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Wstêp
Kszta³cenie na wszystkich poziomach oraz w ró¿nych formach i zakresach staje siê obecnie
strategi¹ rozwoju, w którym wiedza jest podstaw¹ zwiêkszenia aktywnoci gospodarczej.
Kszta³cenie jest równie¿ g³ównym elementem niezawodnego wdra¿ania nowych technologii
w zarz¹dzaniu, organizacji, projektowaniu i us³ugach publicznych. W okresie, gdy informacja staje siê coraz bardziej znacz¹cym zasobem (poza zasobami materialnymi, naturalnymi,
finansowymi i ludzkimi), szczególne znaczenie maj¹ umiejêtnoci sprawnego pozyskiwania,
przetwarzania i udostêpniania informacji. Olbrzymie postêpy w technologiach informatycznych i teleinformatycznych, równie¿ ich popularyzacja i ³atwoæ dostêpu, powinny wymuszaæ ci¹g³y rozwój nowych metod kszta³cenia, jak równie¿ rozwój i dostosowywanie istniej¹cych programów nauczania do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci. Niezbêdne s¹ zatem nowoczesne programy kszta³cenia w zakresie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, nie tylko w kszta³ceniu powszechnym ale równie¿ dedykowanym dla osób, które
mo¿liwoci kszta³cenia w tym zakresie dotychczas nie mia³y. Dotyczy to g³ównie wczeniejszych absolwentów szkó³ rednich i wy¿szych nie uczestnicz¹cych aktywnie w procesie
kszta³cenia ustawicznego.
Systemy geoinformacyjne, tradycyjnie nazywane systemami informacji geograficznej
(GIS), oferuj¹ now¹ jakoæ informacji, uwzglêdniaj¹c¹ lokalizacjê obiektów i zjawisk na
Ziemi, oraz praktycznie nieograniczone mo¿liwoci analiz przestrzennych, raportowania, zestawiania i wizualizacji dowolnie wyselekcjonowanych danych. Jest to jedno z najnowoczeniejszych narzêdzi informatycznych, radykalnie zmieniaj¹ce poziom i mo¿liwoci procesów
decyzyjnych, us³ug publicznych czy automatyzacji projektowania w rodowiskach sieciowych.
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Modernizacja kszta³cenia
Jestemy w pierwszym etapie budowy europejskiego modelu kszta³cenia, wed³ug tzw.
Procesu Boloñskiego okrelanego takimi dokumentami, jak Deklaracja Boloñska, Komunikat
Praski oraz Komunikat Berliñski. Najwiêksze polskie uczelnie s¹ w trakcie budowy nowej
struktury kszta³cenia, opartej na dwustopniowym lub trójstopniowym systemie kszta³cenia
(studia in¿ynierskie, magisterskie i doktoranckie), z uwzglêdnieniem wiêkszej mobilnoci
studentów i nauczycieli akademickich oraz realizacji programów edukacyjnych wspólnie z
renomowanymi uczelniami zagranicznymi (SPORZL, 2002; Strategia rozwoju, 2001). Najgorzej jest ze studiowaniem poza macierzyst¹ uczelni¹. Pod tym wzglêdem Polska jest na
szarym koñcu, przy redniej 2,3% dla Europy Zachodniej u nas tylko 0,6% studentów wykazuje siê tak¹ mobilnoci¹. Tylko trzech na tysi¹c polskich studentów korzysta co roku z
programu Sokrates, oferuj¹cego czêæ studiów za granic¹. Jedn¹ z przyczyn tego stanu
rzeczy s¹ istniej¹ce struktury organizacyjne i unormowania prawne uczelni pañstwowych,
które nie motywuj¹ do budowy i realizacji programów kszta³cenia gwarantuj¹cych wysoki
poziom wykszta³conych absolwentów.
Znacznie lepsza sytuacja jest w organizacji studiów podyplomowych, gdzie zarówno
przygotowywane programy, obsada zajêæ jak i organizacja studiów ma charakter mened¿erski, autorski, z du¿¹ wspó³prac¹ miêdzyuczelnian¹ i udzia³em specjalistów z firm komercyjnych.
Edukacja w zakresie systemów GIS, podobnie jak w zakresie systemów IT i ICT wymaga strategicznych i metodycznych dzia³añ maj¹cych na celu przygotowanie kadry u¿ytkowników i kadry zarz¹dzaj¹cej do efektywnego wykorzystywania i wdra¿anych systemów.
Dzia³ania te musz¹ byæ prowadzone równolegle, w zakresie kszta³cenia stacjonarnego (od
szkó³ ponadpodstawowych, rednich, do szkó³ wy¿szych) oraz w zakresie kszta³cenia ustawicznego (Woniak, 2004). Nale¿y je rozpatrywaæ jako czêæ programu powszechnej
edukacji informatycznej spo³eczeñstwa, g³ównie administracji publicznej oraz bezrobotnych czy zagro¿onych bezrobociem. Dowiadczenia krajowe i zagraniczne w tym zakresie jednoznacznie wskazuj¹ na koniecznoæ szerokiej wspó³pracy orodków akademickich, firm specjalistycznych i instytutów resortowych w budowie i realizacji programów
edukacyjnych. Bezporednio z edukacj¹ geoinformatyczn¹, zwi¹zany jest temat popularyzacji tych systemów. Najwa¿niejszymi warunkami powodzenia tak du¿ego i trudnego zadania,
jakim jest szybsze nad¹¿anie edukacji i popularyzacji za bardzo szybko rozwijaj¹cymi siê
technologiami geoinformatycznymi, s¹:
m wspó³praca orodków naukowo-dydaktycznych (g³ównie uczelni publicznych i niepublicznych) z administracj¹ samorz¹dow¹ i rz¹dow¹ oraz zak³adami przemys³owymi
w zakresie wdra¿ania nowych technologii informatycznych,
m cilejsza wspó³praca miêdzywydzia³owa i miêdzyuczelniana orodków dydaktycznych z firmami geoinformatycznymi w przygotowywaniu i realizacji programu edukacyjnego,
m stworzenie formalno-prawnych i organizacyjnych warunków umo¿liwiaj¹cych powstawanie struktur organizacyjnych, przyjmuj¹cych rolê integratora w budowie, popularyzacji i rozwijaniu systemów GIS w gminie, powiecie, regionie, czy zak³adzie
przemys³owym.

Kszta³cenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych

69

W budowanych i wdra¿anych projektach geoinformacyjnych, program kszta³cenia w
zakresie budowy, zarz¹dzania, a przede wszystkim w zakresie wykorzystywania systemów
geoinformacyjnych powinien stanowiæ zintegrowan¹ czêæ szerokiego programu edukacji
informatycznej na poziomie aglomeracji, regionu, kraju i Unii Europejskiej. Musi byæ spójny
z istniej¹cymi programami rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego na wszystkich poziomach, z dostosowaniem do realnych potrzeb regionu. Powinien uwzglêdniaæ potrzeby nie
tylko administracji publicznej, ale równie¿ potrzeby ca³ych aglomeracji w szerszym zakresie,
uwzglêdniaj¹c równie¿ problemy bezrobocia i rozwoju wykwalifikowanej kadry.
Szczegó³owy program edukacji geoinformatycznej jako element rozwoju infrastruktury
spo³eczeñstwa informacyjnego musi mieæ jasno okrelone cele, struktury organizacyjne realizuj¹ce edukacjê oraz sposoby pozyskiwania rodków finansowych, w tym wsparcie z odpowiednich funduszy, g³ównie SPORZL, EFS, Sokrates, Leonardo da Vinci, COST oraz KBN.

Popularyzacja systemów geoinformacyjnych
 g³ówne ograniczenia
Podstawowe ograniczenia szybkiego rozwoju systemów IT/ICT/GIS w Polsce tkwi¹
g³ównie w pozosta³ociach systemu totalitarnego w wiadomoci i mentalnoci spo³eczeñstwa, równie¿ kadry zarz¹dzaj¹cej oraz jeszcze funkcjonuj¹cych po staremu osobowych
zale¿noci w strukturach wielu instytucji samorz¹dowych, du¿ych przedsiêbiorstw a nawet
uczelni pañstwowych. Objawem tych ograniczeñ jest zbyt ma³e zainteresowanie potrzebami
ci¹g³ego kszta³cenia w zakresie nowych technologii informatycznych i nowych metod zarz¹dzania, co przy niewielkich mo¿liwociach wymiany i dop³ywu m³odej i dobrze ju¿ wykszta³conej kadry, prowadzi czêsto do stagnacji aktywnoci organizacyjnej w³adz administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej oraz zarz¹dów firm pañstwowych.
Skutkiem tych trudnoci jest jeszcze zbyt ma³a aktywnoæ gospodarcza w skali gmin,
powiatów i regionów. Nowoczesne systemy geoinformacyjne ukierunkowane na wspomaganie zarz¹dzania i us³ugi publiczne daj¹ now¹ szansê pod tym wzglêdem. Brak inwestowania i odsuwanie terminów wdro¿eñ w tym zakresie powoduje bardzo du¿e straty nie tylko w
sferze gospodarczej, ale równie¿ w zakresie tempa rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
dostosowanego do nowych warunków wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony inwestowanie w strategiczne wdro¿enia jakimi s¹ systemy
geoinformacyjne, przy braku dostatecznej wiedzy z tego zakresu, i to nie tylko na poziomie
u¿ytkowników, ale przede wszystkim na poziomie redniej i najwy¿szej kadry zarz¹dzaj¹cej,
równie¿ mo¿e generowaæ straty. Wynikaj¹ one czêsto z wielu b³êdów i trudnoci, które
mog¹ mieæ miejsce na etapach przygotowania projektu GIS, w czasie jego realizacji oraz na
etapie u¿ytkowania. Najwa¿niejsze z nich to:
m brak wsparcia w podejmowaniu zadania przez decydentów,
m brak okrelonych kosztów i róde³ finansowania projektu,
m brak jednoznacznie zdefiniowanych celów, korzyci oraz niebezpieczeñstw podczas
budowy i wdro¿enia projektu,
m przerywanie projektu lub finansowanie le przygotowanego projektu,

70

Józef Woniak

niewystarczaj¹ce szkolenia kadry kierowniczej i u¿ytkowników systemu,
brak popularyzacji systemu,
brak w³aciwych struktur organizacyjnych do u¿ytkowania i rozwoju systemu,
brak wspó³pracy z otoczeniem.
ród³a i przyczyny niezbyt du¿ej popularnoci systemów GIS w Polsce, a nawet w Europie, tkwi¹ poza przyczynami spo³eczno-gospodarczymi i kulturowymi, w dwóch g³ównych
sprawach. Pierwsza dotyczy braku realizacji szerokich programów powszechnej i ustawicznej edukacji geoinformacyjnej. Obecnie widoczne s¹ jednoznaczne dzia³ania i programy przygotowywane i realizowane w kraju i Unii Europejskiej, których g³ównym celem jest rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego z uwzglêdnieniem GIS. Druga sprawa zwi¹zana jest ze sposobem budowy i wdra¿ania systemów geoinformacyjnych. Realizowane du¿e projekty GIS
z udzia³em i zaanga¿owaniem znacz¹cego potencja³u kadry informatyków i geodetów, ukierunkowane s¹ g³ównie na systemy rozwi¹zuj¹ce z powodzeniem wiêkszoæ problemów dotycz¹cych pozyskiwania, przetwarzania i udostêpniania danych przestrzennych. Znaczne
opónienia i potrzeby szybszego rozwoju dotycz¹ zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonalnoci¹
tych systemów. S¹ to przede wszystkim problemy:
m jednoznacznego ukierunkowania systemów GIS na budowê modu³ów funkcjonalnych
realizuj¹cych potrzeby wspomagania zarz¹dzania, bezpieczeñstwa i us³ug publicznych
(funkcje statystyczne, raporty, analizy, zestawienia, wykresy, wizualizacja  wszystko w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych danych),
m upowszechniania realizacji i wyników wdra¿anych modu³ów systemów realizowanych wed³ug sprawdzonych standardów (akceptacja projektów systemów przez potencjalnych u¿ytkowników, opinie konsultantów, ocena kosztów i spodziewanych
efektów wdro¿enia, sposób finansowania),
m potrzeb w zakresie strategii systemów geoinformacyjnych ukierunkowanych w du¿ym stopniu na us³ugi publiczne i informatyzacjê zarz¹dzania, jako bardzo wa¿nych
elementów informatyzacji administracji, gospodarki i szkolnictwa.
Zwiêkszenie popularnoci systemów GIS zwi¹zane jest bezporednio z udostêpnianiem i
prezentowaniem rzeczywistych przyk³adów modu³ów funkcjonalnych, dotycz¹cych m.in.
gospodarki przestrzennej, komunikacji, us³ug medycznych, planowanych i realizowanych
inwestycji, ochrony rodowiska, zarz¹dzania kryzysowego, edukacji i kultury. Do budowy
tych modu³ów niezbêdna jest podstawowa, ci¹gle aktualizowana baza danych przestrzennych funkcjonuj¹cych w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w jednostkach organizacyjnych katastru (Woniak i inni, 2004). Do realizacji nowych zadañ musz¹
byæ w tych instytucjach uwzglêdnione takie potrzeby jak:
m dostosowanie istniej¹cych uwarunkowañ prawnych i organizacyjnych do nowych
mo¿liwoci i potrzeb wynikaj¹cych z nowej rzeczywistoci IT/ICT/GIS (w tym okrelone zasady sprzeda¿y i udostêpniania informacji przestrzenne, zdefiniowane standardy technologiczne, normy i instrukcje),
m zwiêkszenie rodków finansowych i uznania orodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz jednostek katastralnych, jako g³ównych instytucji odpowiedzialnych za budowê i aktualizacjê podstawowej bazy danych przestrzennych (ewidencja
gruntów i budynków, mapa zasadnicza, mapa topograficzna),
m szeroka integracja w budowie systemów administracji publicznej i zak³adów przemys³owych z uczelniami, firmami specjalistycznymi oraz instytucjami zajmuj¹cymi siê
budow¹ standardów i infrastruktury geoinformacyjnej,
m
m
m
m
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umo¿liwienie budowy odpowiednich struktur organizacyjnych, posiadaj¹cych pe³ne
uprawnienia, kompetencje, rodki oraz odpowiedzialnoæ za budowê i rozwój systemów geoinformacyjnych.

Programy edukacji geoinformacyjnej
Systemy geoinformacyjne oferuj¹ce nowoczesne narzêdzia, radykalnie zmieniaj¹ce poziom
i mo¿liwoci tych procesów, wymagaj¹ dzia³añ edukacyjnych w zakresie przygotowania kadry
u¿ytkowników i kadry zarz¹dzaj¹cej do efektywnego wykorzystywania wdra¿anych systemów. Programy kszta³cenia w zakresie budowy, zarz¹dzania a przede wszystkim w zakresie
wykorzystywania systemów geoinformacyjnych powinny stanowiæ zintegrowan¹ czêæ szerokiego programu edukacji informatycznej na poziomie aglomeracji, regionu, kraju i Unii Europejskiej. Musz¹ byæ spójne z istniej¹cymi programami rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego
na wszystkich poziomach, z dostosowaniem do realnych potrzeb regionu.

Kszta³cenie w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
W³aciwe programy kszta³cenia w zakresie geoinformacji, to uwzglêdnienie równie¿ w
programach nie tylko podstaw systemów IT/ICT, ale w du¿ym stopniu najnowszych rozwi¹zañ informatycznych z zakresu zarz¹dzania bazami danych, hurtowni i metadanych, standardów wymiany danych, in¿ynierii internetowej czy bezprzewodowych technik komunikacji z serwerami baz danych. Programy edukacji IT/ICT powinny uwzglêdniaæ potrzeby (a
nawet koniecznoæ), informatycznego rozwoju pracowników administracji samorz¹dowej,
bezrobotnych, jak równie¿ kadry nauczycielskiej. Stan ten wynika g³ównie z wczeniejszego
ukoñczenia formalnej edukacji; osoby te nie by³y w stanie uzyskaæ wystarczaj¹cej wiedzy
informatycznej. Wa¿nym elementem programu kszta³cenia w tym zakresie bêdzie wiêc zapewnienie tym osobom drugiej szansy poprzez dedykowane formy kszta³cenia na ró¿nych
poziomach.
Struktura edukacji informatycznej powinna uwzglêdniaæ poziom podstawowy i zaawansowany. Przyk³adowy ramowy program na potrzeby systemów geoinformacyjnych podany
jest poni¿ej:
Poziom podstawowy:
 podstawy systemu operacyjnego Microsoft Windows
 podstawy systemów biurowych (Microsoft Office, StarOffice, OpenOffice)
m edytory tekstowe
m arkusze kalkulacyjne
 wiedza podstawowa w zakresie sieci Internet
m poczta internetowa (email)
m grupy dyskusyjne
m przegl¹danie stron WWW
 podstawy baz danych
Poziom zaawansowany:
 tworzenie podstawowych stron WWW
m dynamiczne strony WWW
m dostêp do baz danych
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standardy wymiany danych (XML, GML)
jêzyki skryptowe (ASP, PHP, JSP)
architektura klient-serwer
komunikacja bezprzewodowa
Szczegó³owe programy oraz ich zakres powinien byæ okrelony w projekcie budowy i wdro¿enia systemu typu GIS, na podstawie koncepcji systemu oraz studium uwarunkowañ i potrzeb.

Kszta³cenie ustawiczne w zakresie geoinformacji
Analiza istniej¹cych w Polsce wdro¿eñ systemów typu GIS na ka¿dym poziomie (od
poziomu krajowego do powiatowego i lokalnego) wskazuje, ¿e jednym z g³ównych zagro¿eñ
skutecznej realizacji, a nastêpnie wdro¿enia i rozwijania tych projektów jest brak dobrze
zorganizowanego kszta³cenia geoinformacyjnego.
W projektach budowy systemów na poziomie regionalnym i lokalnym, g³ównie dla administracji publicznej, powinna byæ zaproponowana szczegó³owa struktura edukacji geoinformacyjnej, wraz z programami kszta³cenia w zakresie studiów podyplomowych, kursów
specjalistycznych, warsztatów i seminariów. Uwzglêdniaj¹c istniej¹c¹ kadrê pracowników
administracji publicznej, jak równie¿ absolwentów szkó³ rednich i wy¿szych (w tym bezrobotnych), w projekcie systemu powinny byæ opracowane oddzielnie programy kszta³cenia
dedykowane dla poszczególnych grup, takich, jak:
m najwy¿sza kadra zarz¹dzaj¹ca  w formie cyklicznych, najwy¿ej l-dniowych seminariów po³¹czonych z warsztatami w zakresie funkcjonalnoci systemu (nie d³u¿ej ni¿
34 godz.),
m kadra administratorów i u¿ytkowników systemu  w zakresie podstawowym i zaawansowanym budowy, zarz¹dzania i rozwijania systemu,
m nauczyciele informatyki w szko³ach rednich  kurs podstawowy z systemów geoinformacyjnych,
m osoby kierowane przez wojewódzkie lub powiatowe urzêdy pracy,
m inne grupy, ustalone z beneficjentem wdra¿anego systemu.
Szczegó³owe programy zajêæ dostosowane musz¹ byæ do formy kszta³cenia (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, seminaria, konferencje, warsztaty).
Wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu ustawicznym, ukierunkowanym na systemy geoinformacyjne
maj¹ studia podyplomowe. W Polsce realizowane s¹ g³ównie na wydzia³ach geodezyjnych,
geograficznych i geoin¿ynieryjnych w du¿ych uczelniach (g³ównie: Uniwersytet Jagieloñski,
AGH w Krakowie, Politechnika Wroc³awska, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, SGGW, Politechnika Warszawska i Politechnika Gliwicka). Znacz¹ce dowiadczenia w organizacji tej formy kszta³cenia maj¹ Uniwersytet Jagieloñski w Krakowie oraz Politechnika Wroc³awska. Uniwersytet Jagieloñski od roku prowadzi studium przy wspó³pracy z Uniwersytetem w Salzburgu w strukturach UNIGIS.
Program zajêæ ukierunkowany na tematykê ogólnogeograficzn¹ i kartograficzn¹ z dostosowaniem do formy kszta³cenia na odleg³oæ.
Politechnika Wroc³awska na Wydziale Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii od piêciu lat
realizuje studia podyplomowe z Systemów Informacji Geograficznej (obecnie trwa 5. edycja). Profil studium ukierunkowany jest tematycznie na zajêcia z zakresu:
m podstaw systemów IT/ICT/GIS,
m metod pozyskiwania, przetwarzania i udostêpniania danych,
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systemów zarz¹dzania bazami danych,
budowy projektów geoinformacyjnych (w rodowisku Bentley, ESRI i Intergraph),
in¿ynierii internetowych (dynamiczne strony WWW, dostêp do baz danych, jêzyki
skryptowe),
m standardów wymiany danych (g³ównie XML),
m standardów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych wi¹¿¹cych siê z tworzeniem systemów,
m strategii budowy systemów z uwzglêdnieniem aspektów ekonomicznych.
Zajêcia organizowane s¹ z pe³n¹ dokumentacj¹ MENiS i realizowane przez specjalistów z
polskich uczelni, firm geoinformacyjnych i przedstawicieli administracji pañstwowej. Szczegó³owy program kszta³cenia mo¿na zobaczyæ na stronie http://gis.pwr.wroc.pl
Uczestnikami studium s¹ w wiêkszoci absolwenci wydzia³ów geograficznych, geodezyjnych, informatycznych, in¿ynierii rodowiska i architektury (planowania przestrzennego). Na podstawie analizy struktury uczestników 3. i 4. edycji wed³ug miejsca zamieszkania
i miejsca pracy (rysunek), obserwuje siê coraz wiêksze zainteresowanie osób bezrobotnych
z ró¿nych czêci kraju, traktuj¹cych studium jako najlepsz¹ inwestycjê stwarzaj¹c¹ szansê
podjêcia pracy.
m
m
m

Rysunek. Struktura zawodowa uczestników studium podyplomowego GIS w Politechnice Wroc³awskiej
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Zagro¿enia i szanse w kszta³ceniu geoinformacyjnym
Najwiêksze trudnoci i potrzeby szerokiej edukacji geoinformacyjnej wynikaj¹ w Polsce z
obecnie ma³ej popularnoci systemów typu GIS oraz jeszcze zbyt ma³ej aktywnoci uczelni
w tworzeniu szerokich programów kszta³cenia. ród³a tego stanu tkwi¹ bardzo czêsto w
istniej¹cych strukturach organizacyjno-prawnych uczelni pañstwowych, które zbyt s³abo
motywuj¹ i nie stwarzaj¹ dodatkowych szans do wiêkszej aktywnoci nauczycieli akademickich. Zagro¿enia tkwi¹ równie¿ w strukturach organizacyjnych administracji pañstwowej i
zak³adów przemys³owych, a w szczególnoci:
m brak dostatecznej wiedzy na temat mo¿liwoci systemów geoinformacyjnych w zakresie us³ug publicznych,
m brak wiadomoci kadry zarz¹dzaj¹cej o strategicznym znaczeniu inwestycji geoinformacyjnej, a w szczególnoci obawy przed finansowaniem etapów dotycz¹cych
koncepcji, studium uwarunkowañ i potrzeb oraz projektu generalnego budowy systemu (w tym równie¿ finansowania szkoleñ, elementów zwi¹zanych z rozwojem systemu, serwisowaniem, czy utrzymaniem zespo³u ekspertów),
m trudnoci kadrowe i finansowe wystêpuj¹ce w organizacji nowych struktur organizacyjnych zajmuj¹cych siê tylko systemami GIS z okrelonymi uprawnieniami, rodkami i odpowiedzialnoci¹.
Mimo istniej¹cych trudnoci i zagro¿eñ, przy wdra¿aniu i popularyzacji systemów GIS,
istniej¹ równie¿ czynniki które stanowi¹ dobre podstawy i prognozy intensywnego rozwoju
informatyzacji zarz¹dzania i us³ug publicznych w Polsce. Czynniki te s¹ szczególnie istotne
w kontekcie wspierania przez Uniê Europejsk¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, a
tak¿e rozwoju ma³ych i rednich firm. S¹ to g³ównie:
m sprzyjaj¹ce warunki miêdzynarodowej wspó³pracy i pomocy EU w rozwoju i wdra¿aniu nowych technologii informatycznych,
m du¿e mo¿liwoci kadrowe, sprzêtowe i bazy oprogramowania komputerowego w realizowaniu szerokiego programu kszta³cenia stacjonarnego i ustawicznego na du¿ych
polskich uczelniach przy wspó³pracy ze specjalistami z firm geoinformacyjnych,
m wysoki poziom technologiczny polskich firm geoinformacyjnych oraz kadry akademickiej uczestnicz¹cych w wielu du¿ych projektach o zasiêgu regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym,
m coraz wiêksze zainteresowanie m³odych ludzi (g³ównie studentów i absolwentów szkó³
wy¿szych) kszta³ceniem kierunkowym i uzupe³niaj¹cym z zakresu GIS.
Inwestycje w kszta³cenie ustawiczne staj¹ siê najlepszymi inwestycjami.
Literatura
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, 2002: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPORZL).
Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2001: Strategia rozwoju edukacji narodowej na lata 20012006.
Woniak J., 2004: Issues of GIS Education and Popularization in Poland. Conference EUGISSES 2004,Villach.
Woniak J. i in., 2004: Za³o¿enia budowy systemu informacji przestrzennej dla powiatu wroc³awskiego.
Politechnika Wroc³awska, maszynopis.

Kszta³cenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych
Summary
During the last few years the European Union has been allocating significant amount of financial
means for the development of information society and for creation of a new education model. The
major directions at that model, defined within so called Bologna process, are:
m two- and three- degree stages at study (at the Bachelor, MSc and PhD level),
m great international mobility of students and University lecturers,
m ever stronger development of the continuing education.
Wroclaw University of Technology, like other universities in Poland, is currently carrying out the
modernization of programs and organization structures for regular and postgraduate studies and
also for specialist courses in the field of GIS/IT/ICT systems. The creation of an information society
and a knowledge-based economy depends mainly on a wide popularization of modern computer
technologies, where CIS is a new, significant component. Such issues as computer education, general
access to information, and the ability of managing information should be realized within large, international programs, financially supported by the European Union. These programs should be realized
by independent institutions in a co-operation with public administration, industry and commercial
enterprises. Wroclaw University of Technology has long experience in realizing education program in
CIS. mainly at the Architecture Faculty and Geoengineering, Mining and Geology Faculty. At the
Geoengineering, Mining and Geology Faculty GIS is lectured at the geoinformation specialization.
The program profile concentrates both on geoengineering and on management support; public services aspects are adapted to fulfill the cooperation agreements with the local authorities and to meet the
market needs concerning the graduates` education background.
The same Faculty has been organizing for 5 years postgraduate studies on Geographical Information
Systems, which focus on the classic and current GIS issues. The classes on, for example, methods of
data collecting, updating and making accessible, Database Management Systems, geoinformation
projects (in Bentley, ESRI and Intergraph environments), Internet engineering, economic analysis are
realized by specialists from Polish universities and geoinformation companies.
The fundamental obstacle standing in the way of rapid development of IT/ICT/GIS systems in Poland
lies mainly in the remains of the totalitarian system in the consciousness and mentality of Polish society
and the management personnel as well as the personal relations agreement still existing within
structures of many municipal institutions, big enterprises and even public universities. Those problems are resulting in relatively small interest in continuing education concerning new information
technologies and management methods, which  together with not too many possibilities to exchange
or to be supplied with young and well-educated staff- leads often to stagnation in the fields of organization activities m the government and municipal administration and public companies.
Another result of the above mentioned difficulties is still too low economic activity at the level of
commune, district and region authorities. Lack of investments and postponing the implementation
causes great losses not only in the economic terms but also in the pace of information society development, which shall be adapted now to the new conditions resulting from Poland`s joining the European
Union.
The most important difficulties and needs are:
m lack of knowledge among management staff about strategic meaning of the geoinformation investment and concern how to finance each stage of GI systems building and implementation (including
the costs of system development, servicing and employment of GIS professionals)
m financial and personnel difficulties in the organization of new structures to create a new GIS mit
with all necessary certifications, means and responsibilities,
m the necessity of wide and long-lasting training at different levels of advancement and in various
education forms (courses, postgraduate studies, seminars, workshops).
In spite of many difficulties facing the implementation and popularization of the GI systems, there are
also elements providing good basis and prognosis for an intensive informatisation development in the
fields of management and public services in Poland. Those factors are particularly important in the
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context of the support offered by European Union for the information society development and also the
development of small and medium size companies, and these are:
m favorable conditions for intemational cooperation and EU support at the development and implementation of new information technologies;
m great abilities of Polish universities for realization  in the cooperation with specialists from GIS
cmpanies  of a comprehensive education program for regular and continuing studies,
m high technological level represented by Polish geoinformation companies and university staff, who
are used to take part in various significant regional, national and international projects.
The growing interest in GIS education among young people (mainly students and graduates from the
universities) shows that the investment in continuing education is the best investment.
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