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Dzia³alnoœæ kartograficzna geologów z PIG
w ramach S³u¿by Geograficznej Komendy G³ównej AK
udokumentowana arkuszami mapy taktycznej WIG ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Lucyna Szaniawska1
Cartographic activity of PGI geologists within the Department of Geology of Geographic Service of the Headquarters of Home Army, documented with copies of MGI tactical map sheets from the collections of the
National Library. Prz. Geol., 68: 461–466.
A b s t r a c t. At the end of 1987, 12 titles of sheets of a manuscript geological map of Poland, the existence of which
had not been known to the researchers before, found their way to the collection of the National Library. Currently,
they form a very valuable historical collection. The research of individual sheets in connection with information
published by Bogus³aw Krassowski (1981) and facts from the biography of Professor Edward Rühle, published by
his colleagues – geologists, allowed documenting some aspects of the underground activity of Polish geologists.
The tactic map sheets 1: 100,000, printed in the 1930s (except for the previous sheet Wy¿wa) at the Military Geographic Institute (MGI), were used as the basis for the sheets being processed. Geological information has been manually marked on
the map since at least mid-1942. The I³¿a and Solec sheets document the names of geologists performing field (and possibly in-office)
work: W³adys³aw Po¿aryski, Edward Rühle, Jan Samsonowicz, Czes³aw KuŸniar and Mieczys³aw Koby³ecki. Two sheets contain written dates indicating the period of their creation: “send on 10/6. 1942” on the I³¿a sheet, and the E. Rühle's reference number with the
date 2. XII [II or III]. 1942 on the Opole sheet. Regardless of the direct purpose of these maps, they are testimony to the activities of the
Geological Department of the Geographical Service of the Headquarters of Home Army, and document the underground work carried
out by geologists of the Polish Geological Institute.
Keywords: Polish Geological Institute, Geological Department, Home Army, Edward Rühle, MGI tactical map, geological maps,
World War II

Od po³owy 1940 r. Kwatermistrzostwo (Oddzia³ IV)
Komendy G³ównej Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) wraz
z gromadzeniem na szczeblu centralnym sprzêtu niezbêdnego do prowadzenia dzia³añ konspiracyjnych zbiera³o
materia³y kartograficzne. Pod koniec 1940 r. z inicjatywy
Edwarda Rühlego, który do 1942 r. u¿ywa³ pseudonimu
Gozdawa, a od pocz¹tku 1943 r. – Zawrat (Ber i in., 2005;
Znosko, 1989), przy Biurze Finansów i Kontroli, czyli
przy Oddziale VII KG ZWZ, za³o¿ono komórkê, której
zadaniem by³a kontrola gospodarki finansowej i zaopatrzenie, m.in. zbieranie, kupowanie i magazynowanie materia³ów
kartograficznych, g³ównie arkuszy map topograficznych.
Zal¹¿kiem tworzonego tam zasobu kartograficznego by³y
mapy topograficzne zdeponowane w ostatnich dniach wrzeœnia 1939 r. w sk³adzie wydawnictwa Gebethner i Wolf
przez kierownika Ksiêgarni Wojskowej majora Stanis³awa
Thuna (Krassowski, 1981).
Wydany w dniu 9.04.1942 r. rozkaz 5/OSZ dotycz¹cy
odtwarzania Si³ Zbrojnych w kraju zawiera³ szczegó³owe
wytyczne dla oddzia³ów KG AK. Ten¿e rozkaz dawa³
szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce reorganizacji S³u¿by
Geograficznej wchodz¹cej w sk³ad Kwatermistrzostwa
KG AK (Krassowski, 1981). Od kwietnia 1942 r., bazuj¹c
na doœwiadczeniach wojskowej s³u¿by innych pañstw,
w dzia³aj¹cym konspiracyjnie oddziale w Wojskowym Instytucie Geograficznym (WIG) wprowadzono nie istniej¹cy
przed wojn¹ wydzia³ – Wydzia³ Geologiczny. Mia³o tam
pracowaæ 6 mê¿czyzn i 2 kobiety oraz ich zwierzchnik
(Krassowski, 1981). Do zadañ wydzia³u nale¿a³o zbieranie
danych geologicznych.
Równie¿ w ramach wdra¿ania rozkazów w organizacji
Si³ Zbrojnych podjêto odtworzenie wchodz¹cej w sk³ad

Kwatermistrzostwa KG AK S³u¿by Geograficznej.
Komórkami szefostwa S³u¿by Geograficznej mia³y byæ
cztery referaty, miêdzy innymi geologiczny i sk³adnica
map. Zadania Referatu Geologicznego ogranicza³y siê w
tym okresie do organizowania zespo³ów doradców geologicznych dla sztabów i dostarczania wojsku wiadomoœci
geologicznych i hydrogeologicznych. Referat pozostawa³
pod kierownictwem dr. (póŸniej prof.) Stefana Zbigniewa
Ró¿yckiego – Stefana (Lindner, 1988), a jednym z podkomendnych by³ mgr Marian Dutkiewicz – równie¿ pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG). S³u¿ba
Geograficzna na pocz¹tku 1943 r. przyjê³a kryptonim
Schronisko.
Na czele Schroniska sta³ pp³k Mieczys³aw Szumañski
– pseudonim Bury, który w chwili opracowywania planów
mia³ w swej ewidencji 25 oficerów i 150 pracowników przedwojennego WIG-u oraz pewn¹ nieustalon¹ liczbê geologów
z PIG (Krassowski, 1981). Jednym z dwóch zastêpców
M. Szumañskiego by³ doktor geologii (póŸniej profesor
i wieloletni dyrektor PIG) Edward Rühle (Rühle, 1980;
Ostrowski, Wójcik, 1989), który o mapach topograficznych
wydawanych przez Schronisko napisa³ kilka artyku³ów,
a drugim mjr Sylwiusz Berberiusz (Krassowski, 1981).
Jak pisze Bogus³aw Krassowski (1981), g³ówny ciê¿ar
pracy w wywiadzie topograficznym spad³ na geologów
zatrudnionych w Amt für Bodenforschung (w tê jednostkê
zosta³ przemianowany w czasie niemieckiej okupacji Pañstwowy Instytut Geologiczny). Jego pracownicy, w wiêkszoœci Polacy przed wojn¹ zatrudnieni w PIG, miêdzy
innymi E. Rühle (Znosko, 1989; Ber i in., 2005), prowadz¹c prace dla w³adz niemieckich, mieli u³atwienia w poruszaniu siê nie tylko po Generalnej Guberni, ale tak¿e poza
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jej granicami. Opracowane dla wojskowych w³adz okupacyjnych arkusze mogli w konspiracji wynosiæ i kopiowaæ
na potrzeby oddzia³ów AK. W po³owie 1942 r. tamtejsze
zasoby polskich map topograficznych, ukrytych przed okupantem, wynosi³y ok. 20 000 arkuszy, wydanych w ró¿nych
skalach. By³y one ukryte w suterenach gmachu Muzeum
Geologicznego przy PIG (obecnie budynek im. Józefa
Morozewicza) oraz czêœciowo w mieszkaniu E. Rühlego
(Ber i in., 2005). Zapewne w³aœnie stamt¹d pochodzi³y
arkusze mapy taktycznej 1:100 000 WIG, które pos³u¿y³y
jako podk³ad do rysowanej od 1942 r. mapy geologicznej
Polski w skali 1:100 000. Po œmierci dr. B. Krassowskiego,
dziwnym zrz¹dzeniem losu, 15 arkuszy (wœród nich 3
dublety) tej na wpó³ rêkopiœmiennej mapy trafi³o do zbiorów Biblioteki Narodowej. Pod koniec 1987 r. (jeszcze za
¿ycia profesora E. Rühlego) pewien wroc³awski kolekcjoner map przyniós³ je do Zak³adu Zbiorów Kartograficznych BN, twierdz¹c, ¿e profesor pozwoli³ mu z domowej
kolekcji swoich map wybraæ te, które chce. Nastêpnie czêœæ
z nich, „pomazanych” odrêcznymi zapiskami, pokaza³
Autorce artyku³u i powiedzia³, ¿e w takim stanie do niczego mu siê nie przydadz¹. Od razu mo¿na by³o rozpoznaæ,
¿e s¹ to mapy geologiczne, geomorfologiczne lub glebowe.
A nazwiska autorów naniesionej rêcznie na ca³ej powierzchni map informacji (znane autorce ze studiów geograficznych) wskazywa³y na treœæ geologiczn¹.

ARKUSZE MAPY TAKTYCZNEJ WIG
DOKUMENTUJ¥CE DZIA£ALNOŒÆ
REFERATU GEOLOGICZNEGO KG AK
Pod koniec 1987 r. dwanaœcie gode³ widniej¹cych na
piêtnastu arkuszach rêkopiœmiennej mapy geologicznej
Polski, o istnieniu których badacze nie zdawali sobie wczeœniej sprawy, trafi³o do zbiorów Biblioteki Narodowej,
gdzie zosta³y zaewidencjonowane w pierwszych dniach
stycznia 1988 r.
Dr Bogumi³ Krassowski (wówczas zwierzchnik Autorki tej pracy) i prof. Edward Rühle spotykali siê kilkakrotnie
po 1981 r. i prowadzili wielogodzinne rozmowy. Mo¿e
podczas tych spotkañ B. Krassowski dowiedzia³ siê o istnieniu map, ale nie pozostawi³ na ten temat ¿adnych informacji. Obecnie tworz¹ one bardzo cenny zbiór historyczny,
a wyniki badañ poszczególnych arkuszy – w powi¹zaniu
z informacjami zebranymi przez B. Krassowskiego oraz
faktami z biografii E. Rühlego opublikowanymi przez jego
kolegów geologów – umo¿liwi³y udokumentowanie niektórych aspektów konspiracyjnej dzia³alnoœci polskich geologów zwi¹zanych z PIG.
Odnalezione arkusze rêkopiœmiennej mapy geologicznej powsta³y w doœæ specyficzny sposób. Jako podk³ad
wykorzystano wydrukowane arkusze taktycznej mapy Polski 1:100 000, opracowane w latach 30. XX w. w WIG
(oprócz wczeœniejszego arkusza A 43 S³up B XXVI-17

Ryc. 1. Arkusz I³¿a rêkopiœmiennej mapy geologicznej Polski z 1942 r. z piecz¹tk¹ urzêdow¹ Amt für Bodenforschung, Krakau
Fig. 1. Sheet I³¿a of the manuscript geological map of 1942 with the official stamp Amt für Bodenforschung, Krakau
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Wy¿wa), na które co najmniej od po³owy 1942 r. nanoszono rêcznie, przy u¿yciu kilkunastu kolorów kredek lub farb
wodnych, informacje geologiczne potrzebne do prowadzenia dzia³añ wojskowych. Metod¹ powierzchniow¹ rozpoznawano wystêpowanie ró¿nych utworów geologicznych,
jak piaski, ¿wiry, lessy, gliny itp., i zaznaczano je na mapie
(Graniczny i in., 2012).
Spis wykorzystanych przez geologów arkuszy mapy taktycznej Polski 1:100 000, wydajej przez WIG, z naniesion¹
na ca³ej ich powierzchni sytuacj¹ geologiczn¹, dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ Referatu Geologicznego, przedstawia siê nastêpuj¹co:
 arkusz ¯elechów, Pas 41 S³up 34 – opracowano w
latach 1937–1938, wydano WIG 1938.
 arkusz Ma³oryta, Pas 41 S³up 38 – opracowano w
latach 1932–1933, wydano WIG 1933.
 arkusz Dywin, Pas 41 S³up 39 – opracowano w
latach 1930–1931, wydano WIG 1931.
 arkusz Wielka H³usza, Pas 41 S³up 40 – opracowano
w latach 1930–1931, wydano WIG 1931.
 arkusz Krymno, Pas 42 S³up 38 – opracowano w
latach 1932–1933, wydano WIG 1933.
 arkusz Ratno, Pas 42 S³up 39 – opracowano w latach
1930–1931, wydano WIG 1931.
 arkusz Kamieñ Koszyrski, Pas 42 S³up 40 – opracowano w latach 1930–1931, wydano WIG 1931.
 arkusz ŒwitaŸ, Pas 43 S³up 38 – opracowano w
latach 1932–1933, wydano WIG 1933.
 arkusz Wy¿wa, Pas A 43 S³up B XXVI-17 – sprawdzili: por. Liber w 1923 r., por. Moszkowicz w 1924 r.,

wydano 1926.[chyba nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia inicja³ów imion obu poruczników];
 arkusz I³¿a, Pas 44 S³up 32 – opracowano w latach
1937–1938, wydano WIG 1938 – skorowidz obszarów opracowanych przez geologów: E. Rühlego,
W. Po¿aryskiego, C. KuŸniara, M. Koby³eckiego,
J. Samsonowicza.
 arkusz I³¿a, Pas 44 S³up 32 – opracowano w latach
1937–1938, wydano WIG 1938 – piecz¹tka: Amt für
Bodenforschung oraz napis: wys³aæ 10/6. 1942.
 arkusz Solec, Pas 44 S³up 33 – opracowano w latach
1937–1938, wydano WIG 1938 – naklejona legenda
geologiczna w jêzyku niemieckim.
 arkusz Solec, Pas 44 S³up 33 – opracowano w latach
1937–1938, wydano WIG 1938 – skorowidz obszarów opracowanych przez geologów: W. Po¿aryskiego
i E. Rühlego.
 arkusz Opole [w³aœciwie Opole Lubelskie], Pas 44
S³up 34 – opracowano kart. w latach 1937–1938,
wydano WIG 1938 – sygnatura E. Rühle, 2.XII [lub
III]. 1942.
 arkusz Opole, Pas 44 S³up 34 – opracowano w latach
1937–1938, wydano WIG 1938 – napis: Uwaga!
(próbka br¹zowej kredki) kolor odpowiada na
innych arkuszach.
Jeden spoœród 15 podarowanych arkuszy, drukowany
przez WIG arkusz I³¿a (Pas 44 S³up 32), ma na górnym
marginesie odbit¹ piecz¹tkê Amt für Bodenforschung
(ryc. 1), czyli pochodzi³ z oficjalnych zbiorów PIG z okresu
okupacji, natomiast pozosta³e z zasobu ukrywanego przed
okupantem pochodzi³y zapewne z suteren gmachu muzeum.

Ryc. 2. Niemieckojêzyczne objaœnienia i zastosowanie barw na arkuszu Solec
Fig. 2. German-language explanations and the use of colours on the sheet Solec
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Ryc. 3. Zró¿nicowanie barw zastosowanych na dwóch egzemplarzach arkusza
Solec z 1942 r.: (A) fragment ryc. 2, (B) arkusz ze skorowidzem autorów: W. Po¿aryski, E. Rühle (zob. ryc. 5 B)
Fig. 3. Differentiation of colours used on two copies of the Solec sheet from 1942:
(A) part of Fig. 2, (B) sheet with the index of authors: W. Po¿aryski, E. Rühle (see
Fig. 5B)

Ryc. 4. Arkusz Ma³oryta z oznaczeniami literowymi formacji skalnych
Fig. 4. Sheet Ma³oryta with letter markings of rock formations
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Jeden z arkuszy Solec (Pas 44 S³up
33) – bez niemieckojêzycznej piecz¹tki –
ma naklejone na prawy margines mapy
objaœnienia w jêzyku niemieckim (ryc. 2).
Zawieraj¹ one czternaœcie wydzieleñ
litologiczno-stratygraficznych. Na drugim egzemplarzu arkusza Solec pochodz¹cym z odnalezionego zbioru do
oznaczenia tych samych ska³ zastosowano zupe³nie inne barwy farb wodnych
(ryc. 3). Barwy te ró¿ni¹ siê nie tylko na
tych dwóch arkuszach, ale odbiegaj¹
równie¿ od barw zastosowanych na
arkuszach obrazuj¹cych wschodnie obszary Rzeczypospolitej, na których
zosta³y dodane oznaczenia literowe,
takie jak: t, k, p lub liczbowe np. 8 itp.
(ryc. 4). Poza tym, kolory na arkuszach
wschodnich ziem zosta³y narysowane
kredkami, zapewne œwiecowymi. Z tej
ró¿nicy mo¿na by wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e te pierwsze arkusze by³y rysowane
w zaciszu gabinetowym, a te drugie –
w terenie.
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Ryc. 5. Skorowidze autorów na arkuszach: (A) I³¿a oraz (B) Solec
Fig. 5. Authors indexes on sheets: (A) I³¿a and (B) Solec

Dla badacza historii kartografii konspiracyjnej o wiele
wa¿niejsz¹ informacj¹, która œwiadczy o niezwyk³oœci
zbioru, s¹, zapisane w skorowidzach na dolnych marginesach dwóch arkuszy – I³¿a (Pas 44 S³up 32) oraz Solec (Pas
44 S³up 33), nazwiska geologów wykonuj¹cych prace terenowe i byæ mo¿e – kameralne (ryc. 5). Dwa powtarzaj¹ce
siê nazwiska to W³adys³aw Po¿aryski i Edward Rühle oraz
zapisane jednokrotnie – Jan Samsonowicz, Czes³aw KuŸniar i Mieczys³aw Koby³ecki. Te arkusze z nazwiskami
prawdopodobnie by³y egzemplarzami poufnymi, w czasie
wojny przechowywanymi w archiwum Amt für Bodenforschung pod stosami innych map wykonywanych w terenie
na potrzeby okupanta (najciemniej jest pod latarni¹), aby
nie dekonspirowaæ geologów. Trudno powiedzieæ, kiedy
prof. Rühle zdecydowa³ przenieœæ je do domu. Natomiast
mapy kopiowane i rysowane kredkami z zaznaczon¹ na
potrzeby konspiracji wiêksz¹ liczb¹ szczegó³ów, zapewne

Ryc. 6. Arkusze mapy geologicznej Polski z 1942 r.: (A) I³¿a z dat¹
oraz (B) Opole z widoczn¹ w prawym dolnym naro¿u adnotacj¹
E. Rühlego
Fig. 6. Sheets of the geological map of 1942: (A) I³¿a with date and
(B) Opole with annotation E. Rühle visible in the lower right
corner

Ryc.7. Arkusz Opole z widoczn¹ w prawym dolnym naro¿u adnotacj¹ E. Rühlego
Fig. 7. Sheet Opole with an annotation of E. Rühle, visible in the lower right corner
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wynoszono. Swojej wojennej dzia³alnoœci konspiracyjnej w
Schronisku: prof. Rühle nie ujawni³ a¿ do koñca lat 70.
Na kilku arkuszach, atramentem lub o³ówkiem, zosta³y
zapisane daty œwiadcz¹ce o okresie ich powstania. Najwczeœniejsza z tych dat: wys³aæ 10/6. 1942 (ryc. 6A), na
arkuszu I³¿a (Pas 44 S³up 32) informuje o tym, ¿e na mapy
by³o z³o¿one zapotrzebowanie i zosta³o ono zrealizowane
w po³owie 1942 r. Na arkuszu Opole (Pas 44 S³up 34)
widnieje sygnatura E. Rühle wraz z dat¹ 2 XII [II lub III]
1942 r. (ryc. 6B i7).
PODSUMOWANIE
Na podstawie opisanego materia³u kartograficznego
nie mo¿na wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych wniosków, poniewa¿ nie wiadomo, ile takich arkuszy z naniesion¹ sytuacj¹ geologiczn¹ powsta³o. Datowane s¹ tylko na rok
1942, a wiêc brak œwiadectwa, czy prace te by³y kontynuowane i czy wiêksza grupa geologów ni¿ wspomnianych
piêæ osób bra³a w nich bezpoœredni udzia³. Przechowane
przez Edwarda Rühlego arkusze zosta³y tak przez Niego
wybrane (byæ mo¿e z wielu), ¿e nios¹ spor¹ iloœæ informacji historycznych, ale nie wiadomo, jak du¿e znaczenie
mia³y te mapy dla oddzia³ów Armii Krajowej.
Wed³ug B. Krassowskiego (1981) w 1943 r. Amt für
Bodenforschung otrzyma³ zamówienie na wykonanie wielu prac in¿ynieryjno-geologicznych na potrzeby wojska.
Z tego powodu instytut uzyska³ dostêp do materia³ów kartograficznych dotycz¹cych mostów, obozów, poligonów,
wêz³ów kolejowych i drogowych szlaków komunikacyjnych z obszaru wide³ Wis³y i Sanu oraz na odcinku
œrodkowej Wis³y. Z tego okresu pochodz¹ zapewne oba
egzemplarze arkusza Solec (zob. ryc. 3B, 5B), które
powsta³y na potrzeby Schroniska, a by³y kopiowane dla
dzia³aj¹cych w tym rejonie oddzia³ów AK.
Wiosn¹ 1943 r., w ramach przygotowañ do akcji Burza,
Schronisko wykona³o setki arkuszy map topograficznych
na potrzeby dowódców poszczególnych formacji przysz³ej
27 Wo³yñskiej Dywizji AK. Prawdopodobnie wykonano
wówczas tak¿e arkusze geologiczne, m.in. arkusz Ma³oryta (Graniczny i in., 2012; Tyski, 1988).
Byæ mo¿e w przysz³oœci próby wyjaœnienia powodu
opracowania omawianych 15 arkuszy mapy geologicznej
Polski w skali 1:100 000 zostan¹ potwierdzone wynikami
dalszych badañ. Bogus³aw Krassowski, nie widz¹c tych
map, tylko bardzo ogólnie napisa³: Pocz¹wszy od 1943 r.,
w miarê rozszerzania siê zakresu prac terenowych prowadzonych przez Amt für Bodenforschung wzrasta³a równie¿
iloœæ kartograficznych prac konspiracyjnych wykonywanych

przez geologów. By³y one poœwiêcone g³ównie kartowaniu
geologicznemu dla uzupe³nienia materia³ów do opracowania mapy przegl¹dowej 1:300 000. Zdjêcia wykonywane
by³y przewa¿nie w podzia³ce 1:100 000, a niektóre partie w
skali 1:25 000. Geologowie zebrali ogromny materia³, którego opracowanie pozostawiono na czas powojenny b¹dŸ
te¿ pracowano nad nim w ukryciu. Miêdzy innymi dr Stefan
Zbigniew Ró¿ycki przyst¹pi³ do opracowywania geologicznych map wojskowych w skali 1:300 000 i 1:100 000 rejonów Polski centralnej i pó³nocnej.
Niezale¿nie od tego, jaki by³ bezpoœredni cel opracowywania map opisanych w tym przyczynkowym artykule,
pokazane i omówione arkusze s¹ œwiadectwem dzia³alnoœci Referatu Geologicznego S³u¿by Geograficznej KG AK
(Jaworowski, 2005) i dokumentuj¹ konspiracyjn¹ pracê
prowadzon¹ przez geologów: Edwarda Rühlego, Stefana
Zbigniewa Ró¿yckiego, Jana Samsonowicza, W³adys³awa
Po¿aryskiego, Mariana Dutkiewicza, Czes³awa KuŸniara
i Mieczys³awa Koby³eckiego. Z uwagi na to, ¿e przedstawiony w artykule materia³ kartograficzny jest niezbyt
liczny, nale¿a³oby w przysz³oœci kontynuowaæ prace
badawcze wyjaœniaj¹ce okolicznoœci powstania rêkopiœmiennych arkuszy mapy geologicznej ziem polskich w
okresie okupacji hitlerowskiej.
Autorka dziêkuje serdecznie Panu Profesorowi Januszowi
Skoczylasowi za ¿yczliwe uwagi wniesione do manuskryptu tej
pracy.
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ZASADY PRENUMERATY
Prenumeratê krajow¹ mo¿na zamawiaæ w jednostkach kolporta¿owych RUCH-u w³aœciwych dla miejsca zamieszkania lub
siedziby prenumeratora. Przyjmowane s¹ wp³aty na prenumeratê kwartaln¹, pó³roczn¹ i roczn¹. Termin przyjmowania wp³at up³ywa
5. dnia ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego okres rozpoczêcia prenumeraty. Cena krajowej prenumeraty kwartalnej wynosi 37,8 z³.
Z firmowej witryny RUCH-u www.ruch.com.pl mog¹ Pañstwo pobraæ informator w formacie pdf.

INFOLINIA 804 200 600
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ prenumeraty w Sekcji Dystrybucji Wydawnictw Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (gmach A, pokój 15), tel. (22) 459 20 00 w. 2403 lub 2229, e-mail:
dystryb@pgi.gov.pl. Podstaw¹ przyjêcia prenumeraty jest przys³anie na adres: Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, zamówienia oraz kopii dowodu wp³aty, dokonanej na konto PIG-PIB w banku Getin Noble Bank SA,
nr 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001.
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