV Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna obradowała
w dniach od 13 do 22 kwietnia 1937 roku. Uczestniczyły delegacje tylko 12 Państw
Członkowskich. Wśród nowych zagadnień pojawił się projekt nazwany „Generalną
Mapą Batymetryczną Oceanów” (GEBCO - General Bathymetric Chart of the
Oceans). Koncepcja wykonania takiej światowej mapy batymetrycznej pojawiła się
jeszcze przed utworzeniem IHB, na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym
w Berlinie w 1899 roku. Kongres powołał Komisję do zbadania tego problemu,
W 1903 roku opublikowana została pierwsza edycja, składająca się z 16 arkuszy,
w odwzorowaniu Merkatora, zabezpieczając pokrycie powierzchni globu pomiędzy
równoleżnikami 72° N i 72° S. Kolejnych 8 arkuszy zostało opracowanych
w odwzorowaniu gnomonicznym, pokrywając obszary polarne powyżej szerokości
72°. W 1910 roku rozpoczęto prace nad drugą edycją. Jednakże I wojna światowa
przerwała te prace i tylko część arkuszy została wydrukowana Ta druga edycja,
składająca się z 24 arkuszy, została skompletowana w 1930 roku.
Po ukompletowaniu drugiego wydania, rząd Monako zaprosił IHB aby przejąć
projekt GEBCO. Międzynarodowe Konferencje Hydrograficzne w 1929 roku
i w 1932 roku rozważały ten problem i zaleciły IHB, aby kierować projektem
GEBCO zgodnie z założeniami Księcia Monako. W 1932 roku IHB zaczęło prace
nad trzecią edycją (która została zakończona w 1955 roku).
5. Działalność IHB w latach wojny
Już w pierwszej połowie 1939 roku, wobec narastania zagrożenia nowym
konfliktem, niektóre państwa (Norwegia, Japonia, Ekwador i Chile) wycofały
swoich przedstawicieli, pracujących w IHB. Komitet Dyrekcyjny rozważał

ewentualną zmianę siedziby Biura, w przypadku nagłej potrzeby. W końcu sierpnia
sytuacja polityczna w Europie skomplikowała się na tyle, iż Komitet Dyrekcyjny
zdecydował się zaakceptować złożoną wcześniej ofertę kontradmirała LACKEY,
dowódcy sił morskich USA w Europie, aby ulokować na jednym z amerykańskich
okrętów pozostających w jego dyspozycji, archiwum i część personelu Biura i,
w razie potrzeby, przewieść do Séte, miasta w południowej Francji, nad Morzem
Śródziemnym. Inną propozycją, złożoną przez francuskiego ministra spraw
zagranicznych, było przeniesienie siedziby IHB do Vichy.
Rankiem 27 sierpnia do portu Monako wszedł amerykański okręt USS
BADGER. Po załadowaniu skrzyń zawierających najbardziej ważne materiały
archiwalne Biura oraz zaokrętowaniu personelu Komitetu, wyruszył do Séte
następnego ranka. Tylko pani Elena SERRA z sekretariatu Biura, pozostała
w Monako,
jako kierownik pozostałego majątku IHB. Pracownicy Biura
pozostawali w Séte do września, kiedy Komitet Dyrekcyjny zadecydował, że
polityczna sytuacja umożliwia jednak kontynuowanie pracy w Monako.
Członkowie Komitetu oraz personel powrócili do budynku przy Quai de Plaisance,
pozostawiając przywiezione zasoby Biura w bezpiecznym miejscu w Séte. Biuro
zwróciło się do Państw Członkowskich, aby określić, które z publikacji IHB
mogłyby być nadal rozpowszechniane i użyteczne, mimo działań wojennych,
powodujących nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi na wodach
międzynarodowych. Część personelu, w tym dwóch członków Komitetu
Dyrekcyjnego (kontradmirał LEAHY z USA i wiceadmirał NARES z Wielkiej
Brytanii, pełniący wówczas funkcję Prezydenta IHB) powrócili do swoich krajów,
gdzie zostali powołani do swoich sił zbrojnych. Znacznie zmniejszone ilościowo
Biuro w Monako starało się sprostać nowym trudnościom. Tylko jeden Dyrektor,
pan M. de VANSSAY, wtedy już 71 letni, jeden asystent techniczny, kmdr por.
BENCKER z Francji i 4 członków personelu, próbowało prowadzić pozostałą
działalność IHB. Prezydent Komitetu pan P. de VANSSAY de BLAVOUS
zredukował swoje uposażenie do 1/4 otrzymywanego w 1938 roku. Osobiście
przygotowywał on i prowadził korespondencję, sporządzał niezbędne notatki,
prowadził rachunki. Redagował też Biuletyn, który był pisany na maszynie
i zawierał dane publikowane dotąd w Roczniku IHB, która to publikacja została
zawieszona. Pracował on również nad mapami GEBCO i nad pierwszą edycją
Słownika Hydrograficznego, który zawierałby używane w języku angielskim
i francuskim terminy tłumaczone na duński, holenderski, niemiecki, włoski,
norweski, portugalski, hiszpański i szwedzki. Czynił on nawet pewne
przygotowania do V Konferencji Hydrograficznej, która powinna odbyć się
w kwietniu 1942 roku.
W październiku 1941 roku rząd Wielkiej Brytanii rozesłał list do Państw
Członkowskich IHB, w którym wyraził opinię, iż Biuro w Monako nie może
w pełni spełniać swoich funkcji i zasugerował, żeby przedsięwzięcia Biura zostały
zawieszone na czas wojny a dalsze składki nie powinny być płacone aż do nastania
pokoju. W Liście Okólnym Dyrektor P. de VANSSAY odpowiedział, że Komitet
Dyrekcyjny nie może podzielać tej opinii i że podczas okresu ponad dwu lat trwania

wojny w Europie, Biuro dążyło do wypełnienia wszystkich obowiązków
wymaganych Statutem. Dodawał też, że Biuro utworzone w kraju, który nie bierze
udziału w wojnie, może cieszyć się całkowitym pokojem w swoim działaniu.
Korespondencja z Państwami Członkowskimi a nawet z państwami nie będącymi
członkami organizacji oraz wysyłka publikacji, były kontynuowane, mimo
niedogodności i przymusowej zwłoki z powodu wojny. Informował on też
o poczynionych redukcjach w uposażeniach personelu i głównych wydatków.
Prezydent IHB przestrzegał też o możliwych trudnościach w ponownym
uruchomieniu działalności IHB po jakimś okresie zawieszenia jego aktywności.
Dlatego też prosił on Państwa Członkowskie aby zgodziły się kontynuować
opłacanie składek niezbędnych do utrzymania IHB.
W wyniku tej korespondencji działalność Biura nie została zawieszona.
Jednak w następnych latach składka była przesyłana tylko przez kilka państw. To
dzięki nim IHB pozostało „przy życiu”. Były to Francja, Wielka Brytania,
Hiszpania, Szwecja i USA.

Rys. 3. Pierre de VANSSAY de BLAVOUS,
dzięki któremu IHB przetrwało wojnę [1].

Od 1942 roku Monako znalazło się pod okupacją niemiecką. W 1943 roku
wojskowa okupacja ta poważnie zagroziła przedsięwzięciom Biura, poprzez
przerwanie łączności pocztowej i innych form komunikowania się. Wiceadmirał
NARES i kontradmirał LEAHY podjęli decyzję powołania regionalnej siedziby
IHB na czas wojny przy Park Avenue 910 w Nowym Jorku.
W grudniu 1943 roku eksplozja spowodowana wybuchem torpedy
z brytyjskiego okrętu podwodnego wystrzelonej w kierunku stojącego w porcie
francuskiego okrętu PROVIDENCE, spowodowała duże zniszczenia budynku
Biura, w wyniku których został on zamknięty do stycznia 1944 roku. Dnia 9 marca
1944 roku niemieckie władze wojskowe zadecydowały, aby ponownie zamknąć

budynek IHB a rząd Monako zorganizował transport biur na drugie piętro Hotelu
des Princes, przy 1 Avenue de La Costa nr 1. Przeprowadzka została dokonana 25
marca. Wiele skrzyń z dokumentami, instrumentami i publikacjami zostało
wysłanych również do Paryża i Lyonu.
W sierpniu 1944 roku siły sprzymierzonych dokonały inwazji na południe
Francji a 3 września Monako zostało wyzwolone przez oddziały amerykańskie.
Powietrzne bombardowania portu spowodowały dodatkowe zniszczenia budynku
przy Quai de Plaisance. Ale do sierpnia 1945 roku władze Księstwa zakończyły
niezbędne remonty. Przeprowadzka z tymczasowych biur do poprzedniego budynku
została dokonana 7 sierpnia 1945 roku. Archiwa, dokumenty i zbiory, które na czas
wojny zostały przeniesione do bezpiecznych miejsc pod opiekę francuskiej Służby
Hydrograficznej, powróciły 25 grudnia 1945 roku.
Wiceadmirał NARES zakończył swoją służbę w Biurze Hydrograficznym
Admiralicji Brytyjskiej i powrócił do wykonywania obowiązków Prezydenta
Komitetu Dyrekcyjnego w lipcu 1945 roku. Jeszcze wcześniej, w listopadzie 1944
roku spotkał się on z P.de VANSSAY i wspólnie opracowali plany dla przyszłości
IHB. Kontradmirał LEAHY również dołączył do tych dwu Dyrektorów w maju
1945 roku (jednak z powodu oszczędności w wydatkach nie podjął obowiązków
Dyrektora aż do 1947 roku).
6. Odrodzenie i praca IHB w okresie powojennym
Normalne prace Biura zaczęły się wraz z pojawieniem się członków
personelu, formalnie od 7 sierpnia 1945 roku. Personel ulegał następnie
zwiększeniu z powodu podjętych przygotowań do V Konferencji Hydrograficznej,
dla których to przygotowań rozesłano odpowiedni List Okólny do Państw
Członkowskich. Ostatecznie określono datę rozpoczęcia V Konferencji IHB na 23
kwiecień 1947 rok. Do tego czasu Biuro w Monako zreorganizowało się i podjęło
normalną działalność, po zawieruchach czasu wojny. Podjęto prace nad dawniej
wydawanymi publikacjami specjalistycznymi a także nad nowymi wydawnictwami.
Zostały też nawiązane kontakty z różnymi międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, zajmującymi się pokrewną działalnością. Rozpoczęło się powojenne
„odtwarzanie” stanu liczebnego IHB; do momentu rozpoczęcia V Konferencji,
w kwietniu 1947 roku, do IHB należało 15 państw. Były to: Argentyna, Brazylia,
Chiny, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Norwegia, Polska, Portugalia, Syjam,
Szwecja, Urugwaj, USA i Wielka Brytania (jako Imperium Brytyjskie, wraz
z Australią i Nową Zelandią).
V Konferencja Hydrograficzna była niezwykle ważna w historii całej
organizacji gdyż, po dziesięcioletniej przerwie spowodowanej wojną, podejmowano
ponownie oficjalną międzynarodową współpracę w dziedzinie hydrografii morskiej,
potwierdzając silną wolę społeczności hydrograficznej do współpracy i nakreślając
kierunki i zasady działania IHB na dalsze lata działania.
Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 22 kwietnia 1947 roku, w obecności
przedstawicieli Państw Członkowskich, siedmiu morskich państw nie będących

członkami IHB, oraz wielu organizacji międzynarodowych (w tym po raz pierwszy
- ONZ i UNESCO) a także w obecności Pary Książęcej Monako. Obradom
przewodniczył wiceadmirał brytyjski Sir John EDGELL. Konferencja rozważała
obszerny raport o pracy Biura, który sumarycznie obejmował wszystkie dokonania
w poprzednich okresach i wszystkie wydawane dotychczas publikacje. Szeroko
dyskutowana była sprawa proponowanej reorganizacji Biura. Jedną
z najpoważniejszych była propozycja amerykańska. Proponowała ona między
innymi analizę obecnego Statutu IHB pod kątem zmian wywołanych nową sytuacją
międzynarodową po wojnie (np. rozwiązanie Ligi Narodów i powołanie ONZ;
proponowano tutaj nawet rozważenie możliwości takiego przekształcenia IHB, aby
stanowiło ono integralną część ONZ) oraz potrzeb zwiększenia efektywności
działania Biura (m.in. poprzez większą częstotliwość odbywania konferencji, np. co
4 lata, oraz zmianę struktury samego Biura - jeden Dyrektor, jeden Asystent
Dyrektora, czteroosobowa Rada Doradcza, zwiększony personel techniczny
i administracyjny). Propozycja obejmowała też tworzenie „Komisji Regionalnych”
dla odbywania dyskusji w tematach zgodnych z lokalnymi zainteresowaniami.
Konferencja ostatecznie zadecydowała nie zmieniać struktury Biura;
pozostało trzech Dyrektorów (do dzisiejszego dnia) i Sekretarz Generalny oraz
personel techniczny i administracyjny. Z drugiej strony, stanowisko Sekretarza
Generalnego, uznane na V Konferencji jako nadzwyczaj konieczne, nie zostało
ponownie obsadzone po 1957 roku i ostatecznie zniesione w 1960 roku.
Propozycja integracji Biura do struktur Narodów Zjednoczonych nie została
przyjęta i IHO istnieje do dzisiaj jako międzyrządowa organizacja, która nie jest
częścią ONZ. Konferencja wyraziła wolę pozostania organizacją niezależną,
pracującą jednak we współpracy z ONZ.
Przyjęto także propozycję Hiszpanii i uznano język hiszpański jako trzeci
język używany na konferencjach IHB (kilka lat później język rosyjski został
przyjęty jako czwarty język używany na konferencjach).
Po zakończeniu V Konferencji kontynuowano stopniowy rozwój
i umacnianie działalności Organizacji. Ilość członków IHB zwiększyła się poprzez
przystąpienie Włoch i Holandii w 1949 roku oraz Turcji, Kuby, Japonii i Jugosławii
w 1950 roku. Kolejnymi nowymi członkami IHB zostały: Chile, Kanada, Afryka
Południowa i Indonezja w 1951 roku, Republika Federalna Niemiec w 1952 roku,
Filipiny w 1955 roku, India i Birma w 1956 roku, Finlandia, Korea, Pakistan,
Islandia, Dominikana i Gwatemala w 1957 roku, Australia i Nowa Zelandia (już
jako niezależne państwa) w 1958 i 1959 roku, Wenezuela w 1960 roku.
Dwie kolejne Konferencje odbyły się w latach pięćdziesiątych. I tak VI
Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna odbywała się w Monako od 29
kwietnia do 9 maja 1952 roku. Obecni byli reprezentanci 26 Państw
Członkowskich; dwa państwa nie będące członkami IHB, Belgia i Islandia,
przysłały swoich obserwatorów. Dodatkowo było reprezentowanych 12 organizacji
międzynarodowych i naukowych.
VII Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna odbyła się w Monako od
6 do 17 maja 1957 roku. Ogólna ilość uczestników tej Konferencji wyniosła 91

osób. Wśród nich było 73 delegatów reprezentujących 30 z 35 Państw
Członkowskich oraz trzy państwa nie będące członkami IHB a także 15 organizacji
międzynarodowych i naukowych. Po raz pierwszy zastosowano symultaniczne
tłumaczenie po angielski, francusku i hiszpańsku.
Podczas obrad VII Konferencji podjęto też pierwsze kroki zmierzające do
oficjalnego uznania przez władze rządowe wszystkich Państw Członkowskich
formalnego statusu Biura jako ogólnoświatowej organizacji międzyrządowej,
upoważnionej do korzystania z przywilejów i immunitetu, przysługujących
podobnym organizacjom międzynarodowym. Przygotowano następnie projekt
nowej Konwencji i rozpoczęto długą procedurę jej przyjmowania i ratyfikacji przez
poszczególne państwa. Tekst nowej Konwencji został uchwalony i przekazany dnia
3 maja 1967 roku rządowi Monako, do podpisania przez rządy Państw
Członkowskich. Procedura podpisywania trwała jeszcze trzy lata; wymagana ilość
państw podpisała Konwencję do dnia 22 czerwca 1970 roku (Polska podpisała ją
jeszcze przed końcem 1967 roku) i weszła ona w życie od 22 września 1970 roku.
Od tej daty organizacja oficjalnie zwana jest jako Międzynarodowa Organizacja
Hydrograficzna (IHO - International Hydrographic Organization); przy czym
nazwa „Biura” pozostała, oznaczając Siedzibę lub Sekretariat IHO w Monako.
7. Przedsięwzięcia IHO w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
W latach sześćdziesiątych nastąpił wzrost ilości Państw Członkowskich
a także stanu ilościowego personelu IHB i jego finansów. Podjęto kilka nowych,
interesujących inicjatyw i projektów. Odbyły się też dwie kolejne, VIII i IX,
Konferencje Hydrograficzne.
Ważną inicjatywą, zgłoszoną w 1967 roku, było dążenie do powołania
Regionalnych Komisji Hydrograficznych, formowanych przez Państwa
Członkowskie mające wspólne problemy w dziedzinie kartografii, badaniach lub
zbieraniu danych i leżące na jednym obszarze geograficznym, w celu ściślejszej
współpracy dla rozwiązywania wspólnych problemów i dla podejmowania
wspólnych badań i innych projektów. Wykorzystano tutaj doświadczenia
i osiągnięcia utworzonej jeszcze w 1928 roku Nordyckiej Grupy Hydrograficznej,
która stała się później Nordycką Komisją Hydrograficzną (obecnie jest już 15
komisji regionalnych).
Zalecono także, aby do rozwiązywania określonych problemów
szczegółowych formowane były grupy robocze, złożone z różnych specjalistów
Państw Członkowskich. Taka forma działalności sprawdziła się znakomicie i dzisiaj
istnieje wiele komitetów i grup roboczych, które prowadzą bardzo szczegółowe
prace we wszystkich dziedzinach zainteresowania Organizacji. W 1967 roku
utworzono na przykład specjalną komisję do badań nad ustanowieniem sieci
jednolitych map międzynarodowych, (tzw. seria INT), które to mapy są aktualnie
już powszechnie wydawane przez wiele Biur Hydrograficznych.
Dekada lat siedemdziesiątych była natomiast trudnym okresem dla IHO,
z powodu kryzysu ekonomicznego, który zagroził krajom rozwiniętym. Komitet

Dyrekcyjny szukał rozwiązań organizacyjnych dla poczynienia niezbędnych
oszczędności w funkcjonowaniu Biura w Monako. Te zmiany nie były jednak zbyt
korzystne dla merytorycznych wyników pracy Biura, rosła ilość technicznych
problemów, dla rozwiązania których „siły” personelu Biura okazywały się zbyt
skromne. Dopiero poprawa sytuacji ekonomicznej w latach osiemdziesiątych
pozwoliła rozpocząć nową politykę rekrutacji personelu, polegającą na
przyjmowaniu do pracy młodych oficerów z solidnym przygotowaniem
zawodowym, co umożliwiło uporanie się z pracami i przedsięwzięciami, które się
wtedy pojawiły.
W latach siedemdziesiątych, zgodnie z zaleceniami ostatnich Konferencji,
zostały powołane trzy
nowe regionalne
Komisje Hydrograficzne:
Wschodnioazjatycka Komisja Hydrograficzna (w 1971 roku), Komisja
Hydrograficzna USA/Kanada (1977) i Komisja Hydrograficzna Morza
Śródziemnego i Czarnego (1978). Została też ukończona piąta edycja map GEBCO,
dzięki istotnemu wkładowi Kanadyjskiej Służby Hydrograficznej, która przejęła na
siebie opłaty za ich produkcję.
W latach tych przeprowadzono dwie kolejne Konferencje IHO.
X Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna odbywała się od 10 do 22
kwietnia 1972 roku. Z 43 Państw Członkowskich było reprezentowanych 37.
Obecnych także było 8 państw nie będących członkami IHO oraz 14
międzynarodowych organizacji naukowych i morskich. Ogólna liczba uczestników
Konferencji wyniosła 131 osób. Zorganizowano także wystawę sprzętu
hydrograficznego, oceanograficznego i nawigacyjnego z udziałem 18 wystawców
z 8 państw. W czasie obrad pięć okrętów hydrograficznych odwiedziło port
Monako. Wśród powziętych decyzji było kilka bardzo istotnych dla dalszych prac
IHO. Między innymi zarekomendowano utworzenie komisji do rozważenia
problemu produkcji jednolitych map międzynarodowych w średnich i dużych
skalach, dla potrzeb żeglugi międzynarodowej. Utworzona wtedy Komisja Map
Międzynarodowych Morza Północnego przygotowała do następnej konferencji
odpowiednie wnioski i temat ten był dalej prowadzony.
W czasie X Konferencji pojawiła się też propozycja (zgłoszona przez
Jugosławię), aby każde Państwo Członkowskie miało pojedynczy głos we
wszystkich głosowaniach na Konferencji, włącznie z wyborem Dyrektorów.
Według Statutu każde Państwo dysponuje ilością głosów proporcjonalną do
wielkości płaconej składki, która z kolei wynika ze zgłoszonej deklaracji tonażowej
(przedstawiającej wielkość floty handlowej i wojennej danego państwa).
Propozycja ta została jednak odrzucona a ten system przydziału głosów podczas
głosowań według płaconej składki utrzymał się aż do dzisiaj.
Następna, XI Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna odbywała się
od 18 do 29 kwietnia 1977 roku. Brało w niej udział 135 delegatów i 41
obserwatorów. Przez cały czas obrad otwarta była wystawa sprzętu i wyposażenia,
obejmująca stoiska kilkunastu rozmaitych firm komercyjnych; kilka okrętów
i statków hydrograficznych odwiedziło port Monako. W dziedzinie map
międzynarodowych omówiono pięcioletnie badania i wnioski Komisji Map

Międzynarodowych Morza Północnego. Zgodnie z tymi wnioskami Konferencja
postanowiła utworzyć Komitet Specyfikacji Map (CSC - Chart Specifications
Committee) aby opracować dotychczasowe wnioski w zakresie wymagań dla
kolekcji map międzynarodowych (INT). Komitet ten pracował bardzo owocnie
i odpowiednie specyfikacje dla map INT wkrótce się ukazały a pierwszy katalog
takich map został wydany przez IHB już w 1981 roku. IHO zarekomendowało
przyjęcie jednolitego układu odniesienia dla określania pozycji i dla map morskich,
jakim był układ WGS.
XI Konferencja zadecydowała także o powołaniu Światowego Systemu
Ostrzeżeń Nawigacyjnych, zgodnie z wnioskami odpowiedniej komisji IHO,
powołanej jeszcze w 1973 roku, i we współpracy z IMCO. Na początku lat
osiemdziesiątych w działaniu było już 16 NAVAREAS i do dzisiaj system ten
dobrze spełnia wymagania międzynarodowej żeglugi.
8. Rozwój działalności IHO w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Okres ten był dla IHO okresem istotnego rozwoju stałych form działalności
oraz aktywności na nowych polach działania. Miało to zaś związek z dużym
postępem technologicznym w wielu dziedzinach, w tym również w technikach
badania morza i rozwoju elektroniki oraz ich zastosowań w hydrografii. IHO
stanęło przed koniecznością wzięcia pod uwagę tych technologii i zaadoptowania
ich do pomiarów prowadzonych przez Biura Hydrograficzne i ich produktów.
Do rozwiązywania wielu szczegółowych problemów technicznych
w dużym zakresie korzystano z pracy ekspertów w Grupach Roboczych
i regionalnych Komisjach Hydrograficznych, opracowujących poszczególne
zagadnienia z korzyścią dla całej Organizacji. Do istniejących już regionalnych
Komisji dołączyły jeszcze: Komisja Hydrograficzna Morza Bałtyckiego (BSHC the Baltic Sea Hydrographic Commission) w 1983 roku, w której to komisji Polskę
reprezentuje od samego początku Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej,
i Komisja Hydrograficzna Wschodniego Atlantyku w 1984 roku. Wśród wielu
specjalnych grup roboczych warto natomiast wymienić: Komitet Standaryzacji
Map, Grupa Robocza do Spraw ECDIS, Grupa Robocza do Spraw Słownika
Hydrograficznego, Grupa Robocza do Technicznych Aspektów Prawa Morza,
Komisja Rozpowszechniania Radiowych Ostrzeżeń Nawigacyjnych. Nazwy tych
komitetów i grup dobrze ukazują tematykę, którą zajmowała się Organizacja.
W dekadzie tej znacznie rozwinęła się współpraca pomiędzy IHO i innymi
organizacjami międzynarodowymi. Niemożliwym okazało się rozwiązywanie
problemów z zakresu hydrografii i kartografii morskiej bez współdziałania
i uzgodnień z innymi instytucjami. Szczególnie bliskie kontakty wytworzyły się
z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Opracowuje ona między innymi
standardy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa żeglugi (np. poprzez swoją
konwencję SOLAS). IMO uznawała kompetencje i dokonania IHO w takich
obszarach jak: prowadzenie pomiarów hydrograficznych, kartografia morska,
rozpowszechnianie danych nawigacyjnych i hydrograficznych, systemy ostrzeżeń

radionawigacyjnych i pomiarów ruchu. Porozumienie o współpracy IHO i IMO
zostało podpisane z lutym 1983 roku.
Ilość członków IHO zwiększyła się od 47 państw w 1980 roku do 63
w 1999 roku. Do IHO przystąpiły wtedy: Algieria, Belgia, Chorwacja,
Demokratyczna Republika Korei, Estonia, Fidżi, Niemiecka Republika
Demokratyczna, Oman, Papua Nowa Gwinea, Sri Lanka, Surinam, Togo, Trinidad
i Tobago oraz Urugwaj. Ilość Komisji Regionalnych także zwiększyła się przez
powołanie Komisji Południowo-Wschodniego Pacyfiku w 1991 roku, Komisji
Hydrograficznej Południowo-Zachodniego Pacyfiku w 1993 roku oraz Komisji
Hydrograficznej Karaibów i Zatoki Meksykańskiej w 1994 roku.
Kolejne konferencje odbywały się w statutowych pięcioletnich okresach:
XII – od 20 do 30 kwietnia 1982 roku, z udziałem 146 delegatów z 47 Państw
Członkowskich oraz 53 oficjalnych obserwatorów, XIII – w dniach od 5 do 15 maja
1987, z udziałem161 delegatów z 48 Państw Członkowskich i 47 oficjalnych
obserwatorów, XIV – od 4 do 14 maja 1992 roku, z udziałem 174 delegatów z 50
państw członkowskich oraz 59 obserwatorów, XV – w dniach od 14 do 21 kwietnia
1997 roku. Na tych spotkaniach światowej społeczności hydrograficznej
podejmowano szereg istotnych dla funkcjonowania serwisu hydrograficznego
decyzji.
Wśród tych istotnych decyzji było m.in. ostateczne zarekomendowanie
używania Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS - World Geodetic System)
jako podstawowego światowego systemu odniesienia dla map nawigacyjnych.
Jednakże, uznano przy tym, że regionalne lub lokalne poziomy odniesienia będą
nadal stosowane dla siatek map wydawanych na określonych obszarach jako mapy
„narodowe”.
Przede wszystkim zaś, od początku lat osiemdziesiątych trwały prace nad
projektem Map Elektronicznych. Konferencja w 1982 roku zadecydowała, bazując
na propozycji przestawionej przez Kanadę, o utworzeniu Komitetu Wymiany
Danych Cyfrowych, którego celem byłoby opracowanie i rozwój standardowego
formatu wymiany cyfrowych danych hydrograficznych i kartograficznych
pomiędzy Biurami Hydrograficznymi dla potrzeb cyfrowych baz danych
i systemów elektronicznych map morskich. Komitet rozwinął format,
zaprezentowany na XIII Konferencji, ostatecznie opisany w wydawnictwie IHO S57 (Standard for Electronic Chart Display and Information Systems - ECDIS)
i nazwany stąd standardem S-57, którego operacyjną wersję (3.0) przyjęto w 1997
roku.
W tym samym czasie rozwijały się też całkiem niezależnie od IHO inne
technologie tworzenia map cyfrowych. Najbardziej zaangażowana w dziedzinie
map cyfrowych Komisja Hydrograficzna Morza Północnego (NSHC), na swojej
XV Konferencji w 1984 roku powołała Grupę Roboczą do zbadania skutków
rozwoju map elektronicznych dla IHO i jej Państw Członkowskich. Grupa ta
w 1986 roku zaprezentowała raport sugerujący, aby IHO przyznało pracom nad
ECDIS maksymalny priorytet. Zarekomendowano także sformowanie wspólnej dla

IHO i IMO Grupy Roboczej w dziedzinie systemów ECDIS. Zgodnie z tą
propozycją została utworzona Harmonizacyjna Grupa IHO/IMO ds. ECDIS.
IHO także zadecydowało powołać własny Komitet do spraw
Elektronicznego Systemu Zobrazowania Mapy Elektronicznej, w celu prowadzenia
samodzielnych prób w tym zakresie. Komitet ten rozpoczął swoją pracę, powołując
sześć specjalistycznych Grup Roboczych (zajmujących się: specyfikacją danych,
numeryczną bazą danych, korektą map cyfrowych, kolorami i znakami na mapach
cyfrowych, słownictwem i oceną jakości danych) Rezultaty tych prac były
publikowane w różnych opracowaniach, raportach oraz w serii publikacji IHO
poświęconej ECDIS. Do 1990 roku IHO wydało Publikację Specjalną Nr 52 Projekt Specyfikacji dla Systemów Informacji i Map Elektronicznych ECDIS
(Draft Specifications for Electronic Chart Display and Information Systems).
Wypracowane standardy zostały zatwierdzone przez Komitet Bezpieczeństwa
Morskiego IMO i przedstawione do aprobaty na 19. Zebraniu IMO w listopadzie
1995 roku. Wypracowane przez IHO i IMO standardy stanowią podstawę dla
rozwoju nawigacji elektronicznej w dzisiejszych czasach. Dopełnieniem tej
problematyki jest kolejny projekt IHO zmierzający do budowy Światowej Bazy
Danych Map Elektronicznych, (WEND) poprzez sieć regionalnych centrów
koordynacyjnych (RENC). BHMW od lat intensywnie uczestniczy w tych
projektach i wdraża zatwierdzone rozwiązania, dysponując dzisiaj pełnym
pokryciem polskich obszarów morskich danymi do Elektronicznej Mapy
Nawigacyjnej (ENC).
Jedną z ważnych dla sprawności działania Biura w następnych latach
decyzji, była decyzja zmiany lokalizacji siedziby IHB w Monako. Od początku lat
dziewięćdziesiątych rząd Monako planował przydzielenie dla Biura nowej siedziby,
położonej po przeciwnej stronie portu niż dotychczasowa. W starym budynku IHB
przy Alei Prezydenta J.F. Kennedy’ego 7, po odpowiedniej przeróbce miał być
otwarty nowy hotel. Ostatecznie przeprowadzka dokonała się w wrześniu 1996 roku
a uroczystego otwarcia nowej siedziby dokonano 14 kwietnia 1997 roku (podczas
otwarcia XV Konferencji), z udziałem Jego Wysokości Księcia Rainiera III.
Na ostatniej w XX wieku konferencji (XVI w 1997) powołana została
specjalna grupa (SPWG – Strategic Planning Working Group), z zadaniem
opracowania kierunków działania i programu prac IHO w nadchodzącym stuleciu.
Grupa ta miała dokonać szczegółowej analizy dotychczasowej efektywności
działalności IHO, wskazać „słabe” i „mocne” strony obecnych form działalności,
szczególnie w aspekcie wzrostu znaczenia serwisu hydrograficznego w rozwoju
światowej gospodarki i wzrostu wymagań użytkowników na wiarygodna i dokładną
informację hydrograficzną. Właśnie w wyniku prac SPWG postanowiono, iż
niezbędne jest zorganizowanie kolejnej, drugiej w historii konferencji
„nadzwyczajnej” (między statutowym terminem pięcioletnim) w 2000 roku, dla
przedyskutowania i przyjęcia wypracowanych przez SPWG propozycji, które
znalazły się w projektach dwóch istotnych dokumentów – „Planie Strategicznym
IHO” i „Programie Prac IHO”. Społeczność hydrograficzna musiała
przygotowywać się do nowych wyzwań.

9. Hydrografia międzynarodowa na progu trzeciego tysiąclecia
Ta niezwykle ważna konferencja, druga w historii konferencja
„nadzwyczajna”, odbyła się w dniach od 19 do 24 marca 2000 roku, w Centrum
Kongresowym w Monako. Brało w niej udział 150 delegatów i 13 oficjalnych
obserwatorów z 54 krajów oraz różnorodnych, współpracujących z IHO
organizacji: ONZ, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzyrządowej
Komisji Oceanograficznej (IOC), Międzynarodowej Akademii Morskiej (IMA)
w Treiście, Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządów Latarń i Systemów
Oznakowania Nawigacyjnegi (IALA) i wielu innych.
Najważniejsze z decyzji dotyczyły oczywiście przyszłych działań IHO.
Przyjęto przygotowany przez SPWG raport w sprawie kierunków rozwoju IHO
oraz wypracowany przez tę Grupę projekt „Planu Strategicznego IHO” i „Program
Prac na lata 2000-2004”. Konferencja postanowiła odroczyć do 2002 roku przyjęcie
cyklu planowania IHO. Postanowiono natomiast utrzymać cykl konferencji
nadzwyczajnych, odbywanych w połowie okresu między normalnymi
konferencjami. Postanowiono kontynuować dalsze analizy nad zmianami
organizacyjnymi IHO; zadanie to zlecono ponownie Grupie Roboczej ds.
Planowania Strategicznego (SPWG), która powinna zbadać wszystkie aspekty
i wziąć pod uwagę wnoszone podczas obrad propozycje w tej sprawie oraz potrzeby
wynikające z przyjętych planów rozwoju i zadań IHO.
Ostatecznie przyjęte główne kierunki i zadania dla IHO na następne lata,
obejmowały następujące przedsięwzięcia:
 przejście do „ery cyfrowej” (utworzenia i systematyczne
utrzymywanie jednolitego i globalnego serwisu hydrograficznych
produktów cyfrowych, obejmującego produkcję, dystrybucję oraz
uaktualnianie);
 uzyskanie globalnego pokrycia danymi hydrograficznymi;
 starania o właściwe i wystarczające finansowanie wymaganych
serwisów;
 rozbudowa efektywnych, narodowych instytucji hydrograficznych,
mających odpowiednio wyszkolony i wyekwipowany personel;
 zabezpieczenie w dane hydrograficzne potrzeb innych niż
bezpieczeństwo nawigacji (np. badań naukowych, potrzeb ochrony
środowiska naturalnego, potrzeb administracyjnych i innych),
związanych z zagadnieniami morskimi.
Dla realizacji tych zadań określono, iż IHO, Państwa Członkowskie
i Regionalne Komisje Hydrograficzne winny w szczególności skoncentrować się na
następujących przedsięwzięciach:
 poprawienie współpracy między Państwami Członkowskimi
i organizacjami międzynarodowymi oraz kontynuowanie rozwoju
IHO poprzez pozyskanie nowych Państw Członkowskich i poprawę
działalności IHB;








zapewnienie zdolności do dalszej rozbudowy (współpraca państw,
które muszą dopiero rozwinąć swój serwis hydrograficzny);
standaryzacja w zakresie pomiarów morskich, terminologii
hydrograficznej, produktów kartografii morskiej, systemów
informacji geograficznej dla nawigacji morskiej, szczególnie zaś
systemów map elektronicznych;
zapewnienie efektywności systemów rozpowszechniania informacji
bezpieczeństwa morskiego;
upowszechnianie świadomości znaczenia hydrografii;
zapewnianie właściwego szkolenia hydrografów i kartografów
morskich.

Rozpoczęte na konferencji 2000 roku prace nad przekształceniem
Organizacji były kontynuowane podczas następnej, zwykłej już, XVI
Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej, która odbyła się w dniach od 14 do
19 kwietnia 2002 roku, a ich ostatnim, jak dotąd etapem, była trzecia Nadzwyczajna
Konferencja Hydrograficzna, która miała miejsce w Monako, w dniach od 10 do 16
kwietnia 2005 roku.
Te wszystkie spotkania, dyskusje i analizy zmierzają jednoznacznie do
umocnienia roli IHO w światowej społeczności morskiej i pełnego spełnienia
wszystkich oczekiwań kierowanych przez wszystkich użytkowników informacji
hydrograficznej oraz takiego przekształcenia Organizacji, aby sprostała ona nowym
wyzwaniom i potrzebom, które to potrzeby były już niejednokrotnie wyrażane
zarówno przez oficjalne organizacje międzynarodowe (od ONZ poczynając), po
przedstawicieli zwykłych użytkowników informacji hydrograficznej na morzu oraz
producentów sprzętu.
IHO, która w grudniu 2001 otrzymała status Obserwatora Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, zamierza rozwijać współpracę międzynarodową w dziedzinie
hydrografii i kartografii morskiej i realizować zalecenie uchwalonej na 53 Sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (w listopadzie 1998 roku) Rezolucji A 53/32
„Oceany i Prawo Morza”, w której znajduje się zapis zachęcający państwa do
tworzenia i utrzymywania służb zapewniających prowadzenie prac
hydrograficznych
oraz
rozpowszechnianie
informacji
niezbędnej
dla
bezpieczeństwa żeglugi a także do wzajemnej współpracy umożliwiającej szeroką
dostępność i jednolitość tej informacji.
Tak więc, mapy nawigacyjne i inne wydawnictwa nautyczne były, są
i pozostaną bardzo istotnym czynnikiem bezpieczeństwa żeglugi. Regulacje
SOLAS V/2, paragraf 2 definiują mapy i publikacje nautyczne. Należy zauważyć,
że dokładność naniesionych na mapach głębokości zależy bezpośrednio od
dokładności pomiarów hydrograficznych, które dostarczyły danych do tych map.
Im lepsze są pomiary, tym dokładniejsze są mapy i żegluga jest bezpieczniejsza.
W lipcu 2002 roku weszły w życie nowe zapisy Rozdziału V Konwencji
Bezpieczeństwa Życia na Morzu IMO (SOLAS). W prawidle 9 tej Konwencji

wyraźnie zalecono państwom utrzymywanie właściwego serwisu hydrograficznego.
Zaleca ona także (w tym samym prawidle 9) maksymalną współpracę państw w tej
dziedzinie oraz dążenie do największej z możliwych jednolitości map i publikacji,
a także koordynacji działań, aby informacja hydrograficzna i nautyczna była
dostępna, wiarygodna i jednoznaczna oraz aktualna, dla wszystkich użytkowników
na morzu. Regulacje SOLAS kierują odpowiedzialność na Państwa i ich rządy za
prowadzenie niezbędnych pomiarów hydrograficznych, produkcję odpowiednich
map nawigacyjnych, zgodnych ze standardami międzynarodowymi i ich regularne
uaktualnianie
Dnia 23 grudnia 2003 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło kolejną
Rezolucję A/RES/58/240, której sporą część poświęcono zagadnieniu
bezpieczeństwa żeglugi. W Rezolucji tej ONZ stwierdza, iż z zadowoleniem
przyjmuje działalność IHO oraz jej 14 komisji regionalnych, a także zwiększanie
się liczbę państw należących do IHO. Ponadto, ONZ zaprasza IHO i IMO do
kontynuowania ich wysiłków dla i wspólnych działań dla zapewnienia współpracy
międzynarodowej i koordynacji przedsięwzięć w procesie wprowadzania
elektronicznych map nawigacyjnych oraz zwiększania pokrycia dostępnej
informacji hydrograficznej, szczególnie dla akwenów intensywnej żeglugi
międzynarodowej i portów, oraz dla szczególnie wrażliwych i chronionych
akwenów morskich Dalej zachęca się do zwiększenia wysiłków dla poprawy
możliwości technicznych państw rozwijających się w zakresie utrzymania
właściwego serwisu hydrograficznego i produkcji map nawigacyjnych.
W ostatnim zaś okresie pojawiły się koncepcje przejścia żeglugi światowej
do pełnej nawigacji elektronicznej oraz budowania globalnej infrastruktury
morskiej informacji geoprzestrzennej. Ten ostatni projekt, zaznaczony na
specjalnym Seminarium, które odbyło się w listopadzie 2005 roku w Rostoku, ma
odpowiedzieć na ciągle wzrastające zapotrzebowanie wielu różnorodnych grup
użytkowników na morzu, na wiarygodną, aktualną i pełną morską informację
geoprzestrzenną, której istotnym elementem jest informacja hydrograficzna
i nawigacyjna. W tych inicjatywach IHO zamierza brać aktywny, niekiedy
i wiodący udział.
Biorąc powyższe pod uwagę, IHO planuje więc podtrzymać i rozwinąć
współpracę ze specjalizowanymi agencjami ONZ (IMO, UNESCO-IOC, WMO,
FAO itp.). IHO chciałaby, aby ONZ uznała rolę organizacji jako koordynatora
działania narodowych serwisów hydrograficznych państw członkowskich dla
badania mórz i produkcji map nawigacyjnych oraz specjalnych potrzeb naukowych.
IHO zamierza także uaktywniać funkcjonowanie Regionalnych Komisji
Hydrograficznych (RHC). Obecnie istnieje 15 Komisji Regionalnych, które
niejednokrotnie wykazały swoją przydatność w rozwiązywaniu wspólnych
problemów hydrograficznych danego obszaru. Zadaniem RHC powinno być
zapewnienie, zgodnie z rezolucjami i rekomendacjami IHO, regionalnej
koordynacji w zakresie informacji nautycznej, pomiarów hydrograficznych,
produkcji map nawigacyjnych i dokumentów, szkolenia, współpracy technicznej

i wsparcia technologicznego. Komisje Regionalne powinny być zdolne do wymiany
informacji i konsultacji pomiędzy odpowiednimi służbami hydrograficznymi
a sąsiadujące - powinny nawiązać ze sobą łączność.
W dziedzinie map elektronicznych i budowy światowej bazy danych
przyjęto, aby państwa członkowskie:
 tworzyły właściwy klimat dla regionalnej i międzynarodowej
współpracy w pozyskiwaniu danych i dawały wysoki priorytet
produkcji map i ich aktualizacji, zgodnie z wymaganiami ustalonymi
dla ENC,
 promowały produkcję ENC i wykorzystanie ECDIS w swoich krajach,
 ustanowiły właściwe narodowe mechanizmy dla regionalnej
i międzynarodowej dystrybucji produkowanych przez siebie ENC,
zgodnie z zasadami WEND.
Niezbędne jest też stałe monitorowanie potrzeb i wymagań morskich
użytkowników systemów zakresie różnorodnych elektronicznych systemów
informacyjnych wykorzystujących dane dostarczane przez narodowe Biura
Hydrograficzne. Specjalny komitet ma rozwijać standardy dla rozwoju
i rozpowszechniania oficjalnych cyfrowych produktów hydrograficznych oraz
wydawnictw nautycznych a także innych świadczonych przez Biura serwisów. We
wszystkich tych nowych zaleceniach przejawia się dążenie do wprowadzania
cyfrowych metod opracowywania publikacji, wprowadzania jak tylko to możliwe
również ich cyfrowych wersji oraz cyfrowych metod korektowania. Zaznacza się
też, aby tam, gdzie to jest już możliwe, standaryzować zawartość tych produktów
poprzez przyjęcie zaleconej struktury i formy danej publikacji.
W ostatnim raporcie SPWG, zaprezentowanym i szeroko dyskutowanym
w czasie Trzeciej Nadzwyczajnej Konferencji Hydrograficznej, zaproponowano
dość radykalne zmiany struktury i form działania IHO. Nowa wizja IHO przewiduje
przede wszystkim powołanie Zgromadzenia Ogólnego IHO (Assembly), które
przyjęło by rolę obecnie odbywanych Międzynarodowych Konferencji
Hydrograficznych; przy czym Zgromadzenie takie powinno odbywać się co trzy
lata (konferencje odbywają się co 5 lat). Codziennymi pracami pomiędzy
Zgromadzeniami kierować miałby Sekretariat, z Sekretarzem Generalnym IHO na
czele. Zaproponowano też powołanie całkiem nowego organu – Rady (Council)
IHO, która składałaby się z określonej liczby państw (proponowano wstępnie 30)
i obradowała raz w roku. SPWG przygotowała propozycje zmian do istniejących
Dokumentów Podstawowych IHO, przede wszystkim do Konwencji IHO, które
formalnie umożliwią proponowane zmiany strukturalne.
Propozycje przedstawione w raporcie SPWG spotkały się na ogół
z poparciem a cała dotychczasowa praca grupy została oceniona bardzo wysoko.
Najwięcej kontrowersji wzbudził sposób wyłonienia składu Rady. Wątpliwości nie
budziła propozycja SPWG, aby 2/3 Rady wybierały Regionalne Komisje
Hydrograficzne. Natomiast sposób wyboru pozostałej części Rady był długo
dyskutowany. SPWG zaproponowała, aby, w dłuższej perspektywie ta część Rady

została ustalona z państw, które wykazują największe zaangażowanie
w działalności hydrograficznej i mają największe dokonania (nazwano to kryterium
„hydrographic interest”). Jednakże, w pierwszym kroku kryterium tym powinna
pozostać wielkość tonażu (to samo kryterium stosowane jest przy ustalaniu rocznej
składki każdego państwa do IHO).
Obecnie projekt nowej Konwencji IHO został rozesłany do rządów Państw
Członkowskich w celu przeprowadzenia ratyfikacji tego dokumentu przez
poszczególne państwa (kilka z nich już to uczyniło). Przewiduje się, iż przyjęcie
nowej Konwencji IHO może nastąpić już na kolejnej, XVII Konferencji
Hydrograficznej w 2007 roku.
10. Światowy Dzień Hydrografii 2006

W 2006 roku światowa społeczność ludzi morza, szczególnie zaś jej
„hydrograficzna” część, obchodziła po raz pierwszy w historii Światowy Dzień
Hydrografii (World Hydrography Day). Decyzja o podjęciu starań o ustanowienie
takiego dnia została podjęta podczas Międzynarodowej
Konferencji
Hydrograficznej IHO w 2002 roku. W wyniku tych starań Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych, w dniu 29 listopada 2005 roku, przyjęło Rezolucję
A/60/30 w której, „wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Międzynarodową
Organizację Hydrograficzną „Światowego Dnia Hydrografii”, który ma być
świętowany corocznie, w dniu 21 czerwca, i którego celem jest odpowiednie
spopularyzowanie działalności Organizacji wśród społeczeństw, zwiększenie
pokrycia informacji hydrograficznej do poziomu globalnego oraz skłonienie
Państw do nawiązywania z współpracy z Organizacją, w celu promowania
bezpieczeństwa prowadzenia nawigacji, szczególnie tam, gdzie żegluga ma
charakter żeglugi międzynarodowej, a także w portach oraz na obszarach, w
których środowisko naturalne znajduje się pod ochroną lub jest podatne na
zniszczenie”. Dzień 21 czerwca został wybrany jako dzień powołania w 1921 roku
w Monako Międzynarodowego Biura Hydrograficznego, którego bezpośrednim
kontynuatorem jest obecnie Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna.
Obchody tego święta mają być dobrą okazją dla społeczności hydrograficznej do

prezentacji dokonań oraz wzrastającego stale znaczenia hydrografii dla
bezpieczeństwa i efektywności wszelkiej działalności człowieka na morzu.
Zgodnie z decyzją IHO każdego roku Światowy Dzień Hydrografii będzie
miał swój temat przewodni. Temat przewodni pierwszych obchodów Światowego
Dnia Hydrografii to „85 lat działalności IHO na rzecz bezpieczeństwa światowej
żeglugi morskiej”.
Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne usilnie zachęcało więc wszystkie
Państwa Członkowskie do podjęcia tego pomysłu i zorganizowania krajowych
obchodów, a na swoich internetowych stronach podawało informacje przekazywane
przez poszczególne kraje o ich przebiegu. Na razie nie ustalono jakichś
obowiązujących form obchodów tego dnia. W tym pierwszym dniu światowych
obchodów różne więc były formy celebracji.
Poniżej przedstawiona jest krótka informacja o przebiegu obchodów
Światowego Dnia Hydrografii w kilku krajach.
Biuro Hydrograficzne Wielkiej Brytanii (UKHO) było gospodarzem
specjalnego przyjęcia w salach Teatru Szekspira (Shakespeare’s Globe Theatre)
w Londynie. Inne zorganizowane z tej okazji przedsięwzięcia to: wystawa na
okręcie badawczym HMS Endurance, przebywającym wówczas w Szkocji,
w ramach spotkania konsultacyjnego Traktatu Antarktycznego; wystawa
w Narodowym Akwarium Morskim w Plymouth oraz w Narodowym Muzeum
Morskim w Greenwich, wystawa w siedzibie UKHO w Taunton.
Gospodarzem obchodów we Francji była Służba Hydrograficzna
i Oceanograficzna Marynarki Wojennej Francji (SHOM- Service Hydrographique
et Océanographique de la Marine). Zorganizowała ona specjalne seminarium
w Muzeum Morskim w Paryżu, prowadzone przez Dyrektora SHOM wiceadmirała
Gilles Bessero. Natomiast w siedzibie SHOM w Breście, gdzie stacjonują główne
siły SHOM, odbyła się specjalna konferencja.
Służba Hydrograficzna Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii
celebrowała Światowy Dzień Hydrografii przede wszystkim poprzez otwarcie
w dniu 21 czerwca 2006 roku swojej nowej siedziby w Hadze. Otwarcia dokonał
Dowódca MW Holandii wiceadmirał Jan Willem Kelder, który przy tej okazji
przypomniał 132-letnią już historię służby hydrograficznej w tym kraju. Przez
ostatnie 82 lata główną siedzibą Służby było Scheveningen. Podkreślił te wielką
rolę prac hydrograficznych i opracowań kartograficznych dla bezpieczeństwa
żeglugi, a także wzrastające znaczenie wsparcia hydrograficznego dla wielu
nowych wyzwań, jakie stają obecnie przed siłami morskimi. Przeniesienie do nowej
siedziby jest zaś związane z ogólną modernizacją i restrukturyzacją w MW
Holandii, prowadzoną dla sprostania tym wszystkim nowym wyzwaniom. Oznacza
to także nową erę dla personelu Biura Hydrograficznego. Z kolei szef Służby,
Hydrograf Holandii, komandor F.P.J. de Haan zaprezentował otrzymany
w prezencie dla nowej siedziby model dawnego okrętu hydrograficznego HNLMS
Blommendal. Po części oficjalnej otwarcia wszyscy goście mieli okazję zwiedzić

nową siedzibę Służby, gdzie zaprezentowano produkty oraz zadania realizowane
przez Biuro Hydrograficzne Holandii
We Włoszech, gdzie rolę Biura Hydrograficznego (od 134 lat) spełnia
Instytut Hydrograficzny Marynarki Wojennej (Istituto Idrografico della Marina),
w ramach obchodów Światowego Dnia Hydrografii, zorganizowano kilka
przedsięwzięć. Obejmowały one m.in.: złożenie wieńca na grobie admirała Giovani
Battista Magnaghi, uważanego za ojca włoskiej hydrografii, pdpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem a Agencją dla Ochrony
Środowiska i dla Serwisów Technicznych (APAT - Agency for Environmental
Protection and for Technical Services), uruchomienie nowoczesnego systemu druku
map i publikacji (w ramach tej inauguracji wydrukowano 1921 kopii rysunku
z końca XIX wieku, przedstawiającego panoramę Monako, autorstwa Alberto
Porro, który to rysunek Instytut opublikował w 1904 roku, a gościem honorowym
tej inauguracji był admirał Giuseppe Angrisano, był wieloletni dyrektor Instytutu
i poprzedni Prezydent IHB).
W Finlandii, gdzie rolę Biura Hydrograficznego, spełnia Fińska
Administracja Morska (FMA), a ścislej mówiąc – jej Departament Hydrograficzny,
celbrowanie Światowy Dnia Hydrografii rozpoczęto od podniesienia flagi
państwowej przed biurowcem FMA w Helsinkach. Szef Departamentu, pani Tina
Tuurnala opisała krótko historię IHO i decyzję ONZ o ustanowieniu Światowego
Dnia Hydrografii. Dalsze obchody miały charakter bardziej rodzinny – rodziny
personelu oraz inni goście mogli zwiedzać całą siedzibę FMA i zapoznawać się
z pracą na poszczególnych stanowiskach w departamencie.
W republice Południowej Afryki świąteczne przedsięwzęcia obejmowały
zwiedzanie specjalnej wystawy oraz okrętu hydrograficznego SAS Protes w Cape
Town oraz okolicznościowe prtzyjęcie na pokładzie tego okrętu.
W kilku innych państwach także świętowano, spotykając się na mniej czy
bardziej oficjalnych konferencjach, przyjęciach i wystawach.
Samo Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne oczywiście również
zorganizowało obchody w swojej siedzibie w Monako. Program obchodów
obejmował nawet specjalne programy telewizyjne nadawane w lokalnej telewizji,
omawiające problematykę hydrograficzną oraz znaczenie Światowego Dnia
Hydrografii. Prezydent IHO, wiceadmirał Alexandros Maratos udzielił też
specjalnego wywiadu telewizyjnego. W dniu 21 czerwca odbyło się specjalne
przyjęcie, na tarasach budynku zajmowanego przez IHB, z udziałem Wielkiego
Księcia Alberta II, członków rządu Monako, przedstawicieli dyplomatycznych
innych państw oraz gospodarki morskiej. Biuro przygotowało na tą okoliczność
szereg posterów, pokazujących wkład IHO w utrzymywanie bezpieczeństwa na
morzu. Książę Albert II otrzymał natomiast historyczna mapę norweską z 1932
roku, obejmującą Svalbard (Spitsbergen), który był punktem startowym arktycznej
wyprawy badawczej podjętej w kwietniu, dla uczczenia 100 rocznicy inne wielkiej
ekspedycji arktycznej prapradziadka obecnego Księcia, Wielkiego Księcia Alberta I
w 1906 roku.

Pod koniec 2006 roku przedstawiono także propozycję głównego tematu
obchodów Światowego Dnia Hydrografii w 2007 roku – “Elektroniczne Mapy
Nawigacyjne (ENC) istotnym elementem bezpieczeństwa i efektywności
działalności ludzkiej na morzu”.
11. Obchody Światowego Dnia Hydrografii w Polsce
Również i u nas w Polsce ten pierwszy Światowy Dzień Hydrografii
zaznaczył się ważnymi przedsięwzięciami. Otóż, Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej zorganizowało w dniu 21 czerwca 2006 roku spotkanie hydrografów,
kartografów morskich, oceanografów i reprezentantów służb oznakowania
nawigacyjnego oraz administracji morskiej i uczelni morskich w Polsce, czyli
wszystkich osób zainteresowanych działalnością IHO oraz realizacją
i propagowaniem zadań Organizacji. Spotkanie to nazwane zostało „Pierwszym
Ogólnopolskim Zjazdem Hydrografów Morskich”. Dzięki uprzejmości
Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i bezpośredniej pomocy
pracowników Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW to spotkanie
polskiej społeczności hydrograficznej mogło być sprawnie przeprowadzone
w gościnnej Auli im. Zygmunta Augusta AMW. Program obejmował najpierw sesję
konferencyjną, prowadzoną przez szefa BHMW komandora Piotra
Pernaczyńskiego, podczas której, w trzech referatach1 zaprezentowana została
historia i dzień dzisiejszy Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej,
w aspekcie przewodniego hasła, to jest działalności na rzecz bezpieczeństwa
żeglugi oraz rola hydrografii w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu.
W tym pierwszy zjeździe uczestniczyło ponad 100 osób z polskich środowisk
związanych z hydrografią i kartografią morską, z kilku różnych pokoleń.
Niewątpliwie ten pierwszy w Polsce Zjazd Hydrografów Morskich był
pożyteczną i wartą kontynuowania inicjatywą, która nie tylko zrealizowała
zalecenia IHO co do propagowania i przybliżania znaczenia działalności
hydrograficznej w zabezpieczeniu działalności człowieka na morzu, ale w naszym
krajowym wymiarze, Zjazd ten stanowił znaczący krok na drodze integracji
zawodowego środowiska hydrograficznego, wymiany doświadczeń i utrzymaniu
kontaktu z przedstawicielami starszych generacji hydrografów, kartografów,
nawigatorów, oceanografów i meteorologów, którzy związali swoją działalność
zawodową z funkcjonowaniem serwisu hydrograficznego i służb bezpieczeństwa
żeglugi.
W drugiej części Zjazdu odbyło się Zebranie Założycielskie
Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. Idea powołania takiego stowarzyszenia
kiełkowała w naszych myślach już od kilku lat. Międzynarodowe kontakty polskich
hydrografów a także współpraca poszczególnych instytucji krajowych,
zainteresowanych działalnością hydrograficzną, pozwoliły ostatecznie wybrać
1

H. Nitner – 85 lat Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej; Z. Kopacz – Rola hydrografii w
zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu; D. Grabiec – Hydrografia polska-wczoraj i dziś

kształt takiej organizacji. Praktyczną realizacją tego pomysłu zajął się Zespół
ds. Hydrograficznych, powołany przed kilku laty przez szefa Biura
Hydrograficznego Marynarki Wojennej i Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni,
Słupsku i Szczecinie, z udziałem przedstawicieli Instytutu Nawigacji i Hydrografii
Morskiej AMW oraz dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Zespół ten,
pracujący wówczas pod przewodnictwem pani Joanny Rysiewicz, opracował
projekt statutu przyszłego stowarzyszenia. Ten właśnie projekt był dyskutowany na
wspomnianej drugiej części Zjazdu, która to część stała się formalnie Zebraniem
Założycielskim Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. W tym Zebraniu
uczestniczyły 32 osoby z zawodowymi uprawnieniami hydrograficznymi,
potwierdzonymi dyplomami (kategorii A i B), oraz szereg osób zainteresowanym
działalnością przyszłego Stowarzyszenia, które mogą stać się członkami
wspierającymi. Na prowadzącego zebranie wybrano komandora Henryka Nitnera zastępca szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW). Przedstawił
on zebranym dotychczasowe przedsięwzięcia podjęte w ramach pracy Zespołu
HYDRO oraz proponowane cele i zasady działania przyszłego Stowarzyszenia,
wynikające z projektu Statutu. Pierwszą Uchwałą tego Zebrania Założycielskiego
stała się następnie Uchwała
Nr 1 w sprawie powołania Stowarzyszenia
Hydrografów Morskich RP (SHM RP):
„UCHWAŁA NR 1
ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP
Zebrani w dniu 21 czerwca 2006 r. w Gdyni postanawiają założyć
stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP”.
W głosowaniu udział wzięły 32 uprawnione osoby. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Treść statutu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały”.
Projekt statutu SHM RP, przygotowany przez Zespół HYDRO był
omawiany „punkt po punkcie”. Do projektu zgłoszono kilka niewielkich zmian,
które zostały przegłosowane w głosowaniu jawnym. Następnie powołano Komitet
Założycielski Stowarzyszenia w następującym składzie:
- Henryk NITNER,
- Dariusz GRABIEC,
- Henryk KOSZKA,
- Romuald SZRAJER.
Komitet zaś został upoważniony przez Zebranie Założycielskie do
zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Hydrografów
Morskich RP” oraz dokonywania ewentualnych zmian statutu w związku
z uwagami Sądu Rejonowego w Gdańsku prowadzącego proces rejestracji.

Następnie, drogą kolejnych głosowań i uchwał powołano przewidywane
Statutem organy zarządzające i kontroli wewnętrznej, tj. Zarząd Stowarzyszenia
i Komisję Rewizyjną. I tak skład Zarządu SHM RP przedstawia się następująco:
- Henryk NITNER – prezes Zarządu,
- Dariusz GRABIEC – skarbnik,
- Henryk KOSZKA – członek Zarządu,
- Andrzej DOŁGOPOŁOW – członek Zarządu.
Natomiast Komisję Rewizyjną tworzą:
- Adam KOWALCZYK – Przewodniczący,
- Joanna RYSIEWICZ – członek Komisji Rewizyjnej,
- Janusz GĘSTWICKI – członek Komisji Rewizyjnej.
Ostatnią Uchwałą przyjęto wysokość opłaty wpisowej na kwotę 40 zł płatną
jednorazowo w momencie wstępowania do Stowarzyszenia, a składkę miesięczną
ustalono w wysokości 5 zł.
Statut określa iż „Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Hydrografów
Morskich RP … jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,
skupiającym osoby zajmujące się zawodowo hydrografią i kartografią morską”.
Statut przewiduje członkostwo „zwyczaje” (z pełnią praw i możliwością wyboru do
władz Stowarzyszenia, dla osób posiadających uprawnienia zawodowe
poświadczone odpowiednim dyplomem), oraz członkostwo „wspierające” (dla
wszystkich innych osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
deklarujących pomoc merytoryczną, finansową, materialną, własną pracę lub wolny
czas na rzecz Stowarzyszenia)
SHP RP ma realizować ono m.in. następujące cele:
1)
2)
3)
4)
5)

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie
interesów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia;
wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem
prac hydrograficznych i kartograficznych;
upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także
działalności krajowych i międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i
oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem
zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych;
reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb,
interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

Ostatecznie procedura rejestracji została zakończona postanowieniem Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 25 października 2006 r. o wpisaniu
do Krajowego Rejestru Sądowego naszego Stowarzyszenia Hydrografów Morskich
RP.

