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W
zakończeniu „Monografii” wyda-
nej w 2000 roku z okazji 50-lecia 
Warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego S.A. próbowaliśmy 
nakreślić perspektywy naszej fir-

my. W tych rozważaniach nie wybiegaliśmy jednak w przyszłość 
dalej niż na kilka lat. Nie myśleliśmy też wtedy o kolejnej publika-
cji. Od tamtego czasu minęła dekada wypełniona pracą. Pochło-
nięci bieżącymi sprawami ze zdziwieniem uświadomiliśmy sobie, 
że zbliża się następna okrągła rocznica. To dobry czas na pokaza-
nie, gdzie byliśmy wtedy i gdzie jesteśmy teraz. Doskonała oka-
zja nie tylko do podsumowania tego, co udało nam się przez te 
10 lat osiągnąć, ale także do chwili refleksji i dokonania oceny.

Z roku na rok mierzyliśmy się z coraz większymi i trudniej-
szymi zadaniami. To, co kiedyś wydawało się prawie niemożli-
we, dzisiaj jest banalnie proste. I choć mamy uczucie niedosytu, 
bo mimo starań nie wszystko wyszło tak, jak byśmy tego chcieli, 
to jesteśmy przekonani, że nie zmarnowaliśmy dorobku firmy 
i wysiłku naszych poprzedników. Mamy nadzieję, że tak jak my 
odnosimy się z podziwem dla dokonań pracowników przedwo-
jennego Wydziału Pomiarów, tak i nasi następcy będą mogli 
z dumą mówić o dekadzie, w której przyszło działać nam.

Niniejsza Monografia obejmuje pierwsze dziesięciole-
cie XXI wieku (od kwietnia 2000 r. do marca 2010 r.) i ujmuje 
w syntetyczny sposób najnowszą historię Warszawskiego Przed-
siębiorstwa Geodezyjnego S.A. Staraliśmy się wybrać tematy 
najważniejsze i charakterystyczne dla przedsiębiorstwa, bo nie 
sposób przecież opowiedzieć o wszystkich projektach, sprawach 
i ludziach. Książkę tę dedykujemy pracownikom WPG S.A. oraz 
tym, którzy wspierali naszą firmę. Na nasz sukces złożyła się pra-
ca każdego z Was. 

Ryszard  Brzozowski
prezes WPG S.A.

JubileuSz
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z
okazji znakomitego jubileuszu 60-lecia Warszawskiego Przed-
siębiorstwa Geodezyjnego chciałabym złożyć w imieniu wła-
snym i całej służby geodezyjnej i kartograficznej serdeczne 
gratulacje. WPG S.A. jest spadkobiercą wieloletniej tradycji 
służby geodezyjnej działającej na rzecz społecznoś ci war-

szawskiej. Początek tej wspaniałej historii sięga XIX wieku, czasów inżyniera Lindleya 
i jego znaczących i spektakularnych przedsięwzięć inżynierskich realizowanych wów-
czas dla miasta. Przez następne dziesięciolecia udziałem warszawskich geodetów była 
realizacja i dokumentowanie wszelkich inwestycji powstających w wyniku zagospoda-
rowywania przestrzeni dynamicznie rozwijającego się miasta. 

Kultywowanie tradycji i pielęgnowanie pamięci minionych czasów jest obowiąz-
kiem i misją współczesnych pokoleń. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne wy-
wiązuje się z tego zadania należycie, sumiennie i z pełnym zaangażowaniem, a jednym 
z wielu przykładów jest założenie i prowadzenie Muzeum Geodezyjnego.

Dzisiaj przed branżą geodezyjną, tak jak przed laty, stoją bardzo poważne wy-
zwania. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej, modernizacja systemu kata-
stralnego, obsługa dużych przedsięwzięć inwestycyjnych – to tylko niektóre z zadań 
wynikających z najbardziej aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych, jakie 
przed naszym zawodem stawia dzisiaj polityka państwa. Realizacja tych zadań odbywa 
się przy znaczącym współudziale profesjonalnych firm wykonawstwa geodezyjnego, 
do których należy Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne od lat aktywne na polu 
działalności inżynierskiej. 

Zapewnienie ustawicznego rozwoju instytucji, implementacja najnowocześniej-
szych technologii, a przede wszystkim kompetentna, doświadczona i zaangażowana zało-
ga stanowią gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług i równocześnie sprawiają, 
że firma przez 60 lat działalności pozostaje wśród liderów wykonawstwa geodezyjnego. 
Na konkurencyjnym rynku usług geodezyjnych dobra marka firmy to profesjonalność, 
rzetelność i jakość. Znając dorobek firmy, cele i ambicje, jestem przekonana, że pozosta-
nie wśród najlepszych przez wiele następnych pokoleń geodetów i będzie dalej aktywnie 
uczestniczyć w przedsięwzięciach służących rozwojowi stolicy i państwa. 

Składam zatem najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z realiza-
cji podejmowanych wyzwań zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym Zarządowi 
Spółki i wszystkim pracownikom.

Jolanta Orlińska
główny geodeta kraju

W
ejście Polski do Unii Europejskiej oraz przygotowania 
do Euro 2012 otworzyły nowy rozdział rozwoju infra-
struktury. Trudno wskazać w historii okres, kiedy w sto-
licy i na Mazowszu budowano tak wiele w tak krótkim 
czasie. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, stadiony czy 

drapacze chmur to najbardziej spektakularne inwestycje, które na naszych oczach stają 
się nieodłącznymi elementami mazowieckiego krajobrazu. Każdy z tych sukcesów za-
czyna się od profesjonalnych prac geodezyjnych, dlatego na wielu ważnych placach bu-
dowy obecni są geodeci Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Przed 60 laty 
Przedsiębiorstwo pomagało w odbudowie z wojennych ruin Warszawy i Mazowsza, 
dziś ma swój udział w ich dynamicznym rozwoju.

Jubileusz stanowi dobrą okazję, by podkreślić, że Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne od lat stawia na badania i wdrażanie nowych technologii. Cieszy mnie, 
że WPG S.A. z powodzeniem stosuje geomatykę, a także jest prekursorem wykorzysta-
nia skaningu laserowego. 

Ale 60 lat działalności i kreowanie nowych trendów na rynku geodezyjnym to 
niejedyne znamiona wyjątkowości. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne jest 
firmą dbającą o wartości i pielęgnującą tradycję, co budzi mój szczególny podziw. Mu-
zeum Geodezji WPG S.A., Program Pomników Warszawskich oraz systemowe i doraź-
ne wspieranie instytucji kultury i nauki są tylko przykładami nieszablonowych działań 
na rzecz lokalnych społeczności. Równie wysoko oceniam tworzenie warunków do 
rozwoju aktywności sportowej i krajoznawczej wśród pracowników. To wszystko spra-
wia, że WPG S.A. naturalnie wpisuje się w koncepcję Corporate Social Responsibility.

Życzę, by w kolejnych latach Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne dyna-
micznie wzrastało wraz z rozwojem metropolii warszawskiej i całego Mazowsza. Je-
stem przekonany, że będą Państwo dalej działać z tak niezwykłą pasją tworzenia. 

Jacek Kozłowski
wojewoda mazowiecki
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z
okazji jubileuszu 60-lecia Warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego S.A. składam jego kierownictwu i pracowni-
kom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Z uznaniem 
obserwuję działalność WPG oraz jego wkład w rozwój specja-
listycznych dziedzin, jakimi są geodezja oraz kartografia.

Historia Samorządu Województwa Mazowieckiego datuje się od 1 stycznia 
1999 r., kiedy to ponad 5 mln mieszkańców Mazowsza zamieszkujących obszar przeszło 
35 tys. km² stało się z mocy prawa regionalną wspólnotą samorządową. Wizja i kierun-
ki rozwoju tej wspólnoty określone zostały w „Strategii rozwoju województwa mazo-
wieckiego do roku 2020”. W dokumencie tym zakłada się realizację trzech celów strate-
gicznych:

» budowę społeczeństwa informacyjnego i poprawę jakości życia mieszkańców 
województwa, 

» zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym, 
» poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w ramach 

zrównoważonego rozwoju.
Od początku swego istnienia Samorząd Województwa Mazowieckiego 

we współdziałaniu z samorządami powiatowymi i samorządami gminnymi sukcesyw-
nie budował instrumenty wspomagające realizację zadań i celów przyjętej strategii roz-
woju. Należy zaliczyć do nich między innymi Mazowiecki System Informacji Przestrzen-
nej połączony z e-urzędem oraz bazy wiedzy o Mazowszu udostępniane obywatelom, 
przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej za pomocą tego systemu. 
Do połowy roku 2010 r. województwo mazowieckie, jako jedyne w Polsce, posiadać bę-
dzie bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie 
topograficznej w skali 1:10 000, a w pierwszym kwartale 2011 r. wdrożony zostanie  
system informatyczny umożliwiający bieżącą aktualizację tej bazy.

Tworzenie instrumentów wsparcia realizacji zadań i celów strategii dotyczących 
infrastruktury informacji przestrzennej odbywa się przy udziale przedsiębiorców dzia-
łających w sferze geodezji, kartografii oraz informatyki. Należy do nich Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., które jest postrzegane jako firma o dużym poten-
cjale technicznym i intelektualnym, nastawiona na innowacyjność technologiczną,  
dysponująca zespołem pracowników z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. 

Życzę Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu, aby nadal odgrywało 
ważną rolę wśród firm geodezyjnych, utrzymywało wysoką pozycję gospodarczą, zapi-
sywało dalsze piękne karty swojej historii oraz przywracało pamięć o rozwoju karto-
grafii Warszawy i jej okolic. Wierzę, że kolejne lata będą dla Państwa bardzo pomyślne 
i przyniosą dalszy dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa oraz wiele sukcesów.

Adam Struzik
marszałek województwa mazowieckiego

S
ześćdziesięciolecie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geode-
zyjnego to wielkie wydarzenie dla firmy, ale także ważny przy-
czynek do dziejów naszego miasta. Społeczność warszawska 
po doświadczeniach wojennych zmuszona była do tworzenia 
wszystkiego od nowa, poczynając od zapewnienia podstaw 

egzystencji po stworzenie instytucji działających dla pożytku Warszawy.
Od wczesnych lat powojennych WPG brało udział w prestiżowych inwestycjach 

komunalnych i wielokrotnie dało się poznać jako aktywny uczestnik inicjatyw społecz-
nych zmierzających do upiększenia naszego miasta bądź wzbogacenia jego życia kul-
turalnego. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, od 14 lat spółka pracownicza, 
jest dowodem na to, że nie status firmy – państwowy czy prywatny – lecz postawa 
jej załogi decyduje o tym, jak jest ona postrzegana przez otoczenie. 

Gratulując pięknego jubileuszu, życzę Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Geo-
dezyjnemu, aby nie zwalniało dotychczasowego tempa rozwoju i nadal konsekwentnie 
budowało swoją pozycję w czołówce firm zaangażowanych w sprawy naszego miasta. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
prezydent m.st. Warszawy
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W
arszawskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu nie trzeba 
pisać na 60-lecie okolicznościowej laurki. Wystarczy zebrać 
garść faktów, a one same ułożą się w bukiet jubileuszowej lau-
dacji. Najpierw – duch firmy. W naszym do szpiku kości sko-
mercjalizowanym świecie ze świecą by szukać przedsiębior-

stwa, które – zmuszone przecież przez konkurencję do ostrej walki na rynku 
– inicjuje i realizuje altruistycznie przedsięwzięcia o wymiarze humanistycz-
nym, zadziwiające swym rozmachem i kształtujące u młodych (i starszych) 
geodezyjny etos. Najpiękniejszym kwiatem w tym jubileuszowym bukiecie 
obdarowałbym Muzeum Geodezji i Kartografii WPG. To gniazdo etosu geo-
dezyjnego jest jednak czymś więcej. W urokliwej scenerii muzeum urządzo-
nego przepięknie pod samym dachem siedziby WPG, kamienicy przy ulicy 
Nowy Świat 2, nie tylko znalazły swe przytulisko stare instrumenty geo-
dezyjne, mapy i dokumenty, ale jest ono również miejscem spotkań i pre-

zentacji, a nieraz – jak dla uczczenia 90. rocznicy odzyskania niepodległości Polski – 
zgromadzeń uroczystych, w podniosłym nastroju. Ale i to uroczyste zgromadzenie, 
skłaniające do zadumy nad losami bohaterów walki o niepodległość, przeplatała po-
godna atmosfera spotkania pokoleń patriotów oraz – używając języka młodych – fa-
nów WPG. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne jest firmą szczególną, jawi się 
jako jaśniejszy punkt w mrokach odhumanizowanego kapitalizmu, gdzie egzystują 
tzw. podmioty gospodarcze walczące na śmierć i życie o przetrwanie. Prezes Ryszard 
Brzozowski i kierownictwo WPG pokazują, że można trochę inaczej, że poddasze 
może stać się źródłem etosu geodezyjnego, w którym odnajdujemy fachową tożsa-
mość. Że nie przeszkadza to supernowoczesnej technologii realizowanej już piętro 
niżej. A może nawet... pomaga. Że wreszcie – można urządzać spotkania, po których 
uczestnicy jaśniej spojrzą na nasz fach i jego otoczenie.

WPG jest przykładem zgodnego współistnienia w jego rozległej aktywności róż-
nych poglądów i światopoglądów, różnych religii, różnych opcji politycznych, różnych 
organizacji społecznych. W gościnnych progach WPG goszczą: kapłani katoliccy i prawo-
sławni, ci z prawicy, ci z lewicy i ci ze środka, dyplomaci z Zachodu i ze Wschodu, gene-
rałowie i szeregowcy...

No i ten mecenat kultury sprawowany przez WPG. To najbardziej warszawskie 
z warszawskich przedsiębiorstw nie tylko otacza bezinteresowną „geodezyjną troską” 
warszawskie pomniki, kościoły (na przykład realizacje geodezyjne kościołów na Chomi-
czówce, Ursynowie Północnym czy w Piastowie), ale również wykonało pod patronatem 
PTTK inwentaryzację geodezyjną szałasów tatrzańskich, starówki Zamościa, organów 
w Leżajsku.

Mens sana in corpore sano – powiadali starożytni. Firma organizuje doroczne 
konferencje naukowo-techniczne nad Zalewem Zegrzyńskim zespolone z regatami żeg-
larskimi i inne imprezy kulturalno-rekreacyjne. Drużyna halowej piłki nożnej WPG gra 
w lidze tej dyscypliny jako jedyny reprezentant przedsiębiorstw geodezyjnych. Zarów-
no prezes Ryszard Brzozowski, jak i cała Firma nie dopuszczają zmiany nazwy. Gdyby nie 
to, adekwatna byłaby nazwa Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Humanistycz-
ne (WPGH).

Najwyższy profesjonalizm i szeroki wachlarz specjalności Firmy sprawiły, że nie-
straszny był jej kryzys gospodarczy. Zawsze znajdowała swe miejsce na rynku prac czy-
sto geodezyjnych (pomiary szczegółowe, realizacja i inwentaryzacja geodezyjna), kar-
tograficzno-fotogrametrycznych oraz szeroko pojętych prac z zakresu modernizacji 
i realizacji systemów informacji przestrzennej. Ale najbardziej spektakularne są osiąg-
nięcia WPG w realizacji wielkich inwestycji warszawskich. Nie ma chyba przedsięwzię-
cia w stolicy, któremu nie nadałoby ono realnego kształtu. Nie sposób tu ich drobiaz-
gowo wymieniać. Warto tylko wspomnieć wszystkie trasy komunikacyjne, wszystkie 
nowe mosty i w ostatnich latach – całkowitą obsługę geodezyjną budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej.

Ludzie mówią, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Z okazji 60-le-
cia życzę z całego serca, żeby w następnych dziesięcioleciach było w WPG... jeszcze lepiej.

J
eszcze niedawno w licznym gronie przyjaciół i znajomych uczestniczy-
łem w podniosłej uroczystości 50-lecia znanej i cenionej Firmy, jaką jest 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, a tu już kolejna okrągła 
rocznica! Czas mija szybko, a miłe wspomnienia pozostają... Tych do-
brych wspomnień, ocen i opinii w przypadku WPG S.A. nie brakuje. Ma 

ich Firma na swoim koncie bardzo dużo i stale przybywa nowych powodów do 
dumy, pochwał i gratulacji.

Przez 60 lat działalności na rynku prac geodezyjno-kartograficznych nie 
było w Warszawie większej inwestycji, szerszej ulicy, trasy, znaczniejszego obiek-
tu, którego nie realizowano by z udziałem WPG. Lista tych obiektów jest niezwyk-
le okazała. Zawiera takie pozycje, jak osiedla (Ursynów, Bemowo, Tarchomin), 
Dworzec Centralny i znane wieżowce w centrum miasta, Trasę Łazienkowską 
i Wisłostradę oraz prawie wszystkie mosty z tymi ostatnio wybudowanymi: Świę-
tokrzyskim i Siekierkowskim. Trudno, żeby było inaczej, skoro Przedsiębiorstwo 

prawie cały swój potencjał produkcyjny i ludzki oddało do dyspozycji Stolicy!
WPG działa nie tylko w Warszawie. Znane i cenione jest ze swoich prac w wielu 

miastach i województwach. Szczególne związki łączą tę firmę z Mazowszem i regionem 
kujawsko-pomorskim. Na zamówienie władz województwa mazowieckiego zrealizowa-
no elementy Systemu Informacji Przestrzennej, wiele map topograficznych i opracowań 
fotogrametrycznych. Starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z terenu zlecili 
WPG tysiące opracowań ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej bądź geode-
zyjnej obsługi inwestycji.

W województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach zrealizowano ogrom-
ne przedsięwzięcie – budowę Bazy Danych Topograficznych, nowoczesnego rozwiązania 
umożliwiającego planowanie inwestycji, prowadzenie profilaktyki zagrożeń powodzio-
wych, sterowanie kierunkami rozwoju przestrzeni gospodarczej, sprawne zarządzanie  
województwem. Prace są kontynuowane w miarę potrzeb i finansowych możliwości. Do-
świadczenia zdobyte przy tym programie są stale wykorzystywane przez Przedsiębior-
stwo na terenie całego kraju. Z prawdziwą satysfakcją mogę tę opinię potwierdzić na pod-
stawie osobistych doświadczeń i zadań wspólnie zrealizowanych w Polsce i na Mazowszu.

„Nie samą pracą człowiek żyje” – prawdę tę dobrze znają w WPG. To oni w latach 
trudnych ekonomicznie i politycznie wymyślili i, co ważniejsze, zrealizowali świetną im-
prezę: spotkanie władz Warszawy i Mazowsza z firmami pracującymi na rzecz tych ziem 
połączone z żeglarskimi zmaganiami na Zalewie Zegrzyńskim. W trakcie spotkań jest 
także coś dla ducha – seminaria poświęcone najnowszym problemom techniki, rozwoju 
cywilizacyjnego bądź wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat. Intelektualny 
wysiłek i chwila zadumy przeplatają się tam ze sportową rywalizacją oraz odrobiną za-
bawy i relaksu. Impreza cieszy się zasłużoną sławą w Polsce, a nawet za granicą. Z roku 
na rok przybywa uczestników z kraju i ze świata. 

WPG to również prężne koło PTTK organizujące niezwykle ciekawe wyprawy 
turystyczne dla pracowników, a także liczne imprezy dla grona byłych pracowników 
i emerytów. Do tego należy dodać „rodzinne” spotkania świąteczne, które na stałe we-
szły do kalendarza spotkań geodetów Warszawy i Polski. Trudno nie wspomnieć też 
o intensywnych i niezwykle bogatych kontaktach zagranicznych, których efektem były 
wystawy historycznych map Warszawy i Polski „wyszperanych” przez pracowników Fir-
my w archiwach Petersburga czy Moskwy.

Czy jest w Polsce jakaś inna prywatna firma, która znalazła środki na założenie mu-
zeum? Obawiam się, że nie! Przynajmniej w branży geodezyjnej. W Warszawskim Przed-
siębiorstwie Geodezyjnym jest taka atmosfera, że na wszystko znajdzie się miejsce, czas 
i ludzie. W tym skomercjalizowanym świecie znajdą się też pieniądze na działania (pozor-
nie) odległe od produkcji, zysku i materialnych korzyści. Takich FIRM Polsce potrzeba!

Gratulacje dla Zarządu, Rady Nadzorczej i wszystkich pracowników Przedsiębior-
stwa! Pracujcie tak dalej, a opinia o WPG S.A. jako o wzorowym Przedsiębiorstwie bę-
dzie niezmiennie powszechna i obowiązująca.

prof. dr hab. Zdzisław Adamczewski
główny geodeta kraju w latach 1980-87

Jerzy Albin
główny geodeta kraju w latach 2001-06
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N
ie mogę sięgnąć pamięcią do samych początków WPG, ponieważ 
rozpoczynałem studia geodezyjne, kiedy Przedsiębiorstwo miało 
już 5 lat. Natomiast już od roku 1960 tych refleksji jest dużo. W la-
tach 1960 i 1961 wielu absolwentów mojego rocznika wybrało 
WPG i warto dodać, że dotrwało w nim do emerytury. Ja sam roz-

począłem pracę w Spółdzielni Geodezyjnej „Plan” i wykonywałem – jak to 
z uśmiechem określali moi niedawni wykładowcy z geodezji wyższej – „po-
miary dla szeregowych” (do klasyfikacji gruntów, małe pomiary w miastecz-
kach itp.). Zazdrościłem wtedy moim kolegom, którzy realizowali w WPG 
pomiary zaawansowane technicznie, jak niwelacja precyzyjna czy poligoni-
zacja. Moje samopoczucie poprawiło się nieco, kiedy zobaczyłem, że wie-
le koleżanek wykonuje jednak prostsze prace, np. kartowanie wyników po-
miarów przyniesionych z terenu. To porównywanie i pozostawanie w stanie 
lepszego lub gorszego samopoczucia nie trwało jednak długo, ponieważ 

opuściłem pomiary geodezyjne na rzecz planowania przestrzennego, a później kar-
tografii gleb i teledetekcji. Tym samym zainteresowanie tym, co się dzieje w WPG, 
było bardziej personalno-koleżeńskie niż instytucjonalne, na zasadzie „co tam u Was 
w WPG?” (tj. u moich kolegów i później studentów). Widziałem od czasu do czasu 
na ulicach Warszawy grupę pomiarową WPG z bardzo dużą skórzaną teczką, tyczką 
w stojaku, węgielnicą i ruletką, później z „Nyską”. 

W tamtym okresie wiedziałem też, że dyrektor WPG nie pozwala inżynierom 
zapominać o podstawach wiedzy geodezyjnej i zachęca do śledzenia nowości, wy-
znaczając im przygotowywanie referatów na określone tematy. Z tego chyba zrodzi-
ła się innowacyjność firmy. Z zaawansowaną formą tej innowacyjności zetknąłem się 
później, zapoznając się sam i wraz z moimi studentami ze stacjami fotogrametrycz-
nymi zainstalowanymi w WPG, z pracami eksperymentalnymi nad Bazą Danych To-
pograficznych (materiały dla poligonu kujawskiego wykorzystywało później wielu 
studentów i pracowników) i innymi bazami danych, z wprowadzaniem technologii  
LiDAR, nowoczesnymi metodami wizualizacji danych. WPG osiągnęło taki poziom in-
nowacyjności, że wielu jego działom można by nadać status instytucji badawczej.

Z przyjemnością obserwowałem, jak wraz z innowacyjnością technologiczną 
WPG rozwija popularyzację geodezji i kartografii. Wiele pochwał zebrały i zbierają na-
dal znakomite muzeum geodezyjne stworzone w siedzibie firmy czy okresowe wystawy 
dawnych map, których nigdy byśmy nie widzieli, gdyby nie inicjatywy WPG.

Środowisko geodezyjne jest szczególnie wdzięczne za inicjatywę integra-
cyjną, jaką są coroczne wiosenne regaty na Zalewie Zegrzyńskim połączone z se-
minariami naukowymi, na których pojawiają się również partnerzy zagraniczni. Te 
spot kania to forum nie tylko dla nowości technologicznych, ale też dla przedysku-
towania trudnych problemów, np. koncepcji tworzenia i funkcjonowania obszarów 
metropolitalnych.

Z wdzięcznością notuję, że WPG nie odmawiało przygotowywania oraz przed-
stawiania wykładów i seminariów dla studentów na temat nowych technologii, a także 
prezentacji na organizowanych przez Politechnikę Warszawską konferencjach między-
narodowych. Prawie stałym punktem pobytu naszych gości z ośrodków zagranicznych 
były wizyty w WPG. Wychodzili z nich pozytywnie zdumieni.

Wiele osób w środowisku geodezyjnym wyrażało zaniepokojenie z powodu li-
kwidacji lub zmiany charakteru dużych przedsiębiorstw geodezyjnych, które miały wiel-
ką moc wykonawczą i potencjał innowacyjny. Mogły zmierzyć „wszystko i wszędzie”. 
Na szczęście WPG zachowało swój potencjał w obu dziedzinach, wykonawstwie i in-
nowacyjności, i ma prawo mówić, że może pomierzyć „wszystko i wszędzie”. Z okazji  
60-lecia życzę Przedsiębiorstwu utrzymania tego kierunku. 

Nauczając, dobrze jest mieć świadomość, że obok znajduje się instytucja chętna 
i kompetentna do wspomagania zarówno kształcenia, jak i badań. Cieszę się, że z tych 
możliwości mogłem i nadal mogę korzystać. Gratuluję kierownictwu i pracownikom, 
w dużej części naszym absolwentom, osiągniętego wysokiego poziomu i życzę dalszych 
sukcesów. 

J
est takie miejsce w Warszawie, które wywołuje w Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno-Krajoznawczym szczególnie sympatyczne odczucia. 
Tym miejscem jest siedziba Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geode-
zyjnego S.A., niezwykle zasłużonego dla polskiej kultury, krajoznaw-
stwa i turystyki.
Nie ma w Polsce drugiego przedsiębiorstwa tak znaczącego dla ochro-

ny dziedzictwa narodowego czy szerzej – kulturowego. Pracownicy WPG 
uczestniczyli w przygotowaniu prac do odbudowy historycznego Zamościa, 
Zamku Królewskiego w Warszawie, ratowali szałasy tatrzańskie oraz przy-
czynili się do ochrony dziesiątków obiektów sakralnych. Wykonali też w czy-
nie społecznym fotogrametryczną inwentaryzację elewacji siedziby Zarządu 
Głównego PTTK (d. Pałacu Małachowskich w Warszawie).

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne obchodzące w tym roku 
swój jubileusz z odwagą i konsekwencją kształtuje innowacyjność w swojej 

dziedzinie. To ono zastosowało w niespotykanym dotychczas w Polsce wymiarze techni-
ki fotogrametryczne, odważnie postawiło na korzystanie ze zdjęć satelitarnych, umiejęt-
nie popularyzuje współczesne rozwiązania zachodniej i wschodniej Europy. Pamiętając 
o swoich korzeniach, stworzyło – ważne także dla polskiego krajoznawstwa – pierwsze 
w Polsce Muzeum Geodezji, którego zbiory systematycznie wzbogaca.

60-latek, jakim jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, swoją niespoty-
kaną żywotność i nowoczesność zawdzięcza zatrudnionej kadrze z prezesem Ryszardem 
Brzozowskim, wiceprezesami – Jackiem Uchańskim i Elżbietą Mitraszewską. Wśród tej 
załogi jest znakomite Koło PTTK, w którym działa od lat Członek Honorowy PTTK Tade-
usz Martusewicz. To Koło, kierowane obecnie przez Jacka Kowalewskiego, przez 54 lata 
zorganizowało setki imprez z udziałem kilkunastu tysięcy osób. To z ich inicjatywy i przy 
ich pomocy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Biela-
nach w Warszawie zyskał nie tylko zachwycające witraże i zmuszające do refleksji tabli-
ce. Jest tam Kaplica PTTK im. Jana Pawła II poświęcona przez Jego Eminencję ks. kardy-
nała Józefa Glempa, prymasa Polski.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nisko się kłaniam 
tym wszystkim, którzy w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym tworzyli prze-
szłość, swą znakomitą teraźniejszość i mądrze stawiają na przyszłość. A przy tym są tak 
życzliwi dla innych. Tak sobie właśnie wyobrażamy istotę przedsiębiorstwa przyszłości.

K
ażdy jubileusz jest świętem i ważnym wydarzeniem, okazją do doko-
nania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych 
celów i zadań. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Jubile-
usz 60-lecia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. jest 
wielkim świętem zarówno dla byłych i obecnych pracowników, jak i sa-

mej firmy, która może być dumna z osiągnięć w minionym okresie. Prawie każda 
z najważniejszych inwestycji w Warszawie była realizowana przy udziale WPG.

Od 18 lat mam przyjemność i satysfakcję z kontaktów z WPG. Nasza 
trwała i owocna współpraca rozpoczęła się od projektu pilotażowego TBD na 
obiekcie Wisła-Dunajec realizowanego w roku 1999 na zlecenie GUGiK w kon-
sorcjum OPGK Kraków – WPG – KPG. Od tego czasu nasze firmy, tj. OPGK Kra-
ków i WPG, w układzie konsorcyjnym zrealizowały kilkanaście dużych projek-
tów geodezyjnych dotyczących głównie TBD i LPIS. Ta współpraca przyniosła 
nie tylko korzyści biznesowe, ale też zaowocowała rozwojem technologicz-

nym naszych firm. Niezwykle wysoko cenię sobie osobiste, pełne zrozumienia i wzajem-
nego zaufania kontakty z Zarządem WPG, a szczególnie z prezesem Ryszardem Brzo-
zowskim. Ta nasza współpraca i bardzo dobre koleżeńskie stosunki pokazały, że mimo 
pewnych stereotypów możliwe są dobre relacje na linii Kraków – Warszawa. Z okazji ju-
bileuszu życzę Zarządowi i wszystkim pracownikom WPG dalszych sukcesów zawodo-
wych, rozwoju firmy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

prof. dr hab. Stanisław Białousz
Politechnika Warszawska 

Lech Drożdżyński
prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno- 
-Krajoznawczego

Zbigniew Głogowski
prezes Zarządu OPGK Kraków Sp. z o.o.
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J
esteśmy dumni, że Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne z preze-
sem Ryszardem Brzozowskim na czele jest członkiem Business Centre 
Club. Ba, więcej, członkiem-założycielem tej organizacji. Przez 19 lat 
mieliśmy możliwość przyglądania się osiągnięciom WPG. Tym gospo-
darczym: obsłudze geodezyjnej inwestycji, pracom inwentaryzacyj-

nym, fotogrametrycznym, reprodukcyjnym, reprograficznym. Jesteśmy pełni 
uznania dla umiejętności menedżerskich prezesa firmy i jej kadry kierowniczej 
oraz kwalifikacji pracowników. Ale udział WPG w BCC to także wkład firmy i jej 
przedstawicieli w budowę nowego ustroju gospodarczego w Polsce, podstaw 
systemu rynkowego, a później walka o utrzymanie zasad, które pozwalają 
przynosić zyski i dawać zatrudnienie pracownikom. Dziękując i gratulując ta-
kiej postawy gospodarczej i społecznej, życzymy, aby ten sztandar działalnoś-
ci, którym może się pochwalić Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 
nadal trzymało tak wysoko.

W
arszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. to instytucja, któ-
ra swoją 60-letnią działalnością w imponujący sposób pokazuje 
możliwość wyjścia poza pozornie wykluczającą się alternatywę: 
estetycznego konserwatyzmu i technologicznego modernizmu. 
WPG, będąc spadkobiercą dorobku inżynierskiej rodziny Lindley-

ów, twórców kartograficznych dzieł przełomu XIX i XX wieku, potrafiło wnieść 
swój wkład w ewolucję kartografii miejskiej w XX wieku i z powodzeniem wpro-
wadza nowatorskie rozwiązania wieku XXI. Lata twórczego wysiłku inżynierów 
pracujących w firmie walnie przyczyniły się do stworzenia dzisiejszego obrazu 
Warszawy i wciąż kreują jej infrastrukturalny wizerunek. 

W historii ostatnich dziesięcioleci WPG, uczestnicząc z wieloma polskimi 
firmami w eksporcie polskiej myśli inżynierskiej, współpracując z międzynaro-
dowymi zespołami, nabywając doświadczenia, przyczyniło się do wzbogacenia 
i dobrego przygotowania kadry inżynierskiej mającej wpływ na obecny rozwój 

infrastrukturalny kraju. Znam obydwu prezesów, panów Ryszarda Brzozowskiego i Jacka 
Uchańskiego, od kilkunastu lat. Niezależnie od faktu rywalizacji i konkurencji na rynku na-
szych firm zawsze podchodziliśmy do siebie z szacunkiem i zrozumieniem. Pan prezes Ry-
szard Brzozowski, stojąc na czele Firmy od wielu lat, najdłużej w historii WPG, udowodnił, 
że jest ona w dobrych rękach, z perspektywami na dalszy rozwój.

P
ochylając się z uznaniem nad doniosłością 60. rocznicy powstania 
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, zasłużonego zna-
czącymi i oryginalnymi dokonaniami inżynierskimi, mimowolnie myśl 
moja biegnie ku odległej w czasie (1826), powstałej w Warszawie 
Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego jako Zakła-

du Wyższego sposobiącego inżynierów do pracy twórczej, ale też do kunsztów 
wykonawstwa technicznego, przedsiębranych w poczuciu obywatelskiej odpo-
wiedzialności za i wobec przekładającej się na ustawicznie udoskonalane, ale 
rzetelne działania zawodowe i na zapewnienie społecznych pożytków pomna-
żających dobro wspólne.

…Ten tylko… który pomaga do wzrostu krajowych dostatków, będzie oby-
watelem użytecznym i stanie się współpracownikiem wielkiego zamiaru społecz-
nienia się ludzi koło powszechnego dobra – oto przesłanie sędziwego wiekiem 
ks. Stanisława Staszica, gorącego orędownika i współtwórcy studiów politech-

nicznych tamtego czasu, nadto już wtedy przekonanego o trwałej wartości techniki jako 
dźwigni dobrobytu społecznego. Owo staszicowe przesłanie, podniesione na nowo, bo 
owiane duchem odradzającej się Ojczyzny, wpisało się wręcz jako etos Politechniki War-
szawskiej u zarania jej powstania (1915), przyjęty przez społeczności akademickie zaist-
niałych wydziałów, m.in. także przez ówczesny Wydział Mierniczy (1921). Dodam jeszcze, 

iż owo przesłanie, wartościowo niezmienne, stało się istotną częścią posłannictwa Poli-
techniki Warszawskiej, potwierdzonego oficjalnym ogłoszeniem wydanym z okazji 175. 
rocznicy powołania Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego jako Misja Po-
litechniki Warszawskiej u progu XXI wieku (2001).

Na przypadającą wkrótce rocznicę 90-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW skła-
dają się przecież kolejne, coraz liczniejsze grupy pokoleniowe geodetów specjalistycznie 
przygotowanych do rozwiązania różnych zadań poznawczych i praktycznych, zaspokajają-
cych potrzeby intelektualne, także duchowe, a nade wszystko materialne. Prace te pozo-
stawały zawsze w związku z organizowaniem, urządzaniem i utrzymywaniem ładu w czaso-
przestrzeni uczłowieczonego bytowania. Etos inżynierski, zasadzony na staszicowym 
przesłaniu wszczepianym w ducha w czasie studiów politechnicznych, ujawnia się następ-
nie w prawym postępowaniu zawodowym, w podejmowaniu decyzji zespolonych z logiką 
rozumowania: pomnażania społecznie użytecznego dobra wspólnego.

Nasz Jubilat – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne – zaistniał w 1950 roku, 
w niełatwym czasie transformacji ustrojowej pełnej chaosu społecznego i związanych 
z nim szykan politycznych, a także sprzecznych decyzji gospodarczych, planistycznych 
i od nich pochodnych. A jednak WPG ostało się, gdyż przeważyły te oczywiste racje de-
cyzyjne, które szły z etosu inżynierskiego. Powstanie Warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego i nadanie mu właściwych kierunków rozwojowych – jest to po prostu 
zbiorowe dzieło geodetów uformowanych myślowo w Politechnice Warszawskiej, za-
równo przez tych promowanych w latach 1925-39 oraz 1939-45, jak i pokoleń później-
szych, po czasy współczesne. Owo staszicowe przesłanie towarzyszyło więc wszystkim 
kolejnym dyrektorom WPG, jak i – o czym jestem głęboko przekonany – obecnemu pre-
zesowi. Na tym między innymi zasadzają się twórcze sukcesy Przedsiębiorstwa, jedno-
znacznie zaświadczające o współwartości naszego zawodu w relacjach do innych inżynie-
rii, choćby tych zawartych w staszicowej Inżynierii Cywilnej, w podziale na budownictwo, 
miernictwo i architekturę.

Wybitny geodeta Wacław Kłopociński, dyrektor WPG w latach 1964-78, jak żaden 
mu współczesny, inspirował do ustawicznego doskonalenia się pracowników, tak jak po-
trafił inicjować prace w nowych kierunkach aplikacji metod geodezyjnych dla mapowania 
informacji zawartych w wycinkach czasoprzestrzeni (zwłaszcza miejskich) uczłowieczone-
go bytowania i wyznaczać tym samym nowe wzorce kulturowe. Tak więc pracami swymi 
potwierdził tę niezbywalną ważność zawodu w procesie ogólnego rozwoju kultury i dzięki 
nim zyskał powszechne uznanie, zwłaszcza wśród twórczych środowisk inżynieryjnych.

Nasz Jubilat – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne – nie jest leciwy, to do-
piero 60 lat dorobku praktycznej myśli inżynierskiej i twórczych zaczynów dla nauki. Za-
istniałe naturalne więzi: córki – Przedsiębiorstwa i matki – Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, której ojcuje sędziwy Staszic, niech trwają po wsze czasy!

z
okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Warszawskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego S.A. w imieniu Senatu Wojskowej Akademii Technicz-
nej oraz własnym składam Zarządowi i wszystkim pracownikom ser-
deczne gratulacje. Jubileusz ten jest szczególną okazją, aby przeka-
zać słowa uznania za dotychczasową, niezwykle aktywną i skuteczną 

działalność firmy. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. jest naj-
starszym i jednym z największych przedsiębiorstw geodezyjnych w Polsce. 
Świadczy usługi w zakresie geodezji i kartografii, a w ostatnich latach z powo-
dzeniem wdraża nowoczesne technologie z dziedziny geomatyki. 

Jako rektor uczelni zasłużonej dla kształcenia kadr oficerskich pol-
skich sił zbrojnych, której geodeci naukowcy biorą czynny udział w ba-
daniach naukowych mających na celu budowę nowoczesnych urządzeń 
pomiarowych i aplikację istniejących rozwiązań, cieszę się, że może ona 
współpracować z firmą, która ma wieloletnie doświadczenie w branży geo-

dezyjnej oraz stały dostęp do najnowszych technologii. Współpracę z Warszawskim 
Przedsiębiorstwem Geodezyjnym zapoczątkowali ponad pół wieku temu pracownicy 

Marek Goliszewski 
założyciel Business Centre Club 

Franciszek Gryboś
prezes Zarządu MGGP S.A.

prof. Andrzej Makowski
em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej

gen. bryg. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk
rektor-komendant Wojskowej Akademii 
Technicznej



j u b i l e u s z j u b i l e u s z

16 17

naukowi Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W 2007 roku zostało podpisane 
oficjalne porozumienie określające obszary wspólnych działań WAT z WPG oraz przed-
sięwzięć badawczych i dydaktycznych. Porozumienie to obejmuje m.in. wymianę doś-
wiadczeń, wzajemne konsultacje, organizowanie kursów, wykładów i prezentacji w za-
kresie szeroko rozumianej geodezji i geomatyki. 

Ważnym elementem kontaktów są prace badawcze i badawczo-rozwojowe, któ-
re naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej prowadzą przy współudziale pracowni-
ków Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Przykładem jest testowanie no-
wej metody pomiaru konstrukcji mostowych techniką GNSS na moście Siekierkowskim 
w Warszawie. Badania tego typu niejednokrotnie przekształcają się w panele dyskusyj-
ne, w których aktywny udział biorą geodeci naukowcy oraz geodeci wykonawcy. Dzię-
ki temu rodzą się nowe pomysły badawcze i rozwiązania produkcyjne wykorzystywane 
zarówno w Wojsku Polskim, jak i w gospodarce narodowej. W czasie wieloletniej współ-
pracy wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że Zarząd WPG widzi potrzebę prowadzenia 
badań i inwestuje w nie fundusze oraz wykonawstwo geodezyjne. Również żadna konfe-
rencja geodezyjna organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej nie może odbyć się 
bez aktywnego udziału Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A., za co nale-
żą się szczególne podziękowania dla całego Zarządu. Jako Akademia liczymy na dalszą tak 
aktywną współpracę w tym zakresie. 

Inną formą współdziałania są wspólne aplikacje w procedurach przetargowych, 
np. na kalibrację sieci ASG-EUPOS czy testowanie infrastruktury systemu precyzyjnej 
nawigacji dla aglomeracji warszawskiej. Nie zapominamy również o pomocy Warszaw-
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w realizacji procesu dydaktycznego studentów 
WIG WAT na kierunku geodezja. WPG rokrocznie przyjmuje na letnie praktyki kilkudzie-
sięciu studentów naszej uczelni. Dzięki temu mają oni szansę zapoznać się ze specyfiką 
zawodu geodety. 

Te dobrze rozwijające się kontakty między Wojskową Akademią Techniczną 
a Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym to w dużej mierze zasługa otwartego 
na współpracę prezesa Zarządu pana Ryszarda Brzozowskiego. Na jego ręce kieruję sło-
wa szczególnego uznania i wdzięczności. 

G
eodezja, analogicznie do niektórych innych dziedzin ludzkiej ak-
tywności, jest jednocześnie dyscypliną naukową i zawodem o pro-
filu technicznym. Naturalnym spoiwem tych funkcji jest planeta 
Ziemia, na której żyjemy, stale rozwijając i doskonaląc naszą cy-
wilizację. Poznawczą misją geodezji jest określanie na podstawie 

pomiarów matematycznych i fizycznych parametrów oraz dynamiki Ziemi 
w przestrzeni kos micznej. Do celów praktycznych związanych z użytkowa-
niem Ziemi – głównie jej warstwy wierzchniej oraz dolnych warstw atmos-
fery – niezbędne są rozlicznego rodzaju pomiary, wieńczone informacjami, 
dotyczącymi obiektów oraz zjawisk i procesów w środowisku ziemskim. Me-
trologia wielkości geometrycznych oraz informatyka stosowana to podsta-
wowe narzędzia naszej geodezyjnej misji, której główne cele to doskonalenie 
wiedzy o Ziemi oraz tworzenie i utrzymywanie ładu przestrzennego. Racjo-
nalne, efektywne wypełnianie tej misji jest istotnym wkładem geodezji i kar-
tografii w rozwój cywilizacyjny.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne jest ważnym podmiotem znakomicie 
uczestniczącym w wypełnianiu aplikacyjnej misji geodezji i kartografii. Kadra WPG do-
skonali metody i techniki geodezyjne, przystosowując je do warunków i celów ich wy-
korzystania. Zarząd efektywnie kieruje Przedsiębiorstwem, poświęcając wiele uwagi 
i wysiłku koordynowaniu potencjału wykonawczego z potrzebami i wymaganiami ryn-
ku. WPG, lider warszawskiego geodezyjnego środowiska wykonawczego, jest wysoko 
cenionym partnerem na poziomie regionalnym i krajowym. Firma owocnie współdziała 
z naukowym środowiskiem geodezyjnym. Pietyzm, z jakim WPG traktuje historię War-
szawy, Mazowsza i kraju oraz rozwój techniczny geodezji i kartografii, znakomicie pre-

zentowany w Muzeum Geodezji i w trakcie licznych spotkań nacechowanych duchem 
humanizmu, patriotyzmu i wzajemnej życzliwości jest również świadectwem czynnego 
udziału Firmy w rozwoju cywilizacyjnym.

W
arszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. to firma z dużymi 
tradycjami i doświadczeniem, jedna z pierwszych firm geodezyj-
nych, które rozpoczęły działalność w dziedzinie GIS. WPG pra-
cowało nad rozwojem technologii związanych z opracowaniem 
numerycznej mapy zasadniczej oraz Topograficznej Bazy Danych 

i nadal z powodzeniem działa w tym obszarze. Współpraca ESRI Polska z War-
szawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym trwa wiele lat. Obecnie Przed-
siębiorstwo jest jednym z naszych głównych partnerów w działaniach zwią-
zanych z rozwojem Systemów Informacji Geograficznej na rynku. Obie firmy 
realizowały wspólnie różne przedsięwzięcia. 

Składam serdecznie gratulacje WPG S.A. z okazji jubileuszu 60-lecia 
istnienia. Życzę dalszego rozwoju, podejmowania ciekawych tematów i wdra-
żania nowoczesnych technologii GIS, a także odnoszenia kolejnych sukcesów 
na rynku krajowym oraz poza granicami kraju.

 

W
swych refleksjach z okazji zaszczytnego jubileuszu 60-lecia WPG 
skoncentruję się na działalności Przedsiębiorstwa w zakresie 
geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, w której to działalno-
ści dane mi było niejednokrotnie uczestniczyć w sposób bezpo-
średni. Pomiary inżynieryjne stanowiły zawsze ważny (a okresa-

mi – dominujący) sektor prac Przedsiębiorstwa, doskonalony systematycznie 
na gruncie doświadczeń zdobywanych przez lata na rozmaitych obiektach 
w stolicy i w innych rejonach kraju. Nie stroniąc od trudnych wyzwań pomia-
rowych nowoczesnego budownictwa i podejmując zadania stawiające wyso-
kie wymagania kadrze pracowniczej, Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się 
w zakresie geodezyjnej obsługi wznoszenia budowli i monitorowania prze-
mieszczeń. WPG może się poszczycić nie tylko bogatą i konsekwentnie uno-
wocześnianą bazą instrumentalną, ale też autorstwem nowatorskich proce-
dur graficzno-analitycznych wytworzonych dla potrzeb kontroli dokumentacji 

projektowej oraz autorstwem oryginalnych procedur pomiarowych usprawniających 
współdziałanie ekip pomiarowych i montażowych. Niejednokrotnie procedury te po-
zwoliły na dotrzymanie założonych w projekcie rygorystycznych tolerancji montażu. 
Umiejętność dostosowywania technologii prac pomiarowych do specyficznych potrzeb 
wznoszonych obiektów oraz fachowość i rzetelność wykonywania pomiarów i tyczeń 
na placu budowy pozwoliły Przedsiębiorstwu zyskać wysoką ocenę i uznanie ze strony 
przodujących biur projektowych i firm wykonawstwa budowlanego. 

Wieloletni kontakt z WPG stworzył mi możliwość weryfikowania wiedzy teore-
tycznej na gruncie praktyki, zdobywania nowych doświadczeń w zakresie metod obsłu-
gi geodezyjnej oraz poznawania nowych technologii montażu i wznoszenia obiektów. 
Kontakt ten utwierdził mnie w przekonaniu o istotności i celowości badań nad proble-
matyką niezawodności geodezyjnych sieci inżynieryjnych (realizacyjnych, kontrolnych) 
oraz o potrzebie doskonalenia metod opracowania wyników w monitorowaniu prze-
mieszczeń. W trakcie wizyt na wznoszonych obiektach byłem naocznym świadkiem wy-
sokiej sprawności i fachowości działania ekip pomiarowych Przedsiębiorstwa. Chciał-
bym tu w szczególności wyrazić głębokie uznanie dla pracowni prowadzącej obsługę 
wznoszenia pylonu mostu Świętokrzyskiego w Warszawie, pylonu mostu Sucharskiego 
w Gdańsku, a później pylonów mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Tak w sferze bu-
dowy mostów podwieszonych, jak i w sferze geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych do 
tych celów w szczególności pierwsza wymieniona wyżej inwestycja była przedsięwzię-
ciem pionierskim na skalę krajową. WPG wywiązało się z tych zadań znakomicie, wno-
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sząc swój merytoryczny wkład w kształtowanie technologii prowadzenia osi pochyłych 
nóg pylonu w fazach budowy, gdy każda z nóg pracowała jak wspornik doznający ugięć, 
tj. zanim nie została zamontowana kolejna rozpora. Temu kontaktowi z WPG zawdzię-
czam znaczące poszerzenie mych dotychczasowych doświadczeń zawodowych, jak rów-
nież pozyskanie cennego materiału do zajęć dydaktycznych z geodezji inżynieryjnej. 

Na zakończenie niniejszych refleksji Zarządowi WPG S.A. na czele z prezesem Ry-
szardem Brzozowskim i kadrze pracowniczej gratuluję dotychczasowych sukcesów i ży-
czę dalszego rozwoju, podejmowania ambitnych przedsięwzięć, a także satysfakcji i po-
myślności w życiu osobistym

N
iełatwo jest skomentować w kilku zdaniach 60-letnią historię tej za-
służonej dla Warszawy i nie tylko dla niej firmy geodezyjnej. Pierw-
sze 40 lat funkcjonowania przedsiębiorstwa to promieniowanie na 
Warszawę i na całą Polskę w zakresie szeroko pojętej geodezji miej-
skiej. Dobre praktyki związane z geodezyjną inwentaryzacją uzbro-

jenia podziemnego to niewątpliwie twórcza kontynuacja XIX-wiecznych prac 
Lindleya. GESUT bierze swój rodowód właśnie z doświadczeń WPG. 

Dzisiejsze WPG kojarzy mi się z jej dwoma liderami: Ryszardem Brzo-
zowskim i Jackiem Uchańskim. Prezes Ryszard Brzozowski był autorem prze-
kształcenia WPG w firmę komercyjną. Piętnaście lat temu nie było to łatwe 
przedsięwzięcie, szczególnie na terenie Warszawy, w samym jej centrum. Trze-
ba było się wykazać dużą odwagą, nadzwyczajnymi cechami menedżerskimi, 
włączając w to dyplomację w stosunku do władz Warszawy i GUGiK. Drugą 
wielką zasługą prezesa Brzozowskiego jest wyjątkowa dbałość o kontekst hi-

storyczny, z jakiego zrodziło się WPG: inżynierskich tradycji lindleyowskich i patriotycz-
nych z okresu II wojny światowej. Muzeum Geodezyjne na poddaszu firmy to kawał do-
brze udokumentowanej historii warszawskiej geodezji i jej pracowników, które będzie 
potomnym przypominało o jej dawnej wielkości i szlachetnym rodowodzie. Chwała Ci, 
Ryszardzie, za ten pomysł!

Jacek Uchański, wiceprezes – to niestrudzony innowator technologii w WPG. 
Wielkoskalowe opracowania cyfrowe, fotogrametria i kartografia cyfrowa, skaning 
laserowy, wdrażanie technologii GIS – to najważniejsze dokonania Przedsiębiorstwa 
w ostatnich latach, plasujące firmę w czołówce krajowej. Ponaddziesięcioletnia trady-
cja uczestnictwa w Intergeo – najważniejszych na świecie targach geoinformatycznych 
– to wyjątek wśród polskich firm godny nie tylko uznania, ale nade wszystko naśladowa-
nia. Jestem niezmiernie ciekaw, czym prezesi zaskoczą polskie środowisko geodezyjne 
w najbliższym czasie? Z całego serca życzę dalszych sukcesów!

J
ako honor odebrałem propozycję prezesa Brzozowskiego skreślenia 
noty o Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w związku z jego 
60-leciem. Przyjemność tę traktuję szczególnie osobiście, jako że je-
stem równolatkiem WPG, a także dlatego, że pierwsze moje relacje 
z tą firmą miały swój początek w połowie lat 60. ubiegłego stulecia, 

kiedy jako uczeń technikum pracowałem w niej w charakterze pomiarowego 
w czasie letnich wakacji. Podczas moich studiów w WAT i późniejszych na Po-
litechnice Warszawskiej kontakt z WPG był stały i oczywisty, była to bowiem 
i jest wiodąca warszawska firma w dziedzinie nowych technik, technologii i 
instrumentarium. W okresie mojej wieloletniej pracy w WZKart i w firmie In-
tergraph z zainteresowaniem i fascynacją obserwowałem stały postęp nowo-
czesnych technologii stosowanych w WPG i rewolucję wynikającą z wdraża-
nia najnowszych technik cyfrowych. Kierownictwo firmy w osobach prezesów 
Brzozowskiego i Uchańskiego, poza doskonałym przygotowaniem inżynier-

skim i menedżerskim, w przypadku decyzji o nowych wdrożeniach kierowało się zawsze 
pragmatyzmem w zakresie wyborów technologii, oprogramowania, doboru personelu 

oraz stawiania jasnych celów, co dawało doskonałe wyniki w ich efektywnych produk-
cyjnych wdrożeniach. 

Jako warszawiak podziwiam i doceniam dbałość kierownictwa i pracowników 
firmy o jej przeszłość i dokonania oraz pamięć o nierozerwalnych związkach z historią 
miasta. Utworzone w ubiegłym roku muzeum jest tego niejedynym, lecz najlepszym 
przykładem. 

Z okazji jubileuszu serdecznie gratuluję pracownikom Firmy i jej kierownictwu 
dotychczasowych dokonań, które są powodem prawdziwej dumy. Życzę także wielu 
sukcesów w przyszłych działaniach.

z
okazji jubileuszu 60-lecia powstania Warszawskiego Przedsiębior-
stwa Geodezyjnego pragnę złożyć serdeczne gratulacje Zarządowi 
i pracownikom Przedsiębiorstwa za tak wspaniałe osiągnięcia na polu 
geodezji, kartografii i technologii informacji przestrzennej oraz sukce-
sów komercyjnych. Moim zdaniem WPG jest czołowym przedsiębior-

stwem w tej branży nie tylko w Polsce, ale też na scenie międzynarodowej.
Miałem przyjemność współpracować z WPG w ciągu ostatnich dwu-

dziestu lat jako wolontariusz konsultant z ramienia Canadian Executive Servi-
ce Organization (CESO). Byłem zbudowany kompetencją współpracowników, 
ich dążeniem do perfekcji oraz otwarciem na nowe technologie i możliwości, 
jakie one niosą.

Byłem również bardzo zbudowany postawą Zarządu WPG, który nie 
tylko dba o pomyślność Przedsiębiorstwa, ale działa w duchu Noblesse obli-
ge, czego manifestacją jest muzeum WPG. Muzeum to nie tylko odzwierciedla 

długoletnią działalność WPG, ale jest także istotnym wkładem w dokumentowanie hi-
storii rozwoju i osiąg nięć geodezji i kartografii w Polsce. Serdecznie życzę dalszych osią-
gnięć na następne 60 lat!
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od Lindleya do WPG

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne utworzono 23 marca 1950 roku, początko-
wo jako Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Rady Narodowej. Dopiero od 19 kwiet-
nia 1951 roku, wraz z nadaniem osobowości prawnej, nazwę zmieniono na Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Powstaniu firmy towarzyszył splot wielu czynników za-
równo politycznych, jak i gospodarczych charakterystycznych dla Warszawy przełomu 
lat 40. i 50. XX wieku. Ale korzenie Przedsiębiorstwa sięgają znacznie głębiej. Cofnijmy 
się zatem na chwilę do przedwojennego Biura Pomiarów, a nawet jeszcze dalej – do lat 
80. XIX wieku.

Umowa z Anglikami
Warszawa była wówczas szybko rozrastającym się miastem, wciąż jednak nie 

miała sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Aby temu zaradzić, miasto zawarło umowę 
z brytyjskim inżynierem Williamem Lindleyem na jej zaprojektowanie i wybudowanie. 
W 1881 roku do obsługi inwestycji powołano Biuro Budowy Kanałów i Wodociągów. Samą 
budowę i związane z nią przedsięwzięcia nadzorowali synowie Lindleya – William Heerlein 
i Joseph. Do zaprojektowania sieci wodociągów i kanalizacji niezbędne były szczegółowe 
mapy miasta. Dlatego w 1882 roku w magistracie utworzono Wydział Mierniczy, który za-
jął się sporządzaniem planów na potrzeby budowy. Kierował nim niemiecki inżynier Her-
man Lichtweiss. Zadaniem biura był pomiar ulic, wzdłuż których miała przebiegać sieć wo-
dociągowa i kanalizacyjna, opracowanie map w skali 1:250, założenie reperów. 

Do 1887 roku pracownicy Wydziału pomierzyli 364 ulice o łącznej długości 
187,4 km. W 1886 roku zakres robót rozszerzono i objęto nimi obszar całego miasta 
„ze wszystkiemi posesjami tak rządowemi, miejskiemi, społecznemi, jak i prywatnemi, 
któryby na zawsze służył miastu nie tylko jako podstawa do projektowania wszelkich 
urządzeń technicznych miejskich, a następnie po wykonaniu budowy do wrysowania 
ich na plany – ale także do regulacyi ulic, dla potrzeb wszelkich instytucyj i osób prywat-
nych”. Szczegółowość pomiarów określono jednym zdaniem, bez uciekania się do wielo-
stronicowych instrukcji. Należało pomierzyć wszystkie „budowle, komórki, przystawki 
z zaskokami ponad 0,10 m, parkany ze wszystkimi słupami, ograniczenia bruków, chod-
ników, studnie, drogi, ścieżki, drzewa ponad 6 cm średnicy, inspekta w ogrodach, jed-
nym słowem wszelkie najdrobniejsze szczegóły, jakie tylko w posesyach zauważono”.

Prace na niespotykaną skalę
Tak wielkie zadanie wymagało założenia sieci triangulacyjnej. Bazowała ona na 

6 punktach I rzędu. Jej centralnym miejscem stał się krzyż na zborze ewangelickim przy 
pl. Małachowskiego, który do dzisiaj jest początkiem poziomego układu lokalnego dla 
Warszawy. Pozostałymi punktami były sygnały ustawione na nieistniejących już obiek-
tach, jak pałacyk Bacciarellego przy ul. Bagatela 5, koszary 30. pułku piechoty Strzel-
ców Kaniowskich na terenie Cytadeli czy krzyż na pomniku przy ul. Terespolskiej na Gro-
chowie. Sieć I rzędu zagęszczono punktami rzędów od II do V. Punktem odniesienia dla 
osnowy wysokościowej było „0” Wisły. Poziom rzeki ustalono 13 września 1865 roku 

i oznaczono na filarze mostu Kierbedzia na jej lewym brzegu. Określone wówczas „0” 
do dzisiaj jest poziomem odniesienia dla sieci wysokościowej miasta. 

Prace prowadzone były na niespotykaną wcześniej skalę. W latach 1883-1915 
powstało ogółem 8 tys. arkuszy planów Lindleya. Są wśród nich m.in.: plany ulic (ska-
la 1:200), plany kwartałów zabudowy (1:200, 1:250), plan sytuacyjny miasta (1:250), 
plany okolic Warszawy (1:250, 1:500, 1:1000), a także plany miasta w skalach 1:16 800 
i 1:25 000.

W 1896 roku Wydział Mierniczy przemianowano na Biuro Pomiarów (Sekcji Wo-
dociągów i Kanalizacji), a w 1917 roku włączono do Wydziału Technicznego magistratu. 
Przeniesienie było nieodzowne, gdyż zakres prac wykraczał już daleko poza potrzeby bu-
dowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Znaczący rozwój Biura datuje się od roku 1925, 
kiedy to zwiększono liczebność kadry, wprowadzono metody geodezyjnego opracowania 
projektowanych ulic, utworzono dział zajmujący się triangulacją, którym kierował prof. 
Edward Warchałowski (po wojnie rektor Politechniki Warszawskiej). W 1932 roku w pio-
nie geodezji magistrat zatrudniał 50 osób, tuż przed wybuchem wojny było ich już 262. 
Warszawscy geodeci mieli także swój udział w obronie stolicy w 1939 roku i ratowaniu ar-
chiwum miejskich map. Doświadczyli okropieństw wojny, wielu z nich wtedy zginęło.

Idzie nowe
Gdy tuż po wyzwoleniu organizowano administrację miejską, odtworzono 

przedwojenną strukturę magistratu. Od 1944 roku (choć wolna była wtedy tylko pra-
wobrzeżna Warszawa) wykonaniem zadań geodezyjnych na zlecenie administracji znów 
zajmował się Wydział Pomiarów. Organizował go w tym trudnym okresie Władysław 
Kępiński, później pierwszy dyrektor WPG. Po całkowitym wyzwoleniu miasta zachowa-
ne archiwalne materiały geodezyjne przeniesiono ze spalonej siedziby Wydziału przy 

W projekcie kanalizacji dla Warszawy 
z 1879 r. opracowanym przez Służbę 
Inżynierską Miasta znajduje się wzmianka 
o potrzebie wykonania „najdokładniejszej 
niwelacji z wmurowaniem stałych znaków 
oraz o sporządzeniu planu miasta w skali 
1:500 na podstawie nowych pomiarów”.

William Lindley (1808-1900), projektant 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
dla Warszawy

William Heerlein (1853-1917),  
syn Williama, kontynuował budowę 
warszawskiej sieci. Pod jego kierunkiem 
opracowano szczegółowe plany miasta 

Warszawskie Łazienki i Belweder 
na sekcji planu Lindleya

Joseph Lindley (1859-1906), syn Williama, 
w 1888 roku przejął kierownictwo nad 
budową sieci wodociągowo- 
-kanalizacyjnej, nadzorował 
m.in. pomiary miasta i jego przedmieść  
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Przychody budżetu miasta z tytułu opłat 
za kanalizację wynosiły:  
1890 r. – 45 tys. rubli,   
1902 r. – 351 tys.,  
1913 r. – 721 tys. 
Za korzystanie z wodociągów:  
1890 r. – 0,34 mln rubli,  
1902 r. – 1,15 mln,  
1913 r. – 1,80 mln. 
Wydatki z budżetu miasta na kanalizację 
i wodociągi: 1890 r. – 236 tys. rubli,  
1902 r. – 584 tys.,  
1913 r. – 863 tys. 
Podatki od nieruchomości, przemysłu  
i handlu przyniosły budżetowi:  
1890 r. – 1,4 mln rubli, 1902 r. – 2,3 mln, 
1913 r. – 4,4 mln.

Historię WPG i warszawskiej 
geodezji opisano do tej 
pory w kilku monografiach. 
Są to: „Monografia Służby 
Geodezyjnej m.st. Warszawy” 
z 1965 r., „Geodezja 
Warszawy 1875-1975” 
z 1975 r., „Monografia Osnów 
Geodezyjnych Warszawy 
i Województwa Stołecznego 
Warszawskiego” z 1994 r. oraz 
„Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne 1950-2000” z 2000 r.

ul. Nowy Świat 14 do mało zniszczonej kamienicy pod numerem 2, która odtąd nierozer-
walnie związana jest ze stołeczną geodezją. Wkrótce Wydział ulokowano w strukturach 
Biura Odbudowy Stolicy (BOS), powołanego dekretem Krajowej Rady Narodowej w lu-
tym 1945 roku. Biuro zajmowało się inwentaryzacją zabudowy miasta, opracowaniem 
planu odbudowy, projektowaniem nowych osiedli i tras komunikacyjnych, odbudową 
zabytków. Początkowo spełniało zarówno funkcje planistyczne, jak i wykonawcze, za-
trudniając w szczytowym okresie 11 tys. ludzi. Planiści z BOS z jednej strony potrafili za-
decydować o pieczołowitej rekonstrukcji Starówki, z drugiej zaś lekką ręką likwidowali 
zabudowę całych kwartałów ulic Śródmieścia. Instytucja była jednak mocno osadzona 
w strukturach władz. 

W październiku 1945 roku ukazał się dekret Bolesława Bieruta „O własności 
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy”. Na jego mocy wszystkie grunty 
przeszły na własność ówczesnej gminy. Dekret będący „inicjatywą” partii robotniczych 
wprowadzono mimo sprzeciwu właścicieli kamienic i gruntów. Według władz dekret 
miał ułatwić realizację planów urbanistycznych związanych z odbudową i rozbudową 
miasta zniszczonego w czasie wojny. W istocie był manifestacją nowego ładu, jaki za-
prowadzano w Polsce. W tym duchu poszła także ustawa o nacjonalizacji przemysłu 
z 1945 roku. Zanim weszła w życie, większe stołeczne przedsiębiorstwa zostały przejęte 
na własność państwa przez rady zakładowe. W 1947 roku ukazał się dekret o katastrze 
gruntowym i budynkowym oraz zarządzenie prezesa Rady Ministrów o obowiązku zgła-
szania wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz przekazywania materiałów 
geodezyjnych do państwowych składnic. Zmiany szły szerokim frontem.

Państwowe zwycięża
W 1947 roku w stołecznej geodezji nastąpiła reorganizacja – Wydział Pomiarów, 

jako instancja nadrzędna, powrócił do Zarządu Miejskiego, natomiast w BOS zostało Biu-

ro Pomiarów (samo BOS zlikwidowano w 1951 roku). 
W 1948 roku z uwagi na niskie płace z Biura odeszło 
wielu geodetów. W 1949 roku pojawił się zatem po-
mysł włączenia tej jednostki w struktury świeżo po-
wstałego Państwowego Przedsiębiorstwa Miernicze-
go. Nie było to na rękę Zarządowi Miasta. Obawiano 
się, że w ten sposób stolica zostanie pozbawiona jed-
nostki geodezyjnej potrzebnej do obsługi ważnych za-
dań. W wyniku rozmów prowadzonych w Głównym 
Urzędzie Pomiarów Kraju zdecydowano o przekształ-
ceniu Wydziału w przedsiębiorstwo miejskie. Finałem 
było powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Geode-
zyjnego, czyli WPG. Zasilili je pracownicy Biura Pomia-
rów, z których część była zatrudniona w nim jeszcze 
przed wojną. Dlatego przyjmujemy, że korzenie War-
szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego sięgają 
o wiele głębiej niż oficjalny rodowód. A nasze dalsze 
odwołania do Lindleyów też są, jak widać, nieprzy-
padkowe.

Pierwsze powojenne lata w warszawskiej geo-
dezji charakteryzowało zatem z jednej strony stwo-
rzenie dwóch dużych ośrodków geodezyjnych sku-
pionych w magistracie i BOS, z drugiej – odradzanie 
się przedwojennych prywatnych biur mierniczych 
przysięgłych. Zmiany, jakie nastąpiły na przełomie 
lat 40. i 50., wynikały zarówno z potrzeb gospodar-
czych, jak i przyjętych wówczas rozwiązań politycz-
nych. Nie bez znaczenia był też fakt zwiększenia 
w 1951 roku obszaru administracyjnego Warszawy 
z 14 tys. do 45 tys. hektarów. W geodezji widać było, że administracja nie radzi sobie 
z wykonawstwem i że następuje rozdzielanie administracji i planowania od produkcji. 
Do obsłużenia wielkich inwestycji potrzebne były duże wyspecjalizowane jednostki 
produkcyjne. Nadrzędnym celem była jednak likwidacja prywatnej przedsiębiorczości, 
w tym biur mierniczych przysięgłych. Wtedy to powstały pierwsze w Polsce państwo-
we przedsiębiorstwa geodezyjne. W 1949 roku utworzono Państwowe Przedsiębior-
stwo Miernicze (od 1951 r. Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze), a rok 
później Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Kartografii oraz Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne.

Karta prezentująca geodezyjne prace 
pomiarowe i kameralne w Warszawie 
z albumu, który W.H. Lindley otrzymał 
z okazji ćwierćwiecza współpracy 
z Zarządem Kanalizacji i Wodociągów

Plan Warszawy z 1935 r. wykonany 
przez Dział Regulacji i Pomiarów 
Zarządu Miasta
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Dzieje Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego od 1950 do 2000 roku obszer-
nie przedstawiliśmy w „Monografii” wydanej z okazji 50-lecia. Ograniczymy się za-
tem do przypomnienia tylko najważniejszych faktów z tamtego okresu. W ciągu pół-
wiecza przez naszą firmę przewinęło się ponad 4300 pracowników. Zaczynaliśmy od 
107 osób w 1950 roku, by w szczytowym okresie zatrudniać niewyobrażalną dzisiaj licz-
bę 1143 pracowników (1980 r.). Do 1990 roku przedsiębiorstwo miało dziewięciu dyrek-
torów i przeszło kilka znaczących reorganizacji. 

W 1953 roku przejęliśmy od Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego 
100-osobową załogę (wraz ze sprzętem i lokalem), a cztery lata później Składnicę Map 
i Dokumentów Geodezyjnych z Wydziału Geodezyjnego Prezydium Rady Narodowej. 
Przez kilkadziesiąt lat pełniliśmy więc funkcje dzisiejszego ośrodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej. W 1967 roku przy WPG powstał Zespół Uzgodnień Dokumenta-
cji Projektowej, popularnie zwany ZUD-em. 

W latach 70., w związku z rozszerzeniem działalności na obszar całego woje-
wództwa stołecznego, utworzyliśmy oddziały terenowe w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Piasecznie i Grodzisku Mazowieckim. W 1980 roku w przedsiębiorstwie było 
aż 31 pracowni produkcyjnych i kilka działów wspomagających. 

Narasta kryzys
Lata 80. to jednak głównie zjazd po równi pochyłej. Permanentny kryzys gospo-

darczy, połowiczne reformy, ciągłe kłopoty zaopatrzeniowe i biurokracja skutkowa-
ły zastojem technologicznym, apatią załogi i pauperyzacją branży. Od 1986 roku aż do 
początku lat 90. hamulcem skutecznie blokującym wzrost płac w przedsiębiorstwach 
państwowych był tzw. popiwek, czyli podatek od ponadnormatywnych wypłat wyna-

grodzeń. Skutecznie zniechęcało to ludzi do zwiększonego wysiłku i pracy w firmie. Geo-
deci z długoletnim stażem odchodzili z przedsiębiorstwa. W okresie 1980-89 zatrudnie-
nie w WPG spadło prawie o połowę. O kolejne 50% zmalało w następnych kilku latach, 
gdy dały znać o sobie skutki wprowadzenia planu Balcerowicza z 1990 r. Pakiet 10 ustaw 
rewolucjonizował wtedy życie gospodarcze w Polsce. Odtąd państwowe przedsiębior-
stwa mogły bankrutować, gdy okazały się nierentowne, zniesiono też preferencje dla 
nich np. w dostępie do kredytów, zaczęto jednakowo opodatkowywać wszystkie pod-
mioty działające na rynku, a popiwek stał się drastycznym narzędziem do zdławienia  
hiperinflacji (ponad 600% w latach 1989-90).

Na dodatek na początku lat 90. jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać pry-
watne firmy. Przedsiębiorstwo stanęło wtedy przed największym wyzwaniem w swo-
jej dotychczasowej historii. Marne perspektywy i niskie zarobki, w nadal przecież pań-
stwowym WPG, nie były konkurencją dla swobody działania i wyższych płac, które stały 
się udziałem nowo powstałych firm. Z WPG odeszło wtedy wielu wartościowych pra-
cowników, którzy zakładali własne, choć nie zawsze geodezyjne, interesy. 

Na zakręcie
W obliczu takiego obrotu sprawy kierownictwo przedsiębiorstwa nie stało jed-

nak z założonymi rękami. Przede wszystkim musiało stawić czoła zjawisku nieznane-
mu wcześniej na rynku, czyli konkurencji, i w szybkim tempie nauczyć się nowych reguł 
gry, w których kryterium generowania zysku jest podstawą. Konieczne było zaciska-
nie pasa i przeprowadzenie bolesnych zmian. Nie wystarczało już czekać, aż ktoś odej-
dzie z przedsiębiorstwa, trzeba było redukować załogę, by struktura firmy odpowia-
dała zmniejszonym zadaniom. Musieliśmy się wtedy rozstać z wieloma ludźmi, choć 
niektórzy z nich przepracowali z nami kilkadziesiąt lat. Trzeba było zlikwidować kilka 
pracowni i działów oraz sprzedać zbędny majątek. W końcu należało też przestać pa-
trzeć przez palce na zdarzające się brak dyscypliny i niską jakość wykonywanych opra-
cowań. Ale terapia szokowa zastosowana w pierwszej połowie lat 90. nie była przecież 
tylko pochodną reformy Balcerowicza. Wraz ze zmianami, jakie następowały w Pol-
sce po reformie ustrojowej z 1989 roku, najistotniejsze stało się znalezienie odpowie-

Od państwowego  
do prywatnego 

Podpis pod zdjęcie

Pokazowy pomiar urządzeń podziemnych z zastosowaniem 
wykrywacza i chorągiewek (koniec lat 60.)

DYrEKtorZY WPG 
Władysław Kępiński 1950-56 
Czesław Wyszogrodzki 1956-57 
Bolesław Cybulski 1957-62 
Jerzy Pomaski 1962-64 
Aleksander Husak 1964 
Wacław Kłopociński 1964-78 
Włodzimierz Balcerek 1978-85 
Jan Dziekan 1986-88 
Tomasz Rybicki 1988-91 
Ryszard Brzozowski 1991-96 WPG,  
od 1995 r. WPG S.A.

Na budowie Dworca Centralnego 
(początek lat 70.) 

Z okazji 15-lecia WPG zorganizowano uroczystą akademię 
(1965 r.)
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dzi na pytanie: jakim przedsiębiorstwem 
ma być WPG w nowej gospodarczej rze-
czywistości? Czy miejskim przedsiębior-
stwem zarządzającym państwowym zaso-
bem i wykonującym zadania wyznaczane 
przez administrację miasta? Czy może 
raczej samodzielną prywatną firmą, nie-
związaną z administracją i realizującą 
włas ną koncepcję rozwoju? 

Prywatyzacja
W 1991 roku, kiedy zapadały de-

cyzje istotne dla przyszłości WPG, okaza-
ło się, że pierwszy wariant trudno byłoby 
urzeczywistnić. Nowy model gospodarczy 
dość wyraźnie odseparował służbę geode-
zyjną (administrację) od sfery wykonawczej. Jedyną drogą pozostała zatem prywatyza-
cja przedsiębiorstwa. Do podjęcia tego kroku trzeba było najpierw przekonać załogę, 
a potem spełnić liczne wymagania formalne i finansowe. 

Proces prywatyzacji nie zakończył się więc 9 listopada 1995 roku, kiedy to Zgro-
madzenie Organizacyjne WPG S.A. powołało spółkę akcyjną. Dopiero rok później pod-
pisano umowę pomiędzy wojewodą warszawskim, reprezentującym Skarb Państwa, 
a Zarządem WPG S.A. o oddaniu mienia państwowego WPG do odpłatnego korzystania 
przez spółkę akcyjną. Podpisanie aktu notarialnego o przeniesieniu włas ności i ustano-
wieniu hipoteki nastąpiło 14 kwietnia 2000 roku, a cały proces zakończył się wreszcie 
1 stycznia 2006 roku, kiedy spółka wpłaciła ostatnią ratę kapitałową na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu wykupu majątku państwowego WPG. 

Jednak na własny rachunek spółka akcyjna zaczęła pracować już od 30 września 
1996 roku. Jednym z pierwszych posunięć było zreorganizowanie struktury przedsiębior-
stwa. Zlikwidowano małe pracownie i stworzono duże zespoły: Wschód, Zachód, Północ, 
Południe oraz uruchomiono Pracownię Zastosowań Numerycznych. Niezbędne okazało 
się zawarcie zbiorowego układu pracy, który był kompromisem pomiędzy interesami pra-
cowników reprezentowanymi przez związki zawodowe a możliwościami spółki.

Dobra decyzja
Transformacja państwowego przedsiębiorstwa WPG wieńczyła wielki wysiłek 

wąskiej grupy ludzi, którzy wierzyli w to, że może być lepiej. Nie bez powodu wracamy 
w tym miejscu do zdjęcia zamieszczonego w „Monografii 1950-2000”: jest początek 
października 1991 roku, w drodze na Targi Intergeo ’91 zatrzymała się grupka mężczyzn. 
Na parkingu przy zajeździe w austriackim Innsbrucku stoją od lewej: Wacław Kłopociński 
(emerytowany dyrektor WPG pełniący funkcję doradcy dyrektora), Ryszard Brzozowski 
(dyrektor WPG) i Jacek Uchański (wicedyrektor). Kilkuosobowa kadra zarządzająca WPG 
po raz pierwszy wzięła wtedy udział w największej na świecie imprezie wystawienniczej 
z zakresu geodezji i geoinformatyki. Skonfrontowanie własnych wyobrażeń o biznesie 
geodezyjnym z tym, co na Intergeo pokazywała technologiczna czołówka, utwierdziło 
wszystkich w przekonaniu, że jeśli WPG ma być nowoczesną firmą, to należy wziąć spra-
wy w swoje ręce. Podjęte wówczas postanowienie po kilku latach doprowadziło do po-
wstania spółki akcyjnej.

Dzisiaj, spoglądając z dość odległej już perspektywy, można stwierdzić, że po-
czątek lat 90. to walka o być albo nie być naszej firmy, a przeprowadzona wtedy kuracja 
wstrząsowa była nieodzowna. Gdyby nie ona, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyj-
ne istniałoby dzisiaj tylko w zapiskach historycznych.

Przemierzając stolicę, trudno znaleźć miejsce, którego nie mierzyli kiedyś geodeci 
z WPG. Przypomnijmy w telegraficznym skrócie tylko te najważniejsze prace, zaczynając 
od podstawy, czyli osnów. Od chwili powstania przedsiębiorstwo zajmowało się zakła-
daniem, pomiarem i aktualizacją stołecznych osnów (w latach 70. i 80. także na obsza-
rze całego województwa warszawskiego). Zastabilizowany na ulicy punkt z metalową 
głowicą czy wystający ze ściany budynku reper to niechybnie świadectwo roboty, jaką 
wykonali nasi ludzie. Rozbudowa sieci triangulacyjnej trwała bowiem aż do 1971 roku, 
a poligonowej – do 1980 roku. Lata 50. to także wielkie przedsięwzięcie związane z za-
łożeniem i pomiarem sieci wysokościowej. Łącznie założyliśmy wtedy 4600 punktów 
osnowy na terenie miasta. Wydzielona do tych zadań pracownia odpowiadała również 
za sieci realizacyjne. Zakładaliśmy osnowy m.in. na potrzeby budowy Pałacu Kultury 
i Nauki, Trasy Łazienkowskiej i wszystkich zbudowanych po wojnie mostów przez Wisłę. 
Największym wyzwaniem lat 80. było zaprojektowanie i pomierzenie sieci dla pierwszej 
linii metra. Tę pracę doceniono w sposób szczególny, w 1988 roku zostaliśmy za nią uho-
norowani Nagrodą II Stopnia w Dziedzinie Geodezji i Kartografii przyznaną przez mini-
stra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Mapa miasta
Podstawowym „produktem” przedsiębiorstwa w latach 1950-2000 i głównym 

materiałem kartograficznym dla każdego geodety była i jest mapa miasta. Początki 
tego typu opracowań sięgają w Warszawie planów lindleyowskich, czyli końca XIX wie-
ku. W okresie międzywojennym zasadniczym materiałem były: mapa sytuacyjna wy-
konywana w skali 1:500, mapa sytuacyjno-wysokościowa (1:1000), a także mapy tras 
ulic (1:250). W latach 50. zadecydowano o prowadzeniu mapy w skali 1:1000, nato-
miast map jednostkowych do celów projektowych i prawnych – w skali 1:500, choć nie 
zrezygnowano z prowadzenia tras ulic. W rezultacie te same rejony stolicy mogły być 
pokryte nawet czterema różnymi mapami. Nastręczało to wiele kłopotów zarówno in-
westorom, jak i administracji oraz wykonawcom pomiarów. Po wielu latach – dzięki 
nieustannym staraniom i naciskom kierownictwa WPG – udało się ten bałagan upo-
rządkować. W 1971 roku wydano „Zasady zakładania i prowadzenia mapy m.st. War-
szawy”, które później stały się także podstawą opracowania przez Główny Urząd Geo-
dezji i Kartografii odpowiedniej instrukcji technicznej. Odtąd w Warszawie operowano 
tylko dwiema skalami mapy zasadniczej (1:500 – tereny inwestycyjne, 1:1000 – po-
zostałe) oraz – co najistotniejsze – rozdzielono jej treść na warstwy tematyczne (da-
jąc tym samym podstawy do budowy systemu informacji o terenie). Można było już 
odejść od prowadzenia tras ulic, które w 1978 roku zaczęto wycofywać z zasobu. 

Znakomita większość map, które obecnie znajdują się w Miejskim Ośrodku Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, to dzieło naszych pracowników. W latach 
50. i 60. w przedsiębiorstwie funkcjonowały cztery pracownie zajmujące się wyłącznie 
pomiarami szczegółowymi i ewidencją gruntów. W okresie późniejszym zostały tylko 
dwie z nich, ale za to w ramach porozumienia zawartego z miastem do wydziału geode-
zji każdej z dzielnic oddelegowaliśmy dwóch-trzech naszych pracowników do obsługi 

2000 r. Podpisanie aktu notarialnego 
o przeniesieniu własności, 
z lewej wiceminister skarbu 
Aldona Kamela-Sowińska, z prawej 
wiceprezes ds. ekonomicznych 
Elżbieta Mitraszewska i prezes Ryszard 
Brzozowski

W drodze na Intergeo (Innsbruck 1991 r.) 

Spacerkiem  
po Warszawie

Budowa wieży triangulacyjnej (lata 50.)

Budowa Ściany Wschodniej 
w Warszawie (połowa lat 60.) 
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ewidencji gruntów. Samymi pomiarami sytu-
acyjno-wysokościowymi i opracowywaniem 
map zasadniczych zajmowały się pracownie 
produkcyjne.

Geodezyjna obsługa inwestycji
Bez wątpienia od samego początku wi-

zytówką przedsiębiorstwa i oczkiem w głowie 
kolejnych dyrektorów firmy była geodezyjna 
obsługa inwestycji. Najdokładniej wykona-
na osnowa czy najlepiej zrobiona mapa nie 
przynosiły bowiem tyle satysfakcji zawodo-
wej i finansowej, co zbudowany dzięki nasze-
mu wysiłkowi nowy most, dom czy zakład. 
Braliśmy udział w realizacji prawie wszystkich 
wielkich stołecznych inwestycji: od Pałacu 
Kultury i Nauki, Miejskiej Dzielnicy Mieszka-
niowej i Starego Miasta począwszy, poprzez 
Hutę Warszawa, Służewiec Przemysłowy, osiedla mieszkaniowe (m.in. na Bródnie, Go-
cławiu i Ursynowie), po trasy wylotowe (Wisłostradę, Trasę Łazienkowską, Trasę Toruń-
ską), Dworzec Centralny, Zamek Królewski i Bibliotekę Narodową. Z późniejszych inwe-
stycji wspomnieć trzeba obsługę budowy metra, terminalu lotniska Okęcie, biurowców 
Fim Tower i Reform Plaza w Śródmieściu, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Po-
wiślu czy wreszcie Trasy AK i mostu Świętokrzyskiego. „Dotknęliśmy” każdego z tych 
miejsc i setek innych. I jesteśmy z tego dumni, bo to był kawał dobrej roboty. 

Pomiary odkształceń i przemieszczeń
Szczególnym polem do pokazania kunsztu geodezyjnego są pomiary odkształ-

ceń i przemieszczeń. W procesie inwestycyjnym lub w czasie eksploatacji obiektów 
inżynierskich niejednokrotnie występuje potrzeba skontrolowania geometrii budowli 
lub zbadania jej wpływu na sąsiednie obiekty. Superprecyzyjne pomiary pozwalają na 
określenie wielkości ugięcia dźwigara mostu, belki podsuwnicowej czy przemieszcze-
nia ściany budynku. W swej historii wykonywaliśmy setki tego rodzaju zleceń wynika-
jących zarówno z samego toku inwestycyjnego lub kontroli stanu obiektu, jak i z uwa-
gi na wystąpienie niespodziewanych zagrożeń. Mierzyliśmy odkształcenia zbiorników 
gazu przy ul. Zabranieckiej, osiadanie murów Zamku Królewskiego i Arkad Kubickiego, 
przemieszczenia budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Łazienkow-
skiej i tunelu I linii metra, odkształcenia nieistniejącego już masztu radiowego w Gą-
binie, swego czasu najwyższej budowli na świecie. Nasi inżynierowie badali ugięcia 
dźwigarów mostu Poniatowskiego i mostu Syreny oraz geometrię wiaduktów i esta-
kad przy Dworcu Centralnym. W latach 90. pojawiło się z kolei wiele zleceń na badanie 
przemieszczeń i osiadań związanych z głębokimi wykopami wykonywanymi przy budo-
wie wieżowców w gęstej śródmiejskiej zabudowie. Sienna Tower, Atrium, Warszawskie 
Centrum Finansowe, biurowiec TP S.A. – to tylko niektóre z obsługiwanych przez nas 
obiektów.

Fotogrametria
Klasyczne metody pomiaru odkształceń uzupełniano metodami fotogrametrycz-

nymi, jak chociażby przy badaniu elewacji budynków Narodowego Banku Polskiego czy 
Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Od tego typu zleceń rozpoczęła właśnie swą 
działalność utworzona w 1965 roku Pracownia Fotogrametrii. Przez wiele lat specjalizo-
wała się głównie w opracowaniach z dziedziny fotogrametrii naziemnej. Z czasem bada-
nia odkształceń kominów czy suwnic zostały wyparte przez pomiary dla celów architek-

tonicznych. Pracownia realizowała liczne zamówienia na inwentaryzacje zabytkowych 
obiektów na terenie całego kraju. Były to m.in. kamienice w Toruniu i Zamościu, orga-
ny w Leżajsku, Pelplinie i kościele św. Anny w Warszawie, kamienice przy placu Trzech 
Krzyży, ulicy Brackiej i Kopernika w Warszawie, kościół w Żyrardowie, Zamek Królewski 
w Warszawie, mury obronne w Trzcińsku-Zdroju (woj. zachodniopomorskie) czy drew-
niany kościółek w Grębieniu (woj. łódzkie) opracowany w 1998 r. już w wersji cyfrowej 
Od 1972 roku asortyment prac rozszerzył się o fotogrametrię lotniczą. 

Pierwszym dużym zadaniem, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania, 
było wykonanie w 1972 roku mapy w skali 1:500 dla projektu Trasy Toruńskiej. Zdjęcia 
zrobiono wtedy z helikoptera, do zagęszczenia osnowy wykorzystano aerotriangula-
cję analityczną, a do obliczeń wprzęgnięto komputer Odra 1204. Warto tu wspomnieć 

Pracownia Fotogrametrii. Wielkie 
urządzenie z pokrętłami to autograf 
analogowy Stereometrograph F, 
Carl Zeiss Jena (początek lat 80.)

Pomiary fotogrametryczne z helikoptera 
wykonane przez WPG posłużyły 
do zaprojektowania zegara na szczycie 
Pałacu Kultury i Nauki (1999 r. )

„Pamiątka z wojska”, 
czyli Mirosław 
Stasiewicz (z prawej), 
Andrzej Kukawka 
(z lewej) i Wojciech 
Sikora na budowie 
Giełdy Papierów 
Wartościowych 
(koniec lat 90.) 
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Z przeglądu zadań z naszego dorobku wynika, że wielokrotnie byliśmy 
stymulatorem zmian technologicznych i organizacyjnych w polskiej 
geodezji oraz pomysłodawcami lub współautorami pewnych koncep-
cji, które znalazły szersze zastosowanie. Przykładem mogą być rozwią-
zania zmierzające do zautomatyzowania całego procesu prowadzenia 
ewidencji gruntów. 

Informatyzacja ewidencji gruntów
I tak w październiku 1968 roku wprowadziliśmy do produkcji 

komputer GEO 2, co pozwoliło wyeliminować obliczanie powierzchni 
działek mało precyzyjną metodą graficzną. Przy naszym współudziale 
w połowie lat 70. powstał także system do automatycznego przetwa-
rzania danych i wyrównania powierzchni działek ewidencyjnych o na-
zwie EWA 1, jego udoskonalona wersja (EWA 2) znalazła zastosowanie 
w przedsiębiorstwie w 1989 roku. W 1994 roku wspólnie z wrocławską 
firmą Biprogeo opracowaliśmy technologię tworzenia mapy numerycz-
nej pod nazwą DIGMAPA, którą wykorzystaliśmy do zrobienia mapy 
pasa metra w Warszawie. Warto wspomnieć, że pierwsza numeryczna 
mapa obejmowała stację Śródmieście.

Koniec lat 90. to z kolei zadania związane z opracowaniem systemu informatycz-
nego do obsługi katastru wielozadaniowego. Wtedy bowiem władze geodezyjne zaczę-
ły planować przekształcenie ewidencji gruntów i budynków w rejestr, który pełniłby nie 
tylko funkcję wykazu gruntów i władających. Wraz z Biprogeo stworzyliśmy pierwszy 
moduł dla takiego systemu obsługujący ewidencję gruntów – INTERSEG. Rozpoczęliśmy 
też prace nad własnym systemem o nazwie WuPeG. Jego rozwój był już na tyle zaawan-
sowany, że program wziął udział, wraz z innymi krajowymi systemami, w testach prze-
prowadzonych na zlecenie miasta w połowie lat 90. 

Byliśmy także inicjatorami zmian związanych z formalną stroną prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków. Na przykład w 1967 roku opracowaliśmy wzorzec ope-
ratu, który później obowiązywał w państwowym zasobie geodezyjnym, a w drugiej po-
łowie lat 70. uczestniczyliśmy w tworzeniu zasad odnawiania i prowadzenia ewidencji 
dla potrzeb m.st. Warszawy. 

Doskonalenie mapy miasta
Inicjatywy naszych pracowników poparte ich wieloletnim doświadczeniem nie-

jednokrotnie przyczyniły się do powstania nowatorskich rozwiązań w sferze technolo-
gii i organizacji pracy. W końcu lat 60. prowadziliśmy próby opracowania map tras ulic 
z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i stanowisk podwyższonych. Entuzjastą metody 
podwyższonych stanowisk był ówczesny dyrektor WPG Wacław Kłopociński. To m.in. 
dzięki naszym wieloletnim staraniom i licznym propozycjom w grudniu 1967 roku Prezy-
dium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało uchwałę mówiącą o obowiązku zgłasza-

Inicjatywyo ekonomicznych efektach takiego rozwiązania. Koszt opracowania 22- kilome-
trowego odcinka trasy był o 20% niższy aniżeli przy zastosowaniu tradycyjnych 
metod, a czas wykonania o 40% krótszy. W kolejnych latach pojawiały się na-
stępne zlecenia związane z opracowaniem map na podstawie zdjęć lotniczych, 
jak chociażby dla Łuku Siekierkowskiego, dzielnicy Wola, Serocka, Jabłon ny, Za-
kroczymia, Grodziska Mazowieckiego. Koniec lat 80. i początek 90. charakte-
ryzował się brakiem zleceń na tego typu prace i zapaścią fotogrametrii, która 
dotknęła wszystkie przedsiębiorstwa w kraju. Brak krajowych zleceń rekom-
pensowano pracami eksportowymi na potrzeby kontraktów w Libii i Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie był to także okres wchodzenia 
w zupełnie nowe, w pełni cyfrowe technologie.

W 1995 roku Pracownia Fotogrametrii odrodziła się jako Pracownia Za-
stosowań Numerycznych. W końcu lat 90. wykonaliśmy cyfrową mapę Lipna 
metodą kombinowaną, w której autograf wspomagany był przez komputer. Po-
czynione w tym czasie inwestycje w oprogramowanie, komputery i szkolenie 
pracowników pozwoliły na opanowanie produkcji ortofotomapy i mapy w tech-
nologii 3D. Kończyliśmy rok 2000, mając doświadczenia z realizacji takich pro-
jektów, jak ortofotomapa Narwiańskiego Parku Narodowego, ortofotomapa 
i  numeryczny model terenu obiektów „Wisła” i „Dunajec” wykonane w ramach 
pilotażu Topograficznej Bazy Danych (142 arkusze w skali 1:10 000, powierzch-
nia 2897 km2) czy opracowania 3D dla budynków ambasady amerykańskiej.

Ewidencja gruntów
Stałym zadaniem zlecanym naszej firmie przez miasto były prace przy 

zakładaniu, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów. Już w 1951 roku 
w związku z powiększeniem obszaru Warszawy Wydział Pomiarów zlecił przedsiębior-
stwu założenie ewidencji dla nowo przyłączonych terenów. Zakładanie ewidencji dla 
miasta zakończyliśmy w 1971 roku. W następnych latach wykonywaliśmy z kolei jej… 
odnowienie. Także lata 80. i 90. przyniosły duże tego typu zamówienia z warszawskich 
gmin. Przez kilkadziesiąt lat żmudna i mało dochodowa praca stanowiła jednak stałe 
i pewne zajęcie dla sporej grupy naszych pracowników. 

W 1993 roku WPG na zlecenie Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Wojewódzkiego przygotowało „Atlas Wo-
jewództwa Warszawskiego” – jedyne do 
tej pory kompleksowe kartograficzne 
opracowanie dla województwa. 120 map 
atlasu stanowi bogaty zbiór informacji 
na temat gospodarki, demografii, środowi-
ska przyrodniczego. 

Na budowie „Babka Tower”, pierwszego 
warszawskiego budynku mieszkalnego 
o wysokości ponad 100 m (koniec lat 90.)

Plany Pałacu 
Kultury i Nauki 
na tle mapy 
ewidencji gruntów 
(stan zabudowy 
z okresu 
przedwojennego)

Pierwszy pecet w firmie – Sigma XT/AT
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nia i dokonywania pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów bu-
dowlanych. Utworzono wtedy Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, krócej ZUD, który mógł zapanować nad niekontro-
lowanym wcześniej układaniem przewodów przez firmy siecio-
we. W efekcie mapa zasadnicza stała się bardziej wiarygodna i do 
minimum ograniczono przypadki, w których nowo wybudowa-
ne urządzenia podziemne nie znalazłyby się na miejskiej mapie. 
Stworzony wówczas system nakładkowy, rozwarstwiający treść 
mapy, funkcjonuje do dzisiaj: w wycofywanych z użycia mapach 
analogowych – w postaci foliowych nakładek, a w mapach nume-
rycznych – w formie warstw. Co ważne, szefem ZUD był przedsta-
wiciel WPG, a warszawskie doświadczenia zostały na początku 
lat 70. skopiowane w innych miastach. W 1976 roku opracowali-
śmy z kolei zasady zakładania i prowadzenia mapy województwa 
stołecznego, władze planowały bowiem wykonanie do 1985 roku 
mapy zasadniczej dla obszaru całego ówczesnego województwa.

Badania i kształcenie
Byliśmy jednym z niewielu, jeśli nie jedynym przedsię-

biorstwem geodezyjnym, które utworzyło własny Zespół Badań 
i Doś wiadczeń. Jednostka ta zajmowała się m.in. przygotowywa-
niem warunków technicznych dla wykonania nietypowych za-
dań, prowadzono tam studia nad kierunkiem rozwoju inwesty-
cji geodezyjnych, przygotowano technologię automatycznego 
kreślenia mapy, która z powodzeniem była stosowana w firmie 
w końcu lat 70. Prowadziliśmy także prace studialne na zlecenie 
różnych instytucji, m.in. Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budow-
nictwa Komunalnego oraz Ministerstwa Gospodarki Terenami 
i Ochrony Środowiska. Koniec lat 80. to faktyczne zaprzestanie 

W 1994 r. koszt wykonania arkusza mapy 
numerycznej bez pomiaru aktualizacyj-
nego (skala 1:500) w ramach dużego 
zlecenia wynosił ok. 28 mln zł (2800 zł 
po uwzględnieniu denominacji złotego). 
Składało się na to:
» wypożyczenie pierworysu i nakładek 

mapy z WGiGG – 211 tys. zł
» wypożyczenie operatów obrębowych  

– 6% wartości zlecenia
» skanowanie pierworysu i nakładek  

– 600 tys. zł
» opracowanie numeryczne treści  

mapy – 25 mln zł
» wyplotowanie arkusza mapy  

– 700 tys. zł
Koszt wykonania podobnego arkusza 
w 2010 r. waha się od 5 do 10 tys. zł.

działalności zespołu. Dopiero w 1992 roku reaktywowano go jako Zespół Badań i Wdro-
żeń. Przez wiele lat skupiał się on na wprowadzaniu i rozwijaniu informatycznych narzę-
dzi i systemów przydatnych w zastosowaniach geodezyjnych. Warto tu wymienić syste-
my: DIGMAPA, INTERSEG, WuPeG.

W sferze kształcenia trudną do przecenienia rolę odegrał nasz Zakładowy Ośro-
dek Informacji Technicznej i Ekonomicznej utworzony w czerwcu 1966 roku. Zajmował 
się on gromadzeniem i udostępnianiem książek, czasopism, literatury fachowej, ogólnie 
– upowszechnianiem informacji technicznych. Na potrzeby wszystkich miejskich przed-
siębiorstw geodezyjnych w kraju wydawał m.in. „Komunikaty Informacyjne”, które za-
wierały aktualne przepisy, przegląd wydarzeń, opis nowych technologii itp. Przed epoką 
komputerów i internetu było to poręczne i łatwo dostępne źródło fachowych informa-
cji. Dzisiaj, gdy królują rozwiązania sieciowe, nie ma potrzeby utrzymywania zakładowej 
biblioteki czy własnego wydawnictwa. Jednak podobne działania prowadzimy nadal, 
choć w zupełnie innej formie. Zmiany wymogła technologia i nowe reguły gospodarcze, 
natomiast kierunek pozostaje nadal ten sam – stały rozwój przedsiębiorstwa. Naszym 
celem, tak jak w czasach, gdy firmą kierował Wacław Kłopociński, jest być w czołówce 
krajowych przedsiębiorstw. 

Wacław Kłopociński (1911-97), dyrektor 
WPG (1964-78), niestrudzony innowator, 
prezes SGP (1955-59, 1962-66), autor 
pięciu książek i licznych publikacji 
na temat geodezji

Odchodzące 
dziś do lamusa 
nakładki foliowe 
były w latach 
70. prawdziwą 
rewolucją
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POCZĄTEK XXI WIEKU

Na własny rachunek

Ludzie

Finanse

Wizyty i współpraca

Dla ogółu

Po pracy
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Pod względem potencjału i wyników finanso-
wych WPG S.A. nie odbiega obecnie od naj-
większych tego typu firm w Europie Zachodniej. 
O sukcesie decyduje splot wielu czynników. To 
kwestia zarządzania, dyscypliny finansowej, sta-
łego rozszerzania pola działania, wreszcie połą-
czenia doświadczenia starych pracowników z in-
wencją młodych.

Gdy przeglądamy kroniki WPG sprzed kil-
kudziesięciu lat, widzimy przedsiębiorstwo pra-
wie samowystarczalne. W latach 80. w części 
tzw. nieprodukcyjnej (m.in.: kadry, dział socjalny, 
finansowy, prawny) zatrudnionych było kilkaset 
osób. Dzisiaj nikogo nie stać na to, żeby 1/3 zało-
gi nie zajmowała się produkcją. Dyscyplina finan-
sowa i skoncentrowanie jak największej liczby 
pracowników na sprawach produkcji są podsta-
wą działania. Część dawnych problemów rozwiązały oczywiście komputery i oprogra-
mowanie, eliminując wiele zbędnych czynności i pozwalając zmniejszyć zatrudnienie 
i koszty. Jeśli awarii ulegnie tachimetr, samochód lub komputer, oddajemy go po prostu 
do naprawy w odpowiednim serwisie. Dawniej mieliśmy dział zajmujący się naprawą 
i konserwacją sprzętu geodezyjnego. Niektórzy pamiętają zapewne, że produkował on 
także wykrywacze urządzeń podziemnych. Inny przykład: salonik, który kiedyś mieścił 
się na parterze naszej siedziby i w którym sprzedawaliśmy drobny sprzęt geodezyjny. 
Rachunek ekonomiczny wykazał, że należy go zlikwidować, choć była to sympatyczna 
wizytówka firmy. Niestety, sentymenty musimy odłożyć na bok, bo na zewnątrz obo-
wiązują twarde prawa wolnego rynku.

Rozpoczęcie działalności pod szyldem spółki akcyjnej nie oznaczało zbudowania 
firmy od zera. W 1996 roku trzeba było bowiem wziąć na siebie cały bagaż pozostawio-
ny przez poprzedni system. Nie tylko przebogatą historię i wielkie dokonania poprzed-
ników. Częścią tej spuścizny była także zaniedbana kamienica, stare biurka w pokojach, 
przestarzały, psujący się sprzęt i zdezelowane samochody. Była nią również sfrustrowa-
na i podzielona załoga z dwoma związkami zawodowymi i ich ambicjami. W spadku po-
zostały przyzwyczajenia wyniesione z poprzedniej epoki, nie najlepsza dyscyplina, we-
wnętrzne animozje. Trzeba było dać sobie z tym radę. 

Powoli zmienialiśmy więc firmę i zmienialiśmy siebie. Nie ma już planów narzu-
canych przez zjednoczenie, bonów śniadaniowych dla polowców i złotych dewizowych, 
za które raz na parę lat można było kupić porządny sprzęt. Dzisiaj sami decydujemy 
o tym, jakie projekty realizujemy, co kupujemy i kogo zatrudniamy. Ale z drugiej strony 
przed drzwiami nie ma też kolejki klientów, od których kiedyś trzeba się było oganiać. 
Ważne jest każde zlecenie i każdy kontrahent. Prawie 20-milionowa sprzedaż odnoto-
wywana w kilku ostatnich latach jest najlepszym potwierdzeniem tego, że udało nam 
się przeistoczyć mało sterowne państwowe przedsiębiorstwo w nowoczesną spółkę.

Na własny rachunek

Przegląd dekady 2000-2010 nieprzypadkowo zaczynamy od statystyki zatrudnienia. 
Podstawą działania są nasi pracownicy. Ludzie dobrze wykształceni, umiejący dostoso-
wać się do różnych wymagań i otwarci na nowe technologie. Pierwszy rok działalnoś-
ci w formie prywatnej spółki kończyliśmy, mając 252 pracowników. W drugiej połowie 
dekady było to 140-160 osób. Charakterystyczne, że w latach 1999-2004 odsetek ludzi 
młodych (w wieku do 30 lat) wzrósł z 21 do 40%. Jednocześnie przybyło pracowników 
z przedziału wiekowego 31-40 lat (od kilku lat grupa ta stanowi 21-23% ogółu zatrudnio-
nych). Jedna trzecia załogi to osoby powyżej 50. roku życia.

Więcej inżynierów i kobiet
Zauważalny na początku dziesięciolecia znaczny wzrost liczby pracowników 

z wyższym wykształceniem także się ustabilizował. W latach 2001-05 ich odsetek wy-
nosił ok. 64%, a w końcu dekady – 61%. Przeważają oczywiście absolwenci studiów 
geodezyjnych (ponad 83%). Kolejne miejsca zajmują osoby po studiach ekonomicznych 
(11%) i informatycznych (5%). Około 1/3 załogi stanowią pracownicy z wykształceniem 
średnim. W produkcji nie zatrudniamy już osób z wykształceniem podstawowym. Cha-
rakterystyczny dla ostatnich lat jest rosnący udział kobiet w życiu przedsiębiorstwa. 
W 2005 roku ich liczba po raz pierwszy w naszej historii była większa od liczby panów. 
Nie mniej istotne jest to, że w końcu dekady połowę kierowniczych funkcji w firmie 
sprawowały właśnie panie. 

Prezes WPG S.A. Ryszard Brzozowski 
(z prawej) i wiceprezes ds. technicznych  
Jacek Uchański 

Ludzie

ZaTrUDNIENIE  
W WybraNyCh LaTaCh

rok liczba pracowników
(stan na 31 grudnia)

2000 202
2002 158
2004 186
2006 158
2008 131
2009 141

„Kameralna” 
część Pracowni 
Wielobranżowej 
P-15. Od lewej: 
Agnieszka Turek, 
Michał Galiński, 
Dorota Malec, 
Alicja Zych, 
Magdalena 
Modzelewska, 
Barbara Kosińska, 
Anna Strzelec, 
Tadeusz Sakowski 
(szef), Andrzej 
Zdziennicki. 
Siedzą: Barbara 
Barańska, 
i Monika Bejda 
(2010 r.)

W WPG S.a. wdrożono Zintegrowany 
System Zarządzania „Jakość-bhP- 
-Środowisko”. Struktura organizacyjna 
firmy, zasoby i stosowane procedury 
odpowiadają wymaganiom certyfika-
tów: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
PN-N 18001:2004 oraz aQaP 2110:2006 
w zakresie: projektowanie, wykonawstwo 
i serwis opracowań geodezyjnych, kar-
tograficznych, fotogrametrycznych oraz 
systemów informacji o terenie. W 2004 r. 
spółka otrzymała nagrodę „Panteon 
Polskiej Ekologii”, której patronował 
minister środowiska. Uhonorowano nią 
przedsiębiorstwa, które wdrożyły system 
zarządzania środowiskowego zgodny 
z normą ISO 14001.
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Podnoszenie kwalifikacji
Stałym elementem naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji kadry. Trak-

tujemy to jako nasz obowiązek. Nieśmiertelne i znane każdemu nowo zatrudnionemu 
kursy BHP stanowią tylko przygrywkę. Szkolenia, które organizujemy dla naszych lu-
dzi, dotyczą głównie poznawania nowych produktów informatycznych, stosowania no-
woczesnych technologii oraz zmian w przepisach. Prowadzimy szkolenia z zarządzania 
(w tym ISO) oraz z prowadzenia finansów i księgowości. Niejednokrotnie wspomagaliś-
my finansowo udział naszych pracowników w kursach przygotowujących do egzaminów 
na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w kursach z obowią-
zujących przepisów prawa. 

Warsztaty i prezentacje nowych technologii prowadziły dla nas m.in. firmy Leica 
Geosystems Polska (odbiorniki i oprogramowanie GPS), niemieckie firmy Kubit GmbH (zin-
tegrowana technologia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej) oraz Scan 3D (ska-
nery laserowe i oprogramowanie). W 2007 r. odbyła się seria szkoleń, których celem było 
lepsze poznanie przez pracowników profilu prac przedsiębiorstwa i integracja załogi. Kie-
rownicy poszczególnych pracowni prezentowali swoim kolegom zrealizowane projekty. 

W 2008 roku dwóch naszych pracowników wzięło udział w szkoleniu zorganizo-
wanym przez firmę Leica Geosystems w Kuwejcie na temat obsługi geodezyjnej wyso-
kich budynków i wykorzystania w tym celu oprogramowania GeoMoS. Zwieńczeniem 
szkolenia było uzyskanie stosownego certyfikatu.

rok < 30 lat 31-40 lat 41-50 lat > 51 lat
2000 37 17 12 34
2002 39 19 14 28
2004 40 14 15 31
2006 33 21 12 34
2008 30 23 8 39
2009 36 21 8 35

PraCOWNICy W PrZEDZIałaCh WIEKOWyCh [W %]
rok wyższe średnie podst. i zasadn.

2000 64,9 31,9 3,2
2002 65,3 31,3 3,4
2004 65,5 31,0 3,5
2006 64,5 30,9 4,6
2008 61,9 34,5 3,6
2009 60,8 35,8 3,4

POZIOm WyKSZTałCENIa PraCOWNIKóW [W %]

Zorganizowaliśmy również serię wykładów, które dla wybranych osób popro-
wadzili wybitni specjaliści. I tak, prof. Roman Kadaj (Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie) przybliżył tematykę wprowadzania układu współrzędnych „2000” i transforma-
cji układów, prof. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska) omówił nowe trendy 
w zobrazowaniach satelitarnych i cyfrowej fotogrametrii, prof. Witold Prószyński (Poli-
technika Warszawska) zajął się kwestiami wytrzymałości sieci geodezyjnych w pracach 
inżynieryjnych, a dr Zenon Parzyński (Politechnika Warszawska) przedstawił filozofię 
sieci modularnych oraz podstawy modelowania danych w języku UML.

Staramy się na bieżąco śledzić problematykę związaną z wprowadzaniem infra-
struktury informacji przestrzennej w Polsce, dlatego w maju 2008 roku zorganizowali-
śmy szkolenie na temat dyrektywy INSPIRE, w którym wzięła udział kadra kierownicza 
przedsiębiorstwa oraz po trzy 
osoby z każdej pracowni. Jak wi-
dać, staramy się trzymać rękę 
na pulsie.

Pracownia Wielobranżowa 
P-22: Krzysztof Skwarczyński 
(szef), Irmina Esman, 
Wiesława Górska-Jajecznik, 
Wojciech Komsta, Jadwiga 
Dziubek, Alina Bielecka, 
Jolanta Pasionek-Oświecimska 
(2010 r.)

Panie z Pracowni Informatyzacji 
Katastru (P-33). Od góry: Justyna Lasota-
-Kijora (szefowa), Magdalena Okrasa, 
Ewelina Perygrym, Lidia Maćkowiak, 
Małgorzata Trzcińska, Joanna Krupa, 
Monika Osiak, Alicja Szafraniec, Jolanta 
Urbanowicz, Joanna Wrzesińska, 
Wioleta Torcz, Magdalena Dróżdż 
(2010 r.)

Pracownia Geoinformatyczna P-32. 
Od lewej stoją: Piotr Falkowski, 
Katarzyna Nosal, Jarosław Ziontek, 
Ewelina Burawska, Katarzyna Sawicka, 
Stanisław Piotrowski, Piotr Kot, Sylwia 
Bednarek, Wiesława Pędzich, Grzegorz 
Kępiński, Przemysław Kowalski, Joanna 
Michalska, Alicja Packa, Kamil Wójcik,  
Marcin Rek. W dolnym rzędzie: Andrzej 
Kwiecień, Lidia Wyszomirska, Monika 
Jarząbek (2010 r.)
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Ryszard  
BRZOZOWSKI
prezes

Jacek  
UCHAŃSKI
wiceprezes 
ds. technicznych

Elżbieta  
MITRASZEWSKA
wiceprezes 
ds. ekonomicznych

ZarZĄD

SZEFOWIE DZIałóW

ZWIĄZKI ZaWODOWE I OrGaNIZaCJE

Wojciech  
REMISZEWSKI
Produkcja

Anna  
PŁÓCIENNIK
Księgowość

Krzysztof  
GAnTnER
Marketing

Mikołaj  
PEREGuD
Informatyka

Stanisław  
WOROTYŃSKI
Radca prawny

Rajmund  
MALINOWSKI
Jakość

płk. Tadeusz  
KOCZKOWSKI
Ochrona Informacji 
Niejawnych

Alina  
BIELECKA
Kancelaria Tajna

Tadeusz  
MARTuSEWICZ
Kustosz Muzeum 
Geodezji

Anna  
JĘDRZEJOWSKA
Lekarska Poradnia 
Pracownicza

Andrzej  
KĘDZIERSKI
Ośrodek 
Wypoczynkowy

PraCOWNIE
Wielobranżowa (P-15) Wielobranżowa (P-22) Geoinformatyczna (P-32) Informatyzacji katastru (P-33)

Tadeusz  
SAKOWSKI
kierownik

Krzysztof  
SKWARCZYŃSKI
kierownik

Małgorzata  
STYCZEK
kierownik

Justyna  
LASOTA-KIJORA
kierownik

Barbara  
KOSIŃSKA
z-ca kierownika

Rafał  
DELUGA
z-ca kierownika

Jolanta  
MOŃKA
Z-ca kierownika

Katarzyna  
NOSAL
z-ca kierownika

Piotr  
FALKOWSKI
z-ca kierownika

Magdalena  
DRÓŻDŻ
z-ca kierownika

Seweryn  
KURZĘPA

Marek  
MARKIEWICZ

Grzegorz  
PYRA

Mirosław  
STASIEWICZ

Jacek  
KOWALEWSKI
przewodniczący

Andrzej  
ZDZIEnnICKI
wiceprzewodniczący

Wiesława  
GÓRSKA-JAJECZNIK
sekretarz

Jacek  
KOWALEWSKI
przewodniczący  
KZ NSZZ „Solidarność”

Krzysztof  
SKWARCZYŃSKI
przewodniczący  
SZZP WPG S.A.

Wojciech  
REMISZEWSKI
przewodniczący  
KZ SGP

Grzegorz  
GŁOWACKI
przewodniczący

Rajmund  
MALINOWSKI
wiceprzewodniczący

Anna  
JACZEWSKA

Stanisław  
ŁAWNICZAK

Bogdan  
nEY

Jolanta  
MOŃKA

raDa NaDZOrCZa

raDa PraCOWNIKóW

KIErOWNICy PrOJEKTóW

stan na 1 stycznia 2010 r.
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Nie wdając się w szczegóły, wielkość sprze-
daży jest wypadkową warunków panują-
cych na rynku, skuteczności w walce o za-
mówienia i potencjału przedsiębiorstwa. 
W ostatnich latach, mimo spowolnienia 
gospodarczego, udaje nam się utrzymać 
wysoki poziom sprzedaży rzędu 18 mln 
złotych rocznie. Osiągnięcie takiego wyni-
ku nie jest zadaniem prostym, mamy bo-
wiem niestabilny rynek zamówień publicz-
nych. Sytuacja zmienia się gwałtownie, 
a kolejny rok nie jest podobny do poprzed-
niego. Trudno dopiąć budżet przedsię-
biorstwa, gdy procedury przetargowe ule-
gają przedłużeniu lub są unieważniane. 
Na przykład w 2007 roku niewiele ponad 
30% wartości sprzedaży stanowiły zlece-
nia pochodzące z administracji publicz-
nej, choć rok wcześniej było to aż 73%. 
W ostatnich dwóch latach w portfelu firmy zamówienia z administracji to tylko około 
1/3 wartości produkcji. Resztę stanowią zlecenia z firm prywatnych.

Innym czynnikiem, z którym musimy się liczyć, są zachwiania na rynku inwestycyj-
nym, gdyż sytuacja w budownictwie przekłada się wprost na liczbę zleceń w geodezji. Dla 
naszej firmy, tak ściśle powiązanej z miastem, stagnacja w inwestycjach w latach 2007-08 
była wyraźnie odczuwalna. Nowym czynnikiem, nieznanym wcześniej, było wejście na ry-
nek geodezyjny spółek informatycznych. Znamienny pod tym względem był rok 2005, gdy 
sprzedaż naszych usług spadła o 40%. Duży wpływ na to miały skrajnie niskie ceny, za jakie 
firmy informatyczne wygrywały przetargi na kontrolę na miejscu realizowaną dla Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, eliminując tym samym podmioty geodezyjne.

Potencjał firmy oraz obrana przez nas strategia pozwoliły na wyjście obronną ręką 
z wielu trudnych sytuacji. Słusznie skoncentrowaliśmy się w drugiej części dekady na du-
żych zamówieniach. Przełożyło się to na stabilizację dochodów oraz ograniczenie liczby zle-
ceniodawców. W 2006 roku 81% wartości sprzedaży stanowiły zamówienia tylko z 16 in-
stytucji i firm. 

Zmienność rynku i kłopoty z jednoznacznym zakwalifikowaniem projektów 
do konkretnej kategorii powodują, że podział na poszczególne segmenty produkcji traci 
dzisiaj sens. O ile można wydzielić obsługę budownictwa, to jak potraktować skaning, któ-
ry z jednej strony pozwala na otrzymanie mapy, z drugiej – odkształceń, a z trzeciej – mo-
delu 3D? Podobnie jest z pracami realizowanymi przez nas na zlecenie ARiMR. Kontrola na 
miejscu ma w sobie tak niewiele geodezji, że nie wiadomo, jak ją sklasyfikować, a LPIS leży 
na pograniczu zadań katastralnych i typowego dla firm informatycznych przetwarzania 
baz danych. Na pewno ogólny trend to coraz głębsze przenikanie się poszczególnych dzie-
dzin i technologii oraz całkowita cyfryzacja geoinformacji. 

Finanse
SChEmaT OrGaNIZaCyJNy WPG S.a.

Posiedzenie Rady nadzorczej WPG S.A. 
związane z przyjęciem bilansu firmy 
za 2009 r. (marzec 2010 r.) 

Rok Przychody Zysk brutto 
2000 17,179 0,321
2002 13,753 0,367
2004 17,849 1,359
2006 18,626 0,810
2008 18,115 0,240

WyNIKI FINaNSOWE [W mLN Zł]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada nadzorcza

Zarząd

Zakładowy 
Inspektor BHP

PTTK – Koło 
Zakładowe

Związki 
Zawodowe

Rada 
PracownikówSGPPrezes

Wiceprezes ds. technicznych

Wiceprezes  
ds. ekonomiczno-finansowych

Biuro Rady nadzorczej 

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Systemu

Zarządzania Jakością

Administrator 
Bezpieczeństwa 

Informacji

Kierownik Poradni 
Pracowniczej

Poradnia Pracownicza

Kierownik Działu 
Administracji

Dział Administracji

Pełnomocnik  
ds. ochrony informacji 

niejawnych
Dział Ochrony Informacji 

niejawnych

Kierownik Kancelarii 
Tajnej

Kancelaria Tajna

Kierownik  
Działu 

ds. Systemów 
Zarządzania, 

Ochrony Informacji 
i Administrowania 

Sprzętem 
Dział ds. Systemów 

Zarządzania, 
Ochrony Informacji 
i Administrowania 

Sprzętem

Z-ca Głównego 
Księgowego 
Dział Kadr 

i Księgowości

Główny  
Specjalista 

ds. informatyki

Kierownik  
Działu Prawnego

Dział Prawny

Specjalista 
ds. ochrony 

przeciwpożarowej

Specjalista 
ds. szczególnych 

i doradztwa 
suplementarnego

Kierownik  
Ośrodka 

Wypoczynkowego
Ośrodek 

Wypoczynkowy

Szef Produkcji
Dział Produkcji 
i Marketingu

Główny Technolog 
Kierownik ZBiW

Zakład Badań i Wdrożeń

Kierownicy Pracowni
Pracownie: P-15, P-22, 

P-32, P-33

PZJ

ABI

NL

nA

nO

nT

nZ

nI

nP

nP
poż

Specjalista 
ds. ochrony 
środowiska

NOŚ

EK

ES

EO

TP

TB

P

Dn

DT

DE

stan na 1 stycznia 2010 r.
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Nakłady inwestycyjne są namacalnym dowodem owej cyfryzacji. W ostatniej de-
kadzie przeznaczaliśmy na nie 300-500 tys. złotych rocznie, najwięcej na oprogramo-
wanie oraz sprzęt geodezyjny i komputerowy. Przykładowo w 2001 roku wydaliśmy na 
oprogramowanie aż 228 tys. zł, w latach 2002-04 samo kupno komputerów i urządzeń 
peryferyjnych pochłaniało rocznie grubo ponad 200 tys. zł, a w roku 2005 na sprzęt 
geodezyjny przeznaczyliśmy prawie 300 tys. Jedną z ostatnich inwestycji była wymiana 
w 2009 roku 30 stanowisk komputerowych w dwóch pracowniach. 

Przygotowanie ofert do przetargów i odpowiadanie na zapytania ofertowe to 
osobny i kluczowy rozdział działalności przedsiębiorstwa, niewidoczny dla większości pra-
cowników. W dużej mierze decyduje o powodzeniu rocznych planów sprzedaży. O ska-
li tych prac świadczą wybrane dane statystyczne. W 2002 roku złożyliśmy aż 459 ofert 
cenowych (najwięcej w naszej dotychczasowej historii) i startowaliśmy w 64 postępo-
waniach przetargowych (niekiedy trzeba było przygotowywać setki stron dokumentacji 
i przeprowadzić dziesiątki rozmów i konsultacji). W latach 1997-2000 składaliśmy prze-
ciętnie 230 ofert i podchodziliśmy do 31 przetargów w ciągu roku, ale w okresie 2001- 
-05 były to już odpowiednio 392 oferty i 52 postępowania przetargowe. W drugiej poło-
wie dekady skupiliśmy się na pozyskiwaniu dużych zamówień z ARiMR, GUGiK, urzędów 
marszałkowskich i urzędów miast. Stąd mniejsza liczba ofert i udział tylko w tych postę-
powaniach, w których (startując samodzielnie lub w konsorcjach) mieliśmy największe 
szanse na zwycięstwo. O ile w 2001 roku wzięliśmy udział w 80 przetargach, a wykonaw-
cami zostaliśmy w 18, to w 2007 roku startowaliśmy już tylko w 19 postępowaniach, ale 
aż w 10 nasze propozycje okazały się najlepsze. W 2007 roku odpowiedzieliśmy też „tylko” 
na 310 zapytań ofertowych.

Udział w prestiżowych projektach o wielomilionowej wartości nie byłby jednak 
możliwy bez zaufania kooperantów oraz prywatnych inwestorów do naszych umiejęt-
ności.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
w murach firmy gościliśmy czołowe oso-
bistości, i to nie tylko polskiej geodezji. 
Ostatnie dziesięciolecie było szczegól-
nie owocne pod tym względem. Okazją 
do spotkań były uroczystości rocznicowe, 
narady techniczne, konsultacje i wizyty 
kurtuazyjne. Bezpośrednie rozmowy to 
najlepsza okazja do poznania się, wymia-
ny poglądów i nawiązania bliższych kon-
taktów, nie zastąpią ich żadne listy czy 
e-maile. Przyjmowaliśmy przedstawicieli 
administracji geodezyjnej rządowej i sa-
morządowej, a także biznesu. 

Z kraju…
Wielokrotnie gościliśmy urzędują-

cych i byłych głównych geodetów kraju: prof. Zdzisława Adamczewskiego, Jerzego Albi-
na, dr. Kazimierza Bujakowskiego, Józefa Kalisza, Jolantę Orlińską, Wiesława Potrapelu-
ka i Józefa Rackiego – dzisiaj posła na Sejm. Przyjmowaliśmy między innymi wice ministra 
infrastruktury Romana Dziekońskiego, wiceprezydenta Warszawy Andrzeja Jakubiaka 
i  zastępcę komendanta głównego policji gen. Ryszarda Siewierskiego. Nowy Świat 2 od-
wiedzali także gen. Zbigniew Ścibor-Rylski – prezes ZG Związku Powstańców Warszaw-
skich, gen. Stanisław Komornicki – kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari 
oraz ks. Henryk Kietliński – kapelan środowisk kombatanckich.

Mieliśmy też gości szczególnych. W 2009 roku przybył do nas z duszpasterską 
wizytą metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. W 2003 i 2009 roku gościliś-
my prof. Jerzego Zarzyckiego, wybitnego polskiego fotogrametrę od lat mieszkającego 
w Kanadzie, częstokroć opiniującego nasze przedsięwzięcia. 

… i zagranicy
Wielokrotnie przyjeżdżał do nas prof. Hans Knoop, zmarły w 2009 r. niemiecki 

specjalista ds. katastru, GIS i standaryzacji w geodezji, który służył nam swymi nieoce-
nionymi radami. Odwiedzały nas także różne delegacje zagraniczne. W 2003 roku gości-
liśmy przedstawicieli samorządowej administracji ze Szwecji, którym zaprezentowaliśmy 
funkcjonowanie branży geodezyjnej w Polsce oraz działanie naszej firmy. W październiku 
2006 roku przyjechała delegacja z państwowego przedsiębiorstwa geodezyjnego Trust 
GRII z Sankt Petersburga z dyrektorem Borysem Rezunkowem na czele. W trakcie tej wi-
zyty podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy. W listopadzie 2007 roku odwiedziła 
nas czteroosobowa delegacja z pekińskiej firmy Bejing Urban Construction Engineering 
Co. Ltd. pod kierunkiem Di Czangqinga, a tematem rozmów była współpraca przy inwe-

Wizyty i współpraca

Arcybiskupa Kazimierza nycza 
oprowadzali po Muzeum Geodezji 
prezes Ryszard Brzozowski (z prawej) 
i kustosz Tadeusz Martusewicz (2009 r.)

Rok Kontrakt
Wartość 
[mln zł]

zleceniodawca

2004 Topograficzna Baza Danych, woj. kujawsko-pomorskie 2,778 UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego
2005 Modernizacja EGiB, Warszawa, dz. Śródmieście 1,037 Urząd m.st. Warszawy

2005-2006 Kontrola na miejscu, woj. podkarpackie 1,242 ARiMR
2005-2006 LPIS, pow.: chojnicki, człuchowski, wejherowski 1,797 ARiMR
2005-2006 LPIS (PHARE) 9,260 ARiMR
2005-2007 Mapa do projektu, Trasa Siekierkowska, Warszawa 1,669 Budimex-Dromex S.A.

2006 Topograficzna Baza Danych, woj. kujawsko-pomorskie 1,200 UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego
2006 Topograficzna Baza Danych, woj. mazowieckie 1,075 UM Woj. Mazowieckiego 
2006 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, Warszawa, dz. Wilanów 1,190 Urząd m.st. Warszawy
2006 System retencyjny dróg, Warszawa 2,632 ZDM Warszawa
2007 Topograficzna Baza Danych, woj. kujawsko-pomorskie 1,200 UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego
2007 Kontrola na miejscu, woj. świętokrzyskie 5,467 ARiMR
2007 Topograficzna Baza Danych, woj. mazowieckie (pow. miński) 1,078 UM Woj. Mazowieckiego 
2007 Mapa do projektu, II linia metra, Warszawa 1,295 Metro Warszawskie Sp. z o.o.
2008 Kontrola na miejscu, woj. świętokrzyskie 2,623 ARiMR

2008-2011 Obsługa geodezyjna, oczyszczalnia „Czajka”, Warszawa 3,290 Warbud S.A.
2009 Obsługa geodezyjna, autostrada A1 (Nowe Marzy – Czerniewice) 1,566 Skanska S.A.
2009 Kontrola na miejscu, woj. świętokrzyskie 2,963 ARiMR
2009 Mapa do projektu, trasa S7 (odc. Koszwały – Kazimierzowo) 2,690 GDDKiA

2009-2010 Topograficzna Baza Danych, woj. mazowieckie (pow.: siedlecki i łosicki) 1,893 UM Woj. Mazowieckiego 
2009-2010 Topograficzna Baza Danych, woj. mazowieckie (pow.: siedlecki i łosicki) 2,094 UM Woj. Mazowieckiego 
2009-2011 Mapa do projektu, wsch. obwodnica Warszawy (odc. Marki – Lubelska) 2,855 Arcadis Sp. z o.o.
2009-2012 Mapa do projektu, obsługa geod., trasa S8 (odc. Jeżewo – Białystok) 4,551 Mota Engil S.A.
2009-2012 Nadzór geodezyjny, trasa mostu Północnego, Warszawa 1,220 ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
2009-2012 Nadzór geod., trasa S8 (odc. Modlińska – Piłsudskiego w Markach) 1,220 ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.

NaJWIęKSZE KONTraKTy WPG S.a. rEaLIZOWaNE OD 2004 rOKU

Dmitrij Polanskij (z prawej), radca 
ambasady Federacji Rosyjskiej, 
trzykrotnie odwiedził WPG S.A.
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stycjach związanych z Euro 2012. Z kolei w maju 2008 roku zjawiła się ekipa czeskiej firmy 
fotolotniczej Geodis z Brna z dyrektorem Josefem Sukupem. Rozmawialiśmy z nimi o ko-
operacji przy wykonywaniu ortofotomap i projektów GIS-owych. W tym samym roku 
przybyły do nas delegacje z Tadżykistanu, Indii, Malezji, Iranu oraz Ghany. Przedstawicieli 
Tadżyckiego Instytutu Fotogrametrii przy okazji przeszkoliliśmy w zakresie technik tele-
detekcyjnych. Trzykrotnie przyjmowaliśmy Dmitrija Polanskiego, radcę ambasady Fede-
racji Rosyjskiej w Polsce. Natomiast w listopadzie 2009 r. odwiedził nas Magnus Fors-
berg, szef spółki Metria należącej do szwedzkiego Urzędu Geodezji i Katastru.

Partnerzy
Wiele z tych spotkań już zaprocentowało, a inne być może przyniosą korzyści 

w niedalekiej przyszłości. Przy dużych zamówieniach zawsze istnieje potrzeba uzupeł-
nienia personelu, sprzętu lub sięgnięcia po rozwiązania niestosowane na co dzień w na-
szym przedsiębiorstwie. Niezbędna jest zatem kooperacja z tymi, którzy zagwarantują 
wysoką jakość prac i rzetelnie podchodzą do realizacji zamówienia oraz do partnerów. 
W ostatnich dziesięciu latach współpracowaliśmy z takimi krajowymi firmami, jak: 
OPGK Kraków, Compass Kraków, PPGK Warszawa czy Bonair S.A. Wspólne przedsię-
wzięcia realizowaliśmy także z zagranicznymi pod-
miotami, m.in.: SolData (Francja), Geodis (Czechy), 
3D Mapping Solutions, AED-SICAD, Scan 3D, Nebel 
& Partner (wszystkie z Niemiec). Współpraca z nimi 
to nie tylko rozszerzenie naszej oferty i zapewnie-
nie konkurencyjnych cen. To także okazja do wymia-
ny doświadczeń, poznania nowych technologii oraz 
metod organizacji pracy. 

Prof. Hans Knoop (w środku), 
Peter Krenz (po jego prawej) 
i dr Christof Rek (po jego lewej z tyłu) 
chwilę po otrzymaniu komandorii 
„Mission Reconsiliations” od Kapituły 
OWVM. W mundurze gen. Stanisław 
Komornicki, kanclerz Kapituły OWVM

Gości z Hydrobudowy-6 oprowadzali 
po firmie wiceprezes Jacek Uchański 
i Marek Markiewicz (w środku)

Swietłana Gilmanszina 
i Akbar Trabarowicz Jatimow z Agencji 
Katastru, Geodezji i Kartografii 
Tadżykistanu oraz prof. Romuald 
Kaczyński (z prawej) podczas wizyty 
w WPG S.A. (2009 r.)

Przedstawiciele petersburskiej firmy Trust 
GRII zapoznają się z pracami geodezyjnymi 
prowadzonymi przez WPG S.A. w centrum 
handlowym Złote Tarasy (2006 r.)

Po posiedzeniu Koła Zakładowego 
SGP, w którym uczestniczył 
sekretarz generalny Stowarzyszenia 
Włodzimierz Kędziora (trzeci od lewej)

Krzysztof Gantner (z prawej), 
szef marketingu WPG S.A., 
z przedstawicielami francuskiej firmy 
SolData



p o c z ą t e k  X X I  w i e k u p o c z ą t e k  X X I  w i e k u

50 51

Przez długie lata nieodłącznym elementem działalności naszego przedsiębiorstwa było 
podejmowanie zobowiązań produkcyjnych i wykonywanie czynów społecznych. Wy-
magały one nieraz sporego wysiłku organizacyjnego i finansowego, za który pracowni-
cy nie otrzymywali wynagrodzenia. Ten absurd na szczęście już zniknął i dzisiaj nikt nie 
każe nam pracować za darmo, a czynami społecznymi deklarować przekonań politycz-
nych. Jeśli finansujemy jakieś przedsięwzięcie, to w miarę naszych możliwości i z nie-
przymuszonej woli. Tym sposobem wspieramy społeczne inicjatywy lub pomagamy 
tym, którzy według nas na taką pomoc zasługują. Jest to niewielki margines naszej dzia-
łalności, ale uważamy, że przeznaczenie części funduszy na tego typu cele jest jak naj-
bardziej wskazane. 

Do inicjatyw, które wsparliśmy, należy m.in. umieszczenie w 2002 roku na budyn-
ku przy ul. Nowy Świat 2 tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Leskiego (1912-2000), 
człowieka o nietuzinkowym życiorysie, który tutaj się urodził i mieszkał. W 2003 roku 
zawisła tablica upamiętniająca innego niezwykłego mieszkańca naszej kamienicy – ar-
tystę malarza, uczestnika powstania styczniowego i opiekuna bezdomnych Alber-
ta Chmielowskiego (1845-1916), znanego jako Święty Brat Albert. Ufundowaliśmy ją 
wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i PTTK. Inną akcją była bezinteresowna 
pomoc Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu w poszukiwaniach zaginionego frag-
mentu archiwum Ringelbluma, jednego z dziewięciu obiektów reprezentujących na liś-
cie UNESCO „Pamięć świata” polskie dziedzictwo dokumentacyjne.

Dla ogółu

20 czerwca 2002 r. na gmachu 
przy ul. Nowy Świat 2 odsłonięto tablicę 
pamiątkową ku czci Kazimierza Leskiego 
(1912-2000), który urodził się i mieszkał 
w tym budynku. Był absolwentem 
Politechniki w Delft, konstruktorem 
i budowniczym okrętów podwodnych 
ORP Orzeł i ORP Sęp. W czasie II wojny 
światowej był oficerem wywiadu KG AK. 
W powstaniu warszawskim dowodził 
kompanią Bradl. Po wojnie długoletni 
więzień polityczny PRL. Autor książek 
wspomnieniowych i historycznych, 
Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

Tablica pamiątkowa ku czci 
Brata Alberta (1845-1916) wmurowana 
na południowej ścianie kamienicy 
przy ul. Nowy Świat 2

archiwum ringelbluma to zbiór dokumen-
tów zgromadzony przez konspiracyjny 
ośrodek badań i dokumentacji w getcie 
warszawskim, w którym znalazły się druki 
urzędowe, dokumenty osobiste, badania 
ankietowe, a także dokumenty organizacji 
konspiracyjnych mówiące o planach zagłady 
getta. archiwum liczy 30 tys. kart. W 1946 
i 1950 r. odszukano dwie z trzech części 
zbioru. Ostatniej, zamurowanej 19 kwietnia 
1943 r. przy ul. Świętojerskiej 34,  
nie udało się odnaleźć. Emanuel ringel-
blum (1900-44) był kierownikiem ośrodka 
i inicjatorem utworzenia archiwum.

U dołu: szkic wykonany przez Marka 
Edelmana (pokazujący miejsce ukrycia 
części archiwum Ringelbluma) i fragment 
przedwojennej mapy budynku.  
U góry: opracowana przez WPG S.A. 
mapa, która posłużyła do odkopania 
piwnicy
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Nie zapominamy także o naszych starszych 
koleżankach i kolegach. Do tradycji należą 
noworoczne opłatkowe spotkania kierow-
nictwa przedsiębiorstwa i przedstawicieli 
związków zawodowych z seniorami. Nie-
którzy z nich przez lata byli związani z na-
szą firmą i dalej interesują się jej sprawami. 
Rozmowy przy kawie są okazją do przypo-
mnienia „starych dobrych czasów” i po-
rozmawiania o tym, co aktualnie dzieje się 
w przedsiębiorstwie. Dobrym zwyczajem 
jest organizowanie skromnych uroczystoś-
ci, gdy któryś z naszych zasłużonych pra-
cowników przechodzi na emeryturę. To po-
dziękowanie za sumienną pracę i wysiłek 
włożony w rozwój przedsiębiorstwa. 

Innym stał ym elementem jest 
wspólne uczestnictwo w ciekawych wyda-
rzeniach kulturalnych oraz udział w impre-
zach turystycznych lub sportowych. Rok-
rocznie ma miejsce kilkanaście takich akcji. Szczególnie aktywne jest koło PTTK, które 
oferuje amatorom turystyki wyjazdy w różne zakątki Polski. Trudno byłoby wymienić tu 
wszystkie, wystarczy wspomnieć o zimowym wyjeździe do Białowieży połączonym z ku-
ligiem, wycieczce do Jury Krakowsko-Częstochowskiej (2003 r.), 
wyprawie na Babią Górę (2004 r.) czy wycieczce w Słowackie Tatry 
(2008 r.). Nasi pracownicy regularnie biorą także udział w dorocz-
nym Rajdzie Geodetów, imprezie organizowanej przez Stowarzy-
szenie Geodetów Polskich.

W lokalnych rozgrywkach startują nasze drużyny: piłki 
nożnej i koszykówki, a zimą zapraszamy amatorów łyżwiarstwa 
na ślizgawkę na Torwarze.  

Po pracy

u góry: wycieczka do Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej (2003 r.) i spotkanie 
opłatkowe z udziałem emerytowanych 
pracowników (2006 r.)

Drużyna koszykówki WPG S.A. z kapitanem Wiesławem 
Malowańcem po zajęciu II miejsca w turnieju zorganizowanym 
przez WPRD S.A. (2003 r.)

W 2003 roku przekazaliśmy darowiznę stowarzyszeniu Otwarte Serca, która po-
mogła w zorganizowaniu wyjazdu wakacyjnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych pa-
tologiami. Rok później byliśmy jednym z fundatorów witraży dla kościoła pod wezwaniem 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce upamiętniających 
oddziały Armii Krajowej walczące podczas powstania warszawskiego. W 2006 roku ufun-
dowaliśmy główną nagrodę dla zwycięzcy XXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Karto-
graficznej organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz przekazaliśmy 
darowiznę dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” na kupno specjalistycznego wózka 
dla chorego dziecka. W 2007 roku przekazaliśmy podarunki dla Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie we Włocławku, włączając się w akcję pomocy dzieciom pochodzącym 
z najuboższych środowisk. W tym samym roku wsparliśmy Towarzystwo Przyjaciół Pragi 
przy organizacji ekspozycji pt. „Powstanie Warszawskie na Pradze i losy ludności cywilnej 
– w 63. rocznicę Powstania”. Pomogliśmy również przy budowie u zbiegu al. „Solidarno-
ści” i ul. Jagiellońskiej w Warszawie pomnika Fedorońków, bohaterskiej rodziny prawo-
sławnej, która wsławiła się w okresie II wojny światowej. Wykonaliśmy wtedy pomiary 
związane z budową pomnika. Wymieniliśmy tu oczywiście tylko niektó-
re z podjętych akcji.

Witraże w kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
na Chomiczówce w Warszawie 
upamiętniające oddziały Armii Krajowej

Osoby i instytucje, którym udzielamy 
pomocy, często kierują na nasze ręce 
wyrazy wdzięczności
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OBSŁUGA INWESTYCJI

Zmiany w technologii

Budowle

Mosty

Drogi i nadzór
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W „Monografii” ukazującej historię WPG do 2000 roku pisaliśmy o zapomnianych już 
metodach pomiaru, np. długości boków poligonów za pomocą drewnianych łat. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu podstawowymi narzędziami zespołu pomiarowego były: stalowa 
20-metrowa taśma, ruletka, tyczki i pryzmat, ten ostatni koniecznie produkcji Zeissa, bo 
polskie były zawodne, no i oczywiście metalowy pion z mocnym sznurkiem oraz naoli-
wiona szmatka do czyszczenia taśmy. W pracowniach królowały: podziałka transwersal-
na, ekierka, piórko, grafion i ołówek. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że wszystkie obli-
czenia wykonywano na tzw. kręciołku, czyli arytmometrze. Niektórzy może pamiętają 
jeszcze okrągłe czarne ciężarki z chromowanym wykończeniem, podbite od spodu zie-
lonym filcem, które przytrzymywały na biurku arkusze folii. 

To stare dzieje, ale też kawał historii naszej firmy, geodezji, a nawet techniki. Sie-
dząc dzisiaj przed komputerem z wypasionym, jak mówią młodzi, oprogramowaniem 
czy obsługując odbiornik GPS lub zrobotyzowany tachimetr, warto pamiętać o ogrom-
nej skali zmian, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu. Są one nieporównywalne z tym, 
co przyniósł ze sobą rozwój techniki w poprzednich 50 czy nawet 100 latach. Za przy-
kład niech posłuży poniższe kalendarium technologii, które stosowaliśmy na konkret-
nych warszawskich obiektach począwszy od lat 80. ubiegłego wieku.

Kalendarium technologii
1977-81, Trasa Toruńska – metoda klasyczna. Stosowanie taśm mierniczych 

i teodolitów, przenoszenie punktów za pomocą pionów. Metody tyczenia: ortogonalna, 
biegunowa, wcięcie kątowe.

1983-95, I linia warszawskiego metra, odcinek Kabaty – Politechnika – metoda 
klasyczna plus dalmierze elektrooptyczne. Wykorzystanie dalmierzy do założenia pre-
cyzyjnej osnowy na dachach budynków (dalmierz ME 3000 Mekometer firmy Kern) oraz 
zagęszczenia osnowy w wykopach (teodolit z nasadką DM 501 Kern). Zastosowanie pre-
cyzyjnego tyczenia z wykorzystaniem gęstej sieć punktów i metody stałej prostej. Uru-
chomienie mapy dyżurnej, na której wprowadzano wszystkie zmiany do projektu i kon-
trolowano dokładności oraz odstępstwa od projektu.

1997, kompleks Holland Park – metoda biegunowa bazująca na dalmierzach 
elektrooptycznych wsparta obliczeniami na przenośnych komputerach. Wykorzystanie 
zintegrowanych zestawów elektrooptycznych Wild oraz minikomputerów Psion wyposa-
żonych w oprogramowanie do obsługi geodezyjnej skomplikowanej konstrukcji budyn-
ku. Zastosowanie wcięć kątowo-liniowych bez wcześniejszych obliczeń kameralnych. 

1998-2000, budynek Centrum Giełdowe – nowoczesny tachimetr elektronicz-
ny z modułem obliczeniowym (free station) plus samoprzylepne znaczki pomiarowe. 
Przełom w technikach geodezyjnych. Zastosowanie zintegrowanego instrumentu Lei-
ca 905 z wbudowanym oprogramowaniem geodezyjnym, klawiaturą alfanumeryczną 
i możliwością pomiaru na plastikowe znaczki samoprzylepne. Rozwiązanie problemu 
niszczenia osnowy w trakcie budowy (punkty zastabilizowano na elewacjach sąsiadu-
jących budynków). Zdecydowane skrócenie czynności geodety przed przystąpieniem 
do tyczenia.

Zmiany w technologii 1999, most Świętokrzyski – precyzyjne tachimetry zmotoryzowane. Wykorzy-
stanie nowoczesnego oprogramowania do: generowania modelu 3D bryły pylonu mo-
stu, weryfikacji danych projektowych, obsługi tyczenia. Znaczne przyspieszenie prac 
w wyniku zastosowania instrumentu Leica TCA 2003 odszukującego cel nawet przy 
złym oświetleniu i zagęszczeniu elementów konstrukcyjnych na placu budowy.

2003-07, kompleks Złote Tarasy – techniki jak wyżej plus nowoczesna organiza-
cja pozyskiwania danych oraz cyfrowa dokumentacja i kontrola projektów. Zinformaty-
zowane zarządzanie budową dające pełne panowanie nad dokumentacją i wprowadze-
nie zasady jednej obowiązującej wersji elektronicznej projektu (prawie 6 tys. rysunków 
projektowych!). Przesyłanie zmian w projektach drogą elektroniczną do biura geodezyj-
nego, a stamtąd do zespołów polowych. Zredukowanie do zera błędów dzięki wzorco-
wej organizacji pracy geodetów i współpracy z inżynierami budowy.

2004-09 – kontrola na miejscu, Trasa Siekierkowska, autostrada A1 – technolo-
gia GPS. Wdrożenie pozycjonowania satelitarnego dla zastosowań GIS-owych (ARiMR) 
oraz precyzyjnych. Wykorzystanie metody statycznej do zakładania osnowy i prowadze-
nia pionowości wysokich budowli, a metody RTK – do klasycznych pomiarów geodezyj-
nych (wytyczenia, inwentaryzacje, obliczenia mas ziemnych) i zautomatyzowania robót 
ziemnych. Przesyłanie danych z terenu do biura za pomocą łączności komórkowej. 

2005, Arkady Kubickiego – naziemny skaning laserowy. Zastosowanie skanera 
do inwentaryzacji. Chmura punktów jako zbiór danych służących do uzyskania precy-
zyjnego obrazu obiektu. Różnorodne możliwości interpretacji danych i łączenia z innymi 
technikami. Kilkakrotne przyspieszenie procesu pozyskiwania danych w terenie.

2009, droga S8 Jeżewo – Białystok – mobilny skaning laserowy. Wykorzystanie 
zintegrowanej platformy łączącej skaning, fotogrametrię, GPS i INS do wykonania w cią-
gu kilku godzin precyzyjnej inwentaryzacji drogi. Pozyskiwanie danych z zastosowaniem 
najnowocześniejszych obecnie technologii w geodezji. 

Skok w XXI wiek
Dla zobrazowania skali zmian warto sobie uświadomić, że w pierwszym przykła-

dzie stosowaliśmy metody i sprzęt znane już w XVIII wieku. Teodolity używane na Tra-
sie Toruńskiej były, co prawda, dokładniejsze niż te sprzed stu czy dwustu lat, ale zasada 
działania była przecież taka sama. Taśma, tyczki, reguły matematyczne były identyczne. 
W ostatnim przykładzie trasę mobilnego zestawu do skanowania wyznacza superprecy-
zyjny system INS montowany w satelitach i pociskach balistycznych, a wspomaga go(!) 
GPS. Geodeci z „klasycznym” sprzętem (tachimetr i niwelator) potrzebni byli jedynie do 
wykonania prac przygotowawczych. 

Zmiany objęły praktycznie całą geodezję. Aż do połowy lat 80. prace nad mapą za-
sadniczą wyglądały tak, że dziesiątki zespołów polowych przemierzały ulicę za ulicą, po-
dwórko za podwórkiem i „zdejmowały” szczegół po szczególe. Dzisiaj wykonanie mapy 
sprowadza się albo do kompilacji archiwalnych materiałów z ortofotomapą i pomiarów 
wykonanych tachimetrem elektronicznym, albo całość realizowana jest tylko na bazie 
zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości (ortofotomapy) i pomiaru uzupełniającego. 
Kiedyś, żeby otrzymać papierowy rysunek, trzeba było zlecić kopiowanie matryc i czekać 
dzień lub dwa w kolejce. Teraz wystarczy nacis nąć klawisz komputera, a wielkoformato-
wa drukarka „wypluje” po minucie arkusz kolorowej mapy. Jeszcze nie tak dawno pro-
jektant rzucał nam na stół kilka opasłych tomów dokumentacji z ozalidowymi kopiami, 
przez które trzeba było się przedzierać, żeby zrobić zwykły szkic wytyczenia osi. Dzisiaj 
rysunki dostajemy zapisane na CD, a obróbka danych odbywa się w komputerze. Szkice, 
zestawy danych, dokumenty zamiast zawozić do biura, wysyłamy przez internet. Projek-
tant i geodeta współpracują na odległość, jak chociażby w przypadku biurowca Rondo 
1, kiedy to pliki krążyły na linii Warszawa (pracownia WPG) – Londyn (biuro projektów). 
Proces pozyskania danych uległ niebywałemu skróceniu, a punkt ciężkości przeniósł się 
na ich przetwarzanie i analizę oraz organizację pracy. Z konfrontacji na rynku zwycięsko 
wychodzą tylko ci, którzy postawili na najnowsze technologie, wysoko wykwalifikowany 
personel i sprawne zarządzanie projektami.
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Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego także w ostatniej dekadzie była jedną 
z ważniejszych pozycji w działalności WPG S.A. To, że posiadamy referencje od najwięk-
szych firm budowlanych i deweloperskich działających w Warszawie, jest świadectwem 
naszej aktywności i skuteczności. Co prawda ostatnie lata nie należały do najłatwiej-
szych w stołecznym budownictwie, ale zapaść w jednym segmencie rynku z reguły uda-
wało się rekompensować zamówieniami z innych. Przykładem może być okres 2007-09, 
kiedy stagnacji na rynku nieruchomości towarzyszyło ożywienie w budowie dróg i inwe-
stycjach w infrastrukturę.  

W pierwszej połowie dziesięciolecia obsługiwaliśmy budowę takich obiektów, 
jak: kompleks Złote Tarasy, wieżowiec Rondo 1 przy ul. Świętokrzyskiej, budynek Sel-
gros przy ul. Połczyńskiej, Salzburg Center przy ul. Grójeckiej, kolektor w ciągu ul. Świa-

towida. W kolejnych latach zaangażowani byliśmy w prace przy 
Oczyszczalni Południe, przebudowie ronda Starzyńskiego i wielu 
innych.

Złote Tarasy
Jedną z kluczowych inwestycji były Złote Tarasy, których 

architektura jest rozpoznawalna w całej Polsce. Przeszklony dach 
w formie przenikających się kopuł, część biurowa w kształcie pier-
ścienia i skośne ściany części wysokościowej są efektowne i przy-
ciągają oko. Choć fantazja architektów i projektantów tego kom-
pleksu zapewne niejednego geodetę wpędziłaby w… kompleksy, 
to nasze zespoły wyszły z tej próby obronną ręką. 

Już na wstępnym etapie prac (1999-2000) odpowiedzial-
na za projekt kalifornijska firma Jerde Partnership zamówiła 
u nas trójwymiarową inwentaryzację otoczenia obiektu, w tym 
Dworca Centralnego wraz z całym układem infrastruktury, da-
jąc na to zaledwie trzy miesiące. Z mapą oczywiście zdążyliśmy. 
Jednocześ nie uświadomiliśmy sobie, że poprzeczka jest ustawio-
na bardzo wysoko, a obsługa nie będzie należała do łatwych. I tak 
rzeczywiście było.

Projekt powstawał prawie równolegle z budową. W zasa-
dzie nie stosowaliśmy papierowych rysunków. Obowiązująca do-
kumentacja („do realizacji”) przesyłana była w formie cyfrowej. 
Elektroniczny system zarządzania budową gwarantował pełny 
i natychmiastowy dostęp do projektu, a co najważniejsze – mini-
malizował możliwość popełnienia błędu przez każdego z uczest-
ników procesu budowlanego. Geodeta sprawdzał tam nie tyl-
ko siebie i wykonawcę, ale także projektanta. Analiza cyfrowej 
dokumentacji pozwoliła nam niejeden raz wychwycić błędy lub 
rozbieżności, których – biorąc pod uwagę skalę i stopień trudno-
ści całego zamierzenia – trudno było w projekcie uniknąć. Z całą 
pewnością można powiedzieć, że gdyby nie cyfrowe środowisko projektowe, to wznie-
sienie budowli, w której aż roi się od krzywych, łuków i przekoszeń, a na kolejnych kon-
dygnacjach trudno znaleźć powtarzalne elementy konstrukcyjne, byłoby o wiele bar-
dziej skomplikowane i zajęło nieporównanie więcej czasu.

Nasza przygoda ze Złotymi Tarasami nie zakończyła się z chwilą zamknięcia bu-
dowy. Na zlecenie właściciela obiektu ING Real Estate Development Polska prowadzimy 
tam cykliczny monitoring szklanej kopuły dachu. Na kopule i podporach usytuowaliśmy 
punkty kontrolne (na folii dalmierczej), a na elementach konstrukcji budynku – punkty 
odniesienia. Pomiar zerowy wykonaliśmy 7 lutego 2007 roku. Współrzędne punktów 
kontrolnych po wyrównaniu (w układzie budowy) miały maksymalny błąd położenia dla 
składowych X, Y ± 1,5 mm, a dla składowej H ± 0,7 mm. Następnego dnia przeprowadzi-
liśmy pomiar powierzchni kopuły skanerem laserowym w celu zbadania deformacji jej 
powierzchni. Takie zespolone pomiary prowadzone są cyklicznie do tej pory (piszemy 
o nich w rozdziale o skaningu).

Oczyszczalnia „Czajka”
Kolejną dużą stołeczną budową, na której stale obecni są nasi ludzie, jest oczysz-

czalnia ścieków „Czajka” i spalarnia, największa tego typu inwestycja w Polsce. Zosta-
ła oddana do użytku w 1991 roku, a w 2007 roku ruszyła modernizacja i rozbudowa za 
2,5 mld złotych w ponad 60% finansowana z funduszy unijnych. Jest to część większego 
projektu dotyczącego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Warszawie. Głów-
nym wykonawcą prac w systemie „projektuj i buduj” jest konsorcjum, któremu lideru-
je Warbud S.A. Oczyszczalnię cechują specyficzne obiekty, jak chociażby reaktory bio-

Budowle

Kompleks Złote Tarasy: koszt inwestycji 
ok. 1,5 mld zł, pow. obiektu 225 tys. m2, 
wysokość 105 m. Atrium przykrywa 
charakterystyczny pofalowany szkla-
ny dach o pow. 10 tys. m2 składający 
się z 4780 szklanych paneli o bokach 
2,5 x 2,5 x 3 metry.

WPG S.A. prowadziło geodezyjną 
obsługę Złotych Tarasów przez cały cykl 
budowy 

Obsługa geodezyjna Złotych 
Tarasów. Michał Zeigler na dachu 
części biurowej
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W 2008 r. dwóch specjalistów WPG S.A. 
przeszło szkolenie na budowie 
najwyższego w Kuwejcie budynku 
Al Hamra (460 m)

logiczne o pochyłych ścianach lub okrągłe osadniki, uzupełnione siecią 
podziemnych rur i innych zagłębionych w ziemi konstrukcji. Z geodezyj-
nego punktu widzenia obsługa ta niesie takie same wyzwania, jak każde 
inne duże zadanie. Na miejscu trzeba być w przysłowiowy piątek i świą-
tek zgodnie z harmonogramem budowy. Powszechnie sądzi się, że naj-
większą inwestycją w stolicy w 2009 i 2010 roku jest budowa Stadionu 
Narodowego. Ale kubatura „Czajki”, liczba zatrudnionych na budowie, 
a nawet liczba pracujących dźwigów wskazują na oczyszczalnię. Poza 
tym bez stadionu miasto mogłoby dalej się rozwijać, bez „Czajki” byłoby 
to niemożliwe. 

Zmierzymy wszystko
Wśród innych miejskich inwestycji, na których pojawiało się 

w ostatnich latach logo WPG S.A., były m.in. obiekty handlowe: Blue 
City (2004 r.) i Reduta II oraz Eurocentrum w Alejach Jerozolimskich (2002), biurowiec 
Metropolitan na placu Piłsudskiego (2003), hotel Radisson SAS przy ul. Grzybowskiej, 
kompleks Lipowy Park (2007). Sporą część naszych prac stanowiła obsługa inwestycji 
komunikacyjnych prowadzonych na terenie stolicy. Można tu m.in. wymienić przebu-
dowę ulicy Wołoskiej (2005), remont ulicy Puławskiej (2007), budowę Wału Miedze-
szyńskiego (2007) i drugi etap budowy Trasy Siekierkowskiej (2007). Nie wspominamy 
o typowych zadaniach, czyli mapach do projektu i innych drobniejszych pracach reali-
zacyjnych, których w ciągu ostatnich dziesięciu lat także nie brakowało. Wśród tych cie-
kawszych było m.in. zlecenie na określenie powierzchni części handlowej wszystkich  
hipermarketów jednej z sieci w Polsce. Zgodnie z naszym hasłem „Mierzymy Twój 
świat” – zmierzyliśmy i to.Oczyszczalnia „Czajka” w rzeczywistości i na mapie wykonanej 

przez WPG S.A. Od góry: Zofia Fangrat (dział produkcji) i Grzegorz 
Pyra (kierownik projektu) w biurze budowy. Wiele prac prowadzono 
we wnętrzu betonowych komór

Na budowie wieżowca Rondo 1 zespół pomiarowy z pracowni P-15 podczas audytu
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Rok 2000 był wyjątkowo obfity w inwestycje mostowe. We-
szliśmy weń z obsługą końcowego etapu prac budowlanych 
na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Na wznoszonym 
równolegle, prawie bliźniaczym moście Sucharskiego (dzi-
siaj Jana Pawła II) w Gdańsku byliśmy w środkowej fazie in-
westycji, trwała budowa górnej części pylonu. Jednocześnie 
rozpoczynaliśmy prace przy moście Siekierkowskim w War-
szawie. Geodezyjna obsługa inwestycji mostowych to nie-
wątpliwie w ostatnich latach nasz powód do dumy. 

W okresie 1950-2000 w Warszawie zbudowa-
no tylko trzy stałe przeprawy przez Wisłę: most Gdański 
(1957-59), most Łazienkowski (dzisiaj Berlinga) uruchomio-
ny w 1974 roku oraz most Toruński (dzisiaj Grota-Rowec-
kiego), który oddano do użytku w 1981 roku. Pracownicy 
WPG S.A. byli obecni przy budowie każdego z nich. Moż-
liwość korzystania z doświadczeń starszych kolegów była 
przy obecnie wznoszonych mostach bardzo ograniczona 
ze względu na upływ czasu, a przede wszystkim zmiany 
technologii budowy oraz samej geodezyjnej obsługi tego 
typu konstrukcji.

Przeprawa z pylonami
Jak na każdej nietypowej budowie, na mostach Świętokrzyskim i Sucharskiego 

trzeba było uporać się z wieloma zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi. Nie 
miejsce tu na opisywanie technologicznych zawiłości, warto jednak chociażby naszkico-
wać problemy, z którymi zetknęliśmy się podczas prac. Wszystkie trzy przeprawy cha-
rakteryzują się wysokimi pylonami oraz podwieszonymi głównymi przęsłami. Mosty 
Świętokrzyski i Sucharskiego mają po jednym pylonie w kształcie odwróconej litery Y, 
natomiast na moście Siekierkowskim są dwa – w kształcie litery H. Pylony pełnią zasad-
niczą funkcję w tego typu konstrukcjach, za pomocą stalowych lin podtrzymują bowiem 
przęsła mostu. W górnej ich części liny są kotwione w zatopionej w betonie konstrukcji 
wsporczej. Budowa pylonów – z uwagi na skośne dolne fragmenty ich konstrukcji (nogi) 
– wymagała specjalnego podejścia. Pylony należało wykonać precyzyjnie, ogranicza-
jąc do minimum ewentualne błędy pomiaru czy niedokładności prac budowlanych lub 
montażowych. 

Dzięki naszym sugestiom na moście Świętokrzyskim zrezygnowano z ustawia-
nia każdej kolejnej skośnej sekcji pylonu wzdłuż stycznej do osi ostatniej wykonanej 
sekcji na rzecz realizowania przebiegu chwilowej osi każdej kolejnej sekcji. Pozwalało 
to na uwzględnienie ciężaru własnego i pełzania betonu. Pylon w tej technologii wy-
konano zgodnie z zadanymi przez projektantów tolerancjami. Doświadczenia z mostu 
Świętokrzyskiego przeniesiono z powodzeniem na budowę mostu przez Martwą Wisłę 
w Gdańsku. 

Mosty

Niektóre wartości odchyłek granicznych 
dla budowy mostu Świętokrzyskiego
» odchyłka wyznaczenia wysokości 

pylonu +/- 10 mm
» odchyłka wyznaczenia odległości 

między podporami +/- 5 mm
» odchyłka wytyczeń zakotwień 

+/- 3 mm
» odchyłka wymiarów konstrukcji wspor-

czej +/- 3 mm.

Inwentaryzacja rur prowadzących liny 
odciągowe mostu Świętorzyskiego 
w Warszawie od wys. 77,400 
do 81,495 m. Odchyłki w mm.
Obok: most Świętokrzyski dzisiaj
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Wszystko z komputera
Do sprawnej obsługi każdej z przepraw niezbędne były cyfrowe rysunki bryły py-

lonu i innych elementów konstrukcyjnych. Stworzyliśmy je sami (podobnie zrobił wy-
konawca pylonu), projekt mostu wykonano bowiem w wersji analogowej. Rysunki 3D 
przygotowane przez naszych inżynierów na bazie rysunków CAD-owskich oraz innych 
danych pozwoliły już na wstępnym etapie budowy na weryfikację projektu, a w czasie 
samej obsługi na łatwe poruszanie się po dokumentacji, kontrolę danych projektowych 
oraz sporządzanie szkiców realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Budowa mostu wiąże się oczywiście z koniecznością założenia szczegółowej 
osnowy realizacyjnej i stosowania całej gamy znanych konstrukcji pomiarowych, jak 
chociażby przestrzenne wcięcie kątowe, wcięcie kątowo-liniowe czy przestrzenne kon-
strukcje biegunowe. Specyfika zadań zrodziła jednak potrzebę sięgnięcia po niestan-
dardowe rozwiązania z zakresu geometrii analitycznej. Okazało się bowiem, że nawet 
w rutynowych pracach z zakresu geodezji inżynieryjnej wygodniejsze jest operowa-
nie liniami, płaszczyznami i bryłami, aniżeli pojedynczymi punktami, będącymi zwykle 
przedmiotem wytyczeń.

Zapewnienie jakości
Gwarancją powodzenia było zapewnienie najwyższej jakości prac geodezyjnych. 

Przy tak nietypowym i wymagającym zadaniu, jakim jest budowa mostu, główny nacisk 
położono na wysoką dokładność i niezawodność. W ramach warunków technicznych 
obsługi obu mostów przygotowaliśmy – przy współpracy z prof. Witoldem Prószyńskim 
z Politechniki Warszawskiej – plan zapewnienia jakości prac pomiarowych. Określono 
w nim m.in. dopuszczalne odchyłki graniczne przy realizacji poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych, to jest: fundamentów, podpór, ustroju nośnego, górnej i dolnej części 
pylonu. Jednym z elementów planu był nakaz okresowej kontroli poprawności wska-

Budowa pylonu mostu Sucharskiego 
w Gdańsku

Most Sucharskiego w Gdańsku. Przekroje pylonu. Montaż ostatniej liny

Szkic osnowy realizacyjnej mostu Siekierkowskiego w Warszawie. 
Poniżej Trasa Siekierkowska 
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Jeszcze kilka lat temu byliśmy tylko typowym wykonawcą geodezyjnej obsługi inwesty-
cji pracującym na zlecenie firm budowlanych lub inwestorów. Wielkie przedsięwzięcia 
inżynierskie (np. budowy autostrad) charakteryzuje jednak to, że cały proces powsta-
wania inwestycji objęty jest nadzorem inwestorskim. Wynika to niekiedy z przepisów, 
innym razem z decyzji samego inwestora lub nadzoru budowlanego. W przypadku 
skomplikowanych obiektów nadzór jest obowiązkowy. Instytucję inspektora nadzoru 
przyjęło się określać mianem Inżyniera Kontraktu. Jest to nic innego jak zespół specja-
listów najwyższej próby działający w imieniu inwestora i kontrolujący, czy kontrakt jest 
realizowany zgodnie z zapisami. Dotyczy to technologii, przepisów, procesu budowlane-
go, monitoringu, a nawet rozliczania inwestycji. Nadzorem objęte są także zadania geo-
dezyjne. Istotnymi cechami ludzi pracujących na rzecz Inżyniera Kontraktu powinny być 
zatem: profesjonalizm, sumienność i obiektywizm. 

Na różnych budowach w Polsce WPG S.A działa w nadzorze od 2006 roku. Tym 
samym znaleźliśmy się po drugiej stronie barykady, choć sama rola inspektora nadzoru 
nie jest nam przecież obca. Już w 2003 roku pełniliśmy taką funkcję w projekcie doty-

Drogi i nadzórzań instrumentów i przyrządów pomiarowych (od tachimetrów 
po taśmy i łaty) oraz prowadzenia cyklicznych pomiarów kon-
trolnych punktów osnowy realizacyjnej (co 6 miesięcy – współ-
rzędnych X, Y; co 3 miesiące – Z). Przy prowadzeniu pomiarów 
obejmujących newralgiczne elementy konstrukcji mostu plan 
narzucał wykonawcy stosowanie zarówno kontroli wewnętrz-
nej (nadliczbowe wyznaczenia, pomiary sprawdzające, korzysta-
nie z niezależnej bazy pomiarowej), jak i zewnętrznej (wykonanie 
kluczowych pomiarów przez dwie niezależne służby geodezyjne: 
z ramienia wykonawcy i inwestora). Trzeba też było mieć na uwa-
dze takie czynniki, jak chociażby zmienne nasłonecznienie obiek-
tu wpływające na proces betonowania pylonu czy odkształcenia 
bądź nierównomierne osiadanie konstrukcji wynikające z pracy 
żurawia podczepionego do nogi pylonu. 

Most Północny i następne
Budowa mostu Świętokrzyskiego była swego rodzaju po-

ligonem doświadczalnym. Potem było już łatwiej, chociaż każdy 
kolejny obiekt przynosił nowe problemy. Na budowie mostu Sie-
kierkowskiego w Warszawie zastosowaliśmy sprawdzone wcześ-
niej rozwiązania, choć trzeba dodać, że skala tej budowy była 
sporo większa. Poza tym zanim przystąpiliśmy do obsługi, wyko-
nywaliśmy m.in. mapy do projektu obejmujące poszczególne eta-
py budowy. 

Most Świętokrzyski otwarto w październiku 2000 roku, 
most Sucharskiego w Gdańsku rok później, uruchomienie mostu 
Siekierkowskiego nastąpiło we wrześniu 2002 roku. W 2006 r. 
obsługiwaliśmy budowę mostu na Bugu w Wyszkowie. Dekadę 
zamykamy wejściem w kolejne inwestycje mostowe. W końcu 
2009 roku rozpoczęliśmy prace przy budowie mostu Północne-
go w Warszawie. Nie zabraknie nas również przy wznoszeniu ko-
lejnej przeprawy przez Wisłę, tym razem na trasie autostrady A1 
na odcinku Nowe Marzy – Toruń-Czerniewice. To coś specjalnie 
dla nas.

Marek Markiewicz na budowie mostu Siekierkowskiego

Obsługa mostu Siekierkowskiego, przy instrumencie 
Andrzej Łoniewski

Od lewej: Krzysztof Mazur, 
Andrzej Radyszkiewicz i Michał Zejgler 
na budowie Trasy Siekierkowskiej 
(2004 r.)OBSŁUGA GEODEZYJNA, MAPY DO PrOJEKTU I NADZór INWESTOrSKI  

ZWIąZANE Z BUDOWą I MODErNIZACJą DróG I AUTOSTrAD

Nowe Marzy – Czerniewice
A1

2009-11 nadzór

Kiezmark – Jazowa
S7

2008-09 mapa do projektu 
2007-08 nadzór

Białobrzegi
S7

2003-08 monitoring

Garwolin
S17

2006-07 nadzór

Jeżewo – Białystok
S8

2009 mapa do projektu

Wyszków
S8

2007-08 obsługa geodezyjna

Otwarcie mostu Siekierkowskiego. 
Od lewej: wiceprezes ds. technicznych 
Jacek Uchański, zastępca inżyniera 
budowy Andrzej Lewandowski, 
Maria Chmielińska (ZUD),  
prezes Ryszard Brzozowski i szef 
produkcji Wojciech Remiszewski
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czącym dostawy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
numerycznego modelu rzeźby terenu, cyfrowej ortofotomapy 
oraz numerycznej mapy topograficznej obejmujących bieg Wi-
sły i Odry. Był to jeden z komponentów systemu prewencji prze-
ciwpowodziowej finansowany przez Bank Światowy. Kontrakt 
o wartości 3,5 mln dolarów realizowała duńska firma Blom Info. 
W wyniku wygrania przetargu zorganizowanego przez GUGiK zo-
staliśmy inspektorem nadzoru odpowiedzialnym za zakwalifiko-
wanie końcowego produktu, w tym danych dla TBD, na potrzeby 
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej. Do tego zadania zaangażowaliśmy najlepszych fachowców. 
Skądinąd mieliśmy wtedy okazję do porównania krajowych i za-
chodnich modeli działania.

Geodeta na drodze
Gdy w 2006 roku ogłoszono rządowy plan budowy dróg 

i autostrad, naturalną koleją rzeczy było skierowanie naszych 
zainteresowań w stronę obsługi tych zadań. Strategia rządo-
wa zakłada, że do 2013 roku powstanie w Polsce sieć autostrad 
o długości 1800 km oraz 2270 km dróg ekspresowych i licz-

nych obwodnic. Łączne nakłady na budowę i przebudowę dróg mają wynieść prawie 
105 mld złotych. Tylko w latach 2009-10 określono je na ponad 60 mld złotych. Zmia-
na w 2006 roku sposobu finansowania tego typu przedsięwzięć spowodowała, że w in-
westycjach drogowych nastąpiło znaczne ożywienie. Priorytetowymi inwestycjami do 
2012 roku stały się m.in. budowy autostrad: A1, A2 i A4. 

Ułamek promila wydatków na budowę dróg pochłoną koszty prac geodezyj-
nych. Ten ułamek to spory kawałek tortu dla firm geodezyjnych. Stąd nasze zaintereso-
wanie tym segmentem rynku budowlanego. Mając zaś referencje z największych pla-
ców budów, mogliśmy bez kompleksów zaoferować swe usługi firmom projektowym, 
konsultingowym i budowlanym starającym się o zlecenia z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. WPG S.A. równie dobrze może wykonywać obsługę, jak i pro-
wadzić nadzór (a nie każda firma może pełnić tę drugą funkcję). Sprzęt i technologia 
są tu na dalszym miejscu, najważniejsze jest doświadczenie i rzetelność ludzi w kami-
zelkach z napisem „Nadzór”. Nie jest żadną tajemnicą, że na dużej budowie nie braku-

Szkic fragmentu osnowy Trasy 
Siekierkowskiej 

je sytuacji konfliktowych, prób ominięcia procedur czy ukrywania błędów. Inspektor 
musi więc być odporny na wszelkie naciski, bo to zapewnia spokojny sen zarówno in-
westorowi, jak i jemu.

Trasa Siekierkowska
Spośród inwestycji komunikacyjnych realizowanych na początku dekady naj-

ważniejsza była z pewnością obsługa budowy Trasy Siekierkowskiej wraz z mostem. 
Pierwsze pomiary osnowy realizacyjnej i sytuacyjne (po lewej stronie Wisły) nasze ze-
społy wykonały na początku 2001 roku, jesienią przeszły z pracami na praską stronę. 
Od 2002 roku prowadziliśmy także mapę dyżurną tej inwestycji. Obsługiwaliśmy nie 
tylko budowę jezdni, ale też wznoszenie obu pylonów mostu i wiaduktów. W najbar-
dziej gorącym okresie trasą zajmowała się prawie cała pracownia P-15. Zaangażowanie 
w Trasę Siekierkowską nie skończyło się z chwilą uruchomienia mostu, wkrótce bowiem 
rozpoczęliśmy pomiary związane z budową węzła przy ul. Marsa. 

Autostrady, trasy, obwodnice
Nasze przymiarki do uczestnictwa w budowie dróg i autostrad zaowocowały 

w 2007 roku, kiedy rozpoczęliśmy dwuletnią obsługę budowy mostu na Bugu w cią-
gu 13-kilometrowej obwodnicy Wyszkowa na trasie S8 (na zlecenie Mosty Łódź S.A.). 
Z kolei pierwszą większą inwestycją drogową, na której pełniliśmy funkcję inspektora 
nadzoru, była w latach 2006-07 obwodnica Garwolina (Strabag) o długości 12,8 km na 
drodze S17 prowadzącej z Warszawy do Lublina. Budowę dwujezdniowej trasy o para-

Witold Król obsługiwał budowę 
obwodnicy Garwolina (2007 r.)

OBSŁUGA GEODEZYJNA, MAPY DO PrOJEKTU I NADZór INWESTOrSKI ZWIąZANE 
Z BUDOWą I MODErNIZACJą DróG W WArSZAWIE
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1. al. Prymasa Tysiąclecia
– mapa do projektu 1997-2000
2. most Świętokrzyski
– obsługa 1998-2000
3. Trasa Siekierkowska
– mapa do projektu 2002-10
4. Wał Miedzeszyński
– obsługa 2004-06
5. Trasa AK
– mapa do projektu 2006-08
6. most Poniatowskiego
– obsługa 2007
7. trasa mostu Południowego
– mapa do projektu 2007-09

8. S17 – mapa do projektu 
2008-10
9. „L” – nadzór 2009-10
10. S8 – nadzór 2009-12
11. trasa mostu Północnego
– nadzór 2009-12

1 6

2

Sebastian Skolimowski na budowie 
autostrady A1 (2009  r.)
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Mirosław Stasiewicz (z lewej) na budowie autostrady A1 
w rejonie Torunia (2009 r.). 
Powyżej: przebudowa al. Wilanowskiej   w Warszawie

Projekt trasy wylotowej na Białystok (S8) nadzorowanej przez WPG S.A. 

metrach drogi ekspresowej z 20 kilometrami dróg dojazdowych i pięcioma wiaduktami 
kontrolowały stale 3 nasze zespoły terenowe. Prawie równolegle prowadziliśmy obsłu-
gę budowy mostu w Wyszkowie (2007-08 r.) na drodze ekspresowej S8 z Warszawy do 
Białegostoku (Mota-Engil Polska i Strabag). W tym samym czasie nasi ludzie pełnili rów-
nież funkcje inspektora nadzoru przy przebudowie drogi S7 na odcinku Kiezmark – Jazo-
wa w województwie pomorskim (GDDKiA). Mocnym akcentem zakończyliśmy rok 2009, 
kiedy to podpisaliśmy kontrakt na nadzór inwestorski przy budowie autostrady A1. Na 
62-kilometrowym odcinku Nowe Marzy – Toruń-Czerniewice (Skanska S.A.) w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim znajdą się dwa mosty przez Wisłę, w tym najdłuższa 
z planowanych w Polsce przepraw. Koszt całej inwestycji wyniesie 3,145 mld zł. 

W tym samym roku podpisaliśmy także kontrakt na pełnienie funkcji inspektora nad-
zoru na budowie trasy wylotowej z Warszawy w kierunku Białegostoku. Specyfikacja prze-
targowa dla tego odcinka jasno pokazuje, że nie każda firma jest w stanie spełnić wymaga-
nia stawiane inspektorowi nadzoru. Według inwestora (GDDKiA) geodeci mieli się bowiem 
legitymować udziałem w minimum trzech zadaniach z zakresu nadzoru lub budowy dróg 
lub mostów o wartości robót co najmniej 20 mln złotych każde. W biurze Inżyniera Kontrak-
tu na tej budowie stale pracuje trzech naszych geodetów, którzy mają do pomocy czterech 
asystentów (każdy z wykształceniem wyższym). Kontrolują prace geodezyjne na odcinku od 
węzła Modlińska w Warszawie do węzła Piłsudskiego w Markach (J&P Awax, Grecja). Zakres 
prac obejmuje przede wszystkim sprawdzanie podstawowych parametrów geometrii drogi 
i obiektów inżynierskich wyznaczanych przez firmy wykonawcze. 

Nowe kontrakty
Inspektorzy pracujący przy węźle Modlińska będą się pewnie spotykali w terenie 

ze swymi kolegami z WPG S.A., którzy prowadzą równolegle nadzór na budowie 3,5-kilo-
metrowego odcinka trasy szybkiego ruchu w Warszawie od ul. Modlińskiej do węzła przy 
ul. Pułkowej (ZBM Inwestor Zastępczy). Najważniejszym elementem tej budowy będzie 
most Północny (10 przęseł, prawie 800 metrów długości). Inwestycja potrwa 32 miesią-
ce, a do skontrolowania będą prace wykonywane na budowie mostu, węzłów drogowych 
i dwupasmowej jezdni. Już kilka dni po podpisaniu umowy na obiekcie zjawili się nasi lu-
dzie. Jednym z pierwszych zadań było zweryfikowanie jakości osnowy realizacyjnej za-

łożonej przez geodetów z ramienia wykonawcy. Kontroli podlegało 28 punktów osnowy 
wyznaczonych za pomocą technologii GPS, wyrównanie sieci, przeliczenie współrzędnych 
z układu geocentrycznego do układu lokalnego Warszawa 75, przeanalizowano także ma-
teriały projektowe. Już wstępne prace wykazały, że na tego typu budowie bez nadzoru in-
westorskiego ani rusz. 

Sam most to trzy oddzielne przeprawy, dwie dla ruchu samochodowego, jedna 
dla tramwajów, rowerzystów i pieszych. Konstrukcja nośna każdej z nich, na liczącym 
ponad 350 m praskim odcinku, nasuwana jest na kolejne podpory za pomocą specjal-
nych siłowników. Zadaniem naszych inspektorów jest m.in.: kontrolowanie geometrii 
stalowych elementów dostarczanych przez wytwórcę, monitorowanie procesu nasu-
wania i określenie ostatecznego położenia konstrukcji. Kontrolują oni również kluczowe 
elementy kilkunastu wiaduktów, które złożą się na ogromy węzeł komunikacyjny, jaki 
powstanie na lewym brzegu rzeki. Inspektorzy sprawdzają także prawidłowość wyty-
czenia dróg, wykonania robót ziemnych i położenia urządzeń podziemnych, wreszcie, 
zajmują się obmiarami gotowych obiektów, co później służy do weryfikacji faktur wy-
stawianych przez podwykonawców inwestorowi. Wszystkie działania realizują w sfor-
malizowanej formule standardów FIDIC obowiązujących na tej budowie. Połączenie 
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wiedzy inspektorów nadzoru z poszczególnych branż z rygorystycznymi procedurami 
zapewni najwyższą jakość wykonania tej inwestycji

W styczniu 2010 roku podpisaliśmy następną umowę na nadzór inwestorski, tym 
razem przy budowie drogi ekspresowej w rejonie Okęcia (Terrag-Asdag Polska). Trasa 
ma kształt litery L, 5-kilometrowy odcinek pobiegnie z północy na południe (fragment 
trasy N-S), a 2-kilometrowy z zachodu na wschód (przedłużenie autostrady A2). Będzie 
się składać z dwóch jezdni z trzema pasami ruchu każda i czterema wielkimi węzłami 
drogowymi. Pracy więc nie zabraknie. Fakt, w nadzorze jest ona trochę spokojniejsza 
i nie podlega takim wahaniom, jak w obsłudze, ale z drugiej strony ciąży świadomość, że 
inspektor to ostatnie ogniwo kontrolne na budowie. 

Podpisanie każdego kolejnego kontraktu na nadzór inwestorski potwierdza słusz-
ność strategii obranej przez nas kilka lat temu. Procentuje także doświadczenie zdobyte 
przez naszych inżynierów na innych wielkich budowach. 

Od góry: Widoczne podpory i nasuwane 
elementy mostu Północnego. 
Radosław Adach przygotowuje się 
do przeprowadzenia kontroli ustawienia 
dźwigarów. 
Tomasz Ostrzechowski, inspektor 
nadzoru (przy komputerze),  
i Radosław Adach 

Marek Markiewicz, kierownik nadzoru 
geodezyjnego na budowie trasy mostu 
Północnego (2010 r.)
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PRZY KOMPUTERZE  
I W TERENIE

TBD

VMap Level2

LPIS

Kontrola na miejscu

Kataster

Metro
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Prowadzoną w ostatnich latach informatyzację baz danych przestrzennych doskona-
le widać na przykładzie map topograficznych. Pilotażowe prace nad stworzeniem To-
pograficznej Bazy Danych, czyli w dużym uproszczeniu cyfrowej topograficznej mapy 
Polski, rozpoczęły się w 1999 roku w województwie kujawsko-pomorskim (obiekt Wło-
cławek, 64 sekcje mapy, z których 19 wykonało WPG) i małopolskim (Dunajec, 78/33 
sekcje). Od tego czasu idea TBD przybierała różne postaci (i nazwy), a sama budowa 
bazy miała kilka ostrych zakrętów. Od początku uczestniczymy jednak w jej powstawa-
niu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wyspecjalizowaliśmy się w tym segmencie ro-
bót i z powodzeniem stosujemy tu nasze rozwiązania informatyczne. 

W poszukiwaniu początków geodezyjnego podejścia do produkcji map topogra-
ficznych trzeba się cofnąć do połowy XVIII wieku, kiedy to opublikowano topograficz-
ną mapę Francji. Prace zainicjowane w drugiej połowie XVII wieku przez Giovanniego 
D. Cassiniego (znakomitego astronoma, inżyniera i matematyka) i kontynuowane przez 
kolejne pokolenia rodu Cassinich bazowały na wykorzystaniu obserwacji astronomicz-
nych i triangulacji. Były dziełem epokowym i wyznaczyły kierunek rozwoju tej dziedziny 
na następne dwieście lat. 

TBD

Kiedy nie było jeszcze komputerów, zdjęcie topograficzne wykonywano meto-
dą stolikową i wszystko było proste. Zastępy mierniczych przemierzały teren i tworzyły 
mapę niemal od ręki. Artystyczne cieniowanie dawało trzeci wymiar i przydawało ma-
pie plastyczności. W Polsce ostatnie pomiary stolikowe na wielką skalę wykonano w la-
tach 1957-65. W latach 80. korzystano już ze zdjęć lotniczych, ale od strony technicznej 
zadanie było równie proste. Problemy zaczęły się z chwilą, gdy zdecydowano, że cały za-
sób danych będzie w formie cyfrowej.

Nie wdając się w szczegóły, Topograficzna Baza Danych jest urzędowym, ogólno-
krajowym systemem gromadzenia i udostępniania danych topograficznych i jednocześ-
nie referencyjnym źródłem dla innych map. Zawiera wektorową mapę topograficzną, 
cyfrową ortofotomapę i numeryczny model terenu. Ma być wykorzystywana w różno-
rodnych systemach i służyć do realizacji zadań instytucji państwowych (np. w ochro-
nie środowiska, zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie). Powodzenie przedsięwzięcia 
wiąże się z jednej z strony z rozwiązaniem problemów natury technicznej (które są po 
części za nami), z drugiej – prawnych, organizacyjnych i finansowych. Trzeba wziąć pod 
uwagę kwestie: zarządzania ogromnym zasobem, kontroli danych i ich udostępniania, 
jakości i aktualizacji materiału, bezpieczeństwa i integracji danych. Baza musi być więc 
uniwersalna i otwarta, by mogli z niej korzystać różni użytkownicy. Pierwszorzędna jest 
kwestia niezawodności i jakości oferowanego produktu. 

Pilotaże i wytyczne
Tak się złożyło, że braliśmy udział w pracach pilotażowych i w tworzeniu standar-

dów technicznych, na podstawie których od wielu lat produkowane są kolejne arkusze 
TBD (choć w przypadku ciągłej bazy danych, jaką jest TBD, mówienie o arkuszach ma 
charakter czysto umowny). W marcu 2003 roku Główny Geodeta Kraju wydał „Wytycz-
ne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD)”. Uczestnicząc od samego początku 
w pracach nad przełożeniem koncepcji bazy na technologiczne rozwiązania, mieliśmy 
okazję poznać skalę całego zagadnienia. W wytycznych za podstawowe źródło pozys-
kiwania danych geometrycznych dla TBD uznano zdjęcia lotnicze i ich pochodne, wy-
wiad terenowy oraz dane z baz opracowań wielkoskalowych (mapa zasadnicza, mapy 
ewidencyjne). Wytyczne wprowadziły także model pojęciowy, który zawiera zestaw 
definicji, opisuje klasy obiektów, zapewnia spójność topologiczną, umożliwia dokona-
nie klasyfikacji obiektów. Poza ciągiem technologicznym jest też druga strona medalu, 
czyli procedury i oprzyrządowanie informatyczne do zarządzania TBD. Wystarczy po-

Koncepcję Topograficznej Bazy Danych 
opracował w 2001 roku dr Remigiusz 
Piotrowski, były główny geodeta kraju. 
Stąd wziął się skrót TBD. Kilka lat później 
zmieniono koncepcję i nazwę na Baza 
Danych Topograficznych. Od 2006 roku, 
po kolejnej zmianie koncepcji, GUGiK 
wprowadził nazwę Baza Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT). W powszechnym 
użyciu nadal jednak funkcjonuje pierwotna 
nazwa i jej skrót. Jednym z celów budowy TBD było unik-

nięcie wielokrotnego pozyskiwania tych 
samych danych. Dane zasobu TBD mogą 
być tworzone za pomocą dowolnych 
narzędzi, oprogramowania i sprzętu. 
Formaty przekazywania danych są otwarte 
i gwarantują możliwość wykorzystania 
danych w różnych systemach.

Fragment TBD, 
rejon Włocławka

TBD ma budowę modułową; 
najważniejsze są: mapa wektorowa, 
ortofotomapa, NMT

Pracownia P-32. Nie ma to jak pracować 
na dwóch monitorach
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wiedzieć, że potrzeba do tego kilkunastu specjalistycznych aplikacji, które zainstalowa-
ne są w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W WPG 
S.A. dodatkowo opracowaliśmy na potrzeby TBD technologię wytwarzania danych ra-
strowych i wektorowych oraz przygotowaliśmy na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii procedury kontrolne nieodzowne przy tworzeniu bazy. Przeprowadziliśmy 
również serię szkoleń z zakresu kontroli i zarządzania TBD dla osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie baz w ośrodkach wojewódzkich.

Technologia produkcji TBD została zweryfikowana w latach 2000-02 podczas 
prac prowadzonych przez nas na zlecenie GUGiK na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego, które stało się poligonem doświadczalnym. W rezultacie na serwerze tam-
tejszego WODGiK zainstalowaliśmy bazę obejmującą 80 arkuszy mapy. 

W pięciu województwach
Przyjęcie wytycznych technicznych umożliwiło formalne uruchomienie przetar-

gów na wykonanie bazy i definitywne odejście od analogowych map topograficznych. 
W samym tylko 2003 roku GUGiK zlecił w trybie przetargowym wykonanie 333 arkuszy 
mapy w skali 1:10 000 (standardowej dla terenów zurbanizowanych). Rok później było 
to 156 arkuszy, w 2005 – 498, a w 2006 – 223. Średnia cena arkusza w 2003 r. wynosi-
ła 26 068 zł, rok później – 21 766 zł, a w 2005 – 31 314 zł. Do 2006 roku na budowę bazy 
wydano 36 mln złotych. 

Prace nad TBD w województwie kujawsko-pomorskim kontynuowaliśmy w la-
tach 2003-04. Podpisanie porozumienia dotyczącego TBD pomiędzy GUGiK i Urzędem 
Marszałkowskim umożliwiło poszerzenie bazy o kolejne arkusze, które opracowaliśmy 
w latach 2006 i 2008. Łącznie wykonaliśmy ich dla kujawsko-pomorskiego ponad 300.

Następnym województwem, w którym zbudowaliśmy sporą część bazy, było 
mazowieckie. Już w 2003 roku na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego wykonaliś-
my 60 arkuszy w pełnym zakresie treści. Zlecenia obejmujące południowe rejony tego 
województwa realizowaliśmy w latach 2006-07 i 2009-10. Poza tym w latach 2004-06 
prowadziliśmy prace dla wybranych terenów województw: śląskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. 

W 2006 roku GUGiK zmienił koncepcję budowy TBD. Podstawowym zadaniem 
stała się odtąd harmonizacja baz zasilających TBD oraz realizacja prac w układzie war-
stwowym (warstwami tematycznymi dla obszarów całych województw), a nie – jak to 
było wcześniej – w układzie arkuszowym (wszystkie warstwy dla wybranych arkuszy). 
Ubocznym skutkiem tych zmian był zastój w przetargach i niewielka liczba zleceń na 
rynku. Przetargi w nowym układzie ruszyły dopiero w 2008 roku. Z większych zamó-
wień wykonywanych przez nas od tego czasu trzeba wymienić prace nad bazą dla całe-

go województwa pomorskiego, dla którego tworzyliśmy warstwy: dróg, kolei i cieków 
(2008 r.), fragmentu województwa świętokrzyskiego – budynki (2008 r.), części wielko-
polskiego – drogi i koleje (2009 r.) oraz małopolskiego – budynki (2009 r.), a także całe-
go województwa podlaskiego – cieki (2010 r.). Przy największych zleceniach wymagają-
cych zgromadzenia pokaźnego potencjału działaliśmy w ramach konsorcjum (głównie 
z OPGK Kraków, ale także z PPGK S.A. Warszawa), część zadań wykonywali zatem nasi 
partnerzy.

Do tej pory realizowane przez nas zlecenia związane z TBD objęły mniejsze lub 
większe fragmenty 12 województw. W opracowaniu bazy stale uczestniczy kilkuna-
stoosobowy zespół, głównie ludzi młodych. W cenie są tu skrupulatność i cierpliwość, 
nie każdemu odpowiada bowiem praca przy ekranie monitora dzień w dzień przez wie-
le miesięcy z rzędu. Nietrudno zauważyć, że Topograficzna Baza Danych – jako typowy 
produkt geoinformatyczny – łączy w sobie elementy geodezji, fotogrametrii, informaty-
ki i kartografii. A jest to ten rodzaj mieszanki, którą bardzo lubimy.

W dużym skrócie „produkcja” danych na 
potrzeby TBD obejmuje następujące etapy:
» Pozyskanie danych w środowisku CAD, 

zapisanie atrybutów na serwer danych 
za pomocą odpowiedniej aplikacji. 
W trakcie pozyskiwania atrybutów opera-
tor wybiera właściwe wartości ze słowni-
ków zdefiniowanych w wytycznych.

» Kontrola techniczna umożliwiająca 
wykrycie błędów operatora (wyszukiwa-
ne są np. przeciągnięcia linii topolo-
gicznych, niedozwolone pokrywanie się 
obiektów).

» Kontrola merytoryczna pozwalająca 
na wyszukiwanie błędów rzeczowych 
(np. błędne zakwalifikowanie obiektu 
do danej klasy).

» Obiektowanie (łączenie geometrii 
z atrybutami) prowadzone w środowisku 
GIS służące do automatycznego lub pół-
automatycznego pozyskiwania danych.

» Eksport danych do formatu GML 
oraz ostateczna kontrola.

Marcin Rek i Kinga Sadura z P-32 przy 
pracy nad mapą topograficzną

Piotr Falkowski, zastępca szefa P-32, 
potrzebuje trzech monitorów 

TOPOGRAFICZNA BAZA DANYCH

2000-02

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pokazano zasięg prac wykonanych przez WPG S.A 
(w niektórych przypadkach obejmuje on zamówienia, 
w których WPG S.A. było liderem konsorcjum).
Obszary wykonywane w ujęciu warstwowym 
zaznaczono odnośnikami

drogi, koleje

drogi, koleje, cieki

budynki

cieki

budynki

budynki
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Na początku dekady wykonywaliśmy prace nad specyficznym produktem, jakim jest mapa 
wektorowa poziomu 2. Opracowywanie wojskowej mapy, choć w wydaniu cywilnym, 
było okazją do zetknięcia się z relacyjną bazą danych przestrzennych i standardami w na-
towskim wydaniu. Kiedy w maju 1999 roku Polska wraz Czechami i Węgrami wstępowała 
do NATO, jednym z wymogów członkostwa było dostarczenie przez służbę topograficzną 
Wojska Polskiego map naszego kraju w skalach od 1:50 000 do 1:1 000 000. W części były 
to opracowania cyfrowe, w części analogowe. NATO operuje mapami cyfrowymi w szere-
gu skalowym identycznym jak w Polsce, a odpowiednikiem naszej mapy w skali 1:50 000 
są mapy wektorowe poziomu drugiego nazywane VMap Level2. To w pełni topologiczny 
produkt posiadający w swej strukturze danych kilkanaście warstw geometrycznych sprzę-
żonych z atrybutami. Zakres informacyjny tej bazy pokrywa się w około 85% z polską mapą 
topograficzną. 

W 2000 roku Zarząd Geografii Wojskowej przeszedł z fazy projektowej do pro-
dukcyjnej VMap Level2, co wiązało się z wykonaniem 565 arkuszy obejmujących obszar 
całego kraju. Z uwagi na to, że duża część informacji zawartych w VMapie mogła zna-
leźć zastosowanie także wśród użytkowników cywilnych (administracja samorządowa 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, zarządzanie kryzysowe), projekt ten stał się 
przedmiotem zainteresowania państwowej służby geodezyjno-kartograficznej. Współ-
praca wojska z cywilami stała się możliwa po podpisaniu porozumienia pomiędzy ZGW 
i GUGiK. Dlatego też Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz z niektórymi samorząda-
mi województw zainwestował niemałe środki, wspierając Zarząd Geografii Wojskowej 
w realizacji tego zadania (w 71% zostało ono sfinansowane ze środków ZGW, a w 22% 

VMap Level2

– GUGiK i 7% samorządów województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i po-
morskiego). Materiałami do opracowania były m.in. obrazy lotnicze (5 tys. zdjęć w ska-
li 1:26 000), satelitarne, diapozytywy wydawnicze (D1, D9 – sytuacja, D4 – wody, D5 – 
lasy) i  robocze mapy topograficzne w skali 1:50 000.

W grudniu 2003 roku w ramach dwóch przetargów zlecono dziewięciu pol-
skim firmom geoinformatycznym wykonanie 121 arkuszy obejmujących obszar prawie 
77,5 tys. km2, głównie w północno-wschodniej i zachodniej Polsce. WPG S.A. przypadły 
w udziale 33 arkusze VMap Level2. Aktualizację materiałów źródłowych wykonywaliśmy 
na podstawie ortorektyfikowanych zdjęć satelitarnych o rozdzielczości 5 metrów oraz or-
tofotomap pozyskanych w ramach projektu PHARE. Kontrolą jakości i integracją danych 
zajmowały się już wojskowe jednostki geograficzne. Całość prac zakończyliśmy zgodnie 
z planem w 2004 roku. Warto dodać, że prace na VMap Level2 wpisały się w inny temat 
związany z opracowaniami kartograficznymi, w który zaangażowani byliśmy od końca lat 
90., czyli budowę Topograficznej Bazy Danych.

Od 1970 roku mapy topograficzne 
wykonują oddzielnie wojskowa służba 
topograficzna i cywilna służba geodezyj-
no-kartograficzna. Do czasu przejścia na 
technologie cyfrowe cywile produkowali 
mapy w ośmiu skalach, wojskowi w pięciu, 
jednakże wojskowym wystarczyły do 
tego dwie elipsoidy i dwa odwzorowania, 
a cywile potrzebowali aż trzech elipsoid, 
dwóch odwzorowań i ośmiu układów 
współrzędnych.

Produkty pochodne 
VMapy: transport 
i topografiaProdukcja VMapy – zrzut ekranowy

Fragment VMap Level2 obejmujący 
rejon Kampinosu. Mapy w wersji 
cywilnej są dostępne w wojewódzkich 
ośrodkach dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej w formie bazy danych, 
w postaci cyfrowej (raster) 
lub papierowej
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Jednym z największych geodezyjnych przedsięwzięć ostatniego dziesięciolecia jest budo-
wa Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Prace rozpoczęły się w 2002 roku i do tej pory brało w nich udział kilka-
dziesiąt największych krajowych firm geodezyjnych, w tym również nasza. Wejście Polski 
do Unii Europejskiej wymagało wprowadzenia mechanizmów pozwalających na realiza-
cję założeń Wspólnej Polityki Rolnej. Należało zatem stworzyć struktury administracyjne 
i techniczne do zarządzania dopłatami do rolnictwa, czyli zbudować Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania i Kontroli (IACS). Jego sercem stał się System Identyfikacji Działek Rol-
nych (LPIS) obejmujący prawie wszystkie podstawowe moduły IACS: ewidencję gospo-
darstw rolnych, ewidencję producentów i ewidencję wniosków o płatności.

Projekt LPIS obejmował wykonanie wektorowej mapy obszaru całego kraju za-
wierającej: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasy-
fikacyjne oraz wektorową warstwę tzw. pól zagospodarowania. Innymi słowy do syste-
mu informatycznego, który tworzyła ARiMR, należało wprowadzić prawie cały kataster 

nieruchomości. Wymagało to ujednolicenia i uaktualnienia danych ewidencyjnych, dane 
wektorowe musiały zostać przetworzone do układu współrzędnych „2000”, a dane opi-
sowe i geometryczne – udostępniane w zestandaryzowanych formatach. Do zbudowa-
nia bazy niezbędne było opracowanie cyfrowej ortofotomapy kraju, która miała m.in. 
umożliwiać identyfikację pól zagospodarowania. W finalnej postaci LPIS, zgodnie z wy-
tycznymi unijnymi, stał się systemem możliwym do eksploatacji w technologii GIS. 

Od strony zamawiającego
Prace podzielono na etapy, a cały kraj na kilkadziesiąt obiektów. W postępowa-

niach przetargowych wyłaniano wykonawców poszczególnych fragmentów projektu. 
Większość zadań zlecała ARiMR, niektóre GUGiK. Z uwagi na brak spójnej bazy opiso-
wo-graficznej LPIS budowano etapami, w pierwszym – materiały wyjściowe stanowiły 
baza opisowa i centroidy działek, w kolejnym – raster mapy ewidencyjnej plus ortofoto, 
a w ostatnim – baza wektorowa działek.

W pierwszych przetargach na LPIS, kiedy bazę budowano od zera, zaczynano od 
pozyskania rastrów map ewidencyjnych, ich kalibracji, a następnie uszlachetnienia i przy-
cięcia do granic obrębu. Następnym etapem była wektoryzacja działek i kontrola topo-
logii. W rezultacie uzyskiwano: bazę danych wektorowych działek ewidencyjnych w for-

W projekcie LPIS (PHARE) realizowa-
nym w latach 2005-06 zamówienie 
obejmowało przetworzenie danych 
dla 650 545 działek, natomiast w LPIS 
„85” – 970 491 działek.

LPIS

Pola zagospodarowania  
na tle ortofotomapy

Materiałem źródłowym dla budowy LPIS 
była cyfrowa ortofotomapa wykonana 
w ramach współpracy GUGiK i ARiMR w la-
tach 2003-05. Materiałem wyjściowym 
do jej opracowania były: zdjęcia satelitar-
ne (50 tys. km2), zdjęcia lotnicze w skali 
1:26 000 (157 tys. km2), w skali 1:13 000 
(82 tys. km2) oraz pozyskane w ramach 
programu PHARE (50 tys. km2).

LPIS

LPIS 

KMK*

* KMK – Kontrola poprawności merytorycznej 
i kompletności dokumentacji technicznej

2006

2005-06
2003-04

2007-08

2007

2007-08

2007-08

2009-10
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Firmy na start!
WPG S.A. było od początku zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu. 

W 2002 roku jako jedną z pierwszych naszych prac w ramach LPIS przeprowadziliśmy 
kontrolę satelitarnej ortofotomapy obejmującej województwo zachodniopomorskie. 
Weryfikacja materiału potwierdziła prawidłowe wykonanie ortofoto, a tym samym 
możliwość zastosowania tego typu produktu do budowy bazy. W samej „produkcji” 
LPIS uczestniczymy od 2003 roku. Pierwsze zamówienie z agencji (2003-04) dotyczyło 
zbudowania bazy dla części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego (właśnie 
na podstawie satelitarnej ortofotomapy). Powierzchnia tego opracowania wynosiła 
5600 km2 (ok. 300 arkuszy map w skali 1:10 000). Kolejne zlecenia dotyczyły obiektów 
na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (2005-
-07) i obejmowały obszar 11 powiatów (wykonaliśmy je wraz z firmami OPGK Gdańsk 
i OPGK Kraków). Dla przeciętnego obrębu (ok. 500 działek) weryfikacji podlegały czasa-
mi dane z kilkudziesięciu operatów geodezyjnych. Stopień komplikacji zadania zależał 
głównie od stanu informatyzacji i… porządków panujących w konkretnym ośrodku. 

Ponieważ budowa LPIS sprowadzała się do przeniesienia ewidencji gruntów do 
jednorodnej bazy w ARiMR, geodezyjne „czyszczenie” ewidencji z wszelkich braków, 
niespójności i zaległości było nie mniej ważne od informatycznego charakteru zadania. 
W przetargach organizowanych kilka lat później i związanych tylko z modernizacją bazy 
LPIS (2009-10) zadanie polegało głównie na usuwaniu nieprawidłowości w ewidencji 
i aktualizowaniu bazy. 

Kontrola poprawności
Innym zamówieniem z zakresu LPIS była prowadzona w 2007 i 2008 roku kon-

trola poprawności merytorycznej i kompletności (w skrócie zwana KMK) dokumen-
tacji technicznej w odniesieniu do analizy materiałów źródłowych. KMK była pochod-

ną projektu wektoryzacji map katastralnych realizowanego 
w 2006 roku przez GUGiK (do danych pozyskiwanych przez agen-
cję urząd dodał wtedy kontury budynków). W ramach zlecenia 
należało sprawdzić, czy firmy budujące LPIS wykorzystały właś-
ciwie (i wszystkie) materiały źródłowe służące do opracowywa-
nia bazy. Wygranie kilku przetargów umożliwiło nam zmierzenie 
się z tym nowym zadaniem w 16 powiatach w województwach: 
świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim. Musieliśmy skontro-
lować 244 tys. operatów(!), czyli 20% tych, z których wcześniej 
korzystano. Trzeba było je przywieźć z PODGiK-ów do Warsza-
wy, sprawdzić jeden po drugim, sporządzić odpowiednią doku-
mentację, a następnie czym prędzej odwieźć z powrotem. Była 
to gigantyczna robota, czasami wręcz trudno uwierzyć, że w cią-
gu kilku miesięcy zdołało ją wykonać zaledwie kilkanaście osób. 
Trudno było tutaj zastosować jakąś automatyzację prac. Nad 
każdym operatem należało się pochylić i skrupulatnie sprawdzić, 
czy firmy wykonujące wcześniej zadanie dla ARiMR zrobiły to po-
prawnie. Nietypowym elementem tego zamówienia było przygo-
towanie tzw. karty informacyjnej. Sprowadzało się to do przepro-
wadzenia wśród geodetów powiatowych ankiet, które zawierały 
szczegółowe pytania na temat stanu geodezji w danym powiecie 
(stopień informatyzacji, liczba operatów, rodzaje systemów in-
formatycznych itd.). Ankieta posłużyła później GUGiK do prze-
analizowania sytuacji w tych powiatach. 

Na tym jednak nie koniec naszej przygody z LPIS. Najnow-
szym zadaniem, właśnie realizowanym, jest modernizacja bazy 
dla kilku powiatów województwa podkarpackiego. Dodatkowo 
należy także wykonać cyfrową ortofotomapę, którą w ramach 
konsorcjum opracowuje dla nas czeska firma Geodis z Brna. 

macie GML i SWDE, skalibrowane rastry map ewidencyjnych z raportami, metrykami, 
szkicami i wykazami punktów dopasowania, raporty rozbieżności pomiędzy częścią opiso-
wą i graficzną ewidencji (rozbieżności w powierzchniach działek, przebiegach granic itp.). 
Tak w telegraficznym skrócie wyglądał proces technologiczny. Problemem podstawowym 
była skala przedsięwzięcia: każdy z przetargów obejmował setki tysięcy działek. 

Budowa map pól zagospodarowania była nieco prostsza. Cyfrowe ortofotoma-
py (lotnicze lub satelitarne) należało uzupełnić o niezbędne materiały graficzne i opiso-
we, sprawdzić ich kartometryczność, a w dalszej kolejności wykonać wektoryzację pól 
zagos podarowania (polami zagospodarowania nazwano: siedliska, użytki trwałe, lasy, 
sady, wody oraz tereny zurbanizowane, zadrzewione i komunikacyjne).

Od strony wykonawcy 
Żeby zabrać się do roboty, nasza ekipa musiała najpierw dokładnie poznać odpo-

wiednie przepisy (w tym wytyczne techniczne projektu LPIS i standard SWDE) oraz bieg-
le posługiwać się narzędziami informatycznymi (w tym specjalnie zaprojektowanymi 
przez nas aplikacjami). Jeśli prace zaczynaliśmy od skanowania mapy ewidencyjnej, ko-
lejność czynności była następująca: skanowanie arkusza, kalibracja, wprowadzanie da-
nych z operatów (czasami z koniecznością ich przeliczeń i transformacji), kontrola grafiki 
z opisem, wysłanie raportu rozbieżności do powiatowego ośrodka dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej, wprowadzenie nazw i informacji o drogach, sprawdzenie to-
pologii, naniesienie poprawek wg wskazań PODGiK-u, ponowne sprawdzenie topologii, 
ustalenie styków między obrębami i gminami, wrysowanie użytków, wygenerowanie 
raportów i wydruków kontrolnych, wygenerowanie plików GML i SWDE oraz raportów, 
połączenie raportów i tabel, opracowanie sprawozdania. Oczywiście cała treść bazy po-
dzielona była na kilkadziesiąt warstw (linie granic działek, numery działek, numery TE-
RYT obrębów, klasoużytki, nazwy geograficzne itd.). 

Jeśli dane wektorowe pozyskiwaliśmy bezpośrednio z PODGiK-ów, odpadał 
proces skanowania. Typowe finalne LPIS-owskie opracowanie przekazywane zama-
wiającemu ma objętość kilkudziesięciu opasłych segregatorów. Prezentowana na po-
przedniej stronie ilustracja z polami zagospodarowania jednej z gmin nie oddaje ogro-
mu i znaczenia tych prac – sedno ich tkwi bowiem w stworzeniu jednorodnej cyfrowej 
bazy ewidencyjnej oraz w uporządkowaniu i ujednoliceniu danych, jakimi zarządza dzi-
siaj ARiMR. Nie pokazuje ona także całego informatycznego oprzyrządowania, jakiego 
użyliś my do zautomatyzowania procesu budowy bazy, weryfikacji danych itd. 

Lidia Maćkowiak, Magdalena Dróżdż 
i szefowa P-33 Justyna Lasota-Kijora

Wioleta Torcz, Joanna Krupa i Jolanta Urbanowicz. 
Poniżej: Małgorzata TrzcińskaW LPIS stosowano wielostopniową 

kontrolę końcowego produktu. Składały 
się na nią: 
» kontrola wewnętrzna u wykonawcy 

wg warunków narzuconych przez ARiMR,
» kontrola prowadzona przez tzw. we-

ryfikatora jakości danych, czyli firmę 
zewnętrzną,

» kontrola wewnętrzna w ARiMR z zasto-
sowaniem systemowych aplikacji,

» kontrola na etapie przekazywania 
produktów do PZGiK.
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Od 2004 roku ARiMR jest również regularnym dostawcą dość specyficznych zleceń, któ-
re zasilają rynek robót geodezyjnych. Mowa tu o kontroli na miejscu, która stała się dla 
firm z branży okazją do wykonania prac odbiegających nieco od tradycyjnych. Unijna 
polityka rolna wymaga kontrolowania deklarowanych przez rolników wielkości zasie-
wów uprawniających do dopłat. W tym celu rokrocznie w wytypowanych gospodar-
stwach rolnych prowadzona jest (w okresie czerwiec-wrzesień) kontrola na miejscu 
metodą inspekcji terenowej, a od 2005 roku – także metodą foto. Sprawdzeniu podle-
ga 5-7,5% gospodarstw ubiegających się o płatności (w 2008 r. kontrole objęły 109 tys. 
gospodarstw).

Kontrola na miejscu obejmuje przeprowadzenie w terenie wywiadu i obmierze-
nie działek rolnych/upraw deklarowanych przez rolnika. Pomiary wykonuje się głów-
nie za pomocą GIS-owych odbiorników GPS, rzadko z wykorzystaniem tachimetrów. 
Od strony geodezyjnej to prace mało dokładne, ale ponieważ działki są rozproszone 
i jest ich bardzo dużo, kluczem do sukcesu staje się zapewnienie odpowiedniej logistyki 
i zarządzania. W przypadku pojedynczego przetargu w grę wchodzi skontrolowanie na-
wet kilkunastu tysięcy gospodarstw rozrzuconych na terenie całego województwa. Bio-

rąc pod uwagę krótki czas wykonania zamówienia oraz rozbudowaną formalną stronę 
prac, kontrola nie należy do tematów łatwych. Wymaga dobrej organizacji i koordyna-
cji, mobilności zespołów terenowych, wykorzystania rozwiązań GIS-owych, zapewnie-
nia elektronicznego przesyłu danych i nieustannego monitorowania prac. Bez tego nie 
ma szans na terminowe zakończenie zlecenia. 

O wielkości zadania świadczy pośrednio wartość przetargów, na przykład 
w 2008 roku za kontrolę na miejscu obejmującą teren województwa świętokrzyskiego 
(wykonywaną przez nas wspólnie z OPGK Kraków i kieleckim Geomapem) agencja zapła-
ciła prawie 7,5 mln złotych. Gdy ostatnio zsumowaliśmy wszystkie dotychczasowe zamó-
wienia wykonywane przez nas dla ARiMR (kontrola na miejscu, LPIS itp.), wyszło, że obję-
ły one obszar ponad 50 tys. km2. Być może wkrótce dopiszemy kolejne kilometry.

Inspekcja terenowa
Po raz pierwszy kontrolę na miejscu prowadziliśmy (jako podwykonawcy) w kam-

panii 2005 roku, kiedy to jeszcze rozliczano zlecenia z liczby pomierzonych hektarów, 
a nie skontrolowanych gospodarstw. Materiał wyjściowy stanowiły otrzymane z agen-
cji dane w postaci centroidów działek, rastrów map ewidencyjnych i list producentów 
(których działki trzeba było skontrolować). Sprawdzenie tysięcy gospodarstw rodziło 
oczywiście górę papierów. Protokoły, dokumentacja fotograficzna, szkice i dane pomia-
rowe składały się na dziesiątki kilogramów dokumentacji. W tym pierwszym podejściu 
zdarzyło nam się, że w końcówce prac ekipy musiały pracować trzy doby bez przerwy, 
by zdążyć na czas z dokumentacją. Podczas późniejszych kampanii było już lepiej, ale 
tempo jest zawsze duże. Rozplanowanie kolejności odwiedzanych gospodarstw, zapa-
nowanie nad dokumentacją i kierowanie sporą grupą zatrudnionych na ten czas ludzi 
spoza WPG S.A. lub z firm zewnętrznych nie jest łatwe. 

Metoda foto
Prostszym i tańszym sposobem weryfikowania danych podawanych przez rolni-

ków jest kontrola metodą foto (ale też mniej na niej zarabiamy). Do weryfikacji danych 
służy satelitarna ortofotomapa. W terenie sprawdza się tylko rodzaj upraw i wykonu-
je fotografię gospodarstwa (świadectwo naszej obecności w terenie). Tak jak w innych 
przypadkach, w których mamy do czynienia z danymi katastralnymi, bolączką są tutaj 
rozbieżności między ortofotomapą a mapą ewidencyjną. Jeśli do tego dochodzi roz-

Kontrola na miejscu

2005 3718 inspekcja terenowa
2006 4291 inspekcja terenowa
2007 3463 inspekcja terenowa
2008 5242 inspekcja terenowa

2009 5432
inspekcja terenowa 

plus metoda foto

LICZBA GOSPODARSTW 
SKONTROLOWANYCH PRZEZ WPG S.A. 
W KOLEJNYCH LATACH

Województwo świętokrzyskie. Tomasz 
Wocial prowadzi szkolenie w zakresie 
kontroli na miejscu

Na miejscu nie wszystko podlegało kontroli

W 2008 roku kontrolą na miejscu zajmo-
wało się 12 firm/konsorcjów. Ich zespoły 
odwiedziły 83,7 tys. gospodarstw w ra-
mach inspekcji na miejscu i 25,3 tys. gos-
podarstw w ramach kontroli metodą foto.

KONTROLA NA MIEJSCU

2006

2008

2007-09

2006-09

2005-06
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Jak wiadomo, nasze przedsiębiorstwo w dużej mierze uczestniczyło w zakładaniu ewiden-
cji gruntów w stolicy i województwie warszawskim. Jako jednostka miejska wypełniali-
śmy przez kilkadziesiąt lat zadania, które należały do służby geodezyjnej. Po 1989 roku fir-
my geodezyjne w kraju stały się tylko wykonawcami technicznych czynności związanych 
z modernizacją lub cyfryzacją ewidencji (katastru) obejmującej już wtedy zarówno grun-
ty, jak i budynki oraz lokale. Pierwsze informatyczne kroki stawialiś my przy katastrze w la-
tach 70., kiedy w Centrum Informatycznym Geodezji i Kartografii opracowywano system 
EWA 1 do automatycznego przetwarzania danych ewidencji gruntów. Jej unowocześnio-
na wersja została wdrożona w WPG w 1989 roku. Kto by wtedy pomyślał, że po kilkunastu 
latach trzeba będzie przypomnieć sobie tamten niedoskonały system i zetknąć się z zawi-
łościami warszawskiego katastru w skali makro? 

Modernizacja Śródmieścia
Okazja nadarzyła się, kiedy nasze przedsiębiorstwo wygrało przetarg na mo-

dernizację ewidencji gruntów dla dzielnicy Śródmieście. To część miasta, w której 
w sposób szczególny odczuwane są do dzisiaj skutki dekretu Bieruta, do tego rzeczą 
nagminną są tutaj budynki występujące w tzw. ostrej zabudowie, kiedy to granica 
nieruchomoś ci budynkowej nie pokrywa się z obrysem budynku. W trakcie moderni-
zacji ewidencji dla Śródmieścia wykonywanej latach 2005-07 do cyfrowej ewidencji 
z czasów systemu EWA należało dodać budynki pozyskane z rastra mapy zasadniczej, 
a także przeprowadzić analizy hipotek, uporządkować stan prawny licznych nieru-

drobniona struktura działek, tak jak na przykład w województwie świętokrzyskim, 
trzeba się liczyć ze sporymi trudnościami podczas interpretacji danych wektorowych. 
Pierwsza taka kontrola, którą przeprowadziliśmy w 2009 roku dla części tego woje-
wództwa, była dobrym sprawdzianem przed kolejnymi kampaniami, w których zamie-
rzamy wystartować.

Mobilność
Przy okazji warto wspomnieć o ubocznym aspekcie kontroli na miejscu. Realiza-

cja kontraktu wiąże się z czteromiesięcznym pobytem naszych pracowników w delega-
cji. W tym czasie ekipa mieszka w hotelach i pracuje w zorganizowanym na czas kontro-
li biurze terenowym. Do 1990 roku wyjazdy daleko poza Warszawę były sporadyczne 
i dotyczyły głównie fotogrametrów lub… zaopatrzeniowców. Od ponad 10 lat obszarem 
naszego działania jest jednak nie tylko stolica, ale też dość odległe rejony kraju. Doty-
czy to zarówno kontroli na miejscu, jak i obsługi inwestycji drogowych oraz nadzorów 
geodezyjnych. Dlatego przychodząc dzisiaj do pracy w WPG S.A., trzeba się liczyć także 
z koniecznością dłuższych wyjazdów. Nie wszystkim to odpowiada, ale też praca na wy-
jeździe jest lepiej opłacana. 

Kataster nieruchomości – jednolity 
dla kraju, systematycznie aktualizowany 
zbiór informacji o gruntach, budynkach 
i lokalach, ich właścicielach oraz in-
nych osobach fizycznych lub prawnych 
władających tymi gruntami, budynkami 
i lokalami.

Kataster

Załącznik graficzny przygotowany 
do kontroli na miejscu, styczeń 2009 r.

Wektor nałożony 
na raster mapy 
zasadniczej

Porzeczkowe profity z kontroli 
na miejscu
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chomości, na końcu przeprowadzić wyłożenie opera-
tu ewidencyjnego. Obszar opracowania obejmował 
1557 hektarów i 5012 działek. 

Nie jest tajemnicą, że ewidencja robiona 
kilkanaś cie lat temu została matematycznie „wyrówna-
na”, co skutkuje znacznymi rozbieżnościami w przypad-
ku nieruchomości budynkowych. Technologia cyfrowa 
zastosowana do realizacji zamówienia miasta uwypu-
kliła tylko te rozbieżności. Problem polegał na tym, że 
nie były to odosobnione przypadki i nie było dobrego 
wyjścia z sytuacji. Trzeba było zastanowić się nad tym, 
co zrobić, by suma błędów popełnionych przy tej mo-
dernizacji szła w zgodzie ze starą geodezyjną regułą naj-
mniejszych kwadratów. W rezultacie kilkumiesięcznych 
rozmów doprecyzowano warunki zamówienia. Ten 
kosztowny, głównie dla przedsiębiorstwa, zabieg pozwolił na wykonanie projektu, jed-
nak nie oddalił od miasta problemu, o którym nasza firma mówi od lat, czyli braku spój-
ności geometrycznej i topologicznej katastru. 

Przepisy i informatyka
W przypadku kolejnego zamówienia miasta na modernizację ewidencji gruntów 

i budynków na szczęście nie było tego typu problemów. Prace dla dzielnicy Wilanów 
(2006-07) zrealizowane zostały bez kłopotów z uwagi na inny (luźny) rodzaj zabudowy 
tego rejonu (obszar 3675 ha, 10 400 działek). Stopień komplikacji nie odbiegał tu pozio-
mem od podobnych zamówień wykonywanych dla terenów miejskich w innych rejo-
nach kraju. Można powiedzieć, że była to typowa katastralna i nieco nużąca praca.

W kolejnych latach ograniczyliśmy się do mniejszych zleceń przy aktualizacji ewi-
dencji gruntów i budynków wykonywanych dla stołecznego Biura Geodezji i Katastru. 
Gwoli prawdy zadanie to jest identyczne z tym, jakie wykonywaliśmy w latach 80., kiedy 
to delegowaliśmy swoich pracowników do wspomagania dzielnicowych wydziałów geo-
dezji. Tym razem nasi ludzie wprowadzali zaległe operaty zmian w ewidencji gruntów 
i budynków oraz aktualizowali dane opisowe.

Przy tej okazji trudno nie zaobserwować, jak dalece dzisiejszy kataster odbiega 
od tego sprzed chociażby kilkunastu lat. W zadaniach związanych z ewidencją potrzebni 
są dzisiaj ludzie znający biegle nie tylko odpowiednie przepisy i procedury, ale także in-
formatyczną stronę zagadnienia. Biegłość w operowaniu specjalistycznym oprogramo-
waniem oraz znajomość struktur baz danych są na pewnym etapie nieodzowne. Dlatego 
nietrudno znaleźć w Pracowni Informatyzacji Katastru osoby z doświadczeniem wynie-
sionym z prac przy Topograficznej Bazie Danych czy przetwarzaniu obrazów lotniczych.

Nietypowe zamówienia
Ta informatyczna biegłość pozwala na realizację różnorodnych i, co najważniejsze, 

naprawdę dużych projektów, jak chociażby zamówienie z firmy Megabit dla warszawskich 
wodociągów. Dotyczyło ono zbudowania cyfrowej mapy zlewni cząstkowych. Zadanie 
polegało na wydzieleniu na mapie niemal całej Warszawy (23 tys. ha) terenów przepusz-
czających wodę, częściowo przepuszczających i nieprzepuszczających. Zleceniodawca 
zdefiniował kategorie i podkategorie terenu do sklasyfikowania, określił odpowiednie pa-
rametry i dał na wykonanie mapy 9 miesięcy. Z naszej strony zadanie sprowadzało się do 
pozyskania odpowiednich danych. Komplet materiałów do pracy stanowił podkład z cy-
frowej ortofotomapy z nałożonymi nakładkami „S” (sytuacja) i „U” (urządzenia podziem-
ne). Następnie należało zaklasyfikować i zwektoryzować odpowiednie obszary zlewni 
oraz stworzyć bazę danych. Finalny produkt został wprowadzony do specjalnego systemu 
informatycznego, który nasz klient przygotował dla wodociągów.

Zamówienie powyższe nie miało, co prawda, bezpośredniego związku z kata-
strem, ale pokazało, że doświadczenie nabyte w pracach przy modernizacji procentuje. 
Pracownikom zaś przywykłym do mitręgi z procedurami administracyjnymi i kontakta-
mi z urzędnikami uzmysłowiło, że istnieje także inny świat: zadań inżynierskich i dobre-
go klimatu do współpracy. 

Wracając do katastru, to spośród zleceń z ostatniego dziesięciolecia warto przy-
pomnieć ciekawostkę, jaką było w 2009 roku włączenie do państwowego zasobu cyfro-
wej mapy stacji postojowej metra w Kabatach. Z mapy tej korzystało biuro warszawskie-
go metra. Od strony geodezyjnej zadanie 
było proste: mapę należało przenieść z sys-
temu MicroStation do systemu GeoMap, 
przetransformować z układu Warszawa 75 
do Warszawa 25 i ze skali 1:250 do 1:500, 
następnie zmodyfikować jej treść, nada-
jąc obiektom odpowiednie kody i atry-
buty, wreszcie skompletować materiały 
archiwalne zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w geodezji. I nie byłoby w tym 
wszystkim nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że mapa ta była gotowa już… kilkanaś-
cie lat temu.

Od lewej: Irena Filimonow (Dział 
Produkcji), Irmina Esman, Alina Bielecka 
(P-22)

Fragment cyfrowej mapy zlewni 
cząstkowych wykonany na zlecenie 
Megabitu (2009 r.)

Kataster dzisiaj to przede wszystkim 
operowanie bazami danych

MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTóW I BUDYNKóW

aktualizacja

modernizacja

Bemowo

Bielany

Białołęka

Targówek

Praga
Północ

Praga
Południe

Rembertów

Wola

Włochy

Ochota

Śródmieście

Mokotów

Ursynów

Wilanów

Wawer

Wesoła

Ursus

Bemowo: 
aktualizacja

2006, 2007, 2009

Wola: 
aktualizacja

2006, 2007, 2009

Śródmieście: 
modernizacja 

2005-07

Włochy: 
aktualizacja 

2006

Ursynów: 
aktualizacja  
2005, 2009

Targówek: 
aktualizacja 

2009

Wilanów: 
aktualizacja 2006, 

modernizacja 2006-07
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WPG S.A. posiada bogate doświadczenie w produkcji cyfrowych map do celów projek-
towych. Także w przypadku budowy warszawskiego metra dorobek ten jest znaczący. 
Należy przypomnieć, że nasze przedsiębiorstwo nie tylko założyło i pomierzyło osnowę 
geodezyjną dla I linii metra, tyczyło jej przebieg, wykonywało inwentaryzacje urządzeń 
podziemnych, prowadziło pomiary kontrolne konstrukcji, ale także zbudowało jego cyfro-
wą mapę. Pierwszy arkusz powstał w 1998 roku i obejmował teren stacji Śródmieście. 

Mapa dla II linii
Prace przy budowie II linii metra łączącej zachodnią część Warszawy ze stroną 

praską dopiero ruszają, ale nasza firma już w 2003 roku wniosła pierwszy wkład w jej 
powstanie. W ramach konsorcjum (wraz z PPGK Warszawa i Geoprojektem Warszawa) 
braliśmy udział w pracach nad mapą numeryczną służącą do zaprojektowania II (i III) li-
nii podziemnej kolejki. Cyfrowy produkt znalazł zastosowanie w aplikacjach projekto-
wych. Umożliwiały one m.in. sytuowanie projektowanych osi tuneli w różnych warian-
tach, a w konsekwencji wybór optymalnego przebiegu trasy metra. Takie rozwiązanie 
przynosi minimalizację kosztów przebudowy urządzeń podziemnych i pozyskania tere-
nu na potrzeby budowy.

Zaoferowane przez nas opracowanie składało się z:
» bazy danych numerycznych,
» systemu aktualizacji danych numerycznych,
» wydruków z mapy numerycznej w skali 1:250 (pełniących rolę nakładek zasadni-

czej mapy miasta i zastępujących je na czas budowy metra),
» danych graficznych i numerycznych obejmujących różnego rodzaju opracowania 

tematyczne związane z budową samej linii i urządzeń towarzyszących.
Z uwagi na wydłużenie procesu wyboru wykonawcy inwestycji konieczna była 

aktualizacja mapy z 2003 roku. Dlatego w 2006 i 2008 roku przeprowadziliśmy dodatko-
we pomiary. 

Osnowa, a może i monitoring?
Zwycięskiemu konsorcjum (Astaldi-Gulermak) przedstawiliśmy propozycje doty-

czące prowadzenia monitoringu bezpośredniego otoczenia linii metra z uwagi na prze-

Metro

widywane w tym rejonie osiadania i przemieszczenia. Nasza 
koncepcja bazuje na rozlokowaniu wzdłuż trasy kilkunastu zrobo-
tyzowanych tachimetrów, które mają prowadzić cykliczne precy-
zyjne pomiary punktów kontrolnych. Dane w trybie on-line spły-
wałyby do jednostki prowadzącej monitoring. Na razie to tylko 
sfera propozycji – mogą zostać przyjęte lub nie. Pewne jest nato-
miast zlecenie, które w marcu 2010 roku otrzymaliśmy od włos-
ko-tureckiego konsorcjum na założenie osnowy realizacyjnej dla 
II linii metra. Kolejne pokolenie naszych geodetów będzie miało 
okazję zmierzyć się z niebanalnym tematem.

Przy okazji najnowszej mapy numerycznej dla metra wi-
dać doskonale ewolucję potrzeb uczestników procesu inwesty-
cyjnego. Kiedy w połowie lat 90. oferowaliśmy cyfrowy produkt, 
większość biur projektowych wykorzystywała niemal wyłącznie 
graficzną część mapy. Z upływem lat zarówno biura projektowe, 
jak i firmy geodezyjne w coraz większym stopniu korzystają z ca-
łego dobrodziejstwa tego typu opracowań.

Zakres cyfrowej mapy do projektu II linii metra.
Długość całej II linii metra wyniesie 
ok. 31 km. Jako pierwszy 
powstanie odcinek centralny 
o długości 6 km z 7 stacjami 
łączący rondo Daszyńskiego 
i Dworzec Wileński 

Powyżej: fragment cyfrowej mapy do projektu II linii metra
Po lewej: stacja Wilanowska dzisiaj (pierwsza linia metra)
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CIEKAWE PROJEKTY

Skaning laserowy

Mapa zniszczeń Warszawy

Świątynia Opatrzności Bożej
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Pierwsze tego typu pomiary przeprowadziliśmy w 2005 roku. Właśnie wtedy, przy okazji 
prezentowania naszym inżynierom technologii skaningu przez firmę Leica Geosystems 
Polska, wykonane zostało zamieszczone na okładce tej „Monografii” zdjęcie fragmen-
tu placu Trzech Krzyży z elewacją naszej siedziby przy Nowym Świecie. Skaner laserowy 
pozwala wykonywać opracowania zarówno naziemne, jak i z powietrza. Nadaje się do 
dokumentowania wielkich obiektów kubaturowych i powierzchniowych, ale także deta-
li. Na świecie technologia ta znalazła zastosowanie w produkcji geodezyjnej w połowie 
lat 90. Początkowo wysoki koszt skanerów był jednak przyczyną małego ich upowszech-
nienia nawet w krajach wysoko rozwiniętych. Wykorzystywano je głównie w bardzo 
skomplikowanych przedsięwzięciach, w których skanowanie i tak było tańsze niż wy-
łączenie obiektu na czas niezbędny do przeprowadzenia pomiaru metodą klasyczną 
(rafinerie, platformy wiertnicze, autostrady). Stały rozwój skanerów i oprogramowa-
nia oraz pojawienie się nowych producentów spowodowały, że ceny zaczęły spadać, 
a w 2003 roku na całym świecie pracowało już kilkaset tego rodzaju urządzeń. W Polsce 
w tym czasie były zaledwie dwa skanery (u dostawców sprzętu). Dopiero w ostatnich 
kilku latach technologia ta zadomowiła się także w geodezji. Dzisiaj skanowaniem zaj-
muje się kilka krajowych firm i ośrodków naukowych.

Ta niezwykle efektywna technologia ciągle się rozwija i znajduje różnorodne 
zastosowania, m.in. w inwentaryzacji zabytków architektury, archeologii, pomiarach 
obiektów przemysłowych i górniczych, tworzeniu wirtualnych modeli miast, a także 
w dokumentacji wypadków. Skaning pozwala m.in. na uzyskanie true ortofoto, zbudo-
wanie wektorowego modelu obiektu, uzyskanie trójwymiarowej mapy, tworzenie prze-

Skaning laserowy krojów w dowolnych płaszczyznach, badanie 
deformacji, odczytywanie z modelu obiek-
tu współrzędnych i wykonywanie pomiarów, 
tworzenie ciągłych powierzchni, łączenie z pli-
kami CAD i obrazami cyfrowymi. Dzięki dużej 
gęstości (1 rejestrowany punkt na 1-16 mm2) 
zapewnia niespotykaną dotychczas szczegó-
łowość pomiaru pozwalającą nie tylko na two-
rzenie standardowych rysunków, lecz również 
wirtualnych modeli.

Szybko i cyfrowo
Dokładności uzyskiwane ze skaningu 

są, co prawda, podobne do tych w fotograme-
trii, ale o wiele szybciej dostajemy wynik koń-
cowy. Czas skanowania na jednym stanowi-
sku z maksymalną gęstością wynosi zaledwie 
12 minut, a przy obniżeniu parametrów schodzi 
do 6. Obróbka nawet najbardziej skomplikowa-
nych kształtów nie nastręcza doświadczone-
mu operatorowi większych problemów, poza 
tym chmura punktów niesie o wiele więcej in-
formacji niż zdjęcie fotogrametryczne. Czasa-
mi na obrazie udaje się także zaobserwować 
to, czego nie widać (lub co trudno dostrzec) go-
łym okiem. 

Nasze zainteresowania związane 
z wykorzystaniem skaningu skierowaliśmy 
w pierwszym rzędzie w stronę inwentaryzacji 

obiektów architektonicznych. Głównymi produktami, które należy dostarczyć kliento-
wi, są tutaj wszelkiego rodzaju rzuty, przekroje oraz widoki. Nie wdając się w opis całej 
ścieżki technologicznej, trzeba powiedzieć, że do stworzenia widoku elewacji wykorzys-
tujemy ortofotomapę wykonaną na bazie 16-bitowego zdjęcia promieniowania odbite-
go, a do uzyskania profili, przekrojów i rzutów – przekroje zrobione przez chmurę punk-
tów. Natura samego skaningu powoduje, że niezwykle ważną rolę ma tu do odegrania 
operator komputera. Jak wiadomo, skaner omiata wiązką lasera obszar znajdujący się 
wokół niego, a promień pada w przypadkowym miejscu wynikającym z częstotliwości 
wysyłania impulsu. Tylko przypadek może sprawić, że padnie on dokładnie na krawę-
dzie interesujących nas obiektów. Potrzebna jest zatem właściwa interpretacja uzy-
skanych danych i tu otwiera się pole działania dla człowieka. Jego zadaniem jest zinter-
pretowanie chmury punktów i stworzenie na jej bazie wektorowego rysunku obiektu. 
W pracy potrzebna jest zatem wyobraźnia przestrzenna, a niezwykle przydatne są do-
świadczenie wyniesione z fotogrametrii i znajomość zagadnień z zakresu budownictwa, 
architektury i historii sztuki.

Warszawskie wprawki
Pierwsze pilotażowe prace z wdrożeniem skaningu przeprowadziliśmy w sierpniu 

2005 roku przy pomiarze Arkad Kubickiego w Warszawie. Zastosowaliśmy tam skaner Lei-
ca HDS 4500 i oprogramowanie Cyclone. Skanowanie wykonano z 34 stanowisk, a przy ob-
róbce danych zastosowano różne metody orientacji chmur punktów. W pierwszym przy-
padku do orientacji stanowisk wykorzystano punkty osnowy sygnalizowanej, w drugim 
– wykonano orientację na bazie trzech punktów naturalnych o znanych współrzędnych, 
w trzecim – chmury z ośmiu wybranych stanowisk połączono metodą „cloud-to-cloud”, 
a następnie wpasowano w punkty osnowy. Analiza wyników wykazała, że w pierw-

Kościół św. Anny na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie
U dołu: krypta w kościele św. Anny 
(2005 r.) w chmurze punktów

Kościół św. Aleksandra na placu Trzech 
Krzyży w Warszawie (2006 r.) w ujęciu 
skanera i na fotografii (poniżej)
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liwe m.in. dzięki temu, że zastosowaliśmy metodę iden-
tyfikacji elementów konstrukcji poprzez automatycz-
ne wpasowanie kształtu. Oprogramowanie do obróbki 
skaningu pozwala na wpasowanie punktów leżących 
na jakimś elemencie w jego wektorowy model (metodą 
najmniejszych kwadratów). Tymi elementami były tu-
taj stalowe czopy znajdujące się w węzłach konstrukcji 
dachu. Każdy taki element „pokryło” kilkaset punktów 
skanera. Wpasowanie pozwoliło na podwyższenie do-
kładności o 4-5 mm. 

Poznański Okrąglak
Rok 2008 zaczęliśmy od pomiarów poznańskie-

go Domu Handlowego „Okrąglak”. Ten ośmiopiętrowy 
modernistyczny budynek na planie koła wzniesiono na 
początku lat 50., a w 2006 roku wpisano do rejestru za-
bytków. Jego charakterystycznym elementem jest poło-
żona centralnie fantazyjna klatka schodowa o średnicy 
5 metrów z trzema biegami schodów. Naszym zada-
niem było wykonanie inwentaryzacji i opracowanie trójwymiarowego wektorowego mo-
delu obejmującego wewnątrz budynku m.in. całą klatkę schodową, pomieszczenia han-
dlowe na wszystkich poziomach, korytarze, a na zewnątrz – elewację (dodatkowo także 
elewację przylegającego budynku). Potrzebowaliśmy do tego aż 120 stanowisk skanera!

Jednym z niezaprzeczalnych walorów zastosowania skaningu w przypadku Okrą-
glaka było precyzyjne zlokalizowanie promieniście rozchodzących się belek stropo-
wych. Na każdym piętrze było takich belek około 100, a z uwagi na stosowane w latach 
40. technologie budowlane ich rozmieszczenie było niezbyt regularne i, jak można przy-
puszczać, dalekie od założeń projektowych. Dzięki inwentaryzacji wykonanej za pomo-
cą skanera projektanci uzyskali dokładny materiał, który pozwolił im m.in. na precyzyj-
ne poprowadzenie wewnętrznych instalacji. W modelu przekazanym zamawiającemu 
uwzględniono również takie elementy konstrukcyjne, jak: kolumny, ściany, podciągi, ko-
puły, a także zarys ścian, otwory okienne, drzwiowe. Prace nad Okrąglakiem trwały po-
nad dwa miesiące.

Kościół Wizytek
Z kolei w lecie  2008 r. zrealizowaliśmy zamówienie klasztoru Sióstr Wizytek 

w Warszawie. Przedmiotem opracowania był budynek kościoła św. Józefa Oblubieńca 
NMP przy Krakowskim Przedmieściu. Zadanie polegało na wykonaniu inwentaryzacji 
wnętrza tej zabytkowej światyni wraz z zakrystią i przyległymi pomieszczeniami na par-
terze i piętrze, klatek schodowych, poddasza oraz naw bocznych i nawy głównej z więź-
bą dachową oraz elewacji. Z jednego stanowiska rejestrowaliśmy tam około 200 mln 
punktów, a średnia odległość między punktami wyniosła 5 mm. Ogółem pomierzyliśmy 
40 mld punktów. Zebrane dane pozwalają na ewentualne wykonanie wiernych kopii po-
mierzonych elementów. 

W procesie obróbki pracuje się z reguły na części danych, kiedy jednak przycho-
dzi do przeprowadzenia najbardziej czasochłonnych operacji, jak chociażby przetworze-
nie na inny format lub ortoprojekcja (przejścia ze współrzędnych biegunowych na or-
togonalne), komputery pracują przez kilkanaście godzin non stop, żeby wygenerować 
odpowiednie dane. Uruchamiamy je więc na koniec dnia, tak by na rano wszystko było 
gotowe. Cyfrowa dokumentacja kościoła, która powstała w rezultacie trzymiesięcznych 
prac, zawierała profile i przekroje poszczególnych części obiektu. Na rysunkach ozna-
czono dodatkowo wszelkie widoczne pęknięcia, ubytki i przebarwienia. Całość posłuży-
ła do przeprowadzenia prac konserwatorskich elewacji kościoła, których efekt można 
podziwiać przy okazji spaceru Krakowskim Przedmieściem.

szych dwóch przypadkach średni błąd wpasowania bloku wyniósł +/-12 mm, a w trzecim  
+/-11-27 mm. Nie wyniki były tu jednak istotne, lecz zapoznanie się z nową technologią. 

W tym samym czasie nawiązaliśmy współpracę z niemiecką firmą Scan 3D spe-
cjalizującą się właśnie w tym asortymencie prac. Rady i uwagi kolegów z Berlina pomog-
ły nam w szybszym opanowaniu nowej technologii. Kilka kolejnych zeskanowanych 
obiektów, m.in. kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży i pomnik Mikołaja Ko-
pernika na Krakowskim Przedmieściu, posłużyło do udoskonalenia ścieżki produkcyjnej 
i bliższego poznania stosowanego przez nas oprogramowania do postprocessingu au-
torstwa firmy LupoScan. 

Pierwszą pracą wykonaną na zamówienie była niezwykle ciekawa inwentaryzacja 
Sali Balowej, Sali Koncertowej i Sali Rady na Zamku Królewskim w Warszawie. Wykona-
liśmy ją pod koniec roku 2006 na zlecenie Akademii Muzycznej. Rezultatem było nie tyl-
ko uzyskanie efektownych rysunków rzutów ścian, ale 
również stworzenie trójwymiarowego modelu, któ-
ry posłużył później specjalistom do badania akustyki 
i stworzenia modelu akustycznego tych pomieszczeń.

Złote Tarasy
W 2007 roku rozpoczęliśmy z kolei cyklicz-

ne badanie deformacji szklanej kopuły stołeczne-
go kompleksu Złote Tarasy. Pomiar zerowy dachu 
przeprowadziliś my w nocy z 8 na 9 lutego. W czasie 
sześciogodzinnej sesji zarejestrowaliśmy 40 skanów. 
Istotne stało się określenie dokładności pomia-
rów wykonywanych nową techniką. W tym celu dla 
1/3 powierzchni kopuły przeprowadzono dwukrotne 
skanowanie i zwiększono liczbę fotopunktów, by wpa-
sowanie chmur odbyło się z wykorzystaniem niezależ-
nych punktów. W rezultacie okazało się, że błąd śred-
ni wyznaczenia położenia punktu już po uwzględnieniu 
wszelkich błędów cząstkowych (skanera, osnowy itd.) 
wyniósł ok. 6-8 mm. Kolejnym etapem było wpasowa-
nie chmur punktów w lokalny układ współrzędnych. 
Wyniki z poszczególnych sesji pomiarowych (prowa-
dzonych najpierw co 6, a później co 12 miesięcy) słu-
żą właścicielowi obiektu do monitorowania geometrii 
dachu. Uzyskanie tak wysokiej dokładności było moż-

Zamek Królewski w Warszawie. 
Obok: skany zamkowych wnętrz 
U dołu: wyniki skaningu kopuły Złotych 
Tarasów pokazują jej deformacje 
(rzut poziomy)

Zabytkowy poznański Okrąglak 
po wektorowej obróbce chmury 
punktów wygląda jakby dopiero co 
został zaprojektowany, u dołu Okrąglak 
w naturze
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Kościół Wizytek: fasada tej 
XVIII- wiecznej barokowej świątyni 
po odnowieniu elewacji nabrała koloru, 
jaki miała, gdy Canaletto malował 
jej widok w 1780 r.
Po prawej: fasada kościoła Wizytek 
w pełnej skaningowej krasie.
Poniżej: przekrój podłużny kościoła

Kościół Wizytek w Warszawie: przekrój poprzeczny i rysunek ołtarza głównego 
uzyskany w wyniku obróbki danych ze skanowania

Kościół Wizytek: nawa główna, strona prawa; obraz ze skanera pozwala na wychwycenie najdrobniejszych detali 
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Łazienki Królewskie: efektowny widok 
360° zeskanowanego dawnego teatru 
dworskiego w Starej Pomarańczarni.
U dołu: Łazienki Królewskie, Pałac 
na Wodzie

Łazienki Królewskie i inne projekty
Wizytówką stolicy są Łazienki Królewskie, mekka turystów i warszawiaków. Ze-

spół pałacowo-parkowy został założony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w drugiej połowie XVIII wieku. Wykonywanie pomiarów tej perły warszawskich zabyt-
ków zawsze nobilituje, tym bardziej gdy można do tego zaangażować najnowsze techno-
logie. Tak właśnie było przy zleceniu, jakie otrzymaliśmy w końcu 2008 roku z Muzeum 
Warszawskich Łazienek. Zadanie obejmowało inwentaryzację sześciu klasycystycznych 
obiektów spośród kilkunastu znajdujących się w Łazienkach. Były to: budynek Starej Po-
marańczarni – czyli dawny teatr dworski, bogato dekorowany malowidłami, z wnętrzem 
wykonanym w drewnie, Pałac Myślewickiego – przeznaczony na pomieszczenie dworu, 
rozbudowany przez Poniatowskiego, z charakterystycznymi ćwierćkolistymi skrzydłami, 
Stara i Nowa Kordegarda, Amfiteatr – wzorowany na antycznych budowlach oraz Poma-
rańczarnia – dawniej przechowalnia egzotycznych roślin, a dzisiaj ogród i restauracja.

Łączna powierzchnia zeskanowanych pomieszczeń wyniosła 12 tys. m2, a prace 
trwały od stycznia do marca 2009 roku. Dla każdego z obiektów wykonaliśmy, poza ry-
sunkami inwentaryzacyjnymi, także mapę zagospodarowania terenu oraz opisy budow-
li i dołączyliśmy opinię techniczną. 

Jesienią przeprowadziliśmy pomiary innego zabytkowego obiektu, tym razem 
w Wilnie. Budynek Pałacu Paca należy do polskiej ambasady, a opracowaniu podlega-
ło w szczególności wnętrze wraz z piwnicami i poddaszem oraz elewacje i dach. Jednym 
z załączników opracowanej przez nas końcowej dokumentacji był film obrazujący trój-
wymiarowy model tego obiektu. 

Skanowanie zastosowaliśmy także przy obsłudze budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej w warszawskim Wilanowie (2008 r.). Tak jak kilkadziesiąt lat temu byliśmy prekur-
sorami wprowadzania metod fotogrametrycznych w inwentaryzacji, tak teraz czynimy 
to ze skaningiem – technologią XXI wieku. Przedstawione powyżej realizacje potwier-
dzają obserwowany w ostatnich latach trend: skaning wypiera metody fotogrametrycz-
ne z inwentaryzacji architektonicznej. Fotografia samego obiektu stała się elementem 
uzupełniającym służącym tylko do lepszej interpretacji punktowego zapisu obiektu. 

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie.  
Obok: obraz deformacji wewnętrznej ściany 
jednego z pylonów, widoczne ślady po 
elementach stalowych form tworzących szalunek 
oraz odkształcenia ściany od płaszczyzny pionowej 
(2008 r.). Powyżej: budowa świątyni, widoczne trzy 
z ośmiu pylonów
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Spektakularnym zamówieniem była zrealizowana przez nas w 2005 roku mapa 
zniszczeń Warszawy. Opracowanie powstało po podjęciu 22 kwietnia 2004 r. 
przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie ustalania wartości strat, jakie 
poniosła stolica w wyniku II wojny światowej. W maju tego samego roku skom-
pletowano multidyscyplinarny zespół doradców prezydenta miasta, w któ-
rym – poza historykami, archiwistami, architektami i konserwatorami – zna-
leźli się także specjaliści ds. wyceny nieruchomości. Pracami kierował historyk 
Wojciech Fałkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem ze-
społu było przygotowanie raportu o stratach wojennych Warszawy. Należa-
ło w nim określić zakres zniszczeń: majątku komunalnego, własności Skarbu 
Państwa oraz własności prywatnej. Trzeba było policzyć straty w zabudowie 
dla 520 kwartałów ulic, dla 133 obiektów zabytkowych, 111 wybranych zakła-
dów przemysłowych, infrastruktury miejskiej oraz oszacować straty w mieniu 
mieszkańców miasta. Zespół korzystał m.in. z archiwalnych materiałów Biura 
Odbudowy Stolicy, Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy, 
przedwojennych planów, zachowanej dokumentacji technicznej, starych foto-
grafii, zdjęć lotniczych. 

Pomysł na narzędzie
Podczas prac okazało się, że potrzebne jest narzędzie, które pomogłoby w przy-

spieszeniu całego procesu liczenia strat. W WPG S.A. narodził się wówczas pomysł, by 
do tego celu wykorzystać archiwalne zdjęcia lotnicze i na ich bazie wykonać ortofoto-
mapę. Pomysł podchwycili specjaliści od szacowania nieruchomości z zespołu dorad-
ców prezydenta miasta. W rezultacie postępowania przetargowego wykonanie takiego 
produktu zlecono WPG S.A.

Materiałem podstawowym było 650 zdjęć lotniczych w skali ok. 1:8000 i fotopla-
ny wykonane w czerwcu 1945 roku przez Armię Radziecką, pozyskane z Zarządu Geo-
grafii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Materiałami pomocniczymi 
były natomiast: zdjęcia lotnicze i fotoplany z 1935 roku wykonane przez firmę Fotolot, 
mapa miasta w skali 1:2500 z 1938 roku, mapa zniszczeń Warszawy w skali 1:2500 wy-
konana przez Biuro Odbudowy Stolicy w latach 1945-48. Projekt na bieżąco konsulto-
waliśmy z zespołem przygotowującym raport i stołecznym Biurem Geodezji i Katastru. 
Prace trwały od czerwca do grudnia 2005 roku. 

Wykonanie ortofotomapy ze współczesnych zdjęć lotniczych nie jest już żadnym 
wyczynem. Jednak zdjęcia zrobione w 1945 roku – z uwagi na słabe parametry techniczne 
– znacznie odbiegały od tych, jakie wykonuje się dzisiaj. Wystarczy popatrzeć na prezen-
towany obok schemat kierunków lotu samolotu, jakże różny od obowiązujących obecnie 
standardów. Dlatego przy opracowywaniu tej szczególnej ortofotomapy zastosowaliśmy 
niekonwencjonalne rozwiązania i stworzyliśmy specjalną technologię, która pozwoliła 
wyeliminować braki i wady występujące w materiałach źródłowych. Opracowaliśmy na 
wpół zautomatyzowany proces, który pozwolił na uzyskanie pełnowartościowego cyfro-
wego produktu. Na poszczególne etapy procesu produkcyjnego składało się:

Mapa zniszczeń  
 Warszawy

Złożenie wszystkich zdjęć lotniczych 
pozwoliło na odtworzenie pasów 
poszczególnych nalotów

Obok: nawet 65 lat po wojnie zdjęcia 
porażają ogromem zniszczeń
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» Skanowanie materiałów kartograficznych, obróbka rastrów zwiększająca czy-
telność materiału, kalibracja i wpasowanie rastrów w układ geodezyjny (dzięki czemu 
pliki rastrowe można przetworzyć do właściwej skali i wykonywać pomiary), archiwiza-
cja na nośnikach cyfrowych.

» Skanowanie zdjęć lotniczych, wykonanie aerotriangulacji, pomiar numerycz-
nego modelu terenu, opracowanie ortofotomapy, wykonanie jej wydruków. 

» Pozyskanie danych wektorowych na bazie dostępnych materiałów kartogra-
ficznych, stworzenie mapy wektorowej do analiz przestrzennych, wydruk map.

Wykonanie
Mapa zniszczeń Warszawy obejmuje wszystkie zburzone i uszkodzone budynki 

oraz wybrane elementy infrastruktury miasta. Budynki sklasyfikowano w czterech ka-
tegoriach: całkowicie zniszczone lub przeznaczone do rozbiórki, uszkodzone w stopniu 
pozwalającym na odbudowę, uszkodzone w małym stopniu lub nieuszkodzone. W od-
niesieniu do wybranych obiektów infrastruktury technicznej miasta, takich jak mosty 
i wiadukty, ulice i drogi, torowiska tramwajowe i kolejowe, zaproponowano klasyfika-
cję w dwóch kategoriach: zniszczone i niezniszczone. Cyfrowe opracowanie pozwala na 
nakładanie na siebie dowolnych warstw, jak chociażby mapy zniszczeń i ortofotomap 
z roku 1935, roku 1945 lub robionych współcześnie. 

Ortofotomapę wykonano w dwóch układach współrzędnych: 2000 i Warsza-
wa-25 z rozdzielczością 15 cm. Średni błąd wpasowania bloku w osnowę fotograme-
tryczną wyniósł 1,4 m dla współrzędnych X, Y i 0,52 m dla Z. Finalne zbiory zarchiwizo-
wano w modułach odpowiadających sekcjom w skali 1:2000. Przy okazji wykonaliśmy 
dla jednego ze stereogramów trójwymiarowy model zabudowy obejmujący rejon placu 
Zbawiciela. Analiza porównawcza wykazała możliwość odtworzenia pojedynczych ścian 
i elementów budynków większych niż 1 metr z dokładnością 0,6-0,8 m.

Zastosowanie w tym przypadku profesjonalnego geodezyjnego warsztatu i no-
wych technologii dało produkt umożliwiający wykonywanie różnorodnych pomiarów 
i analiz zarówno w dwóch, jak i trzech wymiarach. Opracowanie objęło obszar Warsza-
wy w granicach administracyjnych z 1939 roku z obrzeżami (łącznie 200 km2). Od 2005 

roku ortofotomapa jest dostępna w internetowym serwisie historycznym m.st. War-
szawy. Na początku lutego 2010 roku znalazła się wraz ze zdjęciami miasta z 1935 roku 
również w światowym serwisie Google Earth. 

Nagroda ministra
Mapa zniszczeń Warszawy została uhonorowana w 2006 roku przez ministra bu-

downictwa Nagrodą I Stopnia w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Otrzymał ją zespół 
w składzie: Ryszard Brzozowski (WPG S.A.), Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszaw-
ska), Tomasz Myśliński i Maria Sosnowska (Urząd m.st. Warszawy). W wykonanie orto-
fotomapy zaangażowany był bezpośrednio trzyosobowy zespół pracowników naszego 
przedsiębiorstwa w składzie: Piotr Falkowski, Joanna Dziołak, Magdalena Stala, pracują-
cy pod kierunkiem wiceprezesa Jacka Uchańskiego.

Mapa będzie z pewnością jednym z podstawowych źródeł danych w procesie 
szacowania wartości zniszczeń obejmujących zarówno całe kwartały miasta, jak i poje-
dyncze budynki. W przedsięwzięciu wykorzystano historyczną wartość zdjęć lotniczych 
dokumentujących stan Warszawy z okresu tuż po wyzwoleniu. Z obrazów odczytać 
można nie tylko skalę i rodzaj zniszczeń tkanki miejskiej, ale też zobaczyć ślady walk po-
wstańczych oraz metodycznych bombardowań, które unicestwiły całe bloki ulic. 

Było to wyjątkowe zadanie nie tylko w sferze technologii. Mając przez wiele go-
dzin na ekranie monitora obraz zrujnowanej stolicy, trudno było nie kierować myśli do 
tamtych czasów. 

Nieoczekiwany epilog
Jak się okazuje, zdjęcia lotnicze z 1945 roku mogą posłużyć także do innych ce-

lów. Jedno z nietypowych zleceń, jakie otrzymaliśmy w 2008 roku od indywidualne-
go klienta, sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie: czy pewna działka na Targówku 
była zabudowana w chwili ogłoszenia dekretu Bieruta (z 1945 roku)? Zajęliśmy się tym 
tematem, choć drobne zlecenia nie są obecnie w orbicie naszych zainteresowań. Ma-
teriały, na które składały się: „nasza” ortofotomapa z 1945 roku, dokumentacja z Biura 

„Całość strat materialnych poniesionych 
przez miasto i jego mieszkańców szacu-
jemy na 18,2 miliarda zł (według wartości 
złotówki z sierpnia 1939 r.), co czyni 
kwotę 45,3 miliardów dolarów (według 
wartości obecnej)” – z „Raportu o stra-
tach wojennych Warszawy” opracowanego 
na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy. 

Wektorowy obraz zniszczonej zabudowy 
placu Zbawiciela w Warszawie uzyskany 
na bazie ortofotomapy.
U dołu: fragment Mapy Zniszczeń 
opracowanej w 1948 roku pokazujący 
rejon placu Zbawiciela

Wektorowy obraz zniszczonej zabudowy 
placu Zbawiciela nałożony na mapę 
zniszczeń (ortofotomapę)
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Od wielu lat nasze przedsiębiorstwo obsługuje i wspomaga inwestycje kościelne. W ar-
chiwum WPG raz po raz można natknąć się na fotogrametryczne inwentaryzacje zabyt-
kowych kościołów, architektoniczne przekroje starych drewnianych świątyń czy szkice 
z pomiarów i obsługi geodezyjnej budowy obiektów sakralnych. Od kilku lat prowadzi-
my geodezyjną obsługę wyjątkowego obiektu, jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. Idea budowy narodziła się przed ponad 200 laty. Świątynia miała być wy-
razem wdzięczności Sejmu Czteroletniego za przyjęcie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 
Uchwałę o jej wzniesieniu podjęto dwa dni po przyjęciu konstytucji. Pierwotnie miała 
powstać na Ujazdowie, w miejscu dzisiejszego Ogrodu Botanicznego. Do naszych cza-
sów zachowały się tylko szczątki fundamentów i… kielnia, którą sam król Stanisław 
August Poniatowski rozpoczął budowę. Plany pogrzebał trzeci rozbiór Polski. Po odzy-
skaniu niepodległości do pomysłu powrócono w 1921 roku, stanowiła o tym uchwała 
Sejmu Ustawodawczego z marca tegoż roku. Budowie świątyni (tym razem na Polu Mo-

Z uzasadnienia do I Nagrody ministra 
budownictwa: 
„Wykonanie fotogrametrycznej doku-
mentacji obszaru Warszawy wg stanu 
na czerwiec 1945 r. należy uznać za ważne 
wydarzenie z punktu widzenia dokumento-
wania przeszłości miasta. Jest ona jednym 
z najbardziej sugestywnych świadectw 
zniszczeń stolicy Polski powstałych 
zarówno w wyniku działań wojennych, 
jak i zbrodniczych zamysłów zagłady 
miasta. Korzystać z niej będą w coraz 
większym stopniu nie tylko historycy i na-
uczyciele, ale również urbaniści, planiś ci 
przestrzeni i geodeci badający stany 
prawne gruntów warszawskich”.

Świątynia  
Opatrzności Bożej

Geodezji i Katastru z aktualnym przebiegiem granic działki, plan rejonu nieruchomości 
uzyskany z Archiwum Państwowego w Warszawie i ortofotomapa z 2005 roku, pozwoli-
ły na określenie przybliżonego przebiegu granic działki w 1945 roku i zlokalizowanie jej 
na ortofotomapie z tego samego roku. Na tej podstawie mogliśmy wyciągnąć konkretne 
wnioski. W opisanym przypadku okazało się, że w 1945 roku na tej działce nie było żad-
nej zabudowy.

Trójwymiarowy model zniszczonej 
zabudowy w rejonie placu Zbawiciela
Poniżej: wektorowy obraz zniszczonej 
zabudowy placu Zbawiciela nałożony 
na współczesną ortofotomapę

Świątynia Opatrzności Bożej 
w Warszawie: wizualizacja projektu 
monumentalnego obiektu
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W pylonach portali powstaną klatki 
schodowe i windy. W mostach znajdą się 
korytarze łączące klatki schodowe w py-
lonach i pomieszczenia magazynowe. Na 
wysokości 30 metrów powstanie Muzeum 
Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, które zlokalizowano wokół kopuły 
świątyni. Na wysokości 35 m będzie 
także taras widokowy. Ołtarze i kaplice 
wykonają wybitni artyści. W nawie głównej 
świątyni będzie 1500 miejsc siedzących.

Świątynia Opatrzności Bożej: rzut 
poziomy pokazuje, że świątynię 
zbudowano na planie greckiego krzyża. 
Poniżej: budowa stropu kościoła 
dolnego.  
Z prawej: inwentaryzacja ścian kopuły 
ze stanowiska znajdującego się 
35 m nad ziemią
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kotowskim) według projektu Bohdana Pniewskiego przeszkodził wybuch II wojny świa-
towej. Do idei powrócono w 1982 roku, ale dopiero w 1996 roku skutek przyniosły sta-
rania prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. W październiku 1998 roku w sprawie 
budowy Świątyni wypowiedział się Sejm, który poparł inicjatywę. 2 maja 2002 roku od-
było się wmurowanie kamienia węgielnego. Na miejsce świątyni 
wybrano Wilanów. 

Projekt monumentalnej budowli wykonany w pracowni 
Szymborski & Szymborski zasadza się na planie greckiego krzy-
ża. Zasadniczą częścią obiektu jest rotunda zwieńczona ażurową 
przeszkloną kopułą sięgającą wysokości 40 metrów i szereg bieg-
nących skośnie ku kopule filarów ustawionych na planie okręgu. 
Rotunda otoczona jest czterema olbrzymimi portalami. W zało-
żeniach urbanistycznych świątynia symbolizować ma cztery dro-
gi, jakimi Polacy dążyli do wolności. Droga Walki, Droga Kultu-
ry, Droga Cierpienia i Ofiary oraz Droga Modlitwy i Pracy będą 
prowadziły do poszczególnych portali. Obiekt będzie miał po-
wierzchnię 5 tys. m2 i pomieści 14 tys. wiernych.

Betonowy kolos
Geodezyjną obsługę inwestycji prowadzimy od samego 

początku prac budowlanych (2003 r.). Nietypowy projekt posta-
wił przed zespołami pomiarowymi z pracowni P-22 zadanie nie-
zwykle trudne do wykonania i wymagające szczególnej precyzji 
i  wagi. Wewnętrzny krąg złożony ze skośnych filarów, fantazyjny 
kształt sklepienia czy wewnętrzna rotunda stały się sporym wy-
zwaniem nie tylko dla budowniczych, ale też dla geodetów. Wy-

jątkowym zadaniem inżynierskim było wzniesienie portali, które jedynie na wizualizacji 
projektu wydają się równie eleganckie, jak i proste w budowie. Problemem technicz-
nym był montaż mostów łączących poszczególne pary pylonów. Żelbetowa konstruk-
cja łącząca dwa filary portalu jest prostopadłościanem o bokach 4,9 x 4,8 x 42 metry 
i waży, bagatela, 787 ton. Każdy most zbudowano jednak na poziomie gruntu, w związku 
z czym należało je następnie przetransportować na wysokość 26 metrów, by tam połą-
czyć z wykonanymi wcześniej pylonami. Wciąganie tak dużej konstrukcji to rzadka ope-
racja na świecie. Wymagała precyzji i odpowiedniego przygotowania zarówno ze stro-
ny głównego wykonawcy obiektu firmy Warbud S.A., specjalistów ze spółki BBR Polska, 
zajmującej się m.in. wznoszeniem nietypowych konstrukcji żelbetowych, jak i naszych 
geodetów. Nierównomierne wciąganie konstrukcji lub większe od dopuszczalnego od-
chylenie ścian od pionu mogło spowodować zaklinowanie mostu z trudnymi do przewi-
dzenia skutkami. 

Przed rozpoczęciem operacji niezbędne okazało się zatem zbadanie odchylenia 
od pionu płaszczyzn betonowych pylonów, wzdłuż których miały być przesuwane mo-
sty. Zrobiliśmy to za pomocą skaningu laserowego. Metoda ta zagwarantowała uzyska-
nie dużej gęstości punktów pomiarowych i dała precyzyjne wyniki rozkładu odchyleń 
w dowolnym miejscu każdej ze ścian. Analiza modelu pokazała newralgiczne punkty 
konstrukcji i odchyłki od linii pionu, które należało uwzględnić, planując akcję wciąga-
nia mostów. W czasie samego podnoszenia elementów nasza ekipa kontrolowała tak-
że non stop zachowanie samej konstrukcji, sprawdzano, czy most przesuwa się w górę 
z zachowaniem odpowiednich odstępów od ścian pylonów oraz czy wychylenie jego 
płaszczyzny poziomej nie przekracza założonych odchyłek. Każdy most podnosiły spe-
cjalne siłowniki hydrauliczne i zajmowało to 11-14 godzin. Pierwsza taka operacja od-
była się 29 lipca 2009 roku. W kolejnych miesiącach przeprowadzono trzy pozostałe.

Wchodząc kiedyś do Świątyni Opatrzności przez jeden z olbrzymich portali czy 
podziwiając grę świateł w jej wnętrzu, warto będzie mieć na uwadze i to, że w powsta-
niu tego wyjątkowego obiektu brali udział także ludzie z Warszawskiego Przedsiębior-
stwa Geodezyjnego.

Dariusz Piotr Kowalik, szef obsługi 
geodezyjnej świątyni, na budowie 
kopuły wieńczącej.  
Poniżej: Michał Kiryła podczas 
inwentaryzacji

Obok: stan budowy w lutym 2010 r. 
Powyżej: wciąganie jednego z czterech 
mostów (jesień 2009 r.) 

Grzegorz Til wspinał się najwyżej
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Dla miasta i kraju

Mobilne skanowanie i LiDAR

Udział w konferencjach

INNOWACJE  
I NOWE TECHNOLOGIE
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W 1998 roku prof. Jerzy Zarzycki przy okazji oceny kierunku rozwo-
ju technologicznego naszego przedsiębiorstwa pisał m.in.: „Popieram 
działania WPG S.A. dążące do opracowania technologii budowania 
obiektowej bazy danych na podstawie mapy zasadniczej. Taka właśnie 
baza danych jest fundamentem, na którym będzie się budować branżo-
we bazy danych SIP umożliwiające przeprowadzenie analiz przestrzen-
nych i modelowania – funkcji niezbędnych do planowania przestrzen-
nego, ochrony środowiska i zarządzania na szczeblu samorządowym”. 
I dalej: „Inicjatywa WPG S.A. włączenia cyfrowej ortofotomapy jako jed-
nej z zasadniczych warstw danych w Systemie Informacji Przestrzennej 
jest moim zdaniem bardzo rozsądnym pociągnięciem”. 

Opinia człowieka, który budował systemy informacji przestrzennej 
w Kanadzie i USA, utwierdziła nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy 
kierunek. Kontynuując prace prowadzone w połowie lat 90., zapropono-
waliśmy na początku następnej dekady nowoczesny system do obsługi 
katastru. Miał on łączyć rozwijane przez nas oprogramowanie WuPeG 
(Wielofunkcyjny uniwersalny Program ewidencji Gruntów) z aplikacjami 
bazodanowymi firmy SICAD i platformą ESRI, będącą otwarciem na GIS. 

W latach 2002-05 jednym z najważniejszych projektów zainicjo-
wanych przez GUGiK była budowa Integrującej Platformy Elektronicznej 
(IPE) tworzonej w ramach zintegrowanego systemu katastralnego. Plat-
forma miała być systemem wymiany danych pomiędzy bazami ewiden-
cji gruntów i budynków, księgami wieczystymi i podatkową ewidencją 
nieruchomości. Zasilanie danymi katastralnymi miało się odbywać z po-
ziomu miast/powiatów. 

Nie zawsze sukces
W grudniu 2002 roku na sympozjum z udziałem geodetów powia-

towych przedstawiliśmy wspólnie z niemieckim partnerem (AED SICAD) 
model funkcjonalny takiej platformy dla terenów miejskich. Propozycja 
opierała się na nowoczesnych narzędziach bazodanowych i umożliwia-
ła zarządzanie ewidencją gruntów, budynków i lokali. Zaprezentowaliśmy wówczas na-
sze doświadczenia z warszawskiej dzielnicy Wola. W ramach pilotażu wykonaliśmy tam 
m.in. mapę numeryczną w rejonie ulic: Prosta, Świerczewskiego (dzisiaj al. „Solidarno-
ści”), Towarowa. Opracowanie było rezultatem digitalizacji arkuszy zasadniczej mapy 
miasta. Niestety, władze dzielnicy nie podjęły dalszych kroków w sprawie wdrożenia ja-
kiegokolwiek systemu, podobnie jak później władze miasta. Co więcej, sama koncepcja 
IPE została w 2006 roku przez GUGiK zarzucona. 

Niezrażeni takim rozwojem sytuacji nadal prowadziliśmy prace studialne, ma-
jąc na uwadze perspektywy związane z budową systemu katastralnego. W 2004 roku 
przeprowadziliśmy m.in. import danych geometrycznych i opisowych w formacie SWDE 
w powiatach legionowskim i warszawskim zachodnim, a następnie porównaliśmy je 

Dla miasta i kraju

z danymi z innych systemów. Wnioski z tych doświadczeń wskazywały na znaczne roz-
bieżności w bazach danych generowanych przez SWDE i bazy macierzyste, jak również 
na brak jednoznacznych regulacji prawnych oraz bałagan kompetencyjny i prawny unie-
możliwiający sensowne działanie w sferze informatyzacji katastru. W tym stanie rzeczy 
dalsze inwestowanie w nowe rozwiązanie informatyczne dla katastru, jakim miał być 
system WuPeG, stało się zbyt ryzykowne. 

Przypomnijmy ważniejsze daty naszych przedsięwzięć: pierwsze ortofoto War-
szawy – 1993 r., mapa numeryczna Woli – 1998 r., koncepcja systemu dla miasta – 
2003 r. To, co demonstrowaliśmy, znajdowało jakie takie odbicie w działaniach admini-
stracji miejskiej dopiero po około dziesięciu latach. Satysfakcja z tego, że mieliśmy rację, 
miesza się z uczuciem zawodu. Po prostu szkoda zmarnowanego czasu.

Rozwijanie TBD
Prowadzenie prac badawczych i wdrożenio-

wych jest stałym elementem naszej działalności. 
W 2004 roku prezentowaliśmy podczas polsko-nie-
mieckiej konferencji w Toruniu koncepcję połącze-
nia bazy katastralnej z TBD i osnową podstawową 
na wzór niemieckiego modelu AAA. Pomysł dotyczył 
wykorzystania wieloletnich doświadczeń niemieckiej 
służby geodezyjnej związanych z budową i integracją 
trzech podstawowych baz tamtejszego systemu refe-
rencyjnego, tj.: bazy katastralnej – ALKIS, bazy topo-
graficznej – ATKIS i banku osnów – AFIS.

W związku z integracją i generalizacją baz da-
nych państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego uczestniczyliśmy (2005 r.) w projekcie ce-
lowym (GT 12 2005 C/06552) mającym za zadanie 
wdrożenie wielopoziomowej bazy danych topogra-
ficznych. Było to kolejne rozwinięcie koncepcji TBD 
bazujące tym razem na wielorozdzielczych i wielore-
prezentacyjnych bazach danych przestrzennych. In-
nym projektem celowym (WRG T12 2003 C/6101), 
w którym wzięliśmy udział (2006 r.), było opracowa-
nie elementów wektorowych bazy danych topogra-
ficznych oraz metod i technologii wielospektralnej analizy zmian powierzchniowych 
na bazie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Prace przeprowadzone wspólnie 
ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej wykazały, że obrazy z aparatów QuickBird 
i Ikonos mogą stanowić materiał źródłowy do produkcji wektorowych danych topo-

System WuPeG miał szansę stać 
się nowoczesnym rozwiązaniem 
informatycznym dla katastru

Przy okazji prac pilotażowych 
prowadzonych pod koniec lat 90. nad 
mapą numeryczną dla dzielnicy Wola 
mogliśmy po raz pierwszy porównać 
produkt wektorowy z ortofotomapą. 
Obraz lotniczy prawie bezbłędnie 
pokrywał się z rysunkiem mapy. 
Ciekawostką jest to, że ortofotomapę 
wykonano w Kanadzie na urządzeniu 
Helava Ortophoto Systems

Odcinki rowów melioracyjnych 
wyplotowane z bazy danych według 
standardów TBD (wyżej) i TBD II (niżej),  
skala około 1:50 000
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graficznych w zaproponowanym przez GUGiK nowym standardzie 
TBD II (o ograniczonym zakresie treści). Zwróciliśmy przy tym uwa-
gę na koszty tworzenia bazy. Z przeprowadzonych analiz wynikało, 
że budowa komponentu topograficznego TBD II przy zastosowaniu 
obrazów satelitarnych będzie tańsza niż ze zdjęć lotniczych. Wnios-
ki z tego projektu wykorzystane zostały później w jednej z rozpraw 
habilitacyjnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej. 

Z prac realizowanych w ostatnim czasie warto wspomnieć 
o naszym udziale w przygotowaniu (na zlecenie GUGiK) ekspertyzy 
zatytułowanej „Strategia tworzenia i etapowego rozwoju systemu 
Geoportal”.

Z bardziej „przyziemnych” spraw, w 2006 roku zajmowaliś-
my się w firmie wdrożeniem stacji GPS w różnych procesach pro-
dukcyjnych oraz skaningu laserowego i technologii budowy modeli 3D. Efektem były 
chociażby próbne opracowania skaningu laserowego Arkad Kubickiego na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie oraz kościoła św. Anny w Warszawie. 

Wreszcie spośród najnowszych naszych opracowań (2009 r.) musimy wspomnieć 
o ekspertyzie wykonanej na zamówienie GUGiK dotyczącej harmonizacji TBD w strefie 
przygranicznej z Niemcami. Celem prac było wskazanie optymalnego rozwiązania, które 
umożliwiałoby wzajemną wymianę danych topograficznych obu państw obejmujących 
strefę nadgraniczną. W tym celu porównaliśmy systemy ATKIS i TBD w zakresie struktu-
ry baz danych, transferu danych, komponentów obu baz, modeli KARTO. Wnioski przed-
stawiliśmy zamawiającemu.

Dla nauki
Niezwykle ważna jest dla nas długofalowa współpraca z jednostkami nauko-

wymi i badawczymi. Dlatego m.in. w kwietniu 2007 roku podpisaliśmy umowę z Woj-
skową Akademią Techniczną dotyczącą wymiany doświadczeń, współpracy w pracach 
badawczo-wdrożeniowych, wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne, a także 
wzajemnych konsultacji, organizacji kursów i wykładów w zakresie geodezji i geomaty-
ki. W ramach umowy WPG S.A. będzie prowadziło praktyki zawodowe dla studentów III 
i IV roku na specjalności pomiary i geodezja inżynieryjna, kartografia, geoinformatyka. 
Będziemy także proponowali tematy potencjalnych prac dyplomowych odpowiadają-
cych bieżącemu zapotrzebowaniu firmy.

Pierwszym efektem tej umowy były pomiary mostu Siekierkowskiego przepro-
wadzone we wrześniu 2007 roku w ramach projektu realizowanego przez specjalistów 
z WAT, w których brali udział nasi inżynierowie. Celem prac było zbadanie drgań kon-
strukcji mostu wywołanych ruchem samochodowym. W metodzie zaproponowanej 

Fragment niemieckiej mapy 
topograficznej w skali 1:50 000. 
Po naszej stronie granicy wmontowana 
polska mapa topograficzna

TBD daje szerokie możliwości łączenia 
i wizualizacji informacji. Powyżej trzy 
sposoby przedstawienia rejonu dawnego 
Stadionu X-lecia w Warszawie (2003 r.) 
Poniżej: Śródmieście stolicy 3D (2003 r.)

Chwilę po podpisaniu umowy 
o współpracy: dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji 
prof. Ireneusz Winnicki (z prawej) 
i prezes Ryszard Brzozowski (2007 r.)
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przez WAT do pomiarów drgań zastosowano technologię GPS i filtry Kalmana. Znając 
wielkość przemieszczeń zbadanych metodami geodezyjnymi, można wyznaczyć często-
tliwość drgań własnych konstrukcji, innymi słowy określić, o ile zwiększa się obciążenie 
konstrukcji pod wpływem obciążenia kinematycznego. Wiedza ta pozwala na precyzyj-
ne prognozowanie zmęczenia materiału. Zespół WPG S.A. wykonał pomiary GPS i sieci 
punktów, na których zamontowano odbiorniki. W trwającej kilka godzin nocnej sesji ko-
rzystano z 9 odbiorników GPS, kamery wideo i tachimetrów elektronicznych. 

Rozszerzeniem tych prac były testy przeprowadzone na moście w sierpniu 
2009 roku. Zespoły pomiarowe z WAT, WPG S.A. i Leica Geosystems Polska uzupełni-

li wtedy specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów z Warszawy oraz Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. W multidyscyplinar-
nym zadaniu połączono obserwacje GPS, pomiary 
tachimetryczne, rejestrację przemieszczeń za po-
mocą czujników oraz dane skaningu radarowego. 
Na dźwigarach mostu zainstalowano przyspie-
szeniomierze i czujniki przemieszczeń, nad nimi 
(na barierach mostu) odbiorniki GPS, natomiast 
wybrane dźwigary mostu zostały zeskanowane 
radarem IBI-S służącym do analizy szybkozmien-
nych wahań i przemieszczeń. Efektem projektu 
(realizowanego pod kierunkiem prof. Mariusza 
Figurskiego z Centrum Geomatyki Stosowanej 
WAT) ma być opracowanie innowacyjnej metody 
badania konstrukcji mostowych, a w przyszłości 
jej komercyjne zastosowanie.

Kolejnym krokiem związanym z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań było w 2009 
roku opanowanie skaningu mobilnego (MLS – Mobile Laser System). Zestaw sensorów 
umieszczonych na platformie poruszającej się po drodze (lub torach kolejowych) po-
zwala na kinematyczny pomiar jezdni (torów) i bezpośredniego sąsiedztwa. Dzięki temu 
można uzyskać szczegółowe modele 3D tras drogowych i kolejowych. Zgromadzone 
dane są przydatne dla właścicieli sieci/linii do inwentaryzacji i zarządzania trasami, re-
konstrukcji nawierzchni, projektowania. 

System umieszczony na przystosowanym do tego celu samochodzie lub wagonie 
składa się z zestawu fazowych skanerów laserowych, kamer, modułów GPS i INS oraz 
komputera wyposażonego w olbrzymią pamięć dyskową. Skanery służą do cyfrowego 
pomiaru powierzchni drogi i korytarza drogowego, kamery umożliwiają z kolei rejestra-
cję cyfrowego obrazu nawierzchni i korytarza. Możliwe jest także uzyskanie stereopar 
obrazów, co pozwala na trójwymiarową analizę pozyskanych zdjęć. Zbieranie danych 

Mobilne skanowanie  
i LiDAR

Most Siekierkowski: 2009 r. – 
badanie przemieszczeń za pomocą 
przyspieszeniomierzy i czujników 
(zdjęcie powyżej), 2007 r. – pomiary 
trwały przez całą noc, w okularach 
Tadeusz Sakowski kierownik P-15 
(zdjęcie poniżej)

Zaletami lotniczego skaningu laserowego 
są: wysoka dokładność pomiaru, przenika-
nie sygnału lasera przez roślinność, wy-
soka automatyzacja procesu pozyskiwania 
i obróbki danych, mniejsza zależność od 
warunków pogodowych aniżeli w przypadku 
wykonywania zdjęć lotniczych.
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bazuje na precyzyjnej kalibracji wszystkich sensorów i dokładnym określeniu pozycji 
oraz orientacji poruszającej się platformy. Służą do tego moduły GPS oraz INS. W sto-
sowanym przez nas systemie zainstalowano dwa układy inercyjne, w tym jeden super-
precyzyjny z dryftem 1/10 000°/h. W MLS, podobnie jak w skaningu naziemnym, otrzy-
mujemy w rezultacie chmurę punktów, lecz do jej orientacji stosuje się metody wzięte 
z fotogrametrii lotniczej.

Mobilnie na drodze do Białegostoku
Jedną z zalet skaningu mobilnego jest wysoka wydajność. 

W ciągu jednego dnia można zarejestrować dane z korytarza o dłu-
gości od 100 do 400 kilometrów w zależności od środowiska pracy. 
Maksymalna prędkość „produkcyjna” platformy wynosi 30 km/h, 
umożliwia to uzyskanie dokładności takich jak w klasycznych me-
todach pomiaru. Podczas prac przeprowadzonych wspólnie z nie-
miecką firmą 3D Mapping Solutions z Monachium (na zlecenie 
GDDKiA) jesienią 2009 r. na 30-kilometrowym odcinku drogi Je-
żewo – Białystok uzyskaliśmy średni błąd wyznaczenia wysokości 
punktu mniejszy niż 5 mm, natomiast błąd wyznaczenia współ-
rzędnych X, Y – 20-30 mm. Jednym z wymagań zamawiającego 
było wykonanie co 10 m precyzyjnego przekroju poprzecznego 
trasy. W tym celu na asfalcie namalowano co 200 metrów foto-
punkty, które zostały precyzyjnie pomierzone i zaniwelowane. 
Cały odcinek wraz z drogami bocznymi (przebieg: tam i z powro-
tem) zmierzyliśmy w niespełna 3 godziny. Do tego należy jeszcze 
dodać czas potrzebny na założenie i pomiar fotopunktów (2 dni) 
i oczywiście obróbkę danych (2 osoby w 3 tygodnie). 

Widok wiaduktu 
Markiewicza w Warszawie 
w ujęcia skanera: u góry 
tradycyjnie, u dołu z lotu 
ptaka (2009 r.)

Trasa Jeżewo – Białystok: specjalna ekipa pomalowała nam 
fotopunkty (2009 r.)
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Opanowanie skaningu mobilnego wychodzi naprzeciw coraz szerszemu zapo-
trzebowaniu projektantów na trójwymiarowe modele. Technologia ta odpowie na każ-
de ich pytanie, nawet o… przebieg i kształt kolein w asfalcie. Skaning ma jeszcze jeden 
niebagatelny walor związany z bezpieczeństwem pracy: praktycznie eliminuje prowa-
dzenie przez geodetów pomiarów w pasie jezdni.

Testowanie LiDAR-a
Idea lotniczych opracowań lidarowych sprowadza się do laserowego pomia-

ru odległości, z tym że skaner jest zamontowany na samolocie lub helikopterze. Jeżeli 
gęstość pomierzonych punktów jest odpowiednio duża, to w efekcie uzyskamy quasi-
ciąg łą, przestrzenną reprezentację powierzchni terenu. Laser działa impulsowo i z dużą 
częstotliwością „próbkuje” teren w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku lotu. Energia 
częściowo odbita od powierzchni jest odbierana i rejestrowana poprzez układ optyczny, 
który na podstawie pomiaru czasu powrotu odbitego sygnału określa odległość: samo-
lot – punkt terenowy. W przypadku LiDAR-a mamy 
jednak do czynienia z bardziej skomplikowanym 
procesem obróbki danych. Pierwsze testy nowej 
technologii przeprowadziliśmy w okolicach Torunia 
wspólnie z firmą Milan Geoservice GmbH z Kamenz 
(Niemcy) już w 2003 r. W 2007 roku nawiązaliśmy 
współpracę z firmą Nebel & Partner i rozpoczęli-
śmy wdrożenie tej technologii. Urządzeniem po-
miarowym był tym razem skaner laserowy TopEye 
MKII firmy Blom, a obróbkę danych prowadziliśmy, 
wykorzystując oprogramowanie firmy Terrasolid 
w środowis ku MircoStation. 

Ten sam fragment trasy Jeżewo  
– Białystok na drodze S8 w trzech 
ujęciach: chmura punktów, mapa 
do celów projektowych z nałożoną 
ortofotomapą wykonaną z chmury 
punktów, mapa uzupełniona 
o precyzyjny model nawierzchni. Ciemny 
prostokąt to ślad po przejeżdżającej 
ciężarówce

Testowe opracowanie lidarowe, z lewej 
numeryczny model pokrycia terenu 
(czyli wraz z lasami, zabudową itp.), 
z prawej numeryczny model terenu, 
obraz przedstawia okolice Torunia

Lidarowe obrazy mogą być także efektowne
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Swoje osiągnięcia staramy się także zaprezentować na szerszym forum. Dlatego uczestni-
czymy w najważniejszych krajowych konferencjach i seminariach z zakresu geodezji, geo-
informatyki i systemów informacji przestrzennej. Oto kilka przykładów z ostatnich lat.

Przedstawiamy nowe technologie
W marcu 2007 roku nasi specjaliści brali udział w VIII konferencji naukowo-tech-

nicznej „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” organizowanej przez Politechni-
kę Warszawską. Prezentowaliśmy tam dwa referaty: „Doświadczenia w zastosowaniu 
skaningu laserowego w zadaniach geodezji inżynieryjnej” (Piotr Falkowski) oraz „Ewo-
lucja metodyki przygotowania danych do tyczenia i kontroli powykonawczej konstrukcji 
o skomplikowanym kształcie” (Marek Markiewicz, Grzegorz Pyra i Mirosław Stasiewicz). 
Obydwa opracowania opublikowano w wydawnictwie Politechniki Warszawskiej „Re-
ports on Geodesy”. 

W maju 2007 roku na spotkaniu zorganizowanym w Stowarzyszeniu Geodetów Pol-
skich przedstawiliśmy bariery i perspektywy budowy Topograficznej Bazy Danych. W grud-
niu tego samego roku wygłosiliśmy prelekcję na temat TBD województwa kujawsko-po-
morskiego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo-Szkoleniowym SIP w Toruniu.

Z kolei na międzynarodowej konferencji na temat edukacji w dziedzinie geomatyki, 
która odbyła się na Politechnice Warszawskiej w 2008 roku, przedstawiliśmy referat na te-
mat zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia prac geodezyjnych w wielkich miastach.

Swego rodzaju ciekawostką jest to, że w 2007 roku wiceprezes Jacek Uchański 
pokusił się o stworzenie kompendium wiedzy na temat budowy i wykorzystania nume-
rycznego modelu terenu. Kilkudziesięciostronicowy materiał przygotowany na bazie 

opracowań znanych polskich specjalistów z zakresu fotogrametrii i kartografii znalazł 
się w wydawnictwie pt. „Systemy Informacji Przestrzennej w praktyce (studium zasto-
sowań)” opublikowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 roku, 
skierowanym do odbiorców z dziedziny geodezji, ochrony środowiska, planowania prze-
strzennego i geografii.

Propozycja standardu inwentaryzacji architektonicznej
W maju 2009 roku podczas konferencji poświęconej fotogrametrii i telede-

tekcji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przedstawiliśmy 
nasze propozycje dotyczące wprowadzenia nowego standardu technicznego przy 
inwentaryzacji obiektów architektonicznych z wykorzystaniem naziemnego skanin-
gu laserowego. Jedyne geodezyjne uregulowanie prawne dotyczące inwentaryza-
cji pochodzi z 1981 r., odnosi się tylko do klasycznych pomiarów geodezyjnych oraz 
fotogrametrycznych i mówi o sporządzaniu planów obiektów architektonicznych. 
Dzisiaj operujemy natomiast chmurami punktów, modelami wektorowymi, zbio-
rami danych i trójwymiarowymi obiektami. Konieczne staje się zatem uporząd-
kowanie i ujednolicenie norm pod kątem nowego standardu. Należy zdefiniować 
produkt końcowy inwentaryzacji oraz określić jego dokładność, szczegółowość 
i jakość. W Krakowie przedstawiliśmy więc propozycję nowej instrukcji technicz-
nej. Powinna ona uwzględniać m.in. pozyskiwanie danych nowymi metodami, 

określać formaty wymiany danych, zapewniać zgodność z normami obowiązującymi 
w branży, definiować końcowe produkty oraz zawierać schemat aplikacyjny w języku 
UML. 

Prace te podjęliśmy w interesie firm geoinformatycznych oraz instytucji i firm 
zamawiających usługi skanowania. Brak standardów utrudnia bowiem działanie na ryn-
ku. Zleceniodawcy, nieznający przecież technologii skaningu, nie zawsze są w stanie 
właściwie sprecyzować swoje wymagania. W efekcie inwentaryzacje wykonane przez 
różne firmy znacznie odbiegają od siebie co do formy i treści. Rzecz jasna, wprowadze-
nie nowych przepisów jest zadaniem administracji, a nie przedsiębiorstwa. Nasze do-
świadczenia i przemyślenia mogą ją w tym wspierać, tak jak czyniliśmy to wielokrotnie 
w przeszłości. Mamy nadzieję, że nasz głos w tej sprawie będzie się liczył. 

Omówione wyżej przykłady pokazują, że cały czas koncentrujemy się na tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest pozyskiwanie i przetwarzanie geoinformacji. Można, 
oczywiście, powiedzieć, że nie ma przed tym ucieczki. Ale my też wcale nie chcemy 
przed nią uciekać! 

Udział w konferencjach

D1 D2 D3 D4 D5
S1 Q1
S2 Q1 Q2
S3 Q3
S4 Q4
S5 Q5

D – kategorie dokładności, poczynając od obmiaru schematycznego (D1), a kończąc 
na obmiarze precyzyjnym spełniającym wszelkie kryteria dokładności (D5)
S – kategorie opisu semantycznego, poczynając od opisu ogólnego (S1), a kończąc na 
szczegółowej bazie danych przestrzennych (S5)
Q – klasa produktu opisana jako liczba elementów charakteryzujących dany obiekt, 
poczynając od jednego rzutu poziomego dla każdej kondygnacji (bez piwnic i stry-
chu) i jednego przekroju podłużnego (Q1), a kończąc na klasie niezdefiniowanej (Q5), 
w której można wykonać tyle rzutów, przekrojów i widoków, ile potrzeba.

NasZa ProPoZycja klasyfikacji w wytycZNych G-3.4  
kateGorii dokładNości, oPisU seMaNtycZNeGo i klasy ProdUktU

Wiceprezes ds. technicznych 
Jacek Uchański podczas konferencji 
na temat TBD w Toruniu (2007 r.)
U dołu: zastępca kierownika P-32 
Piotr Falkowski na konferencji na temat 
skaningu laserowego na Politechnice 
Warszawskiej (2009 r.)

Nasze prezentacje obejmowały różne 
dziedziny. 170-slajdowy pokaz dotyczący 
TBD to kompedium wiedzy na temat 
historii i technologii tworzenia map 
topograficznych w Polsce

Kierownictwo WPG S.A. (w pierwszym 
rzędzie) na konferencji na temat PODGiK 
w Elblągu (2007 r.)
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WIZERUNEK FIRMY

Marketing

Intergeo

Seminaria w Ryni
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Kształtowanie relacji z klientami, pozyskiwanie nowych od-
biorców, prowadzenie polityki cenowej i działania reklamo-
we są nieodzownymi składnikami działalności każdego przed-
siębiorstwa. W dziedzinie tak specyficznej, jak geodezja, nie 
jest to łatwe. Rynek jest płytki, natomiast firm o potencjale 
podobnym do WPG S.A. – kilkanaście. Naszą domeną są duże 
zamówienia generowane przez agencje rządowe i potężnych 
inwestorów. Choć nie wykształciła się dotąd krajowa impre-
za targowa, na której firmy geodezyjne prezentowałyby swoje 
osiągnięcia i możliwości, to i tak wiemy, czym dysponuje kon-
kurencja i gdzie znajdują się źródła potencjalnych zleceń. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że spora część zamówień napły-
wa z administracji, w stronę której trudno kierować działania 
marketingowe. 

W gospodarce rynkowej i ostrej konkurencji nie moż-
na sobie jednak pozwolić na rezygnację z marketingu i pro-
mocji. To z jednej strony zabieganie o klienta i potencjalne 
zlecenie, z drugiej zaś – kształtowanie wizerunku firmy. Dla-
tego już od 1995 roku w strukturach WPG S.A. funkcjonuje 
Dział Marketingu.

Od wielu lat jesteśmy stale obecni na Inżynierskich Targach Pracy organizowanych 
każdej wiosny w Auli Politechniki Warszawskiej. Impreza skierowana jest do firm poszu-
kujących pracowników oraz studentów rozglądających się za atrakcyjną pracą. Mnogość 
uczelni i wielka liczba absolwentów geodezji skutkują, co prawda, nadmiarem chętnych 
do pracy, ale naszym celem jest zatrudnianie najlepszych z najlepszych. Chcemy jeszcze 
na etapie nauki pokazać młodym ludziom to, z czym będą mieli do czynienia w przyszłej 
pracy, i zachęcić ich do przyjścia do WPG S.A. Po każdych targach odnotowujemy zwięk-
szoną liczbę napływających ofert, i to nie 
tylko od studentów końcowych lat kie-
runków geodezyjnych, ale także informa-
tyki i geografii. Część naszych pracowni-
ków zdecydowała się na zawodowy start 
w WPG S.A. w wyniku rozmów przeprowa-
dzonych właśnie podczas tych targów.

Jedną z form nawiązania kontak-
tów z młodzieżą  jest organizowanie pre-
zentacji na temat działalności naszej firmy 
skierowanych do licealistów. Nasi inżynie-
rowie odwiedzili także studentów kierun-
ków geodezyjnych z WAT oraz Politechniki 
Wrocławskiej i przedstawili im naszą fir-
mę oraz technologie, z którymi stykamy 
się na co dzień.

Marketing

Czasami trzeba wystąpić i przed większą 
widownią, jak podczas otwarcia 
wystawy „Warszawa, obrazy z dziejów. 
Mapy, plany i widoki Warszawy  
1641-2007”. Przemawia prezes  
Ryszard Brzozowski.
Poniżej: Petersburg – pamiątkowa 
fotografia z kierownictwem firmy 
Trust GRII 

Szczególnym rodzajem działań są specjalistyczne kursy z zakresu zastosowań 
geodezji w procesie inwestycyjnym, które przeprowadziliśmy dla przedstawicieli firm 
budowlanych (Hochtief, Warbud, Eifage) i instytucji (Zamek Królewski w Warszawie). 
Z jednej strony była to na pewno działalność szkoleniowa, z drugiej trudno nie trakto-
wać jej jako formy marketingu.

Inną okazją do zaprezentowania firmy są wszelkiego rodzaju konferencje i semi-
naria (poświęciliśmy temu osobny rozdział „Monografii”). Choć udziału w nich nigdy nie 
traktujemy wyłącznie marketingowo, to przecież oddzielenie jednego od drugiego bywa 
czasami bardzo trudne. W polu naszych zainteresowań są nie tylko kontakty z partnera-
mi z Niemiec, Francji czy Czech. Przeprowadzony niedawno rekonesans i rozmowy w Li-
banie dają szansę na pozyskanie zleceń również z tego rejonu świata.

Nie wymawiamy się także brakiem czasu, gdy w firmie zjawi się dziennikarz 
z prasy lub telewizji. Jeśli trzeba, jak w przypadku wyznaczenia geometrycznego środ-
ka Warszawy, pomagamy redakcji ga-
zety w przeprowadzeniu takiej akcji. 
Kiedy w 2008 roku kanał TVN 24 robił 
film w cyklu „Firma” mówiący o tym, 
jak założyć firmę geodezyjną, wnętrze 
naszego muzeum stało się scenografią 
programu. Cyfrowe materiały geode-
zyjne autorstwa WPG S.A. oraz wypo-
wiedzi prezesa Ryszarda Brzozowskie-
go posłużyły do przybliżenia tematu 
telewidzom. 

Każdego roku jesteśmy na Targach Pracy 
organizowanych w Auli Politechniki 
Warszawskiej

Zdarzyło się nawet wystąpienie 
w programie telewizyjnym
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Intergeo

1993 Augsburg
1994 Maintz
1995 Dortmund
1996 Drezno
1997 Karlsruhe
1998 Wiesbaden
1999 Hanower
2000 Berlin
2001 Kolonia
2002 Frankfurt
2003 Hamburg
2004 Stuttgart
2005 Düsseldorf
2006 Monachium
2007 Lipsk
2008 Brema
2009 Karlsruhe

Udział WPG S.a. W TarGach iNTErGEO

Osobnym rozdziałem w działalności marketingowej jest nasze uczestnictwo w organi-
zowanych w Niemczech Targach Intergeo. Ta największa na świecie impreza handlowa 
skupia wszystkie liczące się firmy z branży geodezyjnej i geoinformatycznej. Można je 
z grubsza podzielić na te, które prezentują na targach sprzęt pomiarowy, oprogramo-
wanie i technologie do pozyskiwania danych, oraz te, które oferują cały wachlarz usług 
związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych geoprzestrzennych. 

Po raz pierwszy WPG S.A. miało swoje stoisko na targach w Augsburgu 
w 1993 roku. W ostatniej dekadzie braliśmy udział we wszystkich edycjach Intergeo: 
Berlin (2000 r.), Kolonia (2001), Frankfurt (2002), Hamburg (2003), Stuttgart (2004), 
Düsseldorf (2005), Monachium (2006), Lipsk (2007), Brema (2008) i Karlsruhe (2009). 
Pierwsze wyjazdy nie były pozbawione tremy, związanej chociażby z obawą, jak wy-
padniemy na tle innych wystawców. Nie zakładaliśmy też, że udział w jednej czy dwóch 
imprezach przyniesie od razu wymierne efekty. Ta taktyka się sprawdziła. Po przeła-
maniu początkowych barier i oswojeniu się z trochę innym światem okazało się, że 
kontakty nawiązane podczas Intergeo zaczęły procentować w kolejnych latach. Z pew-
nością w ich nasileniu na początku tej dekady pomogło także wejście Polski do Unii 
Europejskiej. Każdego roku gościmy na naszym stoisku osobistości ze świata niemiec-
kiej geodezji i geoinformatyki. To, że dzisiaj możemy zaoferować najnowsze techno-
logie skaningu laserowego, wynika wprost ze znajomości zawartych podczas targów. 
Bliskie relacje z partnerami niemieckimi oraz dobre kontakty z tamtejszymi organiza-
cjami zrzeszającymi geodetów pomagają nam w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. 
Wspólne stoisko ze znaną berlińską firmą Scan 3D zorganizowane na targach w Karls
ruhe wyraźnie wskazało także nasze ukierunkowania w dziedzinie geoinformacji. Koń-
cząc zaś wątek Intergeo, trzeba wspomnieć i o tym, że jesteśmy jedyną polską firmą co-
rocznie obecną na targach, inne uczestniczą w imprezie tylko sporadycznie.

Targi są jednak raz w roku i trwają trzy dni. Natomiast codzienne działania 
marketingowe wiążą się z masą prozaicznej, głównie papierkowej roboty. To studio-
wanie i przygotowywanie ofert, odpowiadanie na pisma oraz nieustanne kontak-
ty z klientami. O nich trzeba dbać, pamiętając jednocześnie, że nie możemy się zbyt  
nisko cenić. 

Chwilę przed 
otwarciem Targów  
w Bremie, 2008 r.

Targi Intergeo to największa tego typu 
impreza na świecie. Organizowane są 
w głównych niemieckich miastach

Na stoisku WPG S.A. 
byli m.in.:
wiceprzewodniczący 
Niemieckiego 
Związku Mierniczych 
Licencjonowanych 
Christof Rek 
(z lewej), szef 
firmy Scan 3D Lars 
Soerensen (tyłem), 
przewodniczący 
Niemieckiego 
Towarzystwa 
Geodetów Horst 
Borgmann (z prawej)
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Nasza działalność nie ogranicza się tylko do 
sfery produkcji. Ważnym elementem mar-
ketingowym i szkoleniowym są organizo-
wane przez nas prawie co roku seminaria. 
Pierwsze połączone z regatami żeglarski-
mi seminarium odbyło się w Ryni nad Za-
lewem Zegrzyńskim w 1994 roku. Od tego 
czasu stały się one swego rodzaju forum do 
prezentacji ważnych tematów dotyczących 
chociażby systemu informacji przestrzen-
nej dla Warszawy czy funkcjonowania 
branży geodezyjnej w mieście i wojewódz-
twie. Co charakterystyczne, tematyka tych 
spotkań nigdy nie była ukierunkowana na 
osiągnięcia naszej firmy, choć te również 
prezentujemy. Zawsze staraliśmy się mó-
wić o sprawach aktualnych, dotyczących 
roli geodezji i geoinformacji w życiu miasta 
i regionu. Przy okazji „Monografii” warto 
przypomnieć, o czym mówiono podczas 
niektórych z tych spotkań. 

W 2003 roku zajęliśmy się kierunka-
mi rozwoju województwa mazowieckiego 
u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Ówczesny dyrektor Wydziału Rozwoju Re-
gionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Bobrowski przedstawił temat 
jak najbardziej na czasie: politykę Unii w zakresie funduszy strukturalnych, przygotowa-
nie Polski do wdrażania funduszy oraz sektorowe programy operacyjne. Z kolei wice-
prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dr Ryszard Preuss omówił rolę geodezji 
w pracach planistycznych województwa mazowieckiego. Przybliżył lansowaną wtedy 
przez GUGiK koncepcję budowy Krajowego Systemu Informacji Geograficznej. Czyn-
nikiem podstawowym dla skutecznego korzystania z techniki GIS w zarządzaniu woje-
wództwem miała być ciągła aktualizacja geodezyjnych baz referencyjnych, co gwaran-
towałoby odpowiednią jakość danych. Geodeta metra warszawskiego Janusz Wernik 
przedstawił natomiast koncepcję i uwarunkowania budowy II linii warszawskiego metra.

Rok później tematem seminarium było wsparcie zarządzania województwem 
przez geodezję. Tomasz Sieradz z Zarządu Województwa Mazowieckiego przedsta-
wił wtedy najważniejsze problemy, jakie napotyka rozwój przestrzenny województwa. 
Wskazał m.in. na największe w kraju dysproporcje w poziomie życia i rozwoju, konflik-
ty związane z funkcjonalnym i przestrzennym rozwojem aglomeracji warszawskiej. We-
dług niego jednym z elementów właściwego kształtowania polityki przestrzennej Ma-
zowsza byłby System Informacji Przestrzennej zapewniający ciągły monitoring stanu 
zagospodarowania przestrzennego. Niejako w odpowiedzi profesor Stanisław Białousz 

z Politechniki Warszawskiej przybliżył Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. Aby 
ten system jednak zadziałał, należy wcześniej zbudować bazy danych przestrzennych. 
Jak zapewnił prof. Białousz, w ramach prowadzonego projektu celowego finansowane-
go m.in. przez urząd marszałkowski zostanie przygotowana koncepcja mówiąca, jakie 
bazy i jak budować, by osiągnąć ten cel. 

W 2007 roku zajęliśmy się rolą geoinformacji w procesach decyzyjnych. Gościem 
seminarium był wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dr Adam Iwaniak, któ-
ry omówił założenia dyrektywy INSPIRE i jej polskie uwarunkowania, problem niezwykle 
aktualny w świetle dyrektywy przyjętej w tym samym roku przez Unię Europejską.

W 2009 roku tematem seminarium były z kolei założenia ustawy metropolital-
nej. Samorządowy i bardzo krytyczny punkt widzenia w tej sprawie przedstawił mar-
szałek województwa Adam Struzik. Potrzebę opracowania odrębnego samorządowego 
projektu tej ustawy uzasadnił tym, że projekt rządowy nie gwarantuje podstawowych 
zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej, czyli partnerstwa i spójności polityki. Mar-
szałek zaproponował konkretne rozwiązania, które urzeczywistniłyby wizję metropolii 
według samorządowców. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zaakcentował nato-

Seminaria w Ryni

810.09.1994 Rola katastru urządzeń podziemnych w budownictwie
1214.09.1996 Geodezyjna obsługa procesów inwestycyjnych w budownictwie

57.06.1997 Gospodarka  przestrzenna w województwie warszawskim

1820.06.1998 Informacja przestrzenna i kataster jako podstawa zarządzania 
miastem i gminą

1719.06.1999 System informacji przestrzennej w zarządzaniu jednostkami  
administracyjnymi kraju

1517.06.2000 Inwestycje stymulatorem rozwoju regionu mazowieckiego

2426.05.2001 Rola systemu informacji przestrzennej w monitoringu rozwoju 
województwa mazowieckiego

1214.06.2003 Kierunki zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego 
na progu wejścia do Unii Europejskiej – metodyka rozwiązań

68.05.2004 Geodezja jako wsparcie w zarządzaniu województwem  
na przykładzie województwa mazowieckiego

1618.06.2007 Rola i znaczenie geoinformacji w procesach decyzyjnych  
na terenie województwa mazowieckiego

1820.06.2009
Założenia ustawy metropolitalnej na przykładzie aglomeracji 

warszawskiej w odniesieniu do obecnej organizacji administracji 
publicznej woj. mazowieckiego

1112.06.2010 Geodezja a rozwój cywilizacyjny miasta i regionu

SEMINaRIa W RYNI
Dr hab. Zdzisław Kurczyński 
z Politechniki Warszawskiej przybliża 
tajniki obrazów satelitarnych
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miast duże zróżnicowanie społecznogos
podarcze pomiędzy aglomeracją stołecz-
ną a resztą województwa. Odniósł się też 
negatywnie do propozycji mającej na celu 
administracyjne wydzielenie Warszawy. 
Z kolei podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński 
zreferował szczegółowo propozycje roz-
szerzenia ustawy metropolitalnej o spra-
wy zagospodarowania przestrzennego 
i gospodarowania nieruchomościami. 

Propozycje na dziś i jutro
Seminaria w Ryni są także okazją do zaprezentowania naszych propozycji na dziś 

i jutro geodezji. W firmowych pokazach zawsze staraliśmy się syntetycznie ująć proble-
my, które czekają na rozwiązanie, bez względu na to, czy dotyczą TBD, katastru czy in-
frastruktury informacji przestrzennej. I tak w 2000 roku kreśliliśmy między innymi trzy 
kierunki, w których może pójść informatyzacja mapy zasadniczej Warszawy. Od najbar-
dziej oszczędnego ze zwykłą mapą CADowską – po zintegrowany zbiór danych obiekto-
wych zawierający także infrastrukturę techniczną miasta. 

Przedstawiając w 2003 roku prace WPG S.A. na tle projektów realizowanych 
przez administrację, zwracaliśmy uwagę m.in. na konieczność odejścia od stosowania 
standardu SWDE na rzecz XML/GML, wskazywaliśmy również, że przy prowadzeniu nu-
merycznej mapy II nitki metra należy się liczyć z trudnościami na linii dział geodezji me-
tra – miejski ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z uwagi na nieprzy-
stawanie technologii stosowanych w obu jednostkach i nadmierne sformalizowanie 
procedur.

W 2004 roku zaprezentowaliśmy całą gamę środków, jakimi współczesna geo-
dezja może wspomagać zarządzanie województwem, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemów informacji przestrzennej i monitoringu. Zwracaliśmy wtedy uwagę na to, że 
trzeba odejść od cząstkowych, tematycznie gromadzonych i oderwanych od siebie za-
sobów informacyjnych. Należy stosować takie mechanizmy, które zapewnią spójność 
baz danych i systemowe funkcjonowanie całego zasobu informacyjnego. 

Z kolei w 2007 roku przedstawiliśmy perspektywy budowy Topograficznej Bazy 
Danych i bariery w jej rozwoju. Wskazywaliśmy wtedy na brak strategii tworzenia pol-
skiej infrastruktury informacji przestrzennej, przestarzałe przepisy nieuwzględniające 
możliwości współczesnej geodezji i kartografii, złą strukturę administracji geodezyjnej. 
Wszystko to, w naszej ocenie, skutkuje nieefektywnym zarządzaniem środkami finan-
sowymi i uniemożliwia realizację krajowych przedsięwzięć w zakresie geoinformacji. 
Akcentowaliśmy, że przeszkodą w rozwoju TBD jest brak standardów oraz tryb organi-

Liczba  
uczestników Liczba załóg

2000 261 51
2001 293 54
2003 225 53
2004 240 46
2005 - 65
2007 309 71
2009 370 71

SEmiNariUm i rEGaTy W ryNi

zowania przetargów dopuszczający do zamówień podmioty nieprzygotowane do ich re-
alizacji. Proponowaliśmy także opracowanie koncepcji jednolitego modelu danych geo-
referencyjnych. Wymieniać można by długo. 

Niektóre z sygnalizowanych przez nas problemów zostały rozwiązane, większość, 
niestety, czeka na swoją kolej. Z perspektywy czasu widać, że mieliśmy rację. To jednak 
niewielka satysfakcja, która pozostaje zwykle wybiegającemu daleko przed szereg.

Na wodzie
Równolegle z każdym seminarium w Ryni odbywają się regaty żeglarskie, w któ-

rych startują trzyosobowe załogi firm geodezyjnych, projektowych, budowlanych, sie-
ciowych, a także administracji rządowej i samorządowej z całego kraju. Przypomnijmy, 
że w pierwszych regatach w 1994 roku udział wzięło zaledwie 26 załóg. Do rywalizacji 
stanęły wtedy m.in. drużyny: Biznes Center Clubu, Exbudu, Straży Miejskiej i Urzędu 
Rady Ministrów. Z roku na rok uczestników przybywa. W 2007 i 2009 roku na starcie 
stanęła rekordowa liczba 71 załóg. Od kilku lat w regatach uczestniczą także goście za-
graniczni. W 2004 roku wystartowała reprezentacja niemieckiej firmy AEDSICAD i Wy-
działu Katastru z urzędu miejskiego Berlina, rok później – petersburskiej firmy Trust GRII, 
w 2007 – francuskiej Vinci Construction, a w 2009 – ambasady Federacji Rosyjskiej.

Dla zwycięzcy najważniejszego wyścigu rozgrywanego tradycyjnie o Puchar Wo-
jewody Mazowieckiego nagrodą jest pokaźna łódka. Impreza jest organizowana stale 
w tym samym Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym. Infrastruktura tego obiektu oraz 
duży zalesiony teren, jaki mają do dyspozycji uczestnicy, gwarantują, że w czasie trzy-
dniowego spotkania można aktywnie wypocząć, nie tracąc jednocześnie z oczu spraw 
ważnych dla naszej branży.

Najpierw w szeregu na lądzie 
(fot. u góry), a potem na wodzie 
(fot. u dołu strony)

Regaty tradycyjnie otwiera  
prezes Ryszard Brzozowski
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Jedyne w swoim rodzaju

MUZEUM GEODEZJI
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W Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym mamy wy-
eksponowany jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy 
planu Warszawy z 1762 roku wykonany przez M.P. Riccauda 
de Tirregaille’a. Pieczołowicie odrestaurowany, od 1994 r. 
roku zdobi gabinet prezesa na trzecim piętrze naszej siedzi-
by przy Nowym Świecie 2. Jest on świadectwem nieco inne-
go podejścia Zarządu firmy do dziedzictwa geodezji, jakim są 
stare mapy i instrumenty. 

Kiedy inni na początku lat 90. na potęgę wyzbywa-
li się całych magazynów sprzętu, a czasami wyrzucali sta-
re instrumenty na śmietnik, w WPG postawiono na zacho-
wanie najbardziej cennych lub unikatowych urządzeń oraz archiwalnej dokumentacji. 
Od 1991 roku zaczęliśmy gromadzić wysłużone instrumenty, a także stare dokumen-
ty, operaty i materiały. Przez kilkanaście lat zbiór był skrupulatnie powiększany, jego 
część stanowią dary, a niektóre eksponaty po prostu kupiliśmy. Instrumenty i urządze-
nia poddano konserwacji lub naprawie. W marcu 1997 roku Zarząd spółki zdecydował 
o zorganizowaniu Izby Muzealnej. Było to zielone światło do podjęcia działań na szerszą 
skalę. Na miejsce muzeum wybrano nieużytkowane od dawna poddasze naszego bu-
dynku. Konieczne było przeprowadzenie remontu i adaptacja wnętrz, zakupienie me-
bli i aranżacja pomieszczeń. Prace budowlane i wykończeniowe zajęły prawie trzy lata. 
W tym czasie skatalogowano i opisano wszystkie eksponaty. Uroczyste otwarcie pierw-
szego w Polsce prywatnego muzeum geodezyjnego nastąpiło 14 grudnia 2007 roku. 

Jedyne w swoim  
rodzaju

U góry: otwarcie muzeum (14 grudnia 
2007 r.) połączono z tradycyjnym 
spotkaniem opłatkowym. Przemawia 
prezes Ryszard Brzozowski.
Poniżej: przybyli m.in. główny geodeta 
kraju Wiesław Potrapeluk (drugi 
od lewej) i geodeta m.st. Warszawy 
Tomasz Myśliński (trzeci)

2000 eksponatów na 300 metrach
Muzeum zajmuje powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, mieści małą 

salę konferencyjną, a wraz z reprezentacyjnymi pomieszczeniami na V piętrze stanowi ca-
łość o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. Idea muzeum nie miała bowiem na celu stworze-
nia martwej izby pamięci, ale zbudowanie szczególnego miejsca, w którym przypominać 
będziemy ludzi i zdarzenia z naszej historii, gdzie można będzie prezentować wystawy te-
matyczne, organizować okolicznościowe spotkania czy przyjąć wyjątkowych gości. 

Powstanie muzeum było również wyłomem w stereotypowym 
wizerunku firmy komercyjnej. Pokazało, że oprócz działalności czysto 
biznesowej można zrobić też coś zupełnie innego, z pożytkiem nie tylko 
dla przedsiębiorstwa, ale też dla historii czy kultury. Do tej pory zorga-
nizowaliśmy w nim kilka ciekawych wystaw, a od chwili otwarcia przez 
muzeum przewinęło się już grubo ponad tysiąc gości. 

Osobami szczególnie zasłużonymi dla powstania placówki są: 
prezes Ryszard Brzozowski  – inicjator przedsięwzięcia i motor napędo-
wy, wiceprezes Jacek Uchański – nadzorujący placówkę od strony me-
rytorycznej i naukowej, oraz Tadeusz Martusewicz – kustosz muzeum, 
człowiek instytucja od 51 lat pracujący w WPG, który skrupulatnie gro-
madził eksponaty i powiększał kolekcję.

Zbiór ponad 2000 eksponatów, którymi obecnie dysponuje mu-
zeum, doskonale ilustruje, jak zmieniał się nasz zawód na przestrzeni 
lat. Bogate instrumentarium, stare instrukcje techniczne, podręczniki, archiwalne ope-
raty pozwalają prześledzić kolejne etapy rozwoju geodezji od końca XIX wieku do czasów 
współczesnych. Całą kolekcję podzielić można na kilka działów: mapy, instrumenty geode-
zyjne, maszyny liczące, instrumenty i akcesoria do wykonywania prac kreślarskich, pod-
ręczniki i pomoce naukowe.

Zagospodarowano każdy metr 
poddasza, a każdy eksponat znalazł 
należne mu miejsce

Od lewej: dr hab. Mariusz Figurski, 
dr Adam Iwaniak i Jerzy Albin (były 
główny geodeta kraju) podczas otwarcia 
muzeum 
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Najciekawsze zbiory
Sporą część ekspozycji zajmuje księgozbiór. Wśród kilkuset pozycji znaleźć moż-

na stare podręczniki, tablice logarytmiczne, instrukcje techniczne, poradniki itp. Do naj-
ciekawszych należą „Tablice logarytmiczne” z 1834 roku wydane przez oficynę w Lip-
sku oraz „Rachunek wyrównawczy” z 1923 r. Kaspra Weigla, późniejszego profesora 
Politechniki Lwowskiej, wydany przez Książnicę Polską we Lwowie. Ciekawostką jest 
podręcznik „Wzory i skróty w zakresie geodezji” Zygmunta Zapaśnika z 1957 roku po-
darowany przez autora prof. Stefanowi Hausbrandtowi i opatrzony dedykowanym wier-
szykiem Stanisława Hartmana, który pozwala łatwo zapamiętać wartość liczby pi aż do 
20 miejsca po przecinku.

Wśród rzędów tomów natknąć się można na „Wykaz reperów niwelacyjnych 
m.st. Warszawy i okolic” z 1917 roku, „Przepisy o mierniczych przysięgłych” z 1927 roku 
z tekstem przysięgi, którą składał mierniczy z chwilą otrzymania licencji. 

W kolekcji instrumentów geodezyjnych uwagę zwracają m.in. busola firmy 
G. Gerlach z końca XIX wieku (podarowana przez prof. Jerzego Fellmanna) i teodolity tej 
samej firmy z początku XX wieku. Jeden z nich jest darem Christofa Reka, wiceprzewod-

Nawet grama elektroniki 
nie znajdziemy ani w teodolicie 
Gerlacha zaprezentowanym z lewej, 
ani w „komputerze” powyżej

W księgozbiorze muzeum zgromadzono 
wiele białych kruków
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niczącego Niemieckiego Związku Geodetów Licencjonowanych. Ciekawym eksponatem 
jest oryginalny teodolit firmy Hildebrand-Wichmann Werke z Freiberga (Niemcy) do po-
miarów podziemnych wyrobisk, charakteryzujący się spodarką umożliwiającą podwie-
szanie instrumentu do stropu. Mamy tu też „klasyk” wśród instrumentów, czyli teodolit 
T1 szwajcarskiej firmy Wild z przełomu lat 40. i 50. XX w. – precyzyjny optyczny instru-
ment repetycyjny z wymienną spodarką i wbudowanym pionem optycznym. Oczywi-
ście są także zeissowskie „produkcyjniaki” z lat 70. i 80.: Theo 020 i stolik Karti oraz pol-
skie „geodezyjnopodobne” instrumenty, jak chociażby teodolit T6 produkcji PZO z lat 
60. służący do najmniej dokładnych pomiarów i niechętnie używany niegdyś przez na-
szych pracowników.

Zredukowana do skali 1:6700 
jednobarwna wersja miedziorytnicza 
planu Warszawy wykonanego 
przez pułkownika inżyniera 
M.P. Riccauda de Tirregaille’a składa 
się z czterech arkuszy o wymiarach 
66 x 51 cm. Zasięg opracowania 
obejmuje Warszawę od koszar Gwardii 
Pieszej Litewskiej (Ujazdów) do koszar 
Gwardii Pieszej Koronnej (dzisiaj: 
Cytadela) oraz od Pola Elekcyjnego 
na Woli do jurydyk praskich. Plan był 
dedykowany królowi Augustowi III 
Saskiemu i wykonany na rozkaz 
Wielkiego Marszałka Koronnego 
Bielińskiego. W XVIII i XIX w. plan był 
wielokrotnie kopiowany i wydawany 
przez innych kartografów (Le Rouge, 
Rizzi Zannoni). W listopadzie 1993 r. 
zabytkowy egzemplarz planu przekazał 
WPG prof. Felicjan Piątkowski.  
Mapa wyeksponowana jest w gabinecie 
prezesa WPG S.A. 

W latach 70. stolik Karti Zeissa 
to było coś!

Świetnie zachowane teodolity: Gerlach 
i górniczy Hildebrand

Dzisiejsze zunifikowane pieczątki nijak 
się mają do tych starych
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Uwagę zwracają aparaty fotogrametryczne, jak chociażby 
fototeodolit Zeiss 19/1318 produkcji C. Zeiss w Jenie (NRD) z lat 
60. Z tą metalową kamerą z obiektywem o ogniskowej 190 mm 
połączoną z teodolitem wiążą się początki fotogrametrii w naszej 
firmie. Innym eksponatem jest o wiele bardziej precyzyjna kame-
ra UMK Zeiss z lat 70. 

W kolekcji planów i map znaleźć można mapę działki z 1877 r. 
wykonaną w języku rosyjskim oraz kopię przekroju kanalizacji war-
szawskiej z 1885 roku z podpisem samego Williama H. Lindleya (po-
darunek warszawskich wodociągów). Z rzeczy nowszych uwagę 
przyciągają mapy tras ulic na płóciennej kalce czy pierwsze nume-
ryczne mapy i ortofoto Warszawy.

Wyjątkowymi eksponatami są oryginalna pieczęć miernicze-
go przysięgłego II klasy pod zaborem rosyjskim czy też „Poradnik 
dla wytwórców i użytkowników narzędzi mierniczych” z 1952 roku.

Wystawy
Zaangażowanie WPG w sprawy historyczne sięga jed-

nak znacznie głębiej. Dzięki naszym wysiłkom w 2005 roku udało 
się odszukać w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt 
Petersburgu plany Warszawy i jej okolic z okresu 1836-60 oraz 
uzyskać prawo do ich powielania i ekspozycji. Przy pomocy spe-

cjalistów z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Archiwum Państwowego m.st. War-
szawy z bogatego rosyjskiego zbioru wybrano plany, których brakuje w polskich archi-
wach lub które uzupełniają te zachowane. Ich kopie znalazły się w Warszawie i były 
prezentowane podczas wystawy „Warszawa. Obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki 
Warszawy 1641-2007” otwartej latem 2007 roku w salach Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy, a następnie w lutym 2008 roku – także w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury 
w Warszawie. Prezentowane obrazy kartograficzne dokumentowały rozwój przestrzen-
ny miasta i okolic od połowy XIX wieku.

90-lecie odzyskania niepodległości
W listopadzie 2008 roku zorganizowaliśmy w muzeum wystawę i uroczystość 

nawiązujące do 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji list do 
pracowników WPG S.A. skierował prezydent RP Lech Kaczyński. Pisał w nim m.in., że 
zna i ceni wkład geodetów i kartografów w rozwój stolicy, ludzi, którzy od pokoleń służą 
miastu swoją wiedzą i doświadczeniem. Odnosząc się do samej uroczystości i wystawy, 
prezydent podkreślił, że cieszy się, iż środowisko warszawskich geodetów i kartografów 
zachowuje pamięć o swoich kolegach, którzy służyli ojczyźnie zbrojnie w ruchach i orga-
nizacjach narodowowyzwoleńczych, a także ofiarną i rzetelną pracą.

Wystawa przypomniała losy tych, którzy walczyli o wolność w 1918 roku 
i w okresie II wojny światowej. W większości byli oni wieloletnimi pracownikami na-
szego przedsiębiorstwa, życiorysy innych z kolei wplotły się w historię budynku przy 
Nowym Świecie 2. Wspomnienia: Hanny Zapendowskiej, Stefana Krasuskiego, Lucjana 
Millera, Barbary Roś, Marii Leskiej, Danuty Rogalczyk-Martusewicz i Tadeusza Martu-
sewicza zarejestrowane na okolicznościowym filmie pt. „Polskie losy” nie tylko przy-
pomniały nam odległe czasy, ale pozwoliły również zapisać na trwałe kawałek historii 
naszego miasta. 

Wystawa z okazji 90. rocznicy 
odzyskania niepodległości była okazją 
do pokazania mało znanych wcześniej 
życiorysów pracowników WPG

Z lewej u góry: prosta metoda 
zapamiętania wartości pi z dokładnością 
do 20 cyfr po przecinku.
Z lewej na dole: Na wystawie „Hoppe, 
Lindley, WPG. Kartografia warszawska 
1641-2009” zaaranżowano gabinet  
XIX-wiecznego mierniczego
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Cztery wieki stołecznej kartografii
W kwietniu 2009 roku w muzeum odbyła się wystawa pt. „Hoppe, Lindley, WPG. 

Kartografia Warszawy 1641-2009” zorganizowana we współpracy z Archiwum Państwo-
wym m.st. Warszawy. Ekspozycja podzielona została na trzy części ukazujące rozwój kar-
tografii Warszawy na przestrzeni dziejów. W pierwszej ujęto najstarsze przedstawienia 
miasta, począwszy od planu Warszawy z 1641 roku wykonanego przez Israela Hoppego, 
poprzez prace: Wernecka, Tirregaille’a, Lehmanna i Bacha. Druga część ekspozycji po-
święcona została kartograficznym dokonaniom rodziny Lindleyów. Plany powstałe na 
przełomie XIX i XX wieku na potrzeby budowy warszawskich wodociągów i kanalizacji pro-
wadzonej przez Lindleyów stały się wzorcem dla późniejszej kartografii miejskiej. Z okazji 
rocznicy 150-lecia urodzin Josepha Lindleya jedną z sal zaaranżowano na gabinet w sty-
lu epoki, w którym można było obejrzeć m.in. portrety członków tej zasłużonej dla mia-
sta rodziny. Ostatnia część wystawy prezentowała współczesne produkty kartograficzne, 
w tym prace WPG S.A. i dokumentowała ewolucję, jaką przeszła kartografia miejska od 
XIX wieku. Niezaprzeczalnym atutem wystawy była oryginalna aranżacja plastyczna. Au-
torem wystawy był Paweł E. Weszpiński z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, kon-
sultantem historycznym prof. Ryszard Żelichowski. Otwarcie wystawy uświetniły wykłady 
na temat dziejów kartografii warszawskiej i historii rodziny Lindleyów.

Jak zatem widać, placówka działa aktywnie i – tak jak planowaliśmy – spełnia 
wielorakie funkcje. Czasami jednak na stare dzieje natrafiamy w naszej firmie zupeł-
nie przypadkowo. Tak zdarzyło się w 2005 roku podczas remontu pomieszczeń na pią-
tym piętrze. W jednym z pokoi znaleźliśmy pod podłogą dokumenty na nazwisko Feliks 
Antczak. Jak się okazało, były to papiery Stronnictwa Pracy (przedwojennej chadeckiej 
partii, działającej w okresie wojny głównie na uchodźstwie) związane z działalnością 
polityczną Antczaka w latach 1939-44. Po dłuższych poszukiwaniach udało nam się od-
naleźć syna pana Feliksa, którego zaprosiliśmy do firmy i któremu przekazaliśmy pa-
miątki po ojcu.

Tak to przy Nowym Świecie 2 stale przeplata się historia ze współczesnością.

Muzeum odwiedził 
także poseł Józef 
Racki, w latach 
1997-98 główny 
geodeta kraju. 
Z lewej wiceprezes 
ds. ekonomicznych 
Elżbieta 
Mitraszewska, 
z prawej szef 
produkcji 
Wojciech 
Remiszewski

Wystawę „Hoppe, 
Lindley, WPG. 
Kartografia warszawska 
1641-2009” otworzył 
prezes Ryszard 
Brzozowski, po jego 
prawej prof. Ryszard 
Żelichowski, po lewej 
Paweł Weszpiński 
z Archiwum 
Państwowego 
m.st. Warszawy (kurator 
wystawy) i Paweł Czerski 
(prezes Czerski Trade 
Polska)

Dyrektor 
stołecznego  
MPWiK Henryk 
Brzuchacz 
przekazał 
muzeum kopię 
XIX-wiecznego 
rysunku miejskiej 
kanalizacji

W księdze pamiątkowej goście 
zostawiają ślad po wizycie w muzeum: 
kmdr Henryk Kalinowski (w mundurze)
i adm. Kazimierz Głowacki

Na wystawę 
„Hoppe, Lindley, 
WPG. Kartografia 
warszawska 
1641-2009” 
przybyli m.in. 
Jolanta Orlińska 
(główny geodeta 
kraju), prezes 
PTiP prof. Jerzy 
Gaździcki (z lewej) 
i dyrektor 
IGiK dr Marek 
Baranowski 
(w środku)
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W niniejszej „Monografii” przedstawiliśmy w wielkim skrócie Warszawskie Przedsię-
biorstwo Geodezyjne S.A. od wiosny 2000 do wiosny 2010 roku. Przypomnieliśmy cie-
kawsze projekty, istotne wydarzenia oraz naszych pracowników. Przy tej okazji stara-
liśmy się pokazać, że nie tylko nadążamy za nowoczesnością, ale też w dużej mierze ją 
kreujemy. Chcieliśmy także udowodnić, że bycie nowoczesnym i „zgeoinformatyzowa-
nym” nie oznacza odcięcia się od swych korzeni. Ważne jest jutro, ale równie ważna jest 
pamięć o ludziach i czasach, które minęły. 

Nie sposób było, oczywiście, opowiedzieć tu o wszystkim. W ciągu ostatnich 
10 lat na pewno nie brakowało zdarzeń ciekawych, ale najwięcej jest przecież tych zwy-
czajnych. Jak w każdej firmie mamy jakiegoś szefa, jakąś mniej lub bardziej zwariowaną 
robotę do zrobienia, jest dzień wypłaty, urlop do wzięcia, wypadnie choroba, zdarzy się 
wpadka albo wpadnie premia. Każdy dzień przynosi coś nowego. 

Filozof niemiecki Immanuel Kant powiedział, że wszelka wiedza pochodzi z do-
świadczenia, a doświadczenie jest produktem rozumu. Stoimy na mocnym fundamen-
cie wzniesionym dzięki pracy i doświadczeniu naszych poprzedników i nas samych, 
a każdego dnia dokładamy do niego kolejne cegiełki. Wystarczy, jeśli każdy z nas będzie 
miał tego świadomość. 

Zarząd WPG S.A.

Zakończenie

17 października 2004 r.
Nagroda Panteon Polskiej Ekologii dla WPG S.A. za działalność proekologiczną. 

Konkurs organizowany był przez Geoland Consulting International pod patronatem mi-
nistra środowiska i prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

16 grudnia 2004 r.
W trakcie spotkania z okazji zakończenia sezonu budowlanego, które odbyło się 

na terenie Stałej Wystawy Budownictwa „Budexpo” w Warszawie, wręczono odznacze-
nia państwowe osobom zasłużonym dla budownictwa. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał 
Krzysztof Gantner, a Brązowe Krzyże Zasługi: Jolanta Mońka, Magda Modzelewska i Ta-
deusz Sakowski. 

18 grudnia 2004 r.
Na wniosek prezesa Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Złoty 

Krzyż Zasługi otrzymał Stanisław Papis, a Srebrne Krzyże Zasługi: Robert Madej i Jolanta 
Matusiak. Medale za zasługi dla budownictwa otrzymali: Alina Bielecka, Maria Chmie-
lińska, Rajmund Malinowski, Krzysztof Mazur, Stanisław Papis, Piotr Stachiewicz, Lech 
Stępkowski, Magdalena Wójtowicz.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrodę Panteon Polskiej Ekologii 
odebrał Wojciech Remiszewski,  
szef produkcji

Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymał 
Krzysztof Gantner 
(pierwszy z lewej), 
a Brązowe 
Krzyże Zasługi: 
Tadeusz Sakowski 
i Magdalena 
Modzelewska



p o d s u m o w a n i e p o d s u m o w a n i e

154 155

13 czerwca 2005 r.
Z okazji 55-lecia WPG S.A. złote i srebrne odznaczenia „Zasłużony Pracownik 

WPG” otrzymali: Sławomira Augustyniak, Anna Jędrzejewska, Grażyna Migda-Żyłajtys, 
Damian Brzeziński, Lucyna Czarnocka, Irena Filimonow, Ewa Figórska, Halina Głośniak, 
Hanna Kołodziejczyk, Wojciech Komsta, Wiesław Malowaniec, Jacek Obrębowski, Anna 
Płóciennik, Grzegorz Pyra, Maria Ryszkowska, Alicja Szafraniec, Zbigniew Wasilewski, 
Teresa Wyszomirska, Andrzej Zdziennicki, Halina Żurawska.

16 czerwca 2005 r.
Podczas uroczystości jubileuszu 55-lecia WPG S.A., która odbyła się w galerii 

Porczyńskich w Warszawie, wojewoda warszawski Leszek Mizieliński udekorował sztan-
dar WPG S.A. odznaką honorową za szczególne zasługi dla turystyki przyznaną przez mi-
nistra gospodarki i pracy.

10 listopada 2006 r.
Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Virtuti Militari odznaczyło medalami „Za za-

sługi dla SKOWVM” Ryszarda Brzozowskiego, Jacka Kowalewskiego, Marka Markiewi-
cza, Elżbietę Mitraszewską i Jacka Uchańskiego za czynioną z pobudek patriotycznych 
chwalebną działalność społeczną.

13 listopada 2006 r.
Minister budownictwa przyznał Nagrodę I Stopnia za wybitnie osiągnięcia twór-

cze w dziedzinie geodezji i kartografii zespołowi w składzie: Maria Sosnowska (Urząd 
m.st. Warszawy), Tomasz Myśliński (Urząd m.st. Warszawy), Zdzisław Kurczyński (Poli-
technika Warszawska) i Ryszard Brzozowski (WPG S.A.) za opracowanie ortofotomapy 
zniszczonej Warszawy.

2 lutego 2009 r.
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów 

i Osób Represjonowanych, uznając zasługi 
w pielęgnowaniu pamięci o walce o niepod-
ległość, przyznał medale „Pro Memoria” mię-
dzy innymi pracownikom WPG S.A. Otrzymali 
je: Ryszard Brzozowski, Elżbieta Mitraszewska, 
Jacek Uchański.

„GEODETA” nr 9 z 2000 r.
„Jak rosły pylony pod czujnym okiem geodetów”  
Mirosław Stasiewicz, Witold Prószyński (artykuł 
na temat technologii zastosowanych podczas 
obsługi mostu Świętokrzyskiego)
„…Nawiązując do barwnych dygresji poczynionych 

w dotychczasowych publikacjach na temat budowy pylo-
nu mostu Świętokrzyskiego, a dotyczących sfery ludzkich 
doznań, chcielibyśmy dodać, iż wszelkie emocje budow-
niczych związane z przebiegiem procesu budowy – obawy 
i niepokoje, zadowolenia i pozytywne wzruszenia – były 
też w jakimś stopniu przeżywane przez geodetów uczest-
niczących w tym pionierskim w skali kraju przedsięwzięciu 
inżynierskim”.

„Nasz Dziennik”, 31 lipca 2004 r.
„Witraże pamięci”
„…Przybyła reprezentacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

w tym przewodniczący Oddziału Stołecznego PTTK Tadeusz Martusewicz – główny ini-
cjator budowy witraży w tej świątyni jako trwałej formy uczczenia 60. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego…”

„Niedziela – Tygodnik Katolicki”, 15 sierpnia 2004 r.
„Niecodzienne witraże”
„…Prace rozpoczęto od zdobycia odznak walczących oddzia-

łów AK. Podjęto współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. 
Powoli zaczęły napływać zamówienia na witraże. Ich fundatorami zo-
stali: środowisko żołnierzy AK, Ambasada Republiki Słowackiej, Rada 
Dzielnicy Bielany, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., 
Związek Sybiraków…”

„Życie Warszawy”, 12 sierpnia 2004 r.
„Centrum stolicy jest na Pradze”  
(akcja dziennikarska związana z wyznaczeniem 
geometrycznego środka miasta)
„…Za taki punkt zero, przy przeprowadzaniu pomiarów geo-

dezyjnych, uważany był od lat krzyż kościoła ewangelickiego przy 
pl. Małachowskiego – mówi Jacek Uchański, wiceprezes Warszaw-
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, który pomagał w odnale-
zieniu środka stolicy…”

Media o WPG S.A.
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14 czerwca 2005 r.
Konferencja prasowa z okazji 55-lecia WPG S.A. z udziałem dziennikarzy z dzien-

ników „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy” oraz miesięczników „GEODETA” i „Real Esta-
te News”.

„GEODETA” nr 7 z 2005 r.
„Jubileuszowy znak czasów” WPG S.A. – 55 lat istnienia i 10 lat prywatnej 
spółki, Jerzy Przywara
„…świadomość ważnej roli, jaką odgrywa geodezja, ma młoda załoga WPG. Dzi-

siaj ponad 60% zatrudnionych stanowią ludzie z wyższym wykształceniem…”

 „Kurier Mazowsza”, 1 lipca 2005 r.
„55-lecie powstania WPG” (artykuł z okazji jubileuszu spółki).
„…Warszawskie Przedsiębiorstwo geodezyjne powstało jako firma państwowa 

w 1950 roku. 45 lat później przekształcone zostało w spółkę akcyjną. NSZZ „Solidar-
ność” istnieje w zakładzie od 1980 roku. Wbrew pozorom, najtrudniejszy okres swojej 
działalności przeżyła nie podczas stanu wojennego, kiedy to przekształciła się w tajną 
komisję związkową, lecz w czasach prywatyzacji zakładu…”

„Fakt”, 13 stycznia 2006 r.
„Środek miasta jest na Saskiej Kępie” (akcja dziennikarska związana 
z wyznaczeniem geometrycznego środka miasta).
„…żeby znaleźć środek miasta, wybraliśmy się do Warszawskiego Przed-

siębiorstwa Geodezyjnego i o pomoc poprosiliśmy dwóch fachowców…”

„GEODETA” nr 2 z 2007 r.
„Ortofoto zniszczonej Warszawy” Piotr Falkowski, Zdzisław Kurczyński,  
Jacek Uchański (artykuł na temat technologii zastosowanej 
przy opracowywaniu ortofotomapy zniszczonej Warszawy).
„…Pewnym problemem był wstępny montaż takiej liczby zdjęć. Brak in-

formacji o nalocie i sposobie ich numeracji oraz bardzo duża skala, a więc sto-
sunkowo mały zasięg terenowy, utrudniały identyfikację tego zasięgu. Pomocna 
okazała się współczesna ortofotomapa…”

„Kurier Mazowsza”, 25 stycznia 2008 r.
„Solidarność w WPG S.A.”
„…Komisja Zakładowa „Solidarności” aktywnie uczestniczy w codziennym życiu 

firmy. – Nasi przedstawiciele zasiadają w Radzie Pracowników, działamy również w za-
kładowym kole Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego –  mówi Jacek Ko-
walewski…”

„Nowa Gazeta Praska”, listopad 2008 r.
„Polacy z serca i czynów” (relacja z odsłonięcia pomnika rodziny 
Fedorońków).
„…głównym projektantem pomnika, usytuowanego u zbiegu al. „Solidarno-

ści” i ul. Jagiellońskiej, jest mgr inż. Tadeusz Burchacki, głównym wykonawcą Stanisław 
Szczepański. Pomiary i prace specjalistyczne bezinteresownie wykonało Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne…”

„Gazeta Wyborcza”, 1 kwietnia 2009 r. 
„Mapy malowane jak obrazy” Dariusz Bartoszewicz (artykuł o wystawie 
kartografii warszawskiej w WPG S.A.).
„…Za następcę lindleyowskiego wydziału pomiarów uważa się WPG, które prezen-

tuje swój dorobek w najnowszej części ekspozycji urządzonej na poddaszu kamienicy…”

„Dziennik”, 9 kwietnia 2009 r.
„Wystawa unikalnych map dawnej i współczesnej stolicy”
„...Kilkadziesiąt unikalnych map i planów stolicy można oglądać na wystawie 

„Hoppe, Lindley, WPG. Kartografia warszawska 1641-2009” czynnej w muzeum War-
szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego…”

„Gazeta Wyborcza”, 5 lutego 2010 r.
„Porównaj Warszawę” (artykuł na temat wykorzystania  
mapy zniszczeń Warszawy)
„…Zrównana z ziemią Starówka, ruiny getta, samoloty na Polu Mokotowskim – 

takie zdjęcia Warszawy możemy obejrzeć w darmowym programie Google Earth. […] 
Materiał zdjęciowy przygotowany przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne 
udostępniły władze Warszawy. Zdjęcia z 1935 r. wykonało przedwojenne przedsiębior-
stwo Fotolot…”
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Abramczyk Ludwika
Abramczyk Ryszard
Abramowicz Irena
Abramowicz Irena Henryka
Abramowski Eugeniusz
Adamczak-Szczepańska Anna
Adamczewska Justyna
Adamczyk Janusz
Adamczyk Jerzy
Adameczek Danuta
Adamkiewicz Stanisław
Adamska Barbara
Adamska Katarzyna
Adamski Edward
Adamski Janusz
Adamski Marian
Adamski Tomasz
Adamski Zdzisław
Adaszewski Marek
Afanasjew Jan
Akacki Józef
Albekier Bogdan
Ambroziak Tadeusz
Ambroziak Zbigniew
Anczarski Wiesław
Anderszewski Andrzej
Anderszewski Stefan
Andruszczenko Cezary
Andrzejczak Jerzy
Andrzejczak Marceli
Andrzejczak Włodzimierz
Andrzejczyk Wiesława
Andrzejewska Helena
Andrzejewska Małgorzata
Andrzejewski Jerzy
Andrzejewski Paweł
Anduła Krystyna
Anielak Aleksander
Anielak Zdzisław
Aniołowski Wiesław
Antczak Zofia
Antkowiak Jacek
Antolik Jan

Antoniak Andrzej
Antonowicz Grzegorz
Antos Teresa
Antosik Włodzimierz
Antosz Anna
Anusz Katarzyna
Anusz Roman
Arkuszewski Sławomir
Asłanowicz Andrzej
Augustyniak Andrzej
Augustyniak Beata
Babińska Lidia
Bacciarelli Aleksander
Bacciarelli Maria
Bachura Henryka
Baćmaga Wojciech
Badeński Leszek
Badowska Wanda
Badowski Bogusław
Badzielewski Bogdan
Bajbakow Barbara
Bajerski Jerzy
Bajgrowicz Danuta
Bajszczak Tadeusz
Bajur Teresa
Bakalarz Krzysztof
Bakuła Henryk
Bakuła Krzysztof
Balcerek Włodzimierz
Balcerowska Urszula
Balcerzak Dariusz
Balicki Juliusz
Balonek Waldemar
Bała Sebastian
Bałdyga Jarosław
Bałłod Aleksy
Banachowski Marian
Banasiak Andrzej
Banasiewicz Sylwester
Banaszak Katarzyna
Banaszek Marek
Banaszek Wiesława
Banaszkiewicz Krzysztof

Banaszyński Wojciech
Bandurski Sławomir
Banek Maria
Bany Jolanta
Bańkowska-Marzec Elżbieta
Baran Marek
Baranowska Barbara
Baranowska Halina
Baranowska Kazimiera
Baranowska Krystyna
Baranowski Bogdan
Baranowski Ryszard
Baranowski Witold
Barańska Anna
Barańska Barbara c. Leona
Barański Jan
Barański Józef
Barbachowski Stanisław
Barchwic Longin
Barciński Henryk
Barczewski Antoni
Bardadyn Wiesław
Bardyszewski Tadeusz
Bart Tomasz
Bartczak Władysław
Bartecka Małgorzata
Bartkowiak Urszula
Bartosik Halina
Bartosik Sława
Bartoszewicz Anna
Bartoszewicz Kazimierz
Bartoszewicz Olgierd
Bartoszewska Barbara
Bartoszewski Zdzisław
Bartusiak Dariusz
Bartyzel Łukasz
Bartz Jerzy
Basaj Aleksander
Basak Adam
Basiński Stanisław
Batura Krzysztof
Bauer Sławomir
Bazylak Tadeusz

Bazylak Tomasz
Bąk Piotr
Bąk Tadeusz
Bąkowski Krzysztof
Bebelski Eugeniusz
Becler Zbigniew
Beczkowicz Wojciech
Bednarczyk Jan
Bednarczyk Janusz
Bednarczyk Paweł
Bednarczyk Stefan
Bednarek Adam
Bednarz Maria
Bekirow Redżep
Bełkowski Andrzej
Bem Jacek
Berdugin Henryk
Bereza Maciej
Bereza Anna
Berezowski Tomasz
Berkan Barbara
Berkieta Anna
Berkieta Henryk
Bernaczyk-Słońska Danuta
Bernat Andrzej
Bernat Marian
Bernatowicz Franciszek
Beta Grażyna
Beta Halina
Betlewicz Leszek
Bębnowicz Bolesław
Bęcek Tomasz
Białach Renata
Białczak Irena
Białek Kamila
Białkiewicz Adam
Białobrzeska Stefania
Biały Janusz
Biały Sławomir
Bichel Elżbieta
Bieguszewski Grzegorz
Biejat Stefan
Bielak Ewa

Adach Radosław
Augustyniak Sławomira
Barańska Barbara 
c. Mariana
Bednarek Sylwia
Bejda Monika
Bielecka Alina
Bilińska Ewa
Błaszczyk Justyna
Brzozowski Jacek
Brzozowski Ryszard
Burawska Ewelina
Caban Mariusz
Całka Elżbieta
Chełchowski Norbert
Chmielewska-Schillak 
Katarzyna
Chudzik Piotr
Ciborowska Magda
Czerski Michał
Dandelska-Nickerl Janina
Delikatny Łukasz
Deluga Rafał
Dobrosławski Piotr
Dróżdż Magdalena
Dudek-Milej Renata
Duszota Joanna
Dziubek Jadwiga
Engel Ewa
Esman Irmina
Falkowski Piotr
Fangrat Zofia
Figórska Ewa
Filimonow Irena
Galiński Michał
Gantner Krzysztof
Getka Bartosz
Głośniak Halina
Gniadek Romuald
Górska-Jajecznik 
Wiesława
Gromek Krzysztof
Jackowska Józefa Wanda

Jarząbek Monika
Jędrzejowska Anna
Kalbarczyk Tomasz
Kędzierski Andrzej
Kępiński Grzegorz
Kiryła Michał
Klimuszko Piotr
Kocon Hubert
Koczkowski Mieczysław 
Tadeusz
Komsta Wojciech
Kosińska Barbara
Kosyra Jarosław
Kot Piotr
Kowalewski Jacek
Kowalik Dariusz  Piotr
Kowalski Dawid
Kowalski Przemysław
Krasiński Jerzy
Kredyk Wojciech
Król Witold
Kruczkowski Michał
Krupa Joanna
Krysiak Karol
Kudła Zbigniew
Kundera Krzysztof
Kurzępa Seweryn
Kwiatek Michał
Kwiecień Andrzej 
Lasota-Kijora Justyna
Łagoda Paulina
Ławniczak Stanisław
Maciejonek Monika
Maćkowiak Lidia
Malec Dorota
Malinowski Rajmund
Markiewicz Marek
Martusewicz Tadeusz
Mazur Krzysztof 
Michalska Joanna
Miszczak Anna
Mitraszewska Elżbieta
Modzelewska Magdalena

Mońka Jolanta
Mróz Barbara
Mróz Jarosław
Nalborczyk Izabela
Nietrzebka Mariusz
Nosal Katarzyna
Okrasa Magdalena
Oleksińska Aneta
Onaciewicz Krystyna
Orczyk Ewa
Osiak Monika
Osiecki Andrzej
Ostrzechowski Tomasz
Packa Alicja
Papis-Klimuszko Marta
Pasionek-Oświecimska 
Jolanta
Peregrym Bartosz
Peregrym Ewelina
Pędzich Wiesława
Pijanowska Agnieszka
Piłka Wojciech
Piotrowski Stanisław
Pleskot Michał
Płóciennik Anna
Pyra Grzegorz
Radyszkiewicz Andrzej
Rek Marcin
Remiszewski Wojciech
Ryszkowska Maria 
Magdalena
Sadura Kinga
Sakowski Tadeusz
Sawicka Katarzyna
Sikora Wojciech
Skiepko Monika
Skolimowski Sebastian
Skwarczyński Krzysztof
Sobolewski Andrzej
Sopyła Grażyna
Stachiewicz Piotr
Stasiewicz Mirosław
Strzelec Anna

Styczek Małgorzata
Szafraniec Alicja
Szczubełek Paweł
Święcicki Michał
Świnarska Urszula
Til Grzegorz
Torcz Wioleta
Trzcińska Małgorzata
Turek Agnieszka
Uchański Jacek
Urbanowicz Jolanta
Wasilewski Andrzej
Wasilewski Zbigniew
Waśniewski Leszek
Wełpa Aneta
Werońska Joanna
Wesołowski Krzysztof
Włodarczyk Magdalena
Wocial Tomasz
Wojdak Łukasz
Wójcik Kamil
Wrzesińska Joanna
Wyszomirska Lidia
Załuska Magdalena
Zdulski Piotr
Zdziennicki Andrzej
Ziontek Jarosław
Żukowski Szymon

Lista pracowników – 
stan na marzec 2010 r. 

Lista pracowników 
od 1950 r. do 2010 r.
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Bielawski Bartłomiej
Bielecki Krzysztof
Bielecki Jacek
Bielecki Janusz s. Jerzego
Bielecki Janusz s. Mariana
Bielecki Mirosław
Bielenica Dariusz
Bielenica Jacek
Bieleń Barbara
Bieleń Stefan
Bieliński Stanisław
Bieliński Tomasz
Bielski Piotr
Bienaszewski Andrzej
Bienaszewski Stanisław
Bieniak Andrzej
Bieniak Janina
Bieniak Marek
Bienias Stanisław
Bieniek Magdalena
Bieńkowska Elżbieta
Bieńkowska Helena
Bieńkowski Andrzej
Bieńkowski Grzegorz
Bieńkowski Marek
Biernacki Andrzej
Biernacki Zdzisław
Biernat Mieczysław
Bieżuńska Małgorzata
Bigajski Aleksander
Biliński Wiesław
Bilska Anna
Bilski Jacek
Binkiewicz Ryszard
Binkiewicz Waldemar
Binkowski Krzysztof
Bińczyk Franciszek
Bińkiewicz Jerzy
Blada Jan
Blankiewicz Zbigniew
Blicharski Arkadiusz
Blicharz Stanisław
Blücher Elżbieta
Bluhm-Kwiatkowski Wojciech
Błachnio Jan
Błaszczak Władysława
Błaszczyk Irena
Błaszczyk Wieńczysław
Błaszczykiewicz Tadeusz
Błaszczyszyn Marcin
Błędkowski Klaudiusz
Błoński Andrzej
Bobin Tadeusz
Bobrowska Hanna
Bobrowski Waldemar
Bobrzycka Monika

Bobrzycki Jerzy
Bochman Eugeniusz
Bocholc Izabella
Bocian Andrzej
Bocianiak Witold
Bocianowski Andrzej
Boćkowski Sławomir
Bodanka Ignacy
Bodanka Tadeusz
Bodek Paweł
Bodzko Edward
Bogacki Dariusz
Bogacki Kazimierz
Bogdańska Agata
Bogdański Jarosław
Bogiel Danuta
Bogórska Anna
Bogucka Halina
Bogucki Marek
Bogumił Grażyna
Boguska Mirosława
Bogusz Jan
Bogusz Stanisław
Bohdanowicz Piotr
Bohlen Jolanta
Bojakowska Danuta
Bojanek Tadeusz
Bojanowicz Stefan
Bojko Jolanta
Bolesta Małgorzata
Bomba Wojciech
Bombrych Krzysztof
Bondarenko Lucyna
Bonifaczuk Romuald
Bonisławski Franciszek
Bonowicz Leszek
Bonowski Andrzej
Bończyk Tomasz
Bońkowska Anna
Boratyńska Ludwika
Borawski Antoni
Borecki Jerzy
Borewska Irena
Borkowski Dariusz
Borkowski Henryk
Borkowski Kazimierz
Borkowski Marek
Borkowski Zbigniew
Borowa Małgorzata
Borowska Irena
Borowska Stefania
Borowski Andrzej
Borowski Zbigniew
Borychowski Jacek
Borzęcka Barbara
Borzęcki Franciszek

Borzęcki Piotr
Bosiło Waldemar
Bożek Wioletta
Bożek Andrzej
Brajczewski Edmund
Braksal Leszek
Bralczyk Kamila
Bramorska-Świątek  
Krystyna
Bramorski Kazimierz
Brandt Robert
Branicki Zdzisław
Brant Krzysztof
Braulińska Wiesława
Brauła Andrzej
Brauze Joanna
Brodowska Ewa
Brodowski Mirosław
Brodowski Tadeusz
Brodzińska Lucyna
Brodziuk Anna
Brojek Bogdan
Brokman Maria
Brokman Witold
Bronisz Henryk
Bronisz Stanisław
Bronowicki Bolesław
Broszkowska Maria
Browarski Włodzimierz
Brożek Jolanta
Brózek Sabina
Bruszkiewicz Jarosław
Bryczkowski Lech
Brykalski Dariusz
Brykalski Mikołaj
Brzeszkiewicz Wojciech
Brzezińska Leokadia
Brzezińska Zofia
Brzeziński Damian
Brzosko Andrzej
Brzosko Ewa
Brzosko Maciej
Brzostowski Jerzy
Brzozowski Mieczysław
Brzozowski Zbigniew
Brzózka Marek
Brzuszkiewicz Jarosław
Bucewicz Bronisław
Buchla Włodzimierz
Bucholc Izabella
Buczny Jakub
Buczowski Romuald
Budyta Paweł
Budzik Władysław
Budzik Wojciech
Budziszewski Robert

Budźko Edward
Bugaj Andrzej
Bugajer Leszek
Bugalska Danuta
Bugwicz Sylwester
Bujacz Kazimierz
Bujalski Wacław
Bujnowska Hanna
Bujnowska Krystyna
Bujnowski Janusz
Bujnowski Lech
Bukowska Jadwiga
Bukowska Wanda
Bukowski Grzegorz
Bulewicz Elżbieta
Bura Małgorzata
Burcicki Wiesław
Burski Bogdan
Bury Władysław
Burzyński Andrzej
Burzyński Jarosław
Burzyński Jerzy
Burzyński Sławomir
Busiło Wacław
Buziak Tadeusz
Bużycki Michał
Cabaj Jan
Cała Stefan
Capiga Andrzej
Casselius-Bełkowska 
Małgorzata
Celej Jadwiga
Celiński Henryk
Cendrowski Włodzimierz
Cesarczyk Stanisław
Chałka Jarosław
Chechłacz Zbigniew
Chełminiak Bogdan
Chenczke Jacek
Chilińska Janina
Chiliński Sławomir 
Chiliński Tadeusz
Chłopek Sławomir
Chłopkiewicz Adam
Chłosta Ewa
Chmielak Halina
Chmielecki Ryszard
Chmielewicz Marian
Chmielewska Krystyna
Chmielewska-Zdanowicz 
Jolanta
Chmielewski Jan
Chmielewski Henryk
Chmielewski Janusz
Chmielewski Krzysztof   
s. Aleksandra

Chmielewski Krzysztof 
s. Pawła
Chmielewski Ryszard
Chmielewski Stanisław
Chmielewski Stefan
Chmielińska Maria
Chochlew Irena
Chodorowska Elżbieta
Chodorowski Jacek
Choińska Stefania
Chojak Halina
Chojnacka Janina
Chojnacka-Dzierżak Grażyna
Chojnacki Jan
Chojnacki Marek
Chojnowska-Derlacka Alina
Cholewiński Henryk
Cholewiński Jerzy
Choma Ewa
Chomentowska Regina
Chomicz Zbigniew
Choromańska Elżbieta
Chorosz Grzegorz
Choynowski Jan
Chrobak Maria
Chromecki Andrzej
Chrupkowa Stefania
Chrustalew Andrzej
Chrzanowska Bożena
Chrzanowski Antoni
Chrzanowski Klemens
Chrzanowski Marek
Chrzanowski Zbigniew
Chudobiecki Stanisław
Chudy Lech
Chudzyńska Krystyna
Chudzyńska Zofia
Chybowska Halina
Chylak Genowefa
Ciborek Ryszard
Ciborowska Iwona
Cichacka Ewa
Cichocki Czesław
Cichocki Stefan
Cichoń Janusz
Cichoń Piotr
Cichowlas Wojciech
Cichy Rafał
Cichy Maria
Cichy Zbigniew
Ciechanowska Krystyna
Ciechociński Stefan
Ciechociński Sylwester
Ciechomski Krzysztof
Ciećko Sabina
Cieplik Kazimierz

Ciepliński Andrzej
Ciesielska Wanda
Ciesielski Maciej
Ciesielski Marek
Cieśla-Gorlicka Zofia
Cieślak Irena
Cieślak Krzysztof
Cieślak Witold
Cieślikowski Zbigniew
Cilecka Joanna
Ciosek Andrzej
Ciota Stanisław
Ciuk Tadeusz
Ciuma Marta
Ciumaj Anna
Ciumaj Stefan
Ciumaj Władysław
Cwojdziński Czesław
Cwyl Lucyna
Cybulska Magdalena
Cybulski Bolesław
Cyfert Aldona
Cygan Tadeusz
Cymerman Grażyna
Cyran Robert
Cyrta Henryk
Cyrta Stefan
Czachorowska Anna
Czachowska Mirosława
Czachowski Bogdan
Czachowski Wiesław
Czaja Hanna
Czajka Agnieszka
Czajka Marek
Czajkowska Ewa
Czajkowski Jacek
Czajkowski Jerzy
Czajkowski Marek
Czapiga Bogusław
Czapla Jerzy
Czapska Wanda
Czarnecka Danuta
Czarnecka Małgorzata
Czarnocka  Lucyna
Czarnocki Andrzej
Czarnowski Robert
Czarny Sławomir
Czech Stanisław
Czejgis Krzysztof
Czerko Paweł
Czermińska  Katarzyna
Czermiński Piotr
Czerniak Tadeusz
Czerniakiewicz Jacek
Czernicki Wiesław
Czerska Maria

Czerwiński Andrzej
Czerwiński Kazimierz
Czerwiński Waldemar
Czesnar Mirosław
Czubiński Wiktor
Czupkiewicz Lubomir
Czupryńska Bożena
Czyż Andrzej
Czyżak Henryk
Ćmoch Zbigniew
Ćwiczyńska Marianna Danuta
Ćwierzyńska Kazimiera
Ćwik Zbigniew
Ćwiklińska Monika
Dalecki Andrzej
Dałek Józefa
Damętka Lucjan
Danaj Dorota
Danił Marcin
Daniłowicz Henryk
Daniłowski Walenty
Daniszewska Teresa
Darmetko Bogusław
Darmetko Stanisława
Daszkiewicz Gabriela
Daszkiewicz Marek
Daszkiewicz-Bortnowski 
Jacek
Dawicka Jadwiga
Dawidko Jarosław
Dąbek Magdalena
Dąbkowska Czesława
Dąbkowska Grażyna
Dąbkowski Włodzimierz
Dąbrowiecki Remigiusz
Dąbrowska Aldona
Dąbrowska Maria
Dąbrowska Zofia
Dąbrowski Andrzej s. Mariana
Dąbrowski Andrzej 
s. Zygmunta
Dąbrowski Benedykt
Dąbrowski Bogusław
Dąbrowski Edward
Dąbrowski Ireneusz
Dąbrowski Janusz s. Andrzeja
Dąbrowski Janusz s. Henryka
Dąbrowski Julian s. Juliana
Dąbrowski Julian s. Juliana 
i Anastazji
Dąbrowski Julian s. Szczepana
Dąbrowski Mieczysław
Dąbrowski Paweł
Dąbrowski Stanisław
Dąbrowski Tadeusz
Dąbrowski Wiesław

Dąbrowski Władysław
Dąbrowski Wojciech
Dąbrówka Ryszard
Dąbrówka-Melion Maria
Dec Krzysztof
Deczewska-Barkas Alicja
Deczewska-Marczak Hanna
Defratyka Jerzy
Delega Franciszka
Delegiewicz Stefan
Dembek Zygmunt
Denis Helena
Denis Małgorzata
Denis Wiktor
Dera Halina
Dera Ryszard
Derlacka Alina
Derlacki Jerzy
Derlecki  Daniel
Deryło Józef
Desperat Henryk
Dębicki Andrzej
Dębicki Janusz
Dębkowski Bogdan
Dębkowski Tadeusz
Dębowski Leszek
Dębska Halina
Dębska Barbara
Dębski Zdzisław
Dłubakowski Krzysztof
Długosz Tadeusz
Dłutek Jerzy
Dmochowska Julia
Dmowska Elżbieta
Dmowska-Grabowiec 
Czesława
Dmowski Krzysztof
Dmowski Włodzimierz
Dmuchowska Elżbieta
Dobaczewski Waldemar
Dobiecka Marta
Dobkowski Piotr
Dobosz Alicja
Dobosz Andrzej
Dobosz Edward
Dobosz Wanda
Dobrogowski Krzysztof
Dobrosielski Ryszard
Dobrowolska Genowefa
Dobrowolski Artur
Dobrowolski Jan
Dobrowolski Jerzy
Dobrowolski Stanisław
Dobrzyńska Elżbieta
Dobrzyńska Ewa
Dolata Marek
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Dolińska Maria
Domańska Magdalena
Domański Edward
Domański Jacek s. Czesława
Domański Jacek s. Kazimierza
Domański Marek
Domański Wiesław
Domaradzki Jakub
Domaradzki Witold
Domeradzki Stanisław
Dominiak Wojciech
Dominiczak Stanisław
Dominowski Stefan
Domińczak Wojciech
Downarowicz Jerzy
Drabich Józef
Drabich Michał
Drabik Kazimierz
Drewnik Leonard
Drews Ryszard
Dreżewska Alicja
Drozd Jerzy
Drózd Urszula
Dróżdż Jerzy
Druziński Andrzej
Drygo Magdalena
Drygo Mikołaj
Drzewiecki Zygmunt
Dubniak Andrzej
Duda Barbara
Dudek Tomasz
Dudkiewicz Joanna
Dudkowski Marek
Dudkowski Waldemar
Dudzic Andrzej
Dudzic Henryk
Dudziec Jacek
Dudzińska Weronika
Dudziński Józef
Dudziński Marian
Dudziński Tadeusz
Duliński Zygmunt
Dunaj Henryk
Dunajski Sławomir
Durka Katarzyna
Duszak Paweł
Duszak Tadeusz
Duszczyk Zbigniew
Duszota Krzysztof
Duszyński Tomasz
Dutkiewicz Bożena
Dutkiewicz Ryszard
Dworak Henryk
Dworakowski Jan
Dworakowski Zdzisław
Dworecki Andrzej

Dwornik Lech
Dybalska Helena
Dybalski Piotr
Dybowski Jarosław
Dydyszko Aleksandra
Dyjasińska Joanna
Dyjasiński  Wojciech
Dymaczewska Maria
Dymowski Waldemar
Dyński Grzegorz
Dyoniziak Krzysztof
Dywań Ewa
Dziak Kazimierz
Dziak Natalia
Dziedzic Henryk
Dziekan Jan
Dzienis-Wróblewska Jadwiga
Dzieszuk Bogdan
Dzieżyc-Müller Anna
Dzięcioł Adam
Dzięcioł Tomasz
Dzięgielewski Tadeusz
Dzik Jan
Dzikliński Marek
Dziołak  Joanna
Dziuba Barbara
Dziubak Andrzej
Dziubak Antoni
Dziubak Tadeusz
Dziubiński Mieczysław
Dziułka Cezary
Dzwonnik Eugeniusz
Ejgierd Elżbieta
Ejgierd Ewa
Ejgierd Krystyna
Elgas Adam
Estkowski Bogdan
Eytner Maciej
Fabińska Ewa
Fabjanowicz Iwona
Fabrykowska Jolanta
Fabrykowski Krzysztof
Falenta Halina
Falęcka Hanna
Fatkowska Stanisława
Fedorowicz Marek
Fedorowicz Zenon
Fersten Józefa
Fersten Łucja
Fibich Jerzy
Fidler Andrzej
Fidura Wacław
Figlewicz Jacek
Figura Zdzisław
Fijałkowska Jolanta
Fijałkowski Marek

Fijka Tomasz
Filimonow Mariusz
Filip Wiesław
Filipek Robert
Filipek Tadeusz
Filipiak Anna
Filipowicz Witold
Filozof Janusz
Firląg Wacław
Firlej Jarosław
Fiszer Stefan
Fitali Krystyna
Flejszer Stefan
Flejszman Jadwiga
Flisińska Zofia
Florak Janusz
Florczak Ryszard
Florczak Waldemar
Fomienko Ewa
Fopp Jerzy
Fornal Barbara
Fortuna Antonina
Fortuna Zbigniew
Fortuńska Jadwiga
Frankowska Helena
Frankowska Romana
Frankowski Bogusław
Frąckowiak Wojciech
Frączkiewicz Edwin
Frelek Stefan
Frelik Tadeusz
Fremusińska Marta
Fronczak Janina
Frydlewicz Jacek
Fugiel Anna
Fukowska Teresa
Furczak Bogusław
Furczak Jerzy
Furgała Mariusz
Furmankiewicz Agnieszka
Furmankowski Ignacy
Furmankowski Robert
Furtak Jarosław
Fus Adam
Futrzyński Janusz
Fydryszek Halina
Gabryelewicz Teresa
Gać Ryszard
Gadomski Jerzy
Gadziński Zdzisław
Gajc Arkadiusz
Gajda Roman
Gajewska Małgorzata
Gajewska-Ignatowicz 
Eleonora
Gajewski Marcin

Gajewski Grzegorz
Gajewski Ryszard
Gajęcka Elżbieta
Gajkowski Lucjan
Gajowiak Aleksander
Gajowiak Helena
Gajownik Janina
Gala Arkadiusz
Galas Krzysztof
Galiński Arkadiusz
Galiński Tadeusz
Gall Adam
Gałaj Stanisław
Gałaj Urszula
Gałązka Janina
Gałązka Jerzy
Gałecka Bożena
Gałecki Marian
Gałecki Sławomir
Gałecki Włodzimierz
Gałka Czesław
Gałkowska Krystyna
Gańko Waldemar
Gapińska Iwona
Gapiński Andrzej
Gardecki Dariusz
Garlicki Andrzej
Garnysz Andrzej
Garstka Leszek
Gasek Irena
Gasek Waldemar
Gasiński Robert
Gass Bogdan
Gaszewska  Karolina
Gawecki Wojciech
Gaweł Anna
Gawęcki Adam
Gawkowski Zbigniew
Gawlik Andrzej
Gawłowski Eugeniusz
Gawroński Jerzy
Gawroński Ryszard
Gawrysiak Maria
Gawryś Jan
Gazarkiewicz Józef
Gazda Jerzy
Gaździcka Teresa
Gaździńska Irena
Gaździński Zygmunt
Gąsiewicz Krzysztof
Gąsior Dariusz
Gąsiorek Piotr
Gąska Łukasz
Gątarek Janina
Gdynia Jerzy
Gebler Waldemar

Geras Jacek
Gerej Edward
Gerner Maria
Gettgens Piotr
Gębal Dorota
Gębarski Artur
Gęsicki Roman
Giblewska Bogumiła
Giedź Kazimierz
Giełżecki Zygmunt
Gierak Andrzej
Gierczak Agnieszka
Gierkowska Danuta
Gilarski Bolesław
Gimpel Bartłomiej
Ginter Ewa
Gisko Jacek
Giza Andrzej
Glaza Ryszard
Gliszczyński Waldemar
Gliwka Zbigniew
Gliwna Dorota
Gluz Jerzy
Głasek Piotr
Głaz Marian
Głażewska Antonina
Głażewski Krzysztof
Głowacki Bolesław
Głowacki Edward
Głowacki Leon
Głowacki Stanisław
Głowacki Stefan
Głowiński Władysław
Głuchowski Robert
Gmosińska Hanna
Gniadek Feliks
Gniady Anna
Gniady Stanisław
Gniady Zdzisław
Gniazdowska Jadwiga
Gocławski Hieronim
Goć Witold
Goderski Kazimierz
Godlewska Hanna
Godlewski Aleksander
Godlewski Bernard
Godlewski Janusz
Godlewski Mieczysław
Gogoluk Maria
Gogół Krzysztof
Goguł Ryszard
Goljanek Jan
Goljanek Wanda
Golonka Jolanta
Gołaszewski Janusz
Gołaszewski Paweł

Goławska Helena
Goławski Adam
Gołąb Ryszard
Gołąbek Franciszek
Gołembiewski Jan
Gołębiewski Jarosław
Gołębiewski Sławomir
Gołębiewski Tadeusz
Gołębiowska Halina
Gołębiowski Andrzej
Gołębiowski Czesław
Gołębiowski Ignacy
Gołębowska Ewa
Gombrych Cezary
Gonera Adam
Gonera Marek
Gontarczyk Magdalena
Gontarski Tadeusz
Goraj Jan
Goraj Stanisław
Gorajewska-Miętek Maria
Gorączniak Andrzej
Gorczyńska Maria
Gorczyńska Teresa
Gordon Piotr
Gordyniec Michał
Gorlicki Jarosław  
Goryszewski Marek
Goryszewski Stefan
Gorzędowska Alicja
Gorzkowska Anna c. Mariana
Gorzkowska Anna c. Mariana 
i Marty
Gosk Anna
Gospoś Dorota
Gostyński Piotr
Goszczyński Adam
Goszko Andrzej
Gotlib Dariusz
Gotz Wiktor
Gozdecki Andrzej
Goździcka Krystyna
Goździcki Wiesław
Goździk Antonina
Goździk Czesław
Goźliński Jacek
Góra Małgorzata
Górecka Barbara
Górecka-Fidor Maria
Górecki Eugeniusz
Górecki Janusz
Górecki Janusz
Górna Stanisława
Górniewicz Kazimierz
Górnowicz Jacek
Górowska Maria

Górska Antonina
Górska Izabela
Górska Krystyna
Górski Jerzy
Górski Krzysztof
Górski Roman
Górski Tomasz
Góźdź Zenon
Grabarek Joanna
Grabijas Apolonia
Grabiński Edward
Grabowska Danuta
Grabowska Elżbieta
Grabowska Lucyna
Grabowska Małgorzata
Grabowski Andrzej s. Ludwika
Grabowski Andrzej   
s. Zdzisława
Grabowski Bronisław
Grabowski Czesław
Grabowski Marek 
s. Konstantego
Grabowski Marek s. Leszka
Grabowski Mieczysław
Grabowski Zdzisław
Grabska Anna
Grabska Władysława
Grad Aleksander
Gradowska Anna
Graf Jacek
Grajek Dariusz s. Jana
Grajek Dariusz s. Władysława
Grajek Piotr
Grajewski Mieczysław
Granacka Irena
Grądzki Bogdan
Gregorowicz Jan
Grendus Marek
Gręda Henryk
Grędzicki Paweł
Grochal Mariusz
Grochal Wiesław
Grochala Wacław
Grochalski Zdzisław
Grochowina Andrzej
Grochowina Stanisław
Grochowski Krzysztof
Grochulska Barbara
Grochulska Ewa
Grochulski Jacek
Grochulski Jerzy
Grodecki Mieczysław
Grodkowski Marian
Grodzicka Grażyna
Grodzicki Maciej
Grodzicki Stanisław

Grodzka Hanna
Grodzka Joanna
Grodzki Olgierd
Grodzki Zbigniew
Gromek Ewa
Gromek Katarzyna
Gronczewski Eugeniusz
Gronek Jan
Gronek Mirosław
Gronowska Helena
Grossman Regina
Groszkowska Anna
Grotek Marta
Grotowska Barbara
Grotowski Zbigniew
Gruba Łukasz
Gruchot Wiesława
Gruczek Anna
Gruczek Sławomir
Grudniewski Andrzej
Grudzino Józef
Grundwald Michał
Grunt Stanisław
Gruszka Henryka
Grygorowicz Karol
Gryszka Łukasz
Gryszpanowicz Henryka
Grzechocki Czesław
Grzegorczyk Andrzej
Grzegorski Krzysztof
Grzegorzewska Jolanta 
Grzegorzewski Jerzy
Grzegrzółka Janina
Grzejdziak Franciszek
Grzejszczak Waldemar
Grzejszczyk Wiesław
Grzelak Albin
Grzelak Anastazja
Grzelak Ireneusz
Grzelka Andrzej
Grzeszczak Jan
Grzeszczak Jerzy
Grzewko Zbigniew
Grzyb Grażyna
Grzybowski Wiesław
Grzymała Stanisław
Grzywacz  Jacek
Grzywaczewska Bogusława
Gumińska Henryka
Gumińska Maria
Gurbiel Andrzej
Gurdała Andrzej
Guriew Sławomir
Gurjew Nina
Gustowski Artur
Guszkowski Jan
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Gut Robert
Gut Tadeusz
Gutowska Ewa
Gutowski Grzegorz
Guzowska Urszula
Guzowski Zbigniew
Gwarda Józef
Gwiazda Ireneusz
Gwiazda Wacław
Habielski Jerzy
Habrat Józef
Hagmajer Wojciech
Hajdacki Eugeniusz
Hajdukiewicz Krystyna
Hajęcki Robert
Halbtuch Michał
Hałas Elżbieta
Hamerlik Bogdan
Hamerlik Kazimierz
Hardecki Zbigniew
Haruppa Krzysztof
Haus Leszek
Hauzer-Fellmann Jadwiga
Hawryluk Marta
Hawryszków Zbigniew
Hećko Zdzisław
Hejnik Marian
Hellich Cezary
Hellich Krystyna
Hendzlik Grażyna
Henrych Janina
Hepner Wiesław
Herdliczko Mariola
Herdliczko Piotr
Hermanowicz Zygmunt
Hermanowska Barbara
Herubin Elżbieta
Hilik Janina
Hincz Henryk
Hirsch Tomasz
Hoch Irwina
Hofman Anna
Hofman Bogusław
Hojnacki Marek
Hola Wiesław
Holik Ewa
Hołyś Ryszard
Horbaczewska Milena
Hornung Mieczysław
Hryckowian Ewa
Husak Aleksander
Huszczyńska Bożenna
Huzior Elżbieta
Idziak-Idzikowski Wacław
Ignaczak Irena
Inoziemcew Stanisława

Inoziemcew Włodzimierz
Iskierka Maciej
Iskra-Szymczak Krystyna
Iwanczewski Lech
Iwanicka Wiesława
Iwanow Jerzy
Iwanowski Henryk
Iwanowski Stanisław
Iwański Leszek
Iwański Romuald
Iwański Tomasz
Iwaszkiewicz Stanisław
Iwon Stanisław
Izdebski Janusz
Izdebski Mariusz
Izdebski Mirosław
Izdebski Tadeusz
Iżycka Elżbieta
Jabłonka Joanna
Jabłonowski Tadeusz
Jabłońska Bogumiła
Jabłońska Kazimiera
Jabłoński Bronisław
Jabłoński Janusz
Jabłoński Jerzy
Jabłoński Krzysztof
Jabłoński Waldemar
Jabłoński Zbigniew
Jachimiak Marek
Jackiewicz Helena
Jackiewicz Krzysztof   
s. Aleksandra
Jackiewicz Krzysztof 
s. Ryszarda
Jackiewicz Mirosław
Jackiewicz Ryszard
Jackiewicz Stanisław 
s. Michała
Jackiewicz Stanisław 
s. Wawrzyńca
Jackiewicz Waldemar
Jackiewicz Zofia
Jackowicz Piotr
Jackowski Jan
Jackowski Krzysztof
Jacuński Jan
Jaczewska Marta
Jaczewski Marian
Jadczak Wacław
Jadczuk Zbigniew
Jagielska Dorota
Jagieła Piotr
Jagiełło Bożena
Jagiełło Wacław
Jagliński Franciszek
Jagliński Stanisław

Jagliński Tadeusz
Jagnyziak Jacek
Jagodzińska Maryla
Jagodziński Mieczysław
Jagura Arkadiusz
Jagura Kazimierz
Jakimiak Robert
Jakowlew Bogusław
Jakóbczyk Dariusz
Jaksim Magdalena
Jakubczak Marianna
Jakubczyk Weronika
Jakubiak Urszula
Jakubiak Zbigniew
Jakubicka Helena
Jakubowska Bogusława
Jakubowski Andrzej
Jakubowski Jan
Jakubowski Maciej
Jakubowski Stanisław
Jałmużna Ignacy
Jałowiec Janusz
Jamiołkowska Genowefa
Jamrozik Edmund
Janasiak Małgorzata
Janaszek Jerzy
Janczak Teresa
Janeczko Tadeusz
Janiak Tomasz
Janiak Ludwika
Janicka Lucyna
Janicka-Michalak Teresa
Janiszewska Halina
Janiszewski Jerzy
Janiszewski Wacław
Jankowska Agnieszka
Jankowska Małgorzata   
c. Bolesława
Jankowska Małgorzata   
c. Władysława
Jankowska Marzenna
Jankowski Jerzy
Jankowski Krzysztof   
s. Ryszarda
Jankowski Krzysztof   
s. Stanisława
Jankowski Leon
Jankowski Wacław
Jankowski Władysław
Janowicz Jan
Janowska Elżbieta
Janowska Krystyna
Januć Grażyna
Janukowicz Andrzej
Janus Józefa
Janusiewicz Jadwiga

Janusz Jerzy
Januszek Witold
Januszewski Wiesław
Januszko Maria
Januszko Wiesław
Jański Adolf
Jaraszek Jerzy
Jarkowski Marek
Jarocki Krzysztof
Jarosławski Jan
Jaroszczyk Józef
Jaroszek Zdzisław
Jaroszewska Jadwiga
Jaroszewska Marta
Jaroszewska-Botwina 
Grażyna
Jaroszewski Zbigniew
Jaroszuk Zbigniew
Jarszyński Tomasz
Jarząbek Irena
Jarząbek Włodzimierz
Jarzębowski Zdzisław
Jarzyńska Irena
Jarzyński Krzysztof
Jarzyński Zygmunt
Jasińska Barbara
Jasińska Irmina
Jasińska Maria
Jasiński Edward
Jasiński Henryk
Jasiński Janusz
Jasiński Tomasz
Jasko Teresa
Jaskulska Maria
Jastrzębska Beata
Jastrzębska Maria
Jastrzębski Stefan
Jaszczak Krzysztof
Jaszczak Regina
Jaszczuk Andrzej
Jaszczuk Włodzimierz
Jaszkowska Barbara
Jaszkowski Marek
Jaszowski Andrzej
Jaśkiewicz Władysław
Jatczak Jerzy
Jaworska Anna
Jaworska Jolanta c. Edmunda
Jaworska Jolanta c. Walentego
Jaworski Andrzej
Jaworski Piotr
Jaworski Ryszard
Jaworski Witold
Jaźwiec Mariusz
Jaźwik Marek
Jaźwiński Władysław

Jedliński Piotr
Jednoczko Stefan
Jelińska Joanna
Jellinek Bożena
Jendrasik Stefan
Jendryczko Danuta
Jesionek Antoni
Jeske Mirosław
Jezierski Jan
Jeż Kazimiera
Jeżak Jan
Jeżewska Halina
Jeżo Danuta
Jęczmionek Zbigniew
Jędrasik Daniel
Jędrasik Kazimierz
Jędrychowicz Lech
Jędryczek Katarzyna
Jędryszczak Józef
Jędrzejczak Mirosław
Jędrzejewska Katarzyna
Jędrzejewski Edward
Jędrzejewski Konrad
Jędrzejewski Tadeusz
Jobda Tadeusz
Jobda Zbigniew
Jończyk Wojciech
Jóśkiewicz Bogusława
Józefowicz Ludwik
Józefowicz Urszula
Jóźwik Ewa
Juczas Marek
Julski Marceli
Juńczyk Jacek
Jurczuk Urszula
Jurczyk Barbara
Jurczyk Elżbieta
Jurek Emil
Jurek Jacek
Jurewicz Jan
Jurkowski Andrzej
Jursz Bogumiła
Jurzysta Wanda
Juzala Janina
Kabala Grzegorz
Kabański Piotr
Kacprzak Czesław
Kacprzak Halina
Kacprzak Marek
Kacprzak Mirosław
Kacprzak Stefan
Kacprzyk Krystyna
Kaczmarczyk Krystyna
Kaczmarek Antoni
Kaczmarska Anita
Kaczmarska Danuta

Kaczor Zygmunt
Kaczorowski Marek
Kaczuga Marek
Kaczyński Cezary
Kaczyński Dariusz
Kaczyński Zenon
Kajzer Wanda
Kalbarczyk Marian
Kalbarczyk-Kwiatkowska 
Danuta
Kalenowska Jolanta
Kaleta Ryszard
Kalicki Jacek
Kalicki Włodzimierz
Kalinka Andrzej
Kalinowska Krystyna
Kalinowski Aleksander
Kalińska Anna
Kalińska Barbara
Kaliński Wiktor
Kaljota Robert
Kalkstein Maria
Kalwas Włodzimierz
Kalwoda  Jan
Kalwoda Marek
Kalwoda-Sosnowska Barbara
Kałaga Jan
Kałaga Janina
Kałaska Tomasz
Kałek Franciszek
Kałużyński Marek
Kamieńska Elżbieta
Kamieński Jacek
Kamińska Agnieszka
Kamińska Grażyna
Kamińska Maria c. Józefa
Kamińska Maria 
c. Mieczysława
Kamiński Edward
Kamiński Eugeniusz
Kamiński Franciszek
Kamiński Józef
Kamiński Lucjan
Kamiński Marian
Kamiński Piotr
Kamiński Stanisław
Kamiński Tadeusz
Kamiński Włodzimierz
Kamiński Wojciech
Kamyk Marcin
Kanaffa Jolanta
Kanclerz Teresa
Kanecka Maria
Kanecki Aleksander
Kania Jan
Kania Stanisław

Kaniewski Zbigniew
Kankowski Bogdan
Kankowski Zygmunt
Kańkowska Janina
Kapela Elżbieta
Kapłańska Halina
Kapłański Antoni
Kaprowski Wiesław
Kapusta Witold
Kapuścińska Elżbieta
Kapuśniak Tomasz
Karabin Wanda
Karalus Józef
Karcz Bartosz
Karczmarczyk Maria
Karczmarek Stanisław
Karkoszka Jerzy
Karkucińska Bożenna
Karmelita  Wioletta
Karpiński Waldemar
Karwacki Artur
Karwel Artur
Karwińska Janina
Karwosiecka Krystyna
Karwowski Ireneusz
Karwowski Zygmunt
Kasarełło Tadeusz
Kasowicz Jan
Kasparek Andrzej
Kasperek Maria
Kasperek Sławomir
Kasperowicz Maria
Kasprzak Edward
Katner Stanisław
Kaufman Stanisław
Kawecki Andrzej
Kawecki Leszek
Kawecki Marek
Kazanecki Jerzy
Kazanowski Stefan
Kazimierczak Arkadiusz
Kazimierczak Włodzimierz
Kazimierczuk Halina
Kazimierczuk Ryszard
Kaznowska Joanna
Kazuń Michał
Kaźmierczak Izabella
Kaźmierczak Krystyna
Kaźmierczak Zbigniew
Kączkowska Anna
Kądziela Bogdan
Kądziela Robert
Kąkol Zofia
Kehl Tomasz
Keller Zbigniew
Kempisty Janina

Kepelman Mieczysław
Kesler Andrzej
Kędzierski Jacek
Kędzierski Janusz
Kędzierski Leszek
Kędziora  Włodzimierz
Kędziora Elżbieta
Kędziora Jerzy
Kędziora Maria
Kędziora Zofia
Kępa Narcyz
Kępiński Władysław
Kępka Joanna
Kęsik Dariusz
Kielczyk Jan
Kielesiński Andrzej
Kielmas Zdzisław
Kielmel Anna
Kiełczewski Bogdan
Kiełek Andrzej
Kiełsa Alina
Kierzel Halina
Kierzkowski Stanisław
Kierzkowski Waldemar
Kieszczyński Marek
Kieszek Tadeusz
Kijanowska Monika
Kijek Zdzisław
Kikinger Barbara
Kilim Mirosław
Kiljański Wojciech
Kin Stefan
Kinasiewicz Elżbieta
Kisiel Karol
Kisielak Irena
Kisieliński Henryk
Kiszkurno Ryszard
Kitlińska Henryka
Kiwak Edward
Klaus Joanna
Klażyński Teodor
Kleczek Danuta
Klekotka Anna
Klempnerowski Bogusław
Klepacki Kazimierz
Klichowski Ryszard
Klicki Roman
Klimaszewska Mariola
Klimaszewska Wacława
Klimek Tadeusz
Klimiuk Wiesława
Kloch Dorota
Klonowski Andrzej
Klonowski Lech
Kloryga Zofia
Klósak Kazimierz
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Kluczek Jan
Kluczny Marek
Klusiewicz Władysław
Kłopocińska-Gil Małgorzata
Kłopociński Wacław
Kłosińska Danuta
Kłosiński Aleksander
Kłosiński Tadeusz
Kłossowski Wojciech
Kłudczyński Sławomir
Kmiecik Ewa
Kmita Robert
Knobloch Paweł
Knobloch Tomasz
Kobert Bożenna
Kobiałka Mieczysław
Kobiałko Czesława
Kobierecka Lucyna
Kobierski Marek
Kobierzycki Edward
Kobuszewska Danuta
Kobylak Teresa
Kobylańska Hanna
Kobylińska Anna Maria
Koch Ewa
Kochan Teodora Elżbieta
Kochanowski Przemysław
Kochański Kazimierz
Kocon Zbigniew
Kocot Anna
Kodymow Sławomir
Koj Łukasz
Kokosiński Rafał
Kokoszyn Nadzieżda
Kolanowski Stanisław
Kolasiński Jerzy
Kolasiński Olgierd
Kolk Marek
Kołaczkowska Małgorzata
Kołakowski Tomasz
Kołb Włodzimierz
Kołodyński Stefan
Kołodziejczyk  Hanna
Kołodziejczyk Marek
Kołodziejczyk-Bialik 
Władysława
Kołodziejek Wojciech
Kołodziejski Andrzej
Kołosowski Longin
Kołosowski Marek
Kołowiecki Sławomir
Kołtyś Krzysztof
Komorek Kazimierz
Komorowski Andrzej
Komorowski Henryk
Komorowski Stefan

Komorowski Włodzimierz
Komorowski Zbigniew
Komorski Andrzej
Komorski Zbigniew
Komosa Jolanta
Komosiński Ignacy
Komszczyńska-Kozłowska 
Anna
Konarski Piotr
Konca Andrzej
Konca Wiesław
Kondraciuk Andrzej
Kondracka Czesława
Kondracki Adam
Kondracki Grzegorz
Kondracki Roman
Kondras Jan
Kondratowicz Alina
Kondratowicz Ewa
Koniarska Joanna
Koniecki Dariusz
Konieczny Andrzej
Konieczny Jan
Koniewicz Krzysztof
Koniuszewska Ewa
Konkowski Zygmunt
Konopik Lech
Konopka Andrzej
Konopka Anna
Konopka Mieczysław
Konopka Stanisław
Konopski Marek
Konstanty Agnieszka
Konstantynowicz Małgorzata
Kopczyńska Helena
Kopeć Dariusz
Kopeć Jacek
Koper Edward
Koper Paweł
Koper Piotr
Koperski Kazimierz
Kopiński Henryk
Koprowicz Jacek
Koprowska Ewa
Koprowski Dariusz
Korczak Bogusława
Korczak Edward
Korczak Elżbieta
Korczak Janusz
Korczak Jerzy
Korczak Krzysztof
Korczak Roman
Korczyński Ryszard
Korgól Jerzy
Koriat Anna
Kornatka Robert

Kornatowicz Krzysztof
Kornega Jan
Korszeń Sylwia
Korycki Mieczysław
Koryl Roman
Korzeniewski Stefan
Korzeń Maria
Korzębska Jadwiga
Kos Adam
Kos Władysława
Kos Zbigniew
Koseski Rajmund
Kosiarski Andrzej
Kosicki Dariusz
Kosieradzki Artur
Kosim Jan
Kosinkiewicz Zenon
Kosiński Marek s. Bolesława
Kosiński Marek s. Eugeniusza
Kosiorek Leszek
Kosiorek Tadeusz
Kosko Stefan
Kosmala Witold
Kosnowski Grzegorz
Kossowska Jadwiga
Kossowski Sławomir
Kossut Andrzej
Kostaniak-Górecka Anna
Kostecki Jerzy
Kostecki Mirosław
Kostecki Ryszard
Kostecki Tadeusz
Kostrzewa Janusz
Kostrzewa Krzysztof
Kostrzycka Agnieszka
Kosut Zbigniew
Kosyra  Michał
Kosznik Marek
Koszuliński Marcin
Kościuk Kinga
Kościuk Ryszard
Koślacz Andrzej
Kot Elżbieta
Kotarski Robert
Kotelba Renata
Kotowski Jan
Kotowski Ryszard
Kotowski Stanisław
Kotulski Rafał
Kowalczyk  Marcin
Kowalczyk Barbara
Kowalczyk Dariusz
Kowalczyk Elżbieta c. Błażeja
Kowalczyk Elżbieta 
c. Szczepana
Kowalczyk Henryk

Kowalczyk Jan
Kowalczyk Janusz s. Józefa
Kowalczyk Janusz 
s. Kazimierza
Kowalczyk Józef
Kowalczyk Maria
Kowalczyk Wiesław
Kowalczyk Wojciech
Kowalewska Alicja
Kowalewski Edward
Kowalewski Krzysztof
Kowalewski Mieczysław
Kowalewski Wiesław
Kowalewski Witold
Kowalewski Zbigniew
Kowalicki Janusz
Kowalik Antoni
Kowalik Ewa
Kowalik Halina
Kowalik Jan
Kowalik Wiesław
Kowalik Wojciech
Kowalska Aleksandra
Kowalska Urszula
Kowalska Zofia
Kowalska Zofia Barbara
Kowalski Jacek
Kowalski Bolesław
Kowalski Feliks
Kowalski Franciszek
Kowalski Jerzy
Kowalski Kazimierz
Kowalski Leszek
Kowalski Marek s. Antoniego
Kowalski Marek s. Sylwestra
Kowalski Teodor
Kowalski Waldemar 
s. Aleksandra
Kowalski Waldemar 
s. Eugeniusza
Kowalski Waldemar 
s. Stanisława
Kowalski Wit
Kowalski Władysław
Kowalski Wojciech
Kownacki Antoni
Kozakiewicz Krzysztof
Kozankiewicz Maria
Kozera Jan
Koziarska Leokadia
Koziarski Marian
Kozicka Jolanta
Kozicki Krzysztof
Kozielczyk Maciej
Koziński Wojciech
Kozłowska Aneta

Kozłowska Danuta
Kozłowska Ewa c. Artura
Kozłowska Ewa c. Kazimierza
Kozłowska Izabella
Kozłowska Joanna
Kozłowski Artur
Kozłowski Andrzej
Kozłowski Kazimierz
Kozłowski Konstanty
Kozłowski Marek s. Stanisława
Kozłowski Marek s. Zbigniewa
Kozłowski Michał
Kozłowski Romuald
Kozłowski Ryszard
Kozon Małgorzata
Koźmiński Marian
Krajewska Danuta
Krajewska Dorota
Krajewska Janina
Krajewska Leokadia
Krajewska Maria
Krajewska Wiesława
Krajewski Gabriel
Krajewski Marek
Krajewski Marian
Krajewski Zbigniew
Kramarz Teresa
Kramek Ryszard
Krancberg Jadwiga
Krasicki Antoni
Krasna Renata
Krasoń Grzegorz
Krasowicka Irmina
Krasowska Teresa
Krassowski Witold
Krasuski Andrzej
Krasuski Stanisław
Krasuski Stefan
Kraszewska Andżelika
Kraśniewski Andrzej
Kraśniewski Dariusz
Krawcewicz Mikołaj
Krawczyk Sylwia
Krawczyk Czesława
Krawczyk Elżbieta
Krawczyk Henryk
Krawczyk Małgorzata
Krawczyk Maria Ewa
Krawczyk Piotr s. Andrzeja
Krawczyk Piotr  
s. Zbigniewa
Krawczyk Zbigniew
Kręcisz Wiesław
Krępicz Adam
Krępska Monika
Kropielnicki Tadeusz

Król Franciszek
Król Kazimiera Teresa
Król Maciej
Król Michał
Król Sławomir
Król Wiesław
Król Wiktor
Królak Czesław
Królak Jan
Królak Leszek
Królak Stanisław
Królak Zbigniew
Królikowska Agnieszka
Królikowska Hanna
Królikowska Maria
Królikowski Tomasz
Królikowski Włodzimierz
Kruczkowska Barbara
Krüger Stefan
Krugler Krzysztof
Kruk Edward
Kruk Jan
Krulak Ryszard
Krupińska-Pyrzyna Katarzyna
Krupska Jadwiga
Krusiec Krystyna
Krusiec Wiesław
Kruszewska Teresa
Kruszewski Edward
Kruszewski Grzegorz
Kruszewski Tadeusz
Kruszyńska Ewa
Kruszyński Jerzy
Krużmanowski Eugeniusz
Krydus Sławomir
Krygier Robert
Krykowski Eugeniusz
Krynicka Zenona
Krysiak Janina
Krystecki Edward
Krystek Łukasz
Kryszałowicz Elżbieta
Krywoniuk Jarosław
Krzesińska Krystyna
Krześniak Roman
Krzewiński Piotr
Krzystek Jacek
Krzyworączka Janusz
Krzyżanowska Alicja
Krzyżanowski Andrzej
Krzyżanowski Stanisław
Krzyżańska Anna
Krzyżański Marek
Krzyżański Zbigniew
Krzyżewski Dariusz
Książkiewicz-Raniecka Teresa

Księżopolska Małgorzata
Księżyk Grzegorz
Kubaszewski Jerzy
Kubiak Elżbieta
Kubiak Krzysztof
Kubiak Stefania
Kubiak Zofia
Kubicka Katarzyna
Kubicki Janusz
Kubińska Anna
Kubisa Sławomir
Kuc Robert
Kucharczyk Janusz
Kucharczyk Wiesław
Kucharska Irena
Kucharski Kazimierz
Kuchciński Andrzej
Kuchnia Jan
Kuchnia Krzysztof
Kuchnia Maria
Kuchnia Władysław
Kuchorew Ryszard
Kuchta Maria
Kuciak Zofia
Kucucha Andrzej
Kuczyk Anna
Kuczyńska Anna
Kuczyńska Maria
Kuczyński Jerzy
Kuczyński Robert
Kuczyński Ryszard
Kuczyński Tadeusz
Kuczyński Witold
Kuczyński Zbigniew
Kud Zbigniew
Kudelska Grażyna
Kuderski Leszek
Kudrycz Andrzej
Kühn Paulin
Kujawa Grażyna
Kujawa Wiesław
Kujawska Władysława
Kujawski Andrzej
Kujawski Jacek
Kukawka Andrzej
Kukiełka Jan
Kukla Bogusław
Kulczycka Maria
Kulesza Barbara
Kulesza Józef
Kulesza Stanisław
Kulesza Teresa
Kuleszka Grażyna
Kulicki Andrzej
Kulik Antonina
Kulik Artur

Kulik Wiesława
Kuliński Wacław
Kuliszewski Jan
Kulita Edward
Kulka Anna
Kulka Jan
Kułaga Jan
Kułaga Janina
Kuna Wojciech
Kunach Włodzimierz
Kunicki Michał
Kunicki Władysław
Kunstetter Beata
Kuran Krzysztof
Kuranowski Piotr
Kurasiewicz Witold
Kurdziel Tadeusz
Kurek Adrian
Kurek Henryka
Kurkiewicz Zbigniew
Kurkus Urszula
Kurowski Jan
Kurowski Krzysztof
Kurpiel Sławomir
Kurpiel Zygmunt
Kurpiewska Mieczysława
Kurpiewski Mirosław
Kuryłek Tadeusz
Kusio Ryszard
Kuskowski Robert
Kustosz Stanisław
Kuś Danuta
Kutwa Tadeusz
Kutyna Sabina
Kutz Lothar
Kuzawiński Mirosław
Kuźma Halina
Kuźnicka Zofia
Kuźnicki Stanisław
Kwaśny Stanisław
Kwerko Jakub
Kwerko Sabina
Kwerko Zbigniew
Kwiatkiewicz Włodzimierz
Kwiatkowska Alicja
Kwiatkowski Konrad
Kwiatkowski Stanisław 
s. Józefa
Kwiatkowski Stanisław 
s. Zygmunta
Kwiatkowski Władysław
Kwiatkowski Włodzimierz
Kwiatkowski Wojciech 
s. Waldemara
Kwiatkowski Wojciech 
s. Zdzisława
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Kwiatkowski Wojciech 
s. Zygmunta
Kwieciński Jarosław
Kwolczak Jadwiga
Lachowska Danuta
Lackoroński Janusz
Lackowska Ewa
Lange Jerzy
Lange Włodzimierz
Lasikowski Wojciech
Laskowska Elżbieta
Laskowska Janina
Laskowska-Sieńko Jadwiga
Laskowski Leszek
Laskus Alfred
Latański Mariusz
Latoszek Ryszard
Latuszek Bożena
Lawina Anatol
Lech Alfred
Legat Leszek
Legwand Marek
Leleno Jerzy
Lenarcik Leon
Lenart Ewa
Lenartowicz-Dworczyk Alina
Lenczewski Janusz
Lenkiewicz Włodzimierz
Lenkiewicz Zbigniew
Leonowicz Janusz
Lepianka Jolanta
Lepianka Mirosław
Lepionka Jacek
Ler Jacek
Lesińska Anna
Leszczewicz Zbigniew
Leszczyńska Anna
Leszczyńska Teresa
Leszczyński Andrzej
Leszczyński Jerzy
Leszczyński Lech
Leszczyński Marcin
Leśko Waldemar
Leśniewicz Tomasz
Leśniewski Andrzej
Letkowska Mariola
Lewandowska Anna
Lewandowska Hanna
Lewandowska Henryka
Lewandowska Janina
Lewandowska Kazimiera
Lewandowska Magdalena
Lewandowska Marianna
Lewandowska Teresa
Lewandowski Adam
Lewandowski Alfred

Lewandowski Andrzej
Lewandowski Feliks
Lewandowski Jan
Lewandowski Jerzy
Lewandowski Maciej
Lewandowski Stanisław
Lewandowski Witold
Lewicka Marianna
Lewicka Teresa
Lewińska Elżbieta
Lewińska Teresa
Lewiński Janusz
Lewiński Leszek
Lewiński Tomasz
Lewiński Wojciech
Lewtakowski Mieczysław
Liberadzka Jolanta
Liberadzki Andrzej
Librowska Jolanta
Licbarska Renata
Licbarski Dariusz
Lichniak Bartłomiej
Lićwinko Alfred
Lićwinko Antoni
Lidke Hieronim
Ligowska Izabela
Lilpop Grzegorz
Lindner Krzysztof
Lipczyńska Zofia
Liphard Feliks
Lipianin Czesław
Lipiec Halina
Lipiec Jerzy
Lipińska Ewa
Lipiński Adam
Lipiński Bogdan
Lipiński Tomasz
Lipiński Zbigniew
Lipska Danuta
Lipska Krystyna
Lipski Jarosław
Lis Alicja
Lis Andrzej
Lis Władysław
Lisek Mieczysław
Lisowski Stanisław
Listowska Elżbieta
Liwińska Barbara
Liwińska Renata
Liwska Wacława
Lodzińska Renata
Lombartowicz Sławomir
Lorkowski Tomasz
Lubieniecki Zbigniew
Lubowicka Krystyna
Lubtak Marek

Lucka Katarzyna
Luks Katarzyna
Lunenfeld Zbigniew
Lustych Andrzej
Łabaj Gustaw
Łaciński Aleksander
Łada Ewa
Ładyńska Helena
Łapacz Edward
Łapiedon Lech
Łapiński Janusz
Łapow Elżbieta
Łapow Regina
Łaszczyk Elżbieta
Łaszkiewicz Krzysztof
Łata Barbara
Łatczak Marek
Ławniczak Hanna
Ławniczak Henryk
Łączyńska Irena
Łempicki Marian
Łęczycka Elżbieta
Łęski Zbigniew
Łobodziński Stefan
Łojewski Zenon
Łokotko Andrzej
Łoniewski Andrzej
Łopata Krzysztof
Łoskot Maria Anna
Łoś Irmina
Łoza Bożena
Łoza Leszek
Łoza Włodzimierz
Łoziński Gerwazy
Łoziński Tomasz
Łozowska Barbara
Łozowski Andrzej
Łożyński Zbigniew
Łubieński Maciej
Łubnicka Barbara
Łubnicka Krystyna
Łuczak Piotr
Łuczak Bolesław
Łuczak Jan
Łuczak Józef
Łuczak Lucyna
Łuczyńska Alicja
Łukasiak Leon
Łukasiak Sylwester
Łukasiak Wiesław
Łukasiewicz Anna
Łukasiewicz Ewa
Łukasiewicz Kazimierz
Łukasik Albin
Łukasik Andrzej
Łukasik Barbara

Łukaszewicz Piotr
Łukaszewicz Robert
Łukawska Janina
Łuniewski Włodzimierz
Łupiński Eugeniusz
Łydko Jerzy
Łysiak Wojciech
Machal  Stanisław
Machczyński Piotr
Machel Marek
Machnacki Mirosław
Machnowski Jacek
Machowski Stanisław
Maciaszek Edward
Maciejczyk Przemysław
Maciejewska Irena
Maciejewska Teresa 
c. Eugeniusza
Maciejewska Teresa 
c. Stanisława
Maciejewski Andrzej
Maciejewski Tomasz
Maciejewski Władysław
Maciejonek  Maciej
Mackiewicz Danuta
Maćkowska Krystyna
Madej Robert
Madej Marek
Madejczyk Barbara
Madziński Zdzisław
Maj Agnieszka
Maj Waldemar
Maj Zofia
Majchrowicz Stanisław
Majchrowski Mirosław
Majchrzak Ludwik
Majchrzak Zbigniew
Majdan Aleksander
Majewska Maria
Majewski Ludwik
Majewski Maciej
Majewski Stefan
Majkowski Czesław
Makarowski Henryk
Makieła Kazimierz
Makoć Andrzej
Makowiec Paweł
Makowska Barbara
Makowski Arkadiusz
Makowski Eugeniusz
Makowski Józef
Makowski Mieczysław
Makowski Zdzisław
Makówka Henryk
Maksalon Marian
Makulska Anna

Makulski Mirosław
Makus Tadeusz
Malanowski Stanisław
Malawko Piotr
Malczewska Elżbieta
Malecki Leon
Maleńczuk Karolina
Malesa Józef
Malewicz Wiktor
Malicka Halina
Maligłówka Andrzej
Malik Jerzy
Malinowska Agnieszka
Malinowska Beata
Malinowska Mirosława
Malinowska Wanda
Malinowski Adam 
s. Bolesława
Malinowski Adam 
s. Władysława
Malinowski Arkadiusz
Malinowski Edmund
Malinowski Marian
Malinowski Stanisław
Maliszewska Leokadia
Maliszewski Grzegorz
Maliszewski Maciej
Maliszewski Robert
Malowaniec Urszula
Malowaniec Wiesław
Maluha Barbara
Małachowski Bogusław
Małachowski Józef
Małecka Jolanta
Małecki Marek
Małecki Sławomir
Małek Halina
Małek Mieczysław
Małkowska Irena
Małkowski Waldemar
Małysa Barbara
Mamcarz Elżbieta
Mamcarz Zbigniew
Mamoński Zbigniew
Mamrot Elżbieta
Mandziak Dorota
Manicki Mieczysław
Manicki Włodzimierz
Manjak Włodzimierz
Mańk Stanisław
Marchliński Dominik
Marchwiński Wojciech
Marciniak Regina
Marciniak Stanisław
Marcinkowski Ryszard
Marcjan Jolanta

Marczak Aleksander
Marczak Anna
Marczak Jan
Marczenko Zbigniew
Marczuk Krzysztof
Marczyk Józef
Marecki Wiesław
Marek Dorota
Marek Elżbieta
Marek-Krajewska Ewa
Marek-Pietruszkiewicz 
Elżbieta
Margalski Sebastian
Mariak Michał
Marianiuk Krzysztof
Mariankowski Andrzej
Markert Janusz
Markiewicz Grzegorz
Markiewicz Wojciech
Markiewicz Zbigniew
Markowska Danuta 
c. Romana
Markowska Danuta 
c. Seweryna
Markowski Stanisław
Marosek Piotr
Marosz Barbara
Marszał Justyna
Marszałkiewicz Aleksandra
Martyna Andrzej
Marucha Jarosław
Maruszak Jadwiga
Maruszewski Janusz
Marzec Waldemar
Masłowski Zygmunt
Masna Zdzisława
Mastalerz Tomasz
Mastecki Andrzej
Mateńko Janusz
Matera Ryszard
Matera Zbigniew
Mateusiak-Lewandowska 
Dorota
Matjaszko Roman
Matla Bogdan
Matracki Stanisław
Matraszek Maria
Matraś Barbara
Matraś Meciej
Matulko Henryk
Matusik Jolanta
Matusz Andrzej
Matuszak Zbigniew
Matuszewski Henryk
Matuszewski Krzysztof
Matwiejczuk Włodzimierz

Matych Barbara
Matyjasiak Franciszek
Matyjasik Maria
Matys Hanna
Matysiak Leon
Matysiak Marian
Matzner Jakub
Mazańska Anna
Mazur Adam
Mazur Grzegorz
Mazur Maria
Mazur Piotr
Mazurek Zbigniew
Mazurkiewicz Barbara
Mazurkiewicz Danuta
Mazurkiewicz Józef
Mazurkiewicz Stanisław
Mazurkiewicz Szczepan
Mączak Sławomir
Mączewski Krzysztof
Mączyńska Magda
Mączyński Bogdan
Mądry Rafał
Mądrzycka Leokadia
Mądrzycki Edward
Mąkosa Tomasz
Mąkosza Maria
Melaniuk Jarosław
Melion Danuta
Melnik Jeremi
Melon Wojciech
Melsztyński Zbigniew
Mendyk Maria
Mess Stefania
Mędrzycki Andrzej
Miazek Jacek
Miazek Mirosław
Miazga Leokadia
Miąsek Krzysztof
Miąskiewicz Tadeusz
Michalak Hanna
Michalak Stefan
Michalcewicz Halina
Michalik Danuta
Michalik Kazimierz
Michalska Magdalena
Michalska Grażyna
Michalski Paweł
Michalski Damazy
Michalski Grzegorz
Michalski Marian
Michalski Tadeusz
Michalski Waldemar
Michalski Wiesław
Michalski Zbigniew
Michałowski Tomasz

Michałowski Edmund
Michałowski Henryk
Michałowski Konstanty
Michałowski Wiesław
Michałowski Zbigniew
Michniewicz Gwidon
Michniewicz Ida
Michnowicz Aleksander
Miciński Ryszard
Miciukiewicz Jan
Mickiewicz Andrzej
Mickiewicz Zbigniew
Mickoś Janusz 
Miecznikowski Mikołaj
Mielcarz Wojciech
Mielczarek Andrzej
Mielowski Marian
Mieluch Tadeusz
Miernicki Piotr
Miernicki Ryszard
Miernik Bogdan
Mierzejewska Barbara
Mierzejewski Tadeusz
Mieszkowicz Henryk
Mieszkowska Maria
Miętek Grażyna
Migaczew Maria
Migaczew Sławomir
Migda Łukasz
Migda Jan
Migdał Jadwiga
Mijakowska-Czapla Krystyna
Mikołajczak Maria
Mikołajczyk Paweł
Mikulski Alfred
Mikuszewska Elżbieta
Milancej Ładysław
Milczarek Jadwiga
Milczarek Maria
Milczarek Waldemar
Miler Jacek
Milewska Ewa
Milewska Janina
Milewska Małgorzata
Milewski Jan
Milewski Marian
Milewski Stanisław
Milik Grażyna
Miller Lucjan
Miller Oskar
Miller Paweł
Miller Zofia
Milwicz Irena
Milwicz Wiesław
Minakowska Wacława
Minakowski Władysław
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Minichowska Maria
Minichowski Krzysztof
Minkiewicz Jerzy
Minkiewicz Marian
Minko Anna
Minko Michał
Mioduszewska Grażyna
Mioduszewska Teresa
Mirkowski Eugeniusz
Mirska Lucyna
Mirski Tadeusz
Misiak Włodzimierz
Misiewicz Waldemar
Misiun Romuald
Miszczak Barbara
Miszczak Tomasz
Miszczyk Jolanta
Miszkiewicz Elżbieta
Miśkiewicz Zygmunt 
Miśko Bożenna
Mitraszewski Lech
Mitręga Piotr
Mizeracki Antoni
Miziński Jacek
Miziołek Wojciech
Młochowski Stanisław
Młynarczuk Krzysztof
Młynarczyk Andrzej
Młynarczyk Magdalena
Modrzycki Marek
Modzelewska Jadwiga
Mojsa Elżbieta
Molak Ryszard
Molak Tadeusz
Morawska Barbara
Morawska Jolanta
Morawska Petronela
Morawski Andrzej
Morawski Wacław
Mordoń Ryszard
Moreń Edward
Moroz Sylweriusz
Mosakowski Ryszard
Mosiniewicz Edward
Moskalenko Henryk
Mossakowska Hanna
Mossakowska Stanisława
Mossakowski Dariusz
Mostkiewicz Krzysztof
Mościbrodzka Janina
Mościbrodzki Stanisław
Mościcka Teresa
Mościcki Adam
Mościcki Waldemar
Motel Anna
Motty Mariusz

Moulis Tadeusz
Mozolewska Wiesława
Mrass Ludwik
Mroczek Eugeniusz
Mroczko-Luśnia Agnieszka
Mrozek Janina
Mrozek Maria
Mroziewicz Stanisław
Mroziński Zbigniew
Mróz Anna
Mróz Włodzimierz
Mróz Zdzisław
Mruczkowski Mieczysław
Mrugalski Jerzy
Mucha Dariusz
Mucha Halina
Mucha Stefan
Mularski Ryszard
Mularuk Marek
Müller Andrzej
Münnich Wojciech
Muranty Andrzej
Muryn Czesław
Musiał Jerzy
Musiał Lech
Musiał Zofia
Musiałowska Maria
Musiałowski Jan
Musiałowski Michał
Musiatowicz Jarosław
Musiatowicz Piotr
Muszyńska Teresa
Muszyński Edward
Mydłowski Stanisław
Mystkowski Eugeniusz
Myszkowski Andrzej
Myśków Jadwiga
Nachyła Alina
Nadrowski Bogusław
Nagórski Wojciech
Najder Ewa
Najnert Katarzyna
Nalazek Mirosław
Nalewczyńska Teresa
Nałęcz-Mroczkowski Wiesław
Namiota Władysław
Napiórkowski Jerzy
Napiórkowski Stanisław
Napiórkowski Wiesław
Napłoszek Michał
Naruszewicz Władysław
Natora Marian
Nawara Jolanta
Nawrociak Ewa
Nazarczuk Ireneusz
Nazarewicz Wojciech

Nepelski Stanisław
Nerć Paweł
Nesterowicz Ewa
Nestorowicz Stanisław
Nestorowski Ludwik
Neugebauer Jacek
Neyman Wojciech
Nguyen Trung Huynh
Niciejewska Małgorzata
Nidecki Grzegorz
Nieborek Stanisław
Niedziałek Jerzy
Niedzielski Jacek
Niedzielski Marek
Niedźwiecka Zofia
Niemczyk Henryk
Niemczyk Józef
Niemiec Barbara
Niemiec Grzegorz
Nierychlewski Zbigniew
Niespodziewańska Urszula
Niespodziewański Andrzej
Niewiadomska Mirosława
Niewiadomski Jacek
Niewiadomski Jarosław
Niewiadomski Włodzimierz
Niewiarowski Piotr
Niewiarowski Wojciech
Niewolski Zbigniew
Niezgoda Janusz
Niraz Anna
Nitowska Anna
Nitowski Andrzej
Nitychoruk Tadeusz
Nitychoruk Wiesław
Niwiński Krzysztof
Niżewska-Dzwonkowska Ewa
Noga Liliana
Noga Piotr
Noskowski Janusz
Nosowska-Mazur Danuta
Nowak Alicja
Nowak Elżbieta
Nowak Jerzy
Nowak Kazimierz
Nowak Leokadia
Nowak Michał
Nowak Sławomir
Nowakowska Barbara
Nowakowska Bronisława
Nowakowska Danuta
Nowakowski Edward
Nowakowski Tadeusz 
s. Adama
Nowakowski Tadeusz 
s. Edwarda

Nowakowski Zbigniew
Nowak-Panek Maria
Nowicki Jerzy
Nowicki Marek
Nowicki Stefan
Nowiński Witold
Nowis Stanisław
Nowodworski Lech
Nowosad Piotr
Nowosielska Krystyna
Nowosielski Andrzej
Nyc Aleksandra
Nyc Teresa
Obrębowski  Jacek
Obuszyński Aleksander
Obuszyński Krzysztof
Ochędowski Sławomir
Ochmański Augustyn
Odrobiński Zygmunt
Ogonowski Mirosław
Ogórek Czesław
Ogrodnik Bogdan
Okoń Leszek
Okoń Mirosław
Okońska Zofia
Okrasa Bronisław
Okrasa Leon
Okruszko Stanisław
Okseniuk Jadwiga
Okurowski Alfred
Olak Włodzimierz s. Bolesława
Olak Włodzimierz s. Teodora
Olborski Stanisław
Olbrys Jan
Olczak Krzysztof
Olechowski Henryk
Olechowski Jacek
Olechowski Tadeusz
Olejnicki Władysław
Olejniczak Henryk
Olejnik Marek s. Henryka
Olejnik Marek s. Ignacego
Oleksiak Izabela
Oleksiak Lucjan
Oleksiak Ryszard
Oleksiewicz Henryka
Olesiński Janusz
Olesiński Mieczysław
Oleszczuk Piotr
Olewniczak Zdzisław
Olisko Andrzej
Olszak Andrzej
Olszańska Franciszka
Olszański Robert
Olszewski Albin
Olszewski Andrzej

Olszewski Jan
Olszewski Jerzy
Olszewski Marek
Olszewski Piotr
Olszewski Stanisław
Ołdak Marek
Ołdziejewski Władysław
Ołtarzewska Sylwia
Ołtuszewski Andrzej
Omilion Piotr
Omiotek Jan
Omiotek Józef
Onufruk Waleria
Opaliński Mieczysław
Opiela Kazimierz
Orlewski Karol
Orłowski Jacek
Orłowski Mirosław
Ornatowski Wiesław
Oruba Andrzej
Oruba Renata
Orzechowski Andrzej
Orzeł Wojciech
Orzeł Lucjan
Orzełowska Zofia
Orzeszek Halina
Osiadła Weronika
Osiak Grzegorz
Osiak Wiesław
Osińska Małgorzata
Osińska-Aleksandrowicz Ewa
Osowiecki Jan
Ostafin Artur
Ostapowicz Jarosław
Ostaszewski Leszek
Ostaszewski Stanisław
Ostojski Janusz
Ostrowska Magdalena
Ostrowska-Wolf Krystyna
Ostrowski Mariusz
Ostrowski Robert
Ostrowski Sławomir
Ostrowski Tadeusz
Ostrowski Witold
Ostrzechowski Kazimierz
Osuch Elżbieta
Osuch Krzysztof
Osuch Seweryn
Oszmiański Rafał
Owczarczyk Bogusław
Owczarczyk Krystyna
Owczarek Adam
Owsianko Wanda
Owsińska Genowefa
Oziembłowska Halina
Ożóg Marek

Pabiś Dariusz
Pabiś Krystyna
Pabiś Krzysztof
Pachelska Stefania
Pachniewski Edmund
Pachnik Piotr
Pachocki Zygmunt
Pachulska Cecylia
Pachulski Janusz
Pachulski Krzysztof
Pachulski Zdzisław
Pacocha Ewa
Pacześniak Dionizy
Pacześny Jan
Paderewska Maria
Padło Czesław
Paklerska Daniela
Pakuła Piotr
Palka Tadeusz
Palmer Jadwiga
Pałka Wojciech
Pałys Marcin
Pampuch Zbigniew
Panek Przemysław
Panufnik Maciej
Pape Dariusz
Papierkowski Antoni
Papis Bogusław
Papis Stanisław
Papis Stanisław Andrzej
Papis Sylwia
Paradowska Grażyna
Paradowski Zbigniew
Parafiańczyk Adam
Parobczy Franciszek
Partyka Maria
Partyka Romuald
Partyko Blanka
Parulska-Kopczyńska Irena
Parys Franciszek
Parysek Maciej
Parzyński Zenon
Pasek Henryk
Pasek Mariusz
Pasek Robert
Pasik Bogdan
Pasik Jacek
Pasik Józef
Pasik Krystyna
Pasoń Henryk
Pastenaci Pawel
Pastuszka Stanisław
Paszkowska Małgorzata
Paszkowski Mirosław
Paszowski Janusz
Paśko Michał

Patejuk Leszek
Patrycy Edward
Patyniak Radosław
Pawelec Edward
Pawelec Jerzy
Pawelska Ewelina
Pawiński Przemysław
Pawiński Zdzisław
Pawlak Elżbieta
Pawlak Franciszek
Pawlak Jan
Pawlak Janina
Pawlak Marek s. Edwarda
Pawlak Marek s. Henryka
Pawlica Elżbieta
Pawlica Janusz
Pawliczek Michał
Pawlik Zdzisław
Pawlukiewicz Ewa
Pawłowska Monika
Pawłowski Edward
Pawłowski Mirosław
Pawulska Wanda
Pazio Andrzej
Paździoch Maria
Peda Tadeusz
Pedryc Dariusz
Pela Zygmunt
Pelczarski Rafał
Pelski Zdzisław
Pełda Andrzej
Pełda Zbigniew
Pełda Zygmunt
Pełkowska-Sieklucka Marzena
Penkala Anna
Perdziak Henryk
Perelmuter Artur
Perelmuter Awraam
Peresada Tomasz
Perkowska Agnieszka
Perzanowski Stanisław
Petrulewicz Adam
Petryka Waldemar
Petryszak Stanisław
Pęcak Kazimierz
Pęgier Krzysztof
Pękala Kazimierz
Pętkowski Zygmunt
Pęza Bogdan
Pęzik Wojciech
Pianka Teresa
Pianko Eugeniusz
Pianowski Witold
Piasecka Aniela
Piasecki Jacek
Piasecki Leonard

Piasecki Leopold
Piasek Franciszek
Piątkowska Teresa
Piątkowski Andrzej
Piątkowski Józef
Piątkowski Ryszard
Piątkowski Wiesław
Pichlińska Alina
Piech Elżbieta
Piechnik Sławomir
Piechota Jolanta
Piechowiak Elżbieta
Piechowski Zenon
Piecychna Małgorzata
Pieczyńska Irena
Piekarska Alicja
Piekarski Bogusław
Piekarski Czesław
Piekarski Piotr
Piekarzewska Maria
Pielach Alicja
Pielak Bogusław
Pielak Henryk
Pielak Zofia
Pielaszek Bolesław
Pieniążek Tomasz
Pieńkowska Grażyna
Pierzchalska Alicja
Pierzynowski Waldemar
Pietkiewicz Kazimierz
Pietrak Teresa
Pietrasiak-Olszewski Mariusz
Pietraszewski Krzysztof
Pietrucha Janusz
Pietrula Jarosław
Pietruszka Stefan
Pietrzak Bogusław
Pietrzak Grażyna
Pietrzak Hanna
Pietrzak Krystyna
Pietrzak Zbigniew
Pietrzakowski Wojciech
Pietrzykowska Barbara
Pietrzykowski Mieczysław
Pietuchowski Jerzy
Pięta Małgorzata
Pięta Krzysztof
Piętka Andrzej
Piętka Henryk
Piętka Marian
Piętka Sławomir
Pilarski Sławomir
Pilarski Stanisław
Pilipczuk Anatol
Pilitowska Marta
Pindelska Elżbieta
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Piniewska Krystyna
Piorun Józef
Piotrkowicz Jerzy
Piotrkowicz Paweł
Piotrkowski Tadeusz
Piotrowska Aleksandra
Piotrowska Henryka
Piotrowska Maria
Piotrowski Czesław
Piotrowski Edward
Piotrowski Jacek
Piotrowski Roman
Piotrowski Sławomir
Piotrowski Sylwester
Piotrowski Tadeusz
Piotrowski Waldemar
Piotrowski Zdzisław
Piróg Marian
Piróg Zofia
Pirszel Tadeusz
Pisarek Tomasz
Pisarska-Sowik Marta
Piskło Zbigniew
Piskorska Agnieszka
Pisula Jan
Piwek Jerzy
Piżewska Gertruda
Pleskot Adam
Plewnia Daria
Pliszka Mieczysław
Płocki Adam
Płocki Janusz
Płocki Kazimierz
Płomińska Elżbieta
Płomińska Lucyna
Płomiński Jacek
Płoski Julian
Pływaczewski Zbigniew
Pobocha Alicja
Pobocha Mirosław
Poborczyk Leszek
Poboża Urszula
Poc Ignacy
Pociecha Barbara
Podbielski Apoloniusz
Podborożny Tadeusz
Podgórski Zygmunt
Podladowski Ryszard
Podlasińska Maria
Podlasiński Bernard
Podlasiński Krzysztof
Podlasiński Remigiusz
Podlaska Anna
Podlaski Kamil
Podlasko Janina
Podlewska Wiesława

Podłucki Remigiusz
Podobas Wiesław
Podolski Jarosław
Podsiadły Bonifacy
Podsiadły Szczepan
Pogoda Jan
Pogorzelska Danuta
Pogródka Wojciech
Pohoski Zygmunt
Pokorska Aniela
Pokropek Edward
Pokropek Małgorzata
Pokulniewicz Wiesława
Polaszyk Henryk
Politowski Krzysztof
Polubiec Iwona
Pomaski Jerzy
Pomierny Józef
Pomierny Stanisław
Pomijalski Krzysztof
Ponder Zdzisław
Ponomarów Alojzy
Ponomarów Krystyna
Popielarska Barbara
Popielarska Jolanta
Popielarz Wanda
Popis Bartłomiej
Popkowicz Grzegorz
Popkowicz Iwona
Popkowicz Maria
Popkowski Krzysztof
Popkowski Leon
Popkowski Marek
Popławska Ilona
Popławska Zofia
Popławski Henryk
Popławski Jacek
Popławski Jan
Popławski Szymon
Popowski Andrzej
Porczyk Andrzej
Porczyk Kazimierz
Porczyk Maria
Porębiak Halina
Portasiewicz Zbigniew
Porwit Małgorzata
Postrzech Jan
Pośpiech Władysław
Potempa Maciej
Potiechin Jerzy
Potocki Marek
Potocki Wojciech
Potuszyński Zbigniew
Powichrowski Janusz
Powróz Wojciech
Poznański Witalis

Pożaroszczyk Mieczysław
Praczuk Janina
Presko Adam
Presser Zbigniew
Preuss Maria
Preuss Ryszard
Prokopowicz Elżbieta
Prokopowicz Halina
Prokopowicz Irmina
Prokopowicz Jerzy
Pronczuk Janusz
Protekta Teresa
Prus Dariusz
Prus Małgorzata
Prus Tadeusz
Prusik Hanna
Prusinowska Barbara
Prusinowski Janusz
Pruski Juliusz
Przasnek Andrzej
Przedpełska-Pawlak Paulina
Przewalska Halina
Przewalska Katarzyna
Przewalski Kazimierz
Przeworska Marianna
Przeździecki Robert
Przybylski Jan
Przybylski Tadeusz
Przybyła Maciej
Przybyła Stefania
Przybyłowicz Janusz
Przybysz Andrzej
Przybysz Halina
Przybysz Marian
Przybyszewski Krzysztof
Przychocki Andrzej
Przychodzeń Marian
Przychodzki Andrzej
Przygoda Krzysztof
Przygoda Zbigniew
Przywara Jerzy
Przywuska Jolanta
Pstrzoch Grzegorz
Pszczółkowska Monika
Puacz Ryszard
Puchalski Józef
Puchalski Ryszard
Puchała Tadeusz
Puciłowska Katarzyna
Puciłowski Marcin
Puczyńska Elżbieta
Pudłowski Zbigniew
Pukas Paweł
Pukropek Wiesław
Pulkowska Alicja
Pulkowski Sławomir

Pulkowski Zbigniew
Pura Jacek
Purc Jan
Purzyński Wojciech
Puzewicz Włodzimierz
Pyrka Krzysztof
Pyskło Dariusz
Pyśkiewicz Sylwester
Pytkowski Janusz
Pytkowski Kazimierz
Pyziński Włodzimierz
Pyżykowski Władysław
Racki Zdzisław
Raczkiewicz Krystyna
Raczyńska Wiesława
Raczyński Andrzej
Raczyński Władysław
Radecka Teresa
Radecka-Drabek Jolanta
Radomski Robert
Radomski Tadeusz
Radomyska  Anna
Radomyski Mariusz
Radziejewski Jerzy
Radziejowski Tadeusz
Radzik Halina
Radzikowski Jerzy
Radzio Zbigniew
Radzki Andrzej
Radzymiński Krzysztof
Rafa Robert
Rafalski Bohdan
Rafał Krzysztof
Rajewski Stanisław
Rakowska Jadwiga
Rakowski Wojciech
Raniecki Andrzej
Rapacka Urszula
Rapacki Marek
Rasiński Emil
Rasiński Franciszek
Rasiński Waldemar
Rastawicka Władysława
Raszyńska Maria
Ratyński Józef
Raulinajtys Hanna
Rawska Kazimiera
Rąbel Janina
Rączkiewicz Jolanta
Rączy Tadeusz
Rebizant Andrzej
Reda Andrzej
Reda Anna
Redlicki Leszek
Redzynia Zygmunt
Referowska Anna

Regiński Michał
Reichert Henryk
Rekść-Raubo Andrzej
Rekść-Raubo Joanna
Relich Konstanty
Rembiejewski Adam
Remiszewski Stanisław
Remiszewski Jacek
Reniger Janina
Replińska Iwona
Reszka Krystyna
Rewski Janusz
Reych Michał
Rękawek Tadeusz
Robak Maria
Roczek Robert
Rodkiewicz Roman
Rodziewicz Wiesława
Rodzoch Paweł
Rogala Bohdan
Rogala Jan
Rogalczyk-Martusewicz 
Danuta
Rogalewicz Bronisław
Rogalski Marcin
Rogowski Jan
Rogowski Zbigniew
Rogozińska Krystyna
Rogoziński Tomasz
Rogólski Robert
Roguski Adam
Roguski Ryszard
Roguski Stanisław
Roguski Waldemar
Rojek Agnieszka
Rojek Krzysztof
Rokicki Wojciech
Rokosz Marek
Rokoszewska Maria
Romanik Alina
Romanowska Janina
Romańczyk Henryk
Romański Erazm
Romański Sławomir
Romuald Zygmunt
Ronisz Romuald
Rosa Stanisław
Rosiak Andrzej
Rosiak Ewa
Rosiak Urszula
Rosińska Teresa
Rosiński Józef
Rosiński Zbigniew
Rosiński Zdzisław
Rosłaniec Rafał
Rosłaniec Bogdan

Rosłaniec Lech
Rosłon Witold
Rosłoń Zofia
Rosłońska Grażyna
Rosochacki Andrzej
Rosołowicz Marek
Rosołowski Wojciech
Rossa Andrzej
Rostkowska-Covington 
Elżbieta
Rostkowski Mieczysław
Rostkowski Piotr s. Antoniego
Rostkowski Piotr s. Piotra
Rostkowski Witold
Roszczyk Lidia
Roszkowska Mariolla
Roszkowski Leon
Roś Barbara
Rothimel Zenon
Rowecki Stanisław
Rowińska Anna
Rowińska Barbara
Rowińska Bogumiła
Rowiński Janusz
Rozbicki Jacek
Rozum Jan
Róg Ryszard
Różyńska Janina
Rubeńczyk Grażyna
Rucińska-Zając Zyta
Rudak Stanisław
Rudaś Marcin
Rudaś Lech
Rudecka Małgorzata
Rudlicki Eugeniusz
Rudnicka Barbara
Rudnicki Jan
Rudnicki Robert
Rudnik Janusz
Rudowski Andrzej
Rudowski Jarosław
Rudy Krzysztof
Rudzińska Ewa
Rudziński Jan
Rudziński Waldemar
Rukat Halina
Rumiński Tadeusz
Runo Jerzy
Runowski Maciej
Rupciak Dariusz
Rupińska Grażyna
Rupińska Teresa
Rupiński Paweł
Rurkiewicz Zbigniew
Rusiniak Leszek
Rusinowicz Wiesław

Rusinowska Grażyna
Rusinowski Witold
Ruszczak Bogusław
Ruszczak Bogusława
Ruszkiewicz Wioletta
Rutkiewicz Edmund
Rutkowska Elżbieta
Rutkowska Gertruda
Rutkowski Ireneusz
Rutkowski Jan
Rutkowski Robert
Rybacka Stanisława
Rybak Jerzy
Rybczyński Aleksander
Rybczyński Marek
Rybicki Tomasz
Rybus Bogdan
Rybus Tadeusz
Rychlewski Krzysztof
Rychlik Marzena
Rychter Krzysztof
Rychwalska Małgorzata
Ryciak Bogusław
Rydian Leonarda
Rydz Emilia
Rydzewska Małgorzata
Rydzewska Maria
Rydzik Krzysztof
Rydzyński Robert
Rygol Krzysztof
Rykiel Sławomir
Rylska Izabella
Rylski Tomasz
Rymień Kazimierz
Ryniewicz Tymoteusz
Rynkiewicz Agnieszka
Rynkiewicz Marian
Rypczyński Kazimierz
Ryszewski Ryszard
Ryszkowski Andrzej
Rytel-Siłka Witosław
Rytka Jerzy
Rzeczycki Michał
Rzemek Piotr
Rzempołuch Ferdynand
Rzepecka Jolanta
Rzeplińska Beata
Rzewuski Jan
Saczawa Zdzisław
Saczuk Krystyna
Sadoch Jan
Sadokierski Jakub
Sadowska Danuta
Sadowski Jerzy
Sadowski Stanisław
Sadowski Władysław

Sadurek Renata
Sadurska Ewa
Saffarini Muhammed
Saganowski Tadeusz
Sajdakowski  Zdzisław
Sajnóg Leszek
Sak Bogusława
Saks Irena
Sala Anna
Salamon Janina
Salamon Małgorzata
Salamonowicz Piotr
Salamonowicz Waldemar
Salejew Mirosław
Salska Danuta
Salwa Józefa
Sałach Elżbieta
Sałach Hanna
Sałasiński Andrzej
Sameryt Sławomir
Sameryt Władysław
Samołówka Paweł
Samołówka Teresa
Sanek Jacek
Saniewski Roman
Sankowski Cezariusz
Sapiński Ireneusz
Sarach Ariadna
Sarnecki Roman
Sasim Stefan
Sasin Krzysztof
Satała Ireneusz
Saternus Piotr
Sawecka Danuta
Sawecki Grzegorz
Sawicka Ewa
Sawicka Zenobia
Sawicki Józef s. Józefa
Sawicki Józef s. Józefa i Ireny
Sawicki Józef s. Józefa i Zofii
Sawicki Kazimierz
Scheiner Małgorzata
Segno Barbara
Sekuła Barbara
Selenta Barbara
Selke Aneta
Semenowicz Wiesława
Sengus Jan
Sepetowski Waldemar
Serafin Bożenna
Seroczyński Marek
Seroczyński Zbigniew
Serżysko Wacław
Setkowicz Alicja
Seweryn Hanna
Seweryniak Sylwester
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Siatkowski Roman
Sibilski Stanisław
Sidorowicz Andrzej
Sidorowicz Jerzy
Sidorowicz Teresa
Sieczkiewicz Eligiusz
Sieczkowski Wojciech
Siedlecka Ewa
Siedlecka-Stencel Elżbieta
Siedlecki Ryszard
Siekierska Barbara
Siekierzyński Leszek
Sieklucki Edward
Sieklucki Janusz
Siemaszko Janusz
Siemiątkowska Teresa
Siemiątkowski Dariusz
Siemiątkowski Jerzy
Siemiątkowski Wiesław
Siemińska Barbara
Siemiński Stanisław
Sienkiewicz Henryk
Sienkiewicz Katarzyna
Sieński Wojciech
Sieradzan Roman
Sieradzki Robert
Siergiej Wit
Siergiejczyk Andrzej
Sierociński Longin
Sikora Helena
Sikorska Krystyna
Sikorski Antoni
Sikorski Bogdan
Sikorski Grzegorz
Sikorski Lech
Sikorski Tadeusz
Sikorski Witold
Siłakówna Irena
Simborowska Jolanta
Simborowski Zbigniew
Sincowa-Hirsch Galina
Sinoracki Leszek
Sińczuk Maria
Siodlarczyk Anna
Siodlarczyk Barbara
Siporski Andrzej
Sitek Kazimierz
Siuciński Zygmunt
Siudak Wojciech
Siudowski Marek
Siwak Franciszek
Siwek Stanisław
Siwicki Janusz
Skała Leszek
Skałecka Barbara
Skałecki Jan

Skałecki Janusz
Skałecki Władysław
Skanderowicz Zbigniew
Skatulska Ewa
Skatulska Maria
Skibicki Grzegorz
Skibiński Jan
Skibiński Jerzy
Skiciński Waldemar
Skiejka Marian
Skłodowska Anna
Skłodowski Stanisław
Skoczek Henryk
Skoczeń Mieczysław
Skolik Antoni
Skolik Marcjanna
Skolimowski Henryk
Skomorucha Danuta
Skoniecka Helena
Skorkowski Juliusz
Skorupka Marian
Skowronek Robert
Skowroński Ireneusz
Skowroński Marek
Skóra Aleksander
Skórczyński Aleksander
Skórnicki Marian
Skórnicki Stanisław
Skrobisz Krystyna
Skrzecz Marian
Skrzypczak Andrzej
Skrzypczak Zenon
Skrzypczyński Stanisław
Skrzypek Henryka
Skrzypińska Zofia
Skrzypkowski Jerzy
Skubiszewska Elżbieta
Skubiszewski Kazimierz
Skubiszewski Stanisław
Skulski Zygmunt
Skurłatowicz Henryk
Skurska Zofia
Skurzak Andrzej
Skurzak Teresa
Skuszyński Artur
Skwarczyńska Alicja
Skwarek Adela
Słabik Maria
Słabkowicz Wanda
Słapczyński Roman
Sławińska Ewa
Sławińska Maria
Słoniowska Anna
Słowik Irena
Słowik Jerzy
Słowik Joanna

Słubicka Barbara
Słupski Maciej
Smakosz Mariola
Smakosz Sławomir
Smalko Janusz
Smarda Ryszard
Smenda Piotr
Smolarek Dariusz
Smolarek Leszek
Smolińska Jadwiga
Smolski Bogdan
Smosarska Krystyna
Smulska Danuta
Smutkiewicz Jerzy
Smykiewicz Zenon
Snitko Alfreda
Sobański Włodzimierz
Sobczak Anna
Sobczak Danuta
Sobczak Krzysztof
Sobczak Ryszard
Sobczak Tadeusz
Sobczyk Hanna
Sobek Zofia
Sobiecki Benedykt
Sobieraj Sylwester
Sobieraj Tadeusz
Sobieszczański Stanisław
Sobieszczuk Barbara
Sobińska Hanna
Sobiszewski Rajmund
Sobkowicz Tomasz
Sobociński Wojciech
Sobolewski Lech
Sobolewski Waldemar
Sobota Aldona
Sobota Stanisław
Socha Ryszard
Socha Wacław
Socha Wiesław
Sochacka Żaklina
Socharski Wojciech
Socki Bogusław
Soczewko Jerzy
Sokolnicka Grażyna
Sokolnicki Janusz
Sokołow Włodzimierz
Sokołowska Halina
Sokołowski Bolesław
Sokołowski Czesław
Sokołowski Tomasz
Sokołowski Władysław
Sokół Halina
Sokół Jadwiga
Solanikow Stanisław
Solarek Lech

Solecki Bogdan
Solecki Tadeusz
Sollich Liliana
Sołdzień Andrzej
Sołomiński Tadeusz
Sosiński Henryk
Sosiński Paweł
Sosiński Sławomir
Sosiński Stefan
Sosnowska Elżbieta
Sosnowski Andrzej
Sosnowski Ignacy
Sosnowski Konstanty
Sosnowski Michał
Soszka Ewa
Soszyński Janusz
Soszyński Jerzy
Sośnicki Sławomir
Sowińska Feliksa
Sowiński Krzysztof
Sowiński Marian
Sowiński Zbigniew
Spilski Witold
Spoczyński Wojciech
Spryszyńska Stefania
Sroka Barbara
Stachowicz Ireneusz
Stachowicz Urszula
Stachura Andrzej
Stachura Anna
Stachura Wiesław
Stachurski Jerzy
Stachurski Tomasz
Stachyra Marek
Stalmach Stanisław
Stanejko Grażyna
Stanicki Marek
Stani-Dyszewska Marta
Staniewski  Marcin
Stanisławski Jacek
Stanisławski Marek
Stanisz Sylwester
Staniszewska Jolanta
Staniszewski Miron
Stankiewicz Mirosław
Stankiewicz Stanisław
Stanuch Włodzimierz
Stańczak Franciszek
Stańczak Józef
Stańczak Ryszard
Stańczak Zbigniew
Stańczyk Krystyna
Stańczyk Marek
Stańczyk Marianna
Stańczyk Mirosław
Stański Sławomir

Stapf Zdzisław
Staroń Władysław
Starosielec Zdzisław
Starościk Ryszard
Starzeński Jan
Stasiak Barbara
Stasiak Barbara Katarzyna
Stasiakiewicz Julian
Stasińska Halina
Staszczak Bolesław
Staszewska Julita
Staszkow Władysław
Staśkiewicz Adam
Staśkiewicz Andrzej
Staśkiewicz Teresa
Statkiewicz Janusz
Stawarski Andrzej
Stawecki Jan
Stawicka Alicja
Stawowski Jan Piotr
Stecka Władysława
Stefaniak Marek
Stefaniuk Stanisław
Stefańska Zofia
Stefański Jerzy
Stefański Marek
Stefański Mieczysław
Stefański Wacław
Stelmaszuk Zofia
Stencel Janusz
Stepnowski Ireneusz
Sternicki Paweł
Stewula Dariusz
Stępień Michał
Stępień Henryk
Stępień Janusz
Stępień Maria
Stępkowska Jolanta
Stępkowska Mirosława
Stępkowski Lech
Stępniak Aniela
Stępniak Zofia
Stiasny Marcin
Stobińska Katarzyna
Stocki Stanisław
Stocki Władysław
Stokowski Jarosław
Stolarczyk Wojciech
Stolarski Jacek
Stolarski Leszek
Stolarski Marek
Stpiczyński Andrzej
Straburzyński Igor
Stremski Ryszard
Strój Maciej
Stróżewski Eugeniusz

Strupiechowski Jan
Strusiński Paweł
Stryjecki Jerzy
Strzałkowska Barbara
Strzałkowski Antoni
Strzałkowski Ryszard
Strzelecka Jadwiga
Strzelecka Joanna
Strzemińska Maria
Strzemiński Sylwester
Strzemżalska Jadwiga
Strzeszewski Władysław
Strzeżek Bogdan
Studziński Jerzy
Stulczewski Arkadiusz
Stupiński Mieczysław
Stybrzyński Aleksander
Styczeń Włodzimierz
Styczyński Roman
Stykowski Andrzej
Styś Jan
Styś Zofia
Sucharska Janina
Sucharzewski Andrzej
Suchecka Zofia
Suchenek Janusz
Suchocka Maria
Suchocki Wojciech
Suchożebrski Zbysław
Sudakowski Bogdan
Sudor Maria
Sujak Maria
Sujecka Beata
Sulejewski Marceli
Sulich Zygmunt
Sulikowski Leon
Sułkowska  Jolanta
Sumik Felicja
Supeł Lucjan
Supernat Janusz
Supranowicz Zina
Surmański Edward
Surowiecki Marek
Suska Ryszard
Suska-Rykowska Wiesława 
Suski Marek
Suwalska Jolanta
Suwara Janusz
Suwiński Bolesław
Sycz Ryszard
Sydor Wojciech
Synaradzki Andrzej
Sypczuk Urszula
Sypniewski Marek
Sypowicz Wiesława
Szablak Elżbieta

Szablewski Włodzimierz
Szachowski Krzysztof
Szachowski Piotr
Szafranek Maria
Szafrańska Maria
Szafrański Andrzej
Szajewska Apolonia
Szajkowski Roman
Szakuro Andrzej
Szałkiewicz Mirosław
Szałkowska Ewa
Szałowski Andrzej
Szamocki Mieczysław
Szaniawski Kazimierz
Szaran Jan
Szatkiewicz Jerzy
Szatkowski Jacek
Szczakowski Mieczysław
Szczawik Kazimierz
Szczeliński Jacek
Szczepanik Sylwia
Szczepankiewicz Jerzy
Szczepankiewicz Małgorzata
Szczepańska Barbara
Szczepańska Alina
Szczepańska Edyta
Szczepańska Hanna
Szczepański Jerzy
Szczepański Ryszard
Szczepański Zbigniew 
s. Czesława
Szczepański Zbigniew 
s Stanisława
Szczepocka Ewa
Szczepocki Jarosław
Szczesiul Roman
Szcześniak Janusz
Szcześniewska Krystyna
Szczęsny Jacek
Szczęsny Robert
Szczuchniak Dariusz
Szczucki Arkadiusz
Szczudlińska Danuta
Szczuka Jan
Szczygielski Bolesław
Szczygielski Kazimierz
Szczygielski Mirosław
Szczygieł Jacek
Szczypek Janina
Szczypior Józef
Szczypiorski Bogdan
Szczypkowska Zofia
Szejbak Feliks
Szeląg Aleksander
Szeląg Andrzej
Szeląg Janina

Szeląg Krzysztof
Szelągowska Bogumiła
Szelest Dariusz
Szeliga Ryszard
Szeliga Ryszarda
Szemraj Monika
Szepietowski Krzysztof
Szereda Bożena
Szestawicki Henryk
Szkolik Piotr
Szlaga Edward
Szlagiewicz Konstanty
Szlendak Wacława
Szmidt Elżbieta
Szmidt Robert
Szmorliński Mirosław
Szmurłło Andrzej
Szmurło Adam
Szmurło Zbigniew
Sznajder Edward
Szonert Dorota
Szonert Leszek
Szost Jolanta
Szostak  Jakub
Szostak Elżbieta
Szpakowski Tadeusz
Szparecki Marek
Szpilarski Jacek
Szpindler Wacław
Szpotańska Irena
Szprot Zbigniew
Szram Grażyna
Sztafa Wacław
Sztajerwald Andrzej
Sztajerwald Anna
Sztajnert Jacek
Sztejman Jerzy
Sztolc Halina
Szubzda Jan
Szuchta Janusz
Szucki Krzysztof
Szufladowicz Ryszard
Szulc Marek
Szulc Marek Jacek
Szulczewska-Kukla Alicja
Szulejewska Henryka
Szulim Marek
Szulkowski Dariusz
Szumańska Krystyna
Szumielewicz Wiesława
Szumny Włodzimierz
Szumowski Jerzy
Szumowski Stanisław
Szuper Jan
Szuszkiewicz Barbara
Szuszman Barbara
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Szuszman Bogdan
Szuszman Irena
Szuszman Jan
Szuszman Katarzyna
Szwankowski Andrzej
Szwarcz Lech
Szwed Krystyna
Szwed Mirosława
Szwedziuk Jarosław
Szwelnis Władysław
Szwerlikowski Tomasz
Szychowska Lidia
Szychowski Mirosław
Szymanek Ewa
Szymanek Kazimierz
Szymanek Mirosław
Szymaniak Barbara
Szymanowski Tomasz
Szymańska Agnieszka
Szymańska Anna
Szymańska Grażyna
Szymańska Hanna
Szymańska Janina
Szymańska Krystyna
Szymańska Lucjanna
Szymańska Stefania
Szymański Dariusz
Szymański Józef
Szymański Leszek
Szymański Marek
Szymański Mariusz
Szymański Tadeusz 
s. Aleksandra
Szymański Tadeusz 
s. Stanisława
Szymański Tadeusz 
s. Władysława
Szymański Tomasz
Szymański Zbigniew
Szymborska Elżbieta
Szymborski Stanisław
Szymczak Mirosław
Szymczak Alicja
Szymczak Stefania
Szymczewski Janusz
Szymczuk Marek
Szymkiewicz Leon
Szymkowski Mieczysław
Szymkowski Tomasz
Szymońska Lubomira
Szynkiewicz Andrzej
Szyszko Irmina
Ścibor Tomasz
Śledziewska Grażyna
Śledziński Zygmunt
Ślepowrońska Ludomiła

Ślepowroński Wiesław
Śleszyńska Barbara
Śleszyński Aleksander
Ślęzak Marianna
Ślimakowski Jan
Śliwonik Anna
Śliwowski Wacław
Ślusarz Jolanta
Ślusarz Marek
Śmiech Andrzej
Śmiechowska Maria
Śmiechowski Jerzy
Śniadecki Bolesław
Śniecikowski Przemysław
Śnieżek Marek
Śnieżyński Roman
Średnicka Alicja
Środzińska Zofia
Świątek Andrzej
Świątek Wiesław
Świątkowski Leonard
Świderska Ewa
Świderski Arkadiusz
Świdnicki Józef
Świdnicki Marian
Świerk Adam
Świetlikowski Robert
Świeżewski Romuald
Święcicka Ewa
Święcka Klara
Święcki Marian
Święś Kazimierz
Świętochowski Janusz
Świnoga Kazimierz
Śwircz Piotr
Świstowski Adam
Śwital Urszula
Świtek Jolanta
Świtkowska Grażyna
Świtkowski Roman
Taczalski Mieczyław
Talman Bogusław
Tamioła Danuta
Tański Jacek
Tański Witold
Tarczyńska Jolanta
Tarkowska Stefania
Tarkowski Ryszard
Tarnogórski Antoni
Tatara Hanna
Tatol Grzegorz
Tchórzewski Jarosław
Tejchman Elżbieta
Tejchman Tomasz
Teperek Stanisława
Terciak Irena

Terentiew Paweł
Terkiewicz Czesław
Tiereszko Alina
Tiereszko Stanisław
Tkaczyk Andrzej
Tkaczyk Jan
Tkaczyk Julianna
Tkaczyk Ludwika
Tkaczyk Wacław
Tlaga Elżbieta
Toczyska Wanda
Tokaj Urszula
Tolpkowska Stanisława
Tomajer Mieczysław
Tomala Eugeniusz
Tomaszewska Daniela
Tomaszewska Janina
Tomaszewska Julitta
Tomaszewska Marta
Tomaszewski Adam
Tomaszewski Andrzej
Tomaszewski Marek
Tomaszewski Włodzimierz
Tomczykowski Marek
Tomczykowski Ryszard
Tondera Jacek
Toniszewski Jacek
Traczyk Alicja
Traczyk Artur
Trandziuk Kazimierz
Trawicka Janina
Trawińska Urszula
Trawińska Krystyna
Trawiński Jacek
Trąbicki Sławomir
Trąbicki Tadeusz
Trębicki Błażej
Tritszlowa Felicja
Troicki Andrzej
Trojanowska Jadwiga
Trojanowski Paweł
Troszczyńska Halina
Troszczyński Ryszard
Trościanko Irena
Truszkiewicz Władysław
Truszkowski Andrzej
Trybe Ida
Trylska Danuta
Trzaskowska Bogumiła
Trzciński Andrzej
Trzciński Artur
Trzeciak Krystyna
Trzeszczyński Mieczysław
Trześniewska-Szwalska 
Elżbieta
Trzewikowski Kazimierz

Trzęsowski Zygmunt
Tuchowski Mariusz
Tuchowski Ryszard
Tujko Czesław
Tujko Krzysztof
Tulik Paweł
Tulik Piotr
Tulikowska Maria
Tulikowski Krzysztof
Tulikowski Wacław
Tupalski  Jacek
Turba Lesław
Turek Marlena
Turemka Waldemar
Turyk Anna
Turzyński Marek
Tuszyńska Teresa
Tuszyński Tadeusz
Twardowska Grażyna
Tyborowski Kazimierz
Tychoński Krzysztof
Tyliński Stefan
Tyll Janusz
Tymendorf Tadeusz
Tymińska Krystyna
Tymiński Jerzy
Tymiński Tadeusz
Tyszkiewicz Janusz
Tytz Władysław
Tywonek Stanisław
Uchowicz Jan
Ufnal Stanisław
Ujec Henryk
Uklańska  Agnieszka
Uliasz Bolesław
Umecka Krystyna
Urban Ryszard
Urbanek Maria
Urbaniak Ryszard
Urbanowicz Artur
Urbanowicz Krzysztof
Urbańska Janina
Urbański Henryk
Urbański Janusz
Urbański Stanisław
Urbański Zbigniew
Urbas Andrzej
Uryga Katarzyna
Urzyński Adam
Usakiewicz Magdalena
Uss Józef
Uściłowska Maria
Utracka Alicja
Utracki Aleksander
Violoncellista Andrzej
Winek Tadeusz

Winiarek Halina
Winiarek Ryszard
Winkowska Teresa
Winnicki Artur
Winosławska Maria
Winowiecki Jerzy
Wisiorowski Waldemar
Wisła Andrzej
Wisła Krystyna
Wiśniewska Aleksandra
Wiśniewska Małgorzata
Wiśniewska Amelia
Wiśniewska Elżbieta
Wiśniewska Eugenia
Wiśniewska Hanna
Wiśniewska Iwona
Wiśniewska Joanna
Wiśniewska Katarzyna
Wiśniewska Olga
Wiśniewska Teresa
Wiśniewska Wanda
Wiśniewski Andrzej
Wiśniewski Bogdan
Wiśniewski Henryk
Wiśniewski Janusz
Wiśniewski Jerzy
Wiśniewski Marek
Wiśniewski Mieczysław
Witczak Czesław
Witczak Hanna
Witczak Janusz
Witek Marek
Witek Maria
Witko Stanisław
Witkowska Lucyna
Witkowska Natalia
Witkowska Stanisława
Witkowski Bogusław
Witkowski Marian
Witkowski Stanisław
Wituski Dariusz
Witwicki Zbigniew
Władyszewski Ryszard
Włoczkowski Andrzej
Włodaków Edmund
Włodaków Marek
Włodarczyk Bogumił
Włodarczyk Katarzyna
Włodarczyk Bernard
Włodarczyk Feliks
Włodarczyk Grzegorz
Włodarczyk Jadwiga
Włodarek Wiesława
Włodarski Dariusz
Włodarski Jacek
Włodek Waldemar

Włodkowski Juliusz
Włostowski Dariusz
Włostowski Jerzy
Włudarski Jan
Wnenk Ewa
Wnenk Tomasz
Wnuk Stanisława
Wocial Henryk
Wocial Ignacy
Wodecki Marian
Wodzyński Marek
Wojan Kazimierz
Wojciechowska Elżbieta
Wojciechowska Teresa
Wojciechowski Antoni
Wojciechowski Artur
Wojciechowski Jan
Wojciechowski Stefan
Wojciechowski Tomasz
Wojcieszek Stanisława
Wojciuk Stanisław
Wojczuk Andrzej
Wojda Aleksander
Wojda Janusz
Wojdacka Aniela
Wojdak Grzegorz
Wojdak Katarzyna
Wojdas Marek
Wojdasiewicz Zbigniew
Wojeńska Krystyna
Wojeński Jan
Wojewoda Dariusz
Wojna Grażyna
Wojnarowicz Jerzy
Wojnowska Janina
Wojtas Tadeusz
Wojtasik Janusz
Wojtaszek Marianna
Wojtczak Irena
Wojtczak Janusz
Wojtczak Stefan
Wojtecki Franciszek
Wojtowicz Marek
Wojtulewicz Stefan
Wojtun Mirosław
Wojtyra Krystyna
Wojtyra Marianna
Wolska Ewa
Wolski Edward
Wolski Eugeniusz
Wolski Henryk
Wolski Tadeusz
Woluntarski Sławomir
Wołłodko Zygmunt
Wołodko Daniel
Wołodko Walter

Wołowski Longin
Woroszczuk Zbigniew
Woźniacka Zofia
Woźniak Jacek s. Janusza
Woźniak Jacek s. Wojciecha
Woźniak Jarosław
Woźniak Rafał
Woźniak Elżbieta
Woźniak Janina
Woźniak Krzysztof
Woźniak Maciej
Woźniak Marek
Woźniak Maria
Woźniak Teresa
Woźniak Tomasz
Woźniak Waldemar
Woźnica Ryszard
Woźnicki Jacek
Wódkiewicz Arkadiusz
Wójcicka Elżbieta
Wójcicki Adam
Wójcik Andrzej
Wójcik Anna
Wójcik Jacek
Wójcik Jan
Wójcik Janusz
Wójcik Jerzy
Wójcik Zbigniew
Wójcik Zbigniew s. Mariana
Wójtowicz Maciej
Wójtowicz Magdalena
Wrocławski Kazimierz
Wrona Stefania
Wronkowski Zbigniew
Wronowska Bożena
Wronowska Teresa
Wrońska Helena
Wróbel Bolesław
Wróbel Franciszek
Wróbel Krzysztof
Wróbel Wiktor
Wróblewska Aleksandra
Wróblewska Anna
Wróblewski Antoni
Wróblewski Grzegorz
Wróblewski Jan
Wróblewski Marek
Wrzaszcz Wanda
Wrzesińska Barbara
Wrzesiński Leszek
Wrzesiński Robert
Wrzosek Adam
Wrzosek Jan Krzysztof
Wrzosek Krystyna
Wrzosek-Halewska Alina
Wrzosek-Węgrzyn Wanda

Wrzyszcz Krystyna
Wudarska Barbara
Wudarski Stanisław
Wychowańska Aleksandra
Wyczółkowski Leszek
Wydrzycka Katarzyna
Wygoda Tomasz
Wygrys Wojciech
Wykowska Elżbieta
Wyleziński Piotr
Wyleżyński Maciej
Wypart Henryk
Wypych Krystyna
Wypych Mieczysław
Wypych Waldemar
Wypych Wiesław
Wyrąbkiewicz Andrzej
Wyrębowski Andrzej
Wyrkowski  Damian
Wyrzykowska-Kozik Irena
Wyrzykowski Henryk
Wysocka Hanna
Wysocka Krystyna
Wysocka Maria
Wysocki Adam
Wysocki Andrzej
Wysocki Bogdan
Wysopolska-Modzelewska 
Krystyna
Wyszkiewicz Irena
Wyszkiewicz Marian
Wyszogrodzki Czesław
Wyszomirska Teresa
Wyszomirska Aldona
Wyszomirski Marcin
Wyszomirski Antoni
Wyszomirski Marian
Wyszyńska Bożenna
Wyszyński Michał
Wyszyński Mieczysław
Wytrwalski Krzysztof
Zabielska Cecylia
Zaboklicki Zenon
Zabrodzka Maria
Zabrodzki Bolesław
Zabrzycki Stanisław
Zabrzyjewski Piotr
Zachwiej Bogumiła
Zaczek Halina
Zadrożny Bronisław
Zagożdżon Marian
Zagórny Tomasz
Zagórski Tadeusz
Zagrzejewska Krystyna
Zahorowicz Maria
Zając Blandyna
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Zając Helena
Zając Janusz
Zajączkowski Marek
Zajkowski Ludwik
Zaklewski Józef
Zakolska Janina
Zakrzewska Elżbieta
Zakrzewska Danuta
Zakrzewska Halina
Zakrzewska Irena
Zakrzewska Jolanta
Zakrzewska Krystyna
Zakrzewska Maria
Zakrzewski Andrzej
Zakrzewski Krzysztof
Zakrzewski Tadeusz
Zakrzewski Walenty
Zaleska Krystyna
Zaleski Jan
Zaleski Stefan
Zaleski Sylwester
Zalewska Anna
Zalewska Józefa
Zalewska Maria
Zalewska Wanda
Zalewska-Leszczyc Marta
Zalewski Andrzej
Zalewski Krzysztof
Zalewski Paweł
Zaliński Jan
Zamarja Andrzej
Zamarja Marek
Zambrzycka Marianna
Zambrzycki  Piotr
Zamojski Dariusz
Zamrij Paweł
Zamulski Marian
Zaniewski Andrzej
Zapalska Katarzyna
Zapendowska Hanna
Zaperty Cezary
Zaraś Bożena
Zaremba Bożena
Zarychta Renata
Zarzycki Stanisław
Zarzycki Zbigniew
Zasada Ryszard
Zasempa Edward
Zasowski Waldemar
Zasowski Władysław
Zawada Elżbieta
Zawadziński Krzysztof
Zawadzki Antoni
Zawadzki Jerzy
Zawadzki Marek
Zawadzki Zbigniew

Zawadzki Zbysław
Zawadzki Zenon
Zawiliński Seweryn
Zawistowicz Jadwiga
Zawistowski Marek
Zawistowski Tadeusz
Zawisza Henryk
Zawisza Jacek
Zawodna Zofia
Zawodnik Ireneusz
Zbarski Jan
Zbieć Janusz
Zbieć Zdzisław
Zborowski Andrzej
Zdanowicz Janusz
Zdanowicz Krystyna
Zdoliński Andrzej
Zdroik Kazimierz
Zdrojewski Paweł
Zdun Michał
Zduniak Andrzej
Zduńczyk Bernard
Zduńczyk Michał
Zdziarski Edward
Zdziech Andrzej
Zejgler Michał
Zembrowski Andrzej
Zębalski  Edward
Zgierski Michał
Zgódka Eugenia
Zielińska Ewa
Zielińska Wiesława
Zielińska Zofia
Zieliński Henryk
Zieliński Ireneusz
Zieliński Jacek
Zieliński Janusz s. Edmunda
Zieliński Janusz s. Wiktora
Zieliński Józef
Zieliński Kazimierz
Zieliński Marek
Zieliński Piotr
Zieliński Stefan
Zieliński Tadeusz
Zielkie Władysława
Zielnik Andrzej
Ziemacki Bogdan
Ziemak Krystyna
Ziemak Marek
Ziemba Krzysztof
Ziembicki Edward
Ziemiecka Anna
Zienkiewicz Andrzej
Ziętek Tadeusz
Zimakowska Ludwika
Zimoląg Wojciech

Ziobro Jan
Zioła Wiesław
Ziółek Irena
Ziółek Stanisław
Ziółkowska Anna
Ziółkowski Aleksander
Ziółkowski Stefan
Złotkiewicz Tadeusz
Zołociński Tomasz
Zubczewski Stefan
Zubczyński Leszek
Zubkow Jadwiga
Zuterek Mirosław
Zwierzyński Jerzy
Zwoliński Zbigniew
Zych Alicja
Zych Krystyna
Zygierewicz Władysław
Zygierewicz Wojciech
Zygmunt Marian
Zygmunt Romuald
Żabicki Marian
Żabik Wacław
Żabiński Edward
Żaboklicki Krzysztof
Żak Włodzimierz
Żakiewicz Andrzej
Żakowska Gabriela
Żardecki Wiesław
Żarnoch Elżbieta
Żarski Andrzej
Żawrocki Mariusz
Żebrowski Józef
Żelazowski Artur
Żero Jolanta
Żero Konstancja
Żero Tadeusz
Żmijewski Andrzej
Żochowska Krystyna
Żółciński Waldemar
Żółkiewska-Kotowska Janina
Żórawska Antonina
Żuchowski Mieczysław
Żuk Jolanta
Żukowska Halina
Żukowska Janina
Żukowski Czesław
Żukowski Józef
Żukowski Tadeusz
Żulewska Katarzyna
Żuławnik Zygmunt
Żurawiński Krzysztof
Żurawska Halina
Żurawska Katarzyna
Żurawska Grażyna
Żurawska Marianna

Żurawski Kazimierz
Żurek Andrzej
Żurkiewicz Adam
Żurowski Tadeusz
Żyliński Stefan
Żyłajtys-Migda Grażyna
Żywczyński Wojciech

Powyższy wykaz nie obejmuje 
aktualnych pracowników 
WPG S.A. 
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Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. (Warsaw Surveying Company) cele-
brates the sixtieth anniversary of its establishment. But one cannot write about this 
capital-based company without going back to the beginnings of the city surveying and 
cartography, i.e. the 17th century. The oldest surviving street map of Warsaw dates 
from 1641 and it was drawn up by Israel Hoppe. Hoppe’s picture of Warsaw is far from 
precision and cartographic perfection but it shows accurately buildings and division of 
the city into individual properties in the times of the Crown Seym of 1641. A register 
produced by Jan Otrębusz in 1643 is the first list of Warsaw properties, indicating both 
areas of individual plots of land and their owners. At that time the city population was 
almost 20,000 but at the beginning of the 20th century the population reached almost 
700,000. Development of the capital would not be possible without more and more ac-
curate maps and plans required to build new street quarters and sewers, set up jurydy-
kas (villages right outside a royal city or enclaves within it), or for military purposes.

In the 18th and 19th centuries several monumental works of the Polish cartogra-
phy were produced. In 1762 Ricaud de Tirregaille drew his street map commissioned by 
Paving Commission, on the basis of detailed surveys made by Jakub Fontana, a royal ar-
chitect of King Stanisław August Poniatowski. A street map drawn by Gustav von Rauch 
in 1796 used colours to distinguish wooden and brick/stone buildings, whereas the 
street map of the capital produced in 1809 by Joseph Bach was the first to assign num-
bers to individual buildings and distinguish individual street surfaces. Later the numbe-
ring of individual buildings turned into mortgage deed numbers.

Maps drawn in the period of 1822-59 by the Corps of Military Engineers illus-
trate the spatial development of the city in a superb manner. On the basis of hand-ma-
de maps drawn to the scale of 1:1200 and 1:2400 every several years a 9-sheet street 
map scale 1:4200/4800 was published, showing, among other things, types of buil-
dings, ownership divisions, mortgage deed numbers and topographic profile. It’s worth 
remembering that the first photomap of Warsaw was made from a balloon hovering 
200 fathoms above the ground back in 1853.

C
onstruction of the water supply and wastewater network had a significant im-
pact on development of geodesy and cartography in the capital. In the 80-ties 
of the 19th century the city commissioned William Lindley, a well-known Bri-
tish engineer to design and build a water supply and wastewater system. The 

work was managed by two sons of Lindley: William Heerlein and Joseph. Implemen-
tation of such a large project required land surveying to be carried out. To this end in 
1882 Surveying Department was established in the Municipal Office. The surveying 
work was done on an unprecedented scale, starting from creation of a triangulation 
network. The geodesic reference points fixed at that time: the central point of the lo-
cal network and the reference point for the vertical network have been in use in the 
capital ever since. In 1896 the Department was renamed Surveying Office and in 1917 
it was merged with Technical Department of the Municipal Office because the scope 
of the work went far beyond the network construction needs. By 1915 eight thousand 
sheets of maps had been drawn to various scales (1:200 to 1:25 000). 

WPG S.A.: 60 Years 
in Operation

In the period of 1900 till the end of the 30-ties the population of the city doubled 
(1.289 million recorded in 1939) and its territory grew almost fourfold (up to 188 sq. 
km). Consequently, the demand for cartographic materials and surveys increased sub-
stantially, and new kinds of studies and papers were produced. In 1925 an ownership 
map of individual properties located in the capital was drawn and in 1926 first aerial 
photographs of the city were taken on glass plates 13 x 18 cm. In 1935 a company called 
Fotolot produced the first aeronautical photomap. Just before the start of the World 
War II Warsaw Surveying Office employed over 260 people. 

Warsaw land surveyors contributed to the capital defence campaign in 1939 
and sal vaging the municipal street map archive resources. They experienced terrors of 
the war and many of them perished. After the liberation they took part in re-launching 
of the state surveying service. As early as in 1944, when only the right-bank part of the 
capital was free, they performed geodesic tasks commissioned by the public admini-
stration and organised the Surveying Department. The cartographic materials which 
survived the war were moved from the burnt building of the Department, located at 
#14, Nowy Świat Street, to the building at #2 which has become the head office of War-
saw surveying service ever since. Following the fusion of the Department and the Capi-
tal Reconstruction Office (BOS, the latter was in operation in the period of 1945 to 51) 
the sur veyors participated actively in all the work connected with reconstruction and 
extension of Warsaw: from reconstruction of the Old Town to new socialist invest-
ments.

B
uilding on historic expertise and experience of the surveyors, on 23 March 1950 
Municipal Surveying Company was established. A year later it was transformed 
into Warsaw Surveying Company (Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 
WPG). The company was subordinate to municipal administration structures and 

took over the tasks performed initially by BOS (which had been liquidated) along with 
a part of BOS staff. In that period of time the public authorities liquidated private busi-
nesses and replaced them with large state-owned enterprises. Those changes resulted 
from the adopted political and economic solutions. One could either quit working in the 
surveying service altogether or move to a state-owned enterprise. For the following se-
veral dozen years WPG performed tasks commissioned by the municipal  administration, 
construction and design enterprises, or individuals. In the socialist period WPG was prac-
tically the only company carrying out cartographic and geodesic tasks within the bounda-
ries of the capital city. In the initial period of time the tasks were connected mainly with 
reconstruction of Warsaw, later they resulted mainly from new investment projects. 

Our engineers worked at all largest construction sites in the capital: from the Pa-
lace of Culture and Science, to new housing estates (Tarchomin, Bródno, Ursynów), to 
production plants and transport routes (Łazienkowska Route, Central Railway Station, 
the underground). We have established the horizontal and vertical network for the city. 
We provided technical services for the cadastre-keeping purposes and were responsi-
ble for the municipal street map archive. Moreover, our employees developed many or-
ganisational and technological solutions which have found application in other national 
organisations. In the peak period of its operations WPG employed 1143 people (1980).  

T
he political and economic breakthrough which took place in Poland in the period 
following year 1989, brought about radical changes in geodesy. Thousands of pri-
vate companies replaced huge state-owned enterprises in our country. In quite 
a short period of time a true service market developed, accompanied by a pre-

viously unknown competition which had to be faced. In 1995 WPG was trans formed 
into a joint-stock company and its employees became the company shareholders. In 
spite of a difficult situation caused by a prolonged transformation period and a fierce 
competition our company has managed to keep the leading position in the market. We 
have adjusted to new market conditions, modernised the company, and obtained ISO 
certificates which guarantee a high quality of both the outputs of the design/imple-
mentation process, and geodesic, cartographic, photogrammetric and GIS studies.
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Das Unternehmen Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. (Warschauer Geo-
däsieunternehmen) feiert dieses Jahr das Jubiläum des 60-jährigen Bestehens. Wenn 
man über diese Firma aus der polnischen Hauptstadt berichtet, muss auch auf die An-
fänge der Vermessung und der Kartografie in der Stadt, d.h. auf das 17. Jahrhundert ein-
gegangen werden. Der älteste erhaltene Plan Warschaus geht auf das Jahr 1641 zurück. 
Sein Autor war Israel Hoppe. Die weit von der Präzision und der kartografischen Perfek-
tion entfernte Zeichnung Warschaus von Hoppe zeigt jedoch genau die Bebauung und 
die Unterteilung der Stadt in Grundstücke in der Zeit um den Ständetag Sejm Koronny 
von 1641. Aus dem Jahre 1643 stammt wiederum ein von Jan Otrębusz angefertigtes 
Register, ein erstes Verzeichnis der Warschauer Grundstücke, in dem neben der Grund-
fläche auch die Grundstückseigentümer aufgeführt waren. Die Stadt zählte zu jenem 
Zeitpunkt fast 20.000 Einwohner. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg die Einwohn-
erzahl schon auf nahezu 700.000. Die Entwicklung der Hauptstadt wäre ohne immer 
präzisere Karten und Pläne, die man beim Bauen neuer Straßenblocks und Kanäle, bei 
der Errichtung neuer Juridiken und zu militärischen Zwecken benötigte, nicht möglich 
gewesen.

Das 18. und das 19. Jahrhundert brachten einige unvergängliche Werke der pol-
nischen Kartografie hervor. Aus dem Jahre 1762 stammt der Stadtplan von Ricaud de 
Tirregaille, angefertigt im Auftrag der sog. Pflasterkommission (Komisja Brukowa) an-
hand genauer Vermessungen von Jakub Fontana, dem Architekten von König Stanisław 
August Poniatowski. In seinem Plan von 1796 verwendete Gustav von Rauch unter-
schiedliche Farben, um gemauerte Häuser von denen in Holzkonstruktion zu untersche-
iden. Auf der von Joseph Bach 1809 gefertigten Karte der Hauptstadt wurden erstmals 
Gebäude mit Hausnummern gekennzeichnet und die verschiedenen Straßenbeläge 
unterschiedlich markiert. Die Hausnummerierung verwandelte sich dann in hypotheka-
rische Nummern.

Die räumliche Entwicklung der Stadt wird von Karten der Militäringenieure aus 
den Jahren 1822-59 hervorragend wiedergegeben. Auf der Basis handschriftlicher Pläne 
im Maßstab von 1:1200 und 1:2400 wurde alle paar Jahre ein aus 9 Blättern bestehen-
der Stadtplan im Maßstab 1:4200/4800 herausgegeben, auf dem u.a. die Bebauung-
sart, die Eigentumsverhältnisse, die hypothekarischen Nummern und das Geländere-
lief eingezeichnet waren. Erwähnenswert ist, dass bereits im Jahre 1853 dank Bildern 
aus einem Ballon in der Höhe von 200 Klafter über dem Boden ein erster Fotoplan War-
schaus hergestellt wurde.

E
inen nicht geringen Einfluss auf die Entwicklung der hauptstädtischen Geodäsie 
und Kartografie hatte der Bau des Wasserversorgungs- und Abwasserentsor-
gungsnetzes. In den 80er Jahren des 19. Jh. beauftragte die Stadt den bekannten 
britischen Ingenieur William Lindley damit, ein Wasser- und Abwasserleitung-

snetz zu entwerfen und zu bauen. Die Arbeiten wurden von Lindleys Söhnen, William 
Heerlein und Joseph, geleitet. Für die Umsetzung eines derart großen Vorhabens war 
die Durchführung geodätischer Untersuchungen erforderlich. Im Jahre 1882 wurde zu 
diesem Zweck in der Stadtverwaltung das Vermessungsamt (Wydział Mierniczy) ge-

N
owadays WPG S.A. can be numbered among the largest and most experienced 
surveying companies in Poland. The core business of the company focuses on the 
following segments: engineering, topography, and GIS. WPG S.A. provides com-
prehensive geodesic surveying for investment projects, develops maps for design 

and legal purposes, and monitors building structures, examining their deformations and 
displacements. In recent years our experts provided complex services required for con-
struction of suspension bridges in Warsaw (Świętokrzyski and Siekierkowski bridges) and 
Gdańsk (Jana Pawła II bridge), Warsaw University Library, numerous shopping centres and 
office buildings developed in the capital, as well as transport routes all over the country 
(from ring roads to expressways, to motorways).

We can be numbered among leading suppliers of studies to the national geode-
sic service as far as the Topographic Database (TBD) is concerned, and we have deve-
loped a large portion of the solutions applied in that database. Around 20% of the en-
tire TBD has been created by our employees. Studies focusing on GIS are an inherent 
component of the products we offer. Has developed a data management model for the 
municipal infrastructure, spatial development plans and cadastre. We have created to-
ols which can be used for shaping and developing that infrastructure. We are in the pro-
cess of producing spatial databases for Warsaw and Masovia Province. 

For several years we have been offering laser scanning services. We have em-
ployed this modern surveying technique on many occasions to catalogue architectural as-
sets, both modern (Złote Tarasy shopping mall) and historic ones (Łazienki Królewskie).

O
ur clientele consists of public organisations of significance and important pri-
vate players. The key ones include: Office of the President of the Republic of Po-
land, Office of the Seym of the Republic of Poland, Head Office of Geodesy and 
Cartography, Agency for Agriculture Restructuring and Modernisation, Office 

of the Capital City of Warsaw and its companies; as well as the largest players opera-
ting on the construction market, e.g.: Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Budimex- 
-Dromex or Warbud.

In the past 10 years Warsaw Geodesic Company has transformed into an inter-
disciplinary business which successfully combines the functions performed by a land 
sur veyor and a construction engineer, or an architect and an urban planner, and, at the 
same time, fosters its geodesic traditions.

Management Board of WPG S.A.

WPG S.A. feiert  
60 Jahre
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gründet. Die Vermessungsarbeiten wurden in einem noch nie dagewesenen Maßstab 
betrieben, wobei den Ausgangspunkt hier das Anlegen eines Triangulationsnetzes bil-
dete. Die auf diese Weise angeordneten zentralen Vermessungspunkte, d.h. der Lage- 
und der Höhenfestpunkt, gelten für die Hauptstadt bis heute. Im Jahre 1896 wurde das 
Vermessungsamt zunächst in Vermessungsbüro umbenannt, bevor es 1917 zu einem 
Teil des Technischen Amtes der Stadtverwaltung wurde, weil der Umfang seiner Aufga-
ben mittlerweile weit über die Errichtung des Netzes hinausging. Bis 1915 wurden ins-
gesamt 8.000 Kartenblätter in verschiedenen Maßstäben (1:200-1:25 000) erstellt.

Im Zeitraum zwischen 1900 bis Ende der 30er Jahren verdoppelte sich die Ein-
wohnerzahl der Stadt (auf 1,289 Mio. im Jahre 1939), während sich deren Fläche sogar 
nahezu vervierfachte (auf 188 km2). Beträchtlich erhöhte sich demzufolge der Bedarf an 
kartografischem Material und an Vermessungen. Es kamen auch Karten neuen Typs auf 
den Markt. 1925 entstand eine Eigentumskarte der hauptstädtischen Immobilien. 1926 
wurden erstmals luftgestützte Stadtbilder auf fotografischer Glasplatte 13 x 18 cm wie-
dergegeben. 1935 erarbeitete die Firma Fotolot einen ersten luftgestützten Fotoplan. 
Kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges waren in dem Warschauer Vermessungs-
büro über 260 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Warschauer Vermesser hatten 1939 ihren Anteil an der Verteidigung der 
Hauptstadt und der Rettung des Stadtkartenarchivs. Sie erfuhren Grausamkeiten des 
Krieges, viele von ihnen wurden getötet. Nach der Befreiung waren sie maßgeblich an 
der Wiedereinrichtung des staatlichen Vermessungsdienstes beteiligt. Bereits 1944, 
als zunächst nur der östlich der Weichsel gelegene Stadtteil Warschaus befreit war, be-
gannen sie dort, vermessungstechnische Aufgaben im Auftrag der Verwaltung auszu-
führen und das Vermessungsamt zu organisieren. Das erhalten gebliebene Kartenma-
terial wurde von der verbrannten Geschäftsstelle in ul. Nowy Świat 14 in das Haus mit 
der Nummer 2 verlegt, das von da an mit der Warschauer Geodäsie untrennbar verbun-
den ist. Nachdem das Amt in die Strukturen des in den Jahren 1945-51 tätigen Büros für 
Wiederaufbau der Hauptstadt (BOS) integriert wurde, nahmen die Geodäten an allen 
Vorhaben zum Wiederaufbau und Ausbau Warschaus aktiv teil: vom Wiederaufbau der 
Altstadt bis hin zu neuen, nunmehr sozialistisch geprägten Investitionen.

A
uf der Basis dieser ereignisreichen Traditionen und Erfahrungen von Geodäten 
wurde am 23. März 1950 das Städtische Geodäsieunternehmen gegründet, das 
ein Jahr später in Warschauer Geodäsieunternehmen (WPG) umbenannt wur-
de. Die Einrichtung war der Stadtverwaltung unterstellt und übernahm die Auf-

gaben des abgeschafften BOS und damit auch einen Teil der dort beschäftigten Mit-
arbeiter. In jener Zeit waren die Machthaber bemüht, private Firmen zu liquidieren und 
stattdessen große staatliche Unternehmen zu schaffen. Diese Veränderungen resultier-
ten aus dem eingeschlagenen politischen und wirtschaftlichen Weg. Man konnte ent-
weder die Arbeit in der Vermessungsbranche aufgeben, oder aber in einem staatlichen 
Unternehmer arbeiten.

Über weitere Dekaden war WPG mit der Ausführung von Aufgaben für die kom-
munale Verwaltung und Aufträgen für Bauunternehmen, Planungsbüros und Privatper-
sonen beschäftigt. In der Zeit des sozialistischen Staatsaufbaus war WPG praktisch das 
einzige Unternehmen, das in Warschau kartografische und geodätische Leistungen an-
bot. Anfangs waren diese in erster Linie mit dem Wiederaufbau der polnischen Haupt-
stadt, später – mit neuen Investitionen verbunden.

Unsere Geodäten arbeiteten auf allen größeren Baustellen Warschaus: vom 
Palast der Kultur und Wissenschaft und neuen Wohnsiedlungen (Tarchomin, Bródno, 
Ursynów) bis hin zu Fabriken und Verkehrswegen (Łazienkowska-Trasse, Zentralbahn-
hof, U-Bahn). Wir haben das Trilaterations- und das Höhennetz der Stadt angelegt. Wir 
waren für die technische Betreuung des Katasters zuständig und für die Unterhaltung 
des Stadtkartenarchivs verantwortlich. Unsere Mitarbeiter waren auch Autoren vieler 
Lösungen im Bereich Organisation und Technologie, die anschließend in anderen polni-
schen Einrichtungen zum Einsatz kamen. In der Blütezeit (1980) waren bei WPG 1143 
Personen beschäftigt.

D
er politische und wirtschaftliche Wandel in Polen nach 1989 brachte grundle-
gende Veränderungen auch im Bereich Geodäsie. Anstelle großer staatlicher 
Unternehmen kamen private Unternehmen, die zu Tausenden im Lande zu ent-
stehen begannen. In kurzer Zeit bildete sich ein regelrechter Dienstleistung-

smarkt und eine bis dato unbekannte Konkurrenz, der man standhalten musste, heraus. 
Im Jahre 1995 hat sich WPG in eine Mitarbeiter-Aktiengesellschaft verwandelt. Trotz 
der schwierigen Situation auf Grund des langwierigen Transformationsprozesses und 
des harten Wettbewerbs ist es unserer Firma gelungen, die führende Position auf dem 
Markt zu behalten. Wir haben die Firma modernisiert, sie an neue Rahmenbedingun-
gen angepasst und ISO-Zertifikate erworben, die hohe Qualität der Produkte bei der 
Planung und Ausführung und der Leistungen im Bereich Vermessung, Kartografie, Pho-
togrammetrie und GIS bescheinigen.

H
eute ist die Gesellschaft WPG S.A. eine der größten und erfahrensten Vermes-
sungsfirmen in Polen. Die Leistungen des Unternehmens konzentrieren sich auf 
den Hauptbereichen ingenieurtechnische und industrienahe Vermessung, To-
pografie und GIS. WPG S.A. bietet allseitige vermessungstechnische Betreuung 

von Investitionsvorhaben, Erstellung von Karten zu Projekt- und rechtlichen Zwecken 
und Monitoring von Bauobjekten durch Messung ihrer Verformungen und Bewegun-
gen. In den letzten Jahren betreuten unsere Fachleute den Bau von Hängebrücken in 
Warschau (Świętokrzyski- und Siekierkowski-Brücke) und Danzig (Jan-Paweł-II-Brücke), 
der Bibliothek der Warschauer Universität, zahlreicher Einkaufszentren und Büroge-
bäude in der Hauptstadt sowie vieler Verkehrswege in ganz Polen (von Ortsumgehun-
gen bis hin zu Schnellstraßen und Autobahnen).

Wir gehören zu den führenden Lieferanten von Materialien für den staatlichen 
Vermessungsdienst im Bereich der topografischen Datenbank und waren maßgeblich 
an der Schaffung der dort angewandten Lösungen beteiligt. Rund 20% des gesamten 
topografischen Datensatzes stammt aus der Hand unserer Mitarbeiter. Unser Angebot 
umfasst auch Leistungen im Bereich der Geodaten. WPG erarbeitete ein Modell der 
Verwaltung dieser Daten für die städtische Infrastruktur, für Flächennutzungspläne und 
Kataster. Wir schufen Instrumente zur Gestaltung und zur Weiterentwicklung dieser In-
frastruktur. Gegenwärtig sind wir dabei, die Geodatensätze für Warschau und die Woje-
wodschaft Masowien zu erstellen. 

Seit einigen Jahren haben wir Laserscanning im Angebot. Diese moderne Ver-
messungsmethode haben wir mehrmals bei Bestandsaufnahmen von Architektur-
objekten verwendet, und das sowohl bei modernen Bauten (Einkaufscenter Złote Tara-
sy) als auch bei Denkmälern (Łazienki Królewskie).

Z
u unseren Kunden gehören bedeutende Institutionen und führende Unterneh-
men. Dazu zählen die Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen, die Kanzlei des 
Sejm, das Hauptamt für Vermessung und Kartografie, die Agentur für Umstruk-
turierung und Modernisierung der Landwirtschaft, die Stadtverwaltung War-

schau und deren kommunale Gesellschaften sowie die größten Firmen der Baubranche 
wie z.B. Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Budimex-Dromex oder Warbud.

Im Verlaufe der letzten 10 Jahre hat sich das Warschauer Geodäsieunterneh-
men in eine interdisziplinäre Firma verwandelt, die die Funktionen des Vermessers mit 
denen des Bauingenieurs, des Architekten und des Städtebauers in sich erfolgreich zu 
ver einen versteht, ohne sich jedoch dabei von ihrem geodätischen Ursprung zu weit zu 
entfernen.

Der Vorstand der WPG S.A.
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Bаршавское Геодезическое предприятие (Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne S.A.) празднует в этом году свой 60-тилетний юбилей. Однако не-
возможно писать об этом столичном предприятии, не возвращаясь к временам, 
когда геодезическая съёмка и составление карт города только начинались, то 
есть к семнадцатому столетию. Старейшая сохранившаяся карта города Вар-
шавы датируется 1641 годом, ее автором был Израиль Гоппе. Далеко не точное 
и картографически отнюдь не совершенное представление Варшавы данное 
Гоппе показывает однако аккуратно застройку и деление города на недвижи-
мости в период Коронного сейма 1641 г. Затем в 1643 г. Ян Отрембуш составил 
регистр, который является первым списком варшавских недвижимостей, где 
кроме площади земельных участков указываются также имена их владельцев. 
Город насчитывал в то время почти 20 тыс. жителей, но в начале XX столетия на-
селение города достигло почти 700 тыс. Развитие столицы было бы невозмож-
ным без все более подробных карт и планов необходимых для строительства 
новых кварталов города, канализационных коллекторов, образования юриди-
ков (поселков в пригородах королевского города или анклавов в его пределах) 
и для военных целей.

XVIII и XIX век принесли несколько монументальных работ польской карто-
графии. В 1762 году Рико де Тирегай составил карту города по заказу Комиссии по 
мощению улиц на основе подробных измерений произведенных Якубом Фонта-
ной, архитектором короля Станислава Августа Понятовского. На карте составлен-
ной Густавом фон Раушом в 1796 году используются разные краски, чтобы разли-
чить деревянные и кирпичные или каменные постройки, a на карте столицы из 
1809 года начерченной Джозефом Бахом впервые постройки обозначаются но-
мерами и различаются покрытия мостовых разного рода. Нумерация домов пре-
вратилась позже в ипотечные номера.

Пространственное развитие города прекрасно иллюстрируется картами 
составленными в период 1822-59 Корпусом Военных инженеров. На основе руко-
писных планов составленных в масштабе 1:1200 и 1:2400 каждые несколько лет 
издавалась карта города из 9 листов в масштабе 1:4200/4800, указывающая, кро-
ме прочего: тип застройки, владельцев отдельных земельных участков, ипотеч-
ные номера и топографический профиль местности. Здесь стоит упомянуть, что 
уже в 1853 году составлено первый фотоплан Варшавы из воздушного шара с вы-
соты 200 сажней.

H
емаловажное влияние на развитие столичной геодезии и картографии 
имело строительство системы водоснабжения и канализации. В 80-тых 
годах XIX столетия город поручил известному британскому инженеру 
Уиллиаму Линдлею спроектировать и построить систему водоснабже-

ния и канализации. Работами руководили два сыновья Линдлея – Уиллиам Хир-
лайн и Джозеф. Осуществление столь грандиозного проекта требовало про-
изведения геодезической съемки. С этой целью в 1882 году в муниципалитете 
было образовано Отделение Землемерной съемки. Работы по съемке прово-

дились в беспрецедентных масштабах, начиная с создания триангуляционной 
сети. Геодезические исходные точки определенные в то время – центральная 
точка местной основы и исходная точка высотной основы – используются в сто-
лице до сих пор. В 1896 году Отделение было переименовано в Бюро Землемер-
ной съемки, a в 1917 г. оно слилось с Техническим отделением муниципалитета, 
так как объем работ выходил далеко за пределы нужд связанных со строитель-
ством сети. До 1915 г. было составлено 8 тысяч листов карт в разных масштабах 
(1:200-1:25 000). 

B
период с 1900 года до конца 30-тых годов население города удвоилось 
(1,289 миллионов в 1939 г.), a его территория увеличилась почти в четы-
ре раза (до 188 кв. км). Поэтому значительно вырос спрос на картографи-
ческие материалы и съемку, появились также разработки нового типа. 

В 1925 году была составлена карта собственности столичных недвижимостей, 
в 1926 году были сделаны первые аэроснимки города на стеклянных пластинках 
13 x 18 см. В 1935 г. компания «Фотолот» подготовила первый фотоплан на осно-
ве аэроснимков. Перед самим началом второй мировой войны в столичном Бюро 
Землемерной съемки работало свыше 260 человек. 

Варшавские геодезисты принимали участие в защите столицы в 1939 году 
и помогали спасать архив городских карт. Они испытали ужасы войны, многие из 
них погибли. После освобождения они участвовали в воссоздании государствен-
ной геодезической службы. Уже в 1944 г., хотя тогда освобождена была только 
правобережная часть столицы, они выполняли геодезические задачи по заказу 
администрации и организовали Отделение Землемерной съемки. Сохранившие-
ся картографические материалы были перенесены из сожженного офиса Отделе-
ния при ул. Новы Свят 14 в здание под номером 2, которое с тех пор неразрывно 
связано со столичной геодезией. После включения Отделения в структуры Бюро 
восстановления столицы (БВС), которое действовало в период 1945-51, геодезис-
ты принимали активное участие во всех работах связанных с восстановлением 
и ростом Варшавы: с воссоздания Старого города по новые, уже социалистичес-
кие, инвестиции.

H
а основе этой богатой традиции и опыта геодезистов 23 марта 1950 г. 
было образовано Городсвое Геодезическое предприятие, которое год 
спустя превратилось в Варшавское Геодезическое предприятие (WPG). 
Предприятие подчинялось городской администрации и переняло зада-

чи ликвидированного БВС, а заодно также часть персонала работающего в БВС. 
В тот период власти ликвидировали частные фирмы и создавали крупные госу-
дарственные предприятия. Эти изменения вытекали из принятых политических 
и экономических решений. Можно было или уйти с работы в области геодезии, 
или работать в государственном предприятии. 

В течение следующих нескольких десятков лет WPG занималось выпол-
нением заказов поступающих от городской администрации, строительных 
и проектных предприятий, а также граждан. В годы социалистического строя 
WPG было практически единственной фирмой выполняющей картографичес-
кие и геодезические задачи в пределах Варшавы. На первых порах эти задачи 
были связаны главным образом с восстановлением столицы, затем – с новыми 
инвестициями. 

Наши геодезисты работали на всех крупнейших стройках столицы: 
с Дворца культуры и науки по новые жилые микрорайоны (Тархомин, Брудно, 
Урсынув), заводы и транспортные магистрали (Лазенковская трасса, Централь-
ный вокзал, метро). Мы создали сеть плановой и высотной основы города. Мы 
обеспечивали техническое обслуживание кадастра и отвечали за архив город-
ских карт. Наши сотрудники разработали многие организационные и техноло-
гические решения, которые нашли применение в других предприятиях страны. 
В пиковый период в WPG работало 1143 человека (1980 г.).  

60        WPG S.A. 
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H
олитический и экономический прорыв, который имел место в Польше 
после 1989 г., имел следствием решительные изменения также в облас-
ти геодезии. Вместо крупных государственных предприятий в стране об-
разовались тысячи частных фирм. За короткое время появился настоящий 

рынок услуг и неизвестная раньше конкурентная борьба, в которой необходимо 
было преуспеть. В 1995 г. WPG преобразовалось в акционерное общество, пайщи-
ками которого стали его сотрудники. Несмотря на сложную ситуацию связанную 
с продолжительным процессом преобразований и острой конкурентной борь-
бой наша фирма смогла сохранить за собой позицию лидера на рынке. Мы под-
строились к новым условиям, модернизировали наше предприятие, получили 
сертификаты ISO (МОС), гарантирующие высокое качество продуктов в области 
проектирования, выполнения работ, а также геодезических, картографических, 
фотограмметрических разработок и разработок по Системе Географической ин-
формации (GIS).

C
егодня  WPG S.A. является одной из крупнейших и наиболее опытных гео-
дезических фирм в Польше. Основная деятельнсть предприятия сосре-
доточивается на следующих сегментах: инженерно-промышленная гео-
дезия, топография, Система Географической информации (GIS). WPG S.A. 

проводит комплексное геодезическое обслуживание инвестиций, разрабатывает 
карты в проектных и юридических целях, занимается мониторингом строитель-
ных сооружений, исследуя их на предмет деформаций и сдвигов. В последние 
годы наши специалисты обслуживали стройки висячих мостов в Варшаве (Свен-
токжиски, Секерковски) и Гданьске (Яна Павла Второго), Библиотеки Варшавско-
го университета, многих торговых  центров и административных зданий, которые 
строились в столице, а также транспортных путей по всей стране (с окружных до-
рог и автомагистралей по автострады).

Мы являемся одним из ведущих поставщиков разработок для государс-
твенной геодезической службы по топографическим базам данных (ТБД) и, 
в большой степени, автором используемых в них решений. Около 20% всех ТБД 
это работа наших сотрудников. Неотъемлемой частью нашей оферты являются 
разработки по Системе Географической информации. WPG выработало модель 
управления данными для городской инфраструктуры с учетом потребностей свя-
занных с генеральными планами пространственного благоустройства террито-
рии и кадастра. Мы создали инструменты пригодные для формирования и раз-
вития этой инфраструктуры. Мы как раз готовим базы пространственных данных 
для Варшавы и мазовецкого воеводства. 

Уже несколько лет предлагаем услуги лазерного сканирования. Мы мно-
гократно использовали этот современный метод геодезической съемки с целью 
составления каталога архитектурных построек, как современных (торговый ком-
плекс Злоте тарасы), так и исторического значения (Королевские лазенки).

H
ашими клиентами являются важные учреждения и крупные фирмы. Среди 
наших главных клиентов можно назвать: Канцелярия Президента Респуб-
лики Польша, Канцелярия Сейма Республики Польша, Главное управление 
геодезии и картографии, Агентство по реструктуризации и модерниза-

ции сельского хозяйства, Столичное Городское управление г. Варшавы и его ком-
пании; а также крупнейшие фирмы действующие на строительном рынке, напр.: 
Хочтиф Польска, Мостосталь Варшава, Будимекс-Дромекс или Варбуд.

За посдеднее десятилетие Варшавское Геодезическое предприятие пре-
вратилось в междисциплинарную фирму, которая успешно интегрирует функции 
инженера-геодезиста и инженера-строителя, архитектора и городского плани-
ровщика, не отмежеваясь однако от своих геодезических корней.

Правление WPG S.A.
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