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Pokłosiem XVI konferencji 
PTIP są nie tylko kolejne ze-
szyty „Roczników Geomaty-
ki”, ale i rezolucja zawierająca 
m.in. postulat nowelizacji pra-
wa oraz opracowania rządowej 
strategii w zakresie geoinfor-
macji. Profesor Jerzy Gaździcki, 
którego 75. urodziny świętowa-
liśmy podczas sesji jubileuszo-
wej, ponownie został wybrany 
na prezesa towarzystwa.

KATARZYNA  
PAKUŁA-KWIECIŃSKA

K onferencje Polskiego Towarzystwa 
Informacji Przestrzennej to impre-
zy przeznaczone dla interdyscy-

plinarnego kręgu osób zainteresowanych 
geoinformacją oraz systemami informacji 
przestrzennej. W tym roku spośród 14 za-
planowanych sesji nie odbyły się warszta-
ty poświęcone systemowi Geoportal, gdyż 
nowo powołany główny geodeta kraju nie 
wyraził na nie zgody. Za udane należy 
natomiast uznać warsztaty „Przepisy im-
plementacyjne INSPIRE” (szerzej pisze 
o nich dr Elżbieta Bielecka na stronach 
obok). Pozostałe sesje poświęcone były 
takiej tematyce, jak: analizy przestrzen-
ne, technologie geomatyczne, metodyka 
geoinformacji, morskie i rzeczne systemy 
informacji przestrzennej, zastosowania 
geoinformacji oraz integracja i harmoni-
zacja baz danych przestrzennych. 

To ostatnie zagadnienie staje się już pa-
lącym problemem. Szybko rośnie liczba 
graczy na rynku geoinformacyjnym, za-
soby danych stają się coraz bogatsze i co-
raz więcej użytkowników mogłoby z nich 
korzystać. Mogłoby, gdyby wszyscy posłu-
giwali się tymi samymi danymi refrencyj-
nymi (z zasobu geodezyjnego) i standar-
dami do budowania baz tematycznych. 
Niestety, tak nie jest: nadal dane cywilne 
nie „pasują” do wojskowych, hydrologicz-
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STRATEGIA 
I PRAWO

ne do sozologicznych itd. Może krokiem 
naprzód będzie projekt celowy, którym 
kieruje dr Joanna Bac-Bronowicz i któ-
rego pierwsze wyniki prezentowano już 
podczas konferencji? Imprezę zamknęła 
sesja referatowa połączona z zebraniem 
Sekcji Geoinformatyki Komitetu Geode-
zji PAN. 

Warto jeszcze wspomnieć, że zapro-
szenie do udziału w konferencji oraz 
w „spotkaniu po latach” otrzymali by-
li pracownicy Centrum Informatyczne-
go Geodezji i Kartografii, samodzielnego 
ośrodka badawczo-rozwojowego utworzo-
nego w 1974 roku, którym kierował pod 
względem naukowym prof. Gaździcki. 
Interdyscyplinarna kadra CIGIK liczyła 
blisko 40 osób o ośmiu różnych specjal-
nościach. Przybyli prawie wszyscy, a spot-
kanie w atmosferze zjazdu koleżeńskiego 
udało się nadzwyczajnie.

W alne Zebranie Wyborcze 
PTIP zdecydowało, że zarząd 
będzie działał w dotychcza-

sowym składzie, a prezesem na kolejne 
3 lata nadal będzie prof. Jerzy Gaździc-
ki. Profesor bez wątpienia jest jednym 
z największych autorytetów w dziedzi-
nie geodezji w Polsce oraz twórcą pol-

REZOLUCJA XVI KONFERENCJI „GEOINFORMACJA W POLSCE”
Uczestnicy XVI Konferencji „Geoinformacja w Polsce”, reprezentujący interdyscyplinar-
ne środowisko specjalistów w dziedzinie geoinformacji, stwierdzają, że istniejący stan 
prawny w tej dziedzinie oraz związane z nim struktury organizacyjne opóźniają zrów-
noważony rozwój Polski, utrudniając funkcjonowanie administracji publicznej, realizo-
wanie inwestycji infrastrukturalnych, kształtowanie społeczeństwa informacyjnego oraz 
korzystanie ze współpracy i pomocy w ramach Unii Europejskiej. Środowisko nasze 
od dawna domaga się nowelizacji prawa, odpowiadającej potrzebom kraju oraz 
zharmonizowanej z prawem wspólnotowym, m.in. z dyrektywą INSPIRE. Za szczegól-
nie pilną uważamy nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Istotnym kro-
kiem zmierzającym do naprawienia istniejącego stanu rzeczy powinno być opraco-
wanie rządowej strategii w zakresie geoinformacji, co było już przedmiotem rezolucji 
podjętej przez nasze środowisko w roku ubiegłym i skierowanej do ministra transportu 
i budownictwa. Ponieważ w okresie minionego roku następowało dalsze stopniowe 
pogarszanie się sytuacji, zwracamy się ponownie do kompetentnych władz państwo-
wych z apelem o pilne podjęcie stosownych działań naprawczych. Upoważniamy 
prezesa Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej do przekazania niniejszej re-
zolucji ministrowi budownictwa, głównemu geodecie kraju oraz przewodniczącemu 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

skiej szkoły geomatyki (szerzej jego syl-
wetkę  prezentujemy na s. 51-52).

Omawiając osiągnięcia towarzystwa, 
profesor podkreślił fakt, że PTIP jest  
członkiem Open Geospatial Consortium 
(OGC) reprezentującym nasz kraj. Towa-
rzystwo jako organizacja pozarządowa 
wyraża niezależną opinię środowiska 
związanego z geoinformacją zarówno 
na forum międzynarodowym, jak i kra-
jowym. Wyrazem działalności PTIP jest 
m.in. organizowanie konferencji, prowa-
dzenie witryny internetowej (zawierają-
cej np. leksykon geomatyczny) oraz wyda-
wanie czasopisma naukowego „Roczniki 
Geomatyki”, które tylko w tym roku obej-
mie blisko 1200 stron druku. 

Uczestnicy konferencji PTIP tradycyj-
nie już zabierają głos w sprawach naj-
ważniejszych dla geoinformacji. Tego-
roczną rezolucję prezentujemy w ramce 
poniżej. 

FO
T.

 M
A

RE
K 

PU
D

ŁO



IMPREZY

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 11 (138) LISTOPAD 2006

49

XVI Konferencja PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce” zorganizowana pod            hasłem „Polskie Dni INSPIRE 2006”, Warszawa, 4-6 października

INSPIRE: PRZEPISY 
IMPLEMENTACYJNE

CZYM JEST INSPIRE
Inicjatywa INSPIRE (Infra-
structure for Spatial Informa-
tion in Europe) zmierza do 
dostarczenia użytkownikom 
zintegrowanych usług geoinformacyjnych 
m.in. w zakresie wyszukiwania, pozyskiwa-
nia, wizualizacji i łączenia informacji oraz 
dokonywania analiz przestrzennych i cza-
sowych. W celu zapewnienia szerokiego 
dostępu do danych i usług niezbędne są 
odpowiednie ustalenia obejmujące: polity-
kę udostępniania danych, strukturę organi-
zacyjną zapewniającą koordynację prac 
i funkcjonowanie infrastruktury, dane i tech-
nologie, standardowe mechanizmy prze-
kazu, mechanizmy finansowe oraz zasoby 
ludzkie. Zintegrowane usługi geoinformacyj-
ne realizowane będą w sieci baz danych 
powiązanych wspólnymi standardami i pro-
tokołami.

ELŻBIETA BIELECKA

S esja była zorganizowana i prowa-
dzona przez utworzoną w ramach 
PTIP Komisję ds. Przepisów Im-

plementacyjnych INSPIRE, której celem 
jest wspieranie rozwoju infrastruktur in-
formacji przestrzennej (SDI) w Polsce i – 
poprzez swoich członków – wpływanie 
na kształt europejskiej infrastruktury 
danych przestrzennych (ESDI). Przyję-
te kierunki działalności komisji są na-
stępujące: 
wymiana informacji i doświadczeń 

w zakresie projektowania i funkcjono-
wania SDI,
wpływanie na rozwój SDI w Polsce 

przez przekazywanie aktualnych wiado-
mości o pracach nad INSPIRE,
wspieranie rozwoju SDI w Polsce na 

różnych poziomach,
kształtowanie właściwej opinii o do-

robku Polski w zakresie geoinformacji,
upowszechnianie wiedzy o INSPI-

RE,
udzielanie konsultacji w zakresie te-

matyki komisji.
Warto zaznaczyć, że Polska aktyw-

nie uczestniczy w pracach zarówno nad 
projektem dyrektywy INSPIRE, jak i nad 
przepisami implementacyjnymi. W pra-
cach zespołu ekspertów przygotowują-
cych tekst dyrektywy brali udział Adam 
Linsenbarth, dyrektor IGiK, oraz Jerzy 
Gaździcki, przewodniczący PTIP. 

Chęć włączenia się do prac nad prze-
pisami implementacyjnymi zadekla-
rowało wiele europejskich instytu-
cji oraz organizacji pozarządowych 

Podczas XVI konferencji PTIP, która odbyła się w ramach Polskich 
Dni INSPIRE 2006, zorganizowano specjalną sesję warsztatową 
poświęconą przepisom implementacyjnym INSPIRE. Uczestnicy 
sesji zapoznali się z przebiegiem prac legislacyjnych dotyczących 
dyrektywy INSPIRE oraz stanem prac nad przepisami implemen-
tacyjnymi niezbędnymi do jej wdrożenia. 

(LMO – Legally Mandated Organiza-
tions oraz SDIC – Spatial Data Interest 
Communities). W sumie zarejestrowano 
169 SDIC oraz 102 LMO, w tym odpo-
wiednio 4 i 3 z Polski. Ze zgłoszonych 
przez SDIC i LMO ekspertów w drodze 
konkursu wyłoniono 76 osób do pra-
cy w 6 zespołach roboczych. Polskę re-
prezentuje obecnie dwoje ekspertów 
(dr Ewa Wysocka i dr Marek Baranow-
ski) zgłoszonych przez SDIC utworzony 
przez PTIP i obejmujący 13 polskich in-
stytucji. Warto dodać, że ich praca ma 
w dużej mierze charakter społeczny.

Program warsztatów obejmował 
przedstawienie stanu prac nad dyrekty-
wą INSPIRE przez Ewę Surmę z Mini-
sterstwa Budownictwa oraz omówienie 
i przedyskutowanie postępu prac w po-
szczególnych zespołach ds. przepisów 
implementacyjnych INSPIRE. Dr Wysoc-
ka zaprezentowała tematykę dotyczącą 
metadanych, współużytkowania danych 
i usług oraz monitorowania i raportowa-
nia, a dr Baranowski zreferował zagad-
nienia dotyczące specyfikacji danych 
oraz usług sieciowych.

STAN PRAC  
NAD DYREKTYWĄ INSPIRE

Proces legislacyjny związany z dy-
rektywą INSPIRE rozpoczął się 23 lip-
ca 2004 roku, kiedy to Komisja Europej-
ska (KE) przekazała projekt dyrektywy 
do Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 
Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z obo-
wiązującym prawem dyrektywa musi 
zostać zaakceptowana w trybie współ-
decyzji tych dwóch organów Wspólno-
ty. W Radzie UE projekt był rozpatrywa-
ny w Grupie Roboczej ds. Środowiska, 

natomiast w Parlamencie Europejskim 
– w Komisji Ochrony Środowiska Natu-
ralnego, Zdrowia Publicznego i Ochro-
ny Żywności (ENVI). Po ponad siedmio-
miesięcznym okresie opracowywania 
wspólnego stanowiska 10 lutego 2006 r. 
KE przekazała do Parlamentu Europej-
skiego oraz do Rady UE komunikat doty-
czący proponowanych zmian w projek-
cie dyrektywy INSPIRE. W komunikacie 
tym zawarto uwagi dotyczące zarówno 
wspólnego stanowiska Rady, jak i po-
prawek zgłoszonych w trakcie pierw-
szego czytania przez Parlament. Komi-
sja zaakceptowała większość poprawek 
wniesionych przez Parlament. Nie uda-
ło się natomiast wypracować konsensu-
su odnośnie takich zagadnień, jak po-
prawa dostępności i interoperacyjności 
danych przestrzennych. Zdaniem Ko-
misji zaproponowane rozwiązania mo-
głyby skutkować raczej ograniczeniem 
niż zwiększeniem dostępności do da-
nych przestrzennych. Inne niepokojące 
Komisję kwestie dotyczyły zbyt uciąż-
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liwych procedur w zakresie przyjmo-
wania przepisów w ramach komitologii 
i niedostatecznych gwarancji, że przepi-
sy te zostaną w pełni wdrożone w pań-
stwach członkowskich. Drugie czytanie 
dyrektywy w PE odbyło się 12 czerw-
ca 2006 roku, wszystkie 36 poprawek 
zgłoszonych przez KE przyjęto jedno-
głośnie.

ZESPÓŁ ds. METADANYCH
Liczący 11 osób Zespół ds. Metada-

nych pracuje pod kierunkiem Mar-
cela Reuversa z Holandii. Głównym 
zadaniem zespołu jest opracowanie eu-
ropejskiego profilu metadanych, który 
będzie bazował na standardach ISO/
CEN TC 287, specyfikacjach technicz-
nych OGC oraz rozwiązaniach opraco-
wanych i sprawdzonych w ramach in-
nych projektów (m.in.: EU-geoportal, 
GMES, SDIGER). Postanowiono także 
wykorzystać już istniejące zasoby meta-
danych zebrane w wyniku ankietyzacji 
internetowej. Podsumowaniem prac ze-
społu będą cztery dokumenty:
wymagania dotyczące zdefiniowa-

nia „Przepisów implementacyjnych IN-
SPIRE odnośnie metadanych”,
 wymagania odnośnie zakresu 

i struktury metadanych – podsumowa-
nie ankietyzacji internetowej,
projekt, a następnie końcowa wersja 

przepisów implementacyjnych dla me-
tadanych, wyszukiwania, wykorzysta-
nia i oceny zbiorów danych i usług oraz 
zasady rozszerzania zbioru metadanych 
o specjalistyczne dane tematyczne.

Projekt przepisów implementacyjnych 
dla metadanych będzie zawierał: inter-
pretację terminów i ich definicje, zesta-
wienie elementów metadanych INSPIRE, 
zestawienie wykorzystanych standar-
dów i norm, definicje i kody dla warstw 
przestrzennych INSPIRE. Konsultacja 
z SDIC oraz LMO została zaplanowana 
na październik-grudzień 2006 r. 

ZESPÓŁ  
ds. SPECYFIKACJI DANYCH

Pracami Zespołu ds. Specyfikacji Da-
nych, w skład którego wchodzą 23 oso-
by, kieruje Clemens Portele z Niemiec. 
W 2006 r. zespół powinien opracować: 
zakres i definicje danych tematycz-

nych zapisanych w aneksach I, II i III dy-
rektywy INSPIRE (maj 2006 r.),
model koncepcyjny (pierwszy raport 

roboczy – czerwiec 2006 r.),
metodologię specyfikacji danych 

(pierwszy raport roboczy – listopad 
2006 r.),

zasady wdrożeniowe dotyczące wy-
miany danych przestrzennych (pierwszy 
raport roboczy – listopad 2006 r.).

Jak widać, priorytetowym zadaniem 
zespołu jest opracowanie metodologii 
oraz stworzenie podstaw do specyfi-
kacji danych. Stwierdzono, że istnie-
ją duże różnice w modelach danych 
stosowanych przez poszczególne kra-
je i organizacje. Głównym celem w naj-
bliższym okresie nie będzie więc peł-
ne ujednolicenie modeli danych, lecz 
„harmonizacja” poprzez interoperacyj-
ność realizowaną dzięki usługom. Moż-
liwość harmonizacji będzie analizowa-
na na poziomie:
 schematów poprzez zastosowanie 

wspólnych schematów aplikacyjnych, 
niezależnych od modelu danych,
danych (np. uzgadnianie styków ob-

szarów graniczących),
produktu (np. integracja na pozio-

mie map rastrowych dostarczanych 
przez WMS).

Warto wyjaśnić, że harmonizacja da-
nych w ramach INSPIRE oznacza, że 
wszystkie kraje stosują wspólne syste-
my odniesień przestrzennych, model 
danych, system klasyfikacji itd. Inter-
operacyjność danych oznacza nato-
miast, że każdy kraj rozbudowuje wła-
sną infrastrukturę geoinformacyjną,  

a jednocześnie wdraża system pozwa-
lający na wymianę danych pomiędzy 
państwami (np. poprzez transformację 
lub konwersję).

ZESPÓŁ  
ds. USŁUG SIECIOWYCH

Jean Jacques Serrano z Francji kie-
ruje pracami 15-osobowego Zespołu 
ds. Usług Sieciowych. Jego zadaniem 
jest zdefiniowanie funkcjonalnej i nie-
funkcjonalnej architektury INSPIRE 
w celu zapewnienia następujących 
usług sieciowych:
przesyłania danych (pobieranie lub 

wysyłanie danych przestrzennych); 
wyszukiwania danych (wyszuki-

wanie zbiorów danych przestrzennych 
i usług na podstawie zawartości odpo-
wiadających im metadanych);
przeglądania danych (w wersji mi-

nimum wyświetlanie, nawigowanie, po-
większanie, przesuwanie lub nakłada-
nie zbiorów danych przestrzennych oraz 
wyświetlanie legendy i innych istotnych 
informacji z metadanych); 
 transformacji danych przestrzen-

nych, 
 odwoływania się do danych prze-

strzennych.
Usługi będą dostępne poprzez EU-geo-

portal, a zatem w celu zapewnienia in-

HARMONOGRAM WDRAŻANIA INSPIRE  
2007/2008
Przyjęcie przepisów implementacyjnych dla tworzenia i aktualizacji metadanych, usług 
sieciowych, monitorowania i sprawozdawczości oraz określających prawa instytucji 
i ciał wspólnotowych w zakresie dostępu do danych przestrzennych i ich użytkowania
2009 
Przyjęcie przepisów implementacyjnych dla użytkowania zbiorów danych i usług 
przez stronę trzecią oraz specyfikacji dla wymiany danych objętych aneksem I
Wprowadzenie postanowień dyrektywy do prawa państw członkowskich
Wyznaczenie władz publicznych odpowiedzialnych za zbiory danych przestrzen-
nych i związane z nimi usługi
 Implementacja zasad wymiany danych i usług między jednostkami publicznymi 
oraz postanowień dotyczących monitorowania
Uruchomienie usług sieciowych
2010
Metadane dla danych określonych w aneksie I i aneksie II
Pierwszy raport krajów członkowskich
2011
Dostępność zbiorów danych w zakresie określonym przepisami implementacyjnymi 
dla specyfikacji i wymiany danych objętych aneksem I
2012
Przyjęcie przepisów implementacyjnych dla specyfikacji i wymiany danych objętych 
aneksem II i III
2013
Metadane dla danych określonych w aneksie III
2014
Dostępność zbiorów danych w zakresie określonym przepisami implementacyjnymi 
dla specyfikacji i wymiany danych objętych aneksem III 
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teroperacyjności usług pomiędzy nim 
i portalami krajowymi należy:
opracować ogólny model architek-

tury ESDI,
opracować zasady bezpieczeństwa 

korzystania z ESDI,
zapewnić wielojęzyczny dostęp do 

usług i danych,
 zorganizować katalogi metada-

nych,
opracować projekt techniczny i od-

powiednie protokóły (np. dostępu do da-
nych).

Przepisy implementacyjne w zakre-
sie usług sieciowych uwzględnią ist-
niejące specyfikacje techniczne (ISO, 
OGC, OASIS, W3C) oraz normy ISO 
i CEN TC 297.

ZESPÓŁ  
ds. WSPÓŁUŻYTKOWANIA 
DANYCH I USŁUG

Pracom 14-osobowego zespołu prze-
wodniczy Ulrike Menzel z Austrii. Ce-
lem zespołu jest opracowanie przepisów 
regulujących dostęp do danych prze-
strzennych i usług, dla instytucji UE, 
krajów członkowskich oraz innych or-
ganizacji. Zgodnie z harmonogramem 
pierwsze projekty przepisów powinny 
być dostępne w grudniu 2006 r. Nato-
miast w grudniu 2007 r. zespół planu-
je wydanie tzw. best practice w zakresie 
współużytkowania danych i usług.

ZESPÓŁ ds. MONITOROWANIA 
I RAPORTOWANIA

Dyrektywa INSPIRE zobowiązuje za-
równo kraje członkowskie, jak i KE do 
monitorowania rozwoju infrastruktur 
danych przestrzennych oraz składania 
raportów na ten temat. Wobec powyższe-
go do podstawowych zadań zespołu nale-
ży opracowanie wskaźników monitorują-
cych oraz przepisów implementacyjnych 
w tym zakresie. Termin przygotowania 
roboczych dokumentów zaplanowano na 
październik br. Pracami zespołu kieruje 
Francuzka Marie-Luise Zambon. 

Zaawansowanie prac nad przedsta-
wionymi przepisami implementacyjny-
mi należy rozpatrywać w powiązaniu 
z harmonogramem wdrożenia INSPIRE 
(patrz ramka). Wszystkim zainteresowa-
nym projektem INSPIRE polecić można 
odwiedzanie witryny internetowej http://
inspire.jrc.it oraz europejskiego geopor-
talu http://eu-geoportal.jrc.it 

DR HAB. ELŻBIETA BIELECKA

 jest przewodniczącą Komisji ds. Przepisów 
Implementacyjnych INSPIRE w PTIP

PROFESOR 
JERZY GAŹDZICKI 
SKOŃCZYŁ 75 LAT
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J erzy Gaździcki urodził się 15 paź-
dziernika 1931 r. w Zamościu. Okupa-
cję przetrwał w Warszawie i uczest-

niczył w powstaniu warszawskim jako 
trzynastoletni żołnierz AK o pseudo-
nimie Gołąb przydzielony do oddziału 
swego ojca na Powiślu. Po wojnie podjął 
naukę w jednym z renomowanych gimna-
zjów warszawskich, a później w Liceum 
Mierniczym. Po ukończeniu I klasy zdał 
eksternistyczną maturę ogólnokształcącą 
i w 1950 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. 
Już na III roku studiów został asystentem 
w Katedrze Matematyki, a następnie asy-
stentem profesora Hausbrandta w Kate-
drze Rachunku Wyrównawczego i Obli-
czeń Geodezyjnych. 

W roku 1961 obronił pracę doktorską 
zatytułowaną „Niektóre zastosowania 
pojęcia eliminacji w obliczeniach geo-
dezyjnych”, a w wieku 35 lat uzyskał sto-
pień naukowy doktora habilitowanego 
na podstawie rozprawy pt. „Kilka metod 
numerycznych związanych z wyrówny-
waniem sieci geodezyjnych na maszy-
nach elektronowych”. Tytuł profesora 

nadzwyczajnego został mu nadany w ro-
ku 1974, a zwyczajnego w 1982. 

Od 1967 r. kierował katedrą i prowadził 
wszystkie wykłady w zastępstwie chore-
go profesora Hausbrandta. W tym czasie 
doprowadził do zainstalowania w kate-
drze pierwszego komputera UMC1, któ-
ry był wykorzystywany przez Wydział 
Geodezji i Kartografii. 

W roku 1968 Jerzy Gaździcki 
zrezygnował z pracy na Po-
litechnice Warszawskiej, po-

święcając się pracy naukowej w Instytu-
cie Geodezji i Kartografii, gdzie utworzył 
Zakład Informatyki Geodezyjnej. Profesor 
prowadził wówczas prace z zakresu me-
tod i algorytmów rachunku wyrównaw-
czego, automatyzacji przetwarzania in-
formacji geodezyjnych, kartograficznych 
i fotogrametrycznych, systemów informa-
cji o terenie (m.in TEREN), projektowa-
nia, konstrukcji i oprogramowania m.in. 
automatu rejestrująco-kreślącego KART 2 
oraz specjalizowanych komputerów 
GEO1, GEO2, GEO20. Szczególnie ważne 
było wyprodukowanie serii komputerów 
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Profesor Jerzy Gaździcki z uczestnikami międzynarodowego seminarium ELIS `95 na wyspie Kos

Po uzyskaniu nagrody I stopnia w konkursie Mistrz Techniki w 1977 r.

GEO2 wykorzystywanych w OPGK-ach. 
W 1974 r. Zakład Informatyki Geodezyj-
nej został przekształcony w samodzielny 
ośrodek badawczo-rozwojowy: Centrum 
Informatyczne Geodezji i Kartografii. 
Do najistotniejszych dokonań profesora 
w okresie kierowania pracami naukowo-
-badawczymi CIGiK należy opracowanie 
metod i technologii w zakresie: aerotrian-
gulacji analitycznej, wyrównania wiel-
kich sieci geodezyjnych, automatyzacji 
procesów opracowania map, komputero-
wego prowadzenia ewidencji gruntów, 
tworzenia i prowadzenia systemów in-
formacji o terenie. 

P rofesor Gaździcki wspomagał me-
rytorycznie kontrakty i działa-
nia eksportowe w zakresie geo-

dezji w Iraku, Kuwejcie, Libii, Syrii, 
Libanie, Nigerii, Iranie i Afganistanie. 
W Bagdadzie zorganizował i nadzoro-
wał Geodezyjny Ośrodek Komputero-
wy, który wniósł wielki wkład w zało-
żenie podstawowej osnowy geodezyjnej 
Iraku oraz opracowanie mapy Bagdadu 
w skalach 1:500 i 1:1000. Wykładał na 
uniwersytetach nie tylko w Polsce, ale 
również w Wenezueli, Iraku oraz Chi-
nach. W latach 1986-98 pracował na 
Wydziale Geodezji Uniwersytetu Tech-

nicznego w Delft. Jako 
samodzielny pracow-
nik naukowy zajmo-
wał się tam metodyką 
systemów informacji 
o terenie, w tym kata-
stralnych. Przez cały 
okres pobytu w Holan-
dii utrzymywał sta-
ły kontakt z polskimi 
środowiskami i insty-
tucjami, służąc po-
mocą i biorąc czynny 
udział w realizacji du-
żych projektów PHA-
RE w Polsce, a także 
na Słowacji. W latach 
2000-2002 jako konsul-
tant Banku Światowe-
go był odpowiedzial-
ny za część wielkiego 
projektu odbudowy po 
trzęsieniu ziemi regio-
nu Turcji nad morzem 
Marmara. 

Obok pracy na-
ukowej prowa-
dził i do dziś 

prowadzi działalność 
społeczną. Aktywnie 

działał w licznych organizacjach (FIG, 
IAG, UDMS, EUROLIS) i inicjatywach 
międzynarodowych (np. ostatnio IN-
SPIRE). W kraju był inspiratorem utwo-
rzenia w 1970 r. Klubu Użytkowników 
ETO w Geodezji (w ramach NOT – SGP), 

przekształconego w 1991 roku w Polskie 
Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 
które od 2003 r. stało się niezależną orga-
nizacją pozarządową. Profesor od począt-
ku kieruje pracami towarzystwa, którego 
podstawowym celem jest „harmonijny 
rozwój dziedziny informacji przestrzen-
nej zmierzający do powszechnej dostęp-
ności oraz wszechstronnego i efektywne-
go użytkowania danych przestrzennych 
w Polsce”. Jedną z form realizacji tego 
celu jest organizowanie konferencji po-
święconych systemom informacji prze-
strzennej. Tegoroczna impreza w Biblio-
tece Narodowej była już 16. z rzędu. 

J ak zwykł był mawiać profesor Mi-
chał Odlanicki-Poczobutt, szcze-
gólną cechą profesora Gaździckiego 

jest jego umiejętność koncentrowania się 
na zagadnieniach najważniejszych dla 
praktyki oraz doprowadzenia wyników 
swoich badań teoretycznych do postaci 
nadającej się do bezpośredniego wdro-
żenia. Inicjował i realizował wiele prac 
naukowo-badawczych o podstawowym 
znaczeniu dla rozwoju zastosowań in-
formatyki w geodezji i kartografii, był 
wielokrotnym laureatem prestiżowych 
nagród w konkursie Mistrz Techniki. 
Otrzymał liczne odznaczenia, w tym 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, oraz nagrody, w tym Nagrodę 
Państwową II stopnia.

Skrót artykułu Marka Baranowskiego i Ewy Musiał 
opublikowanego w „Rocznikach Geomatyki 2006”  
tom 4, zeszyt 2


