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Wstêp
Politechnika l¹ska od 1988 r. kszta³ci studentów na kierunku Górnictwo i Geologia
w zakresie specjalnoci Geodezja Górnicza, na studiach stacjonarnych. W latach 70. i 80.
XX wieku prowadzona by³a specjalnoæ Miernictwo Górnicze na studiach zaocznych, g³ównie w filii Politechniki l¹skiej w Rybniku. W latach 90. uruchomiona zosta³a specjalnoæ
Miernictwo Górnicze (Geodezja Górnicza) na studiach wieczorowych. Od 2007 r. prowadzone s¹ studia stacjonarne I i II stopnia o specjalnoci Geodezja Górnicza.
Uwzglêdniaj¹c przewidywane zapotrzebowanie spo³eczne i gospodarcze, w roku akademickim koñczy studia dzienne na Wydziale Górnictwa i Geologii o specjalnoci Geodezja
Górnicza rednio oko³o 30 studentów.
Kszta³cenie studentów oparte jest na szerokich podstawach wiedzy dla kierunku Górnictwo i Geologia oraz Geodezja i Kartografia. Studenci poznaj¹ problematykê prowadzenia
prac geodezyjnych na powierzchni i w podziemnych zak³adach górniczych. Zajêcia z zakre-
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su Geodezja i Kartografia prowadzone s¹ g³ównie przez pracowników Zak³adu Geodezji i
Ochrony Terenów Górniczych.
Z uwagi na szybki postêp techniczny w zakresie zarówno sprzêtu komputerowego, oprogramowania, jak i metod i technologii pomiarowych  na bie¿¹co nastêpuje modernizacja
planów studiów i programów nauczania, w celu rozszerzenia wiedzy absolwentów, tak¿e tej
zwi¹zanej z geoinformatyk¹. Uwzglêdniane s¹ potrzeby przysz³ych potencjalnych pracodawców, tj.: przedsiêbiorstw górniczych, organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
oraz prywatnych firm geodezyjnych. Przedsiêbiorstwa górnicze wymagaj¹ od osób zatrudnianych w dzia³ach mierniczo-geologicznych wiedzy i umiejêtnoci w zakresie tworzenia
dokumentacji mierniczo-geologicznej w postaci numerycznej, w tym dokumentacji kartograficznej. Obecnie wiele kopalñ prowadzi dokumentacjê w tej postaci, co dopuszczono
wprowadzaj¹c odpowiednie zapisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca
2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Rozporz¹dzenie, 2002). D¹¿y siê
tak¿e do wdro¿enia systemów informatycznych pozwalaj¹cych na utworzenie baz danych
stanowi¹cych element Systemu Informacji o Terenie Górniczym, które usprawni³by prowadzenie ruchu zak³adu górniczego.
Sposób prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik)
w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (odgik) wynikaj¹cy z ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa, 1989) i rozporz¹dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu za³o¿enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Rozporz¹dzenie, 2001b) oraz obowi¹zuj¹cych instrukcji i wytycznych, wyranie wskazuje na potrzebê
przygotowania absolwenta do pracy przy tworzeniu baz danych przestrzennych Krajowego
Systemu Informacji o Terenie (KSIT) takich jak: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) i
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT).
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, plany studiów wzbogacono o przedmioty miêdzy innymi przygotowuj¹ce do prac w zakresie tworzenia i prowadzenia systemów informacji przestrzennej,
w tym obs³ugi aplikacji CAD oraz GIS. Zmiany w programach nauczania dotyczy³y przede
wszystkim przedmiotów: 1) kartografia, w którym obecnie znaczna czêæ prowadzonych
zajêæ dotyczy kartografii komputerowej; 2)geodezja, w którym wprowadzono w szerszym
zakresie wykorzystanie tachimetrów elektronicznych, niwelatorów kodowych oraz techniki
GPS.
Nie s¹ to wci¹¿ zmiany, które pozwalaj¹ na przekazanie szerszego zakresu wiedzy dotycz¹cej geoinformacji, co jest zwi¹zane g³ównie ze zbyt ma³¹ liczb¹ godzin dydaktycznych,
jakie mo¿na przeznaczyæ na realizacjê tego zakresu zagadnieñ. Poszerzenie wiedzy absolwenta zainteresowanego szczególnie t¹ tematyk¹ jest mo¿liwe, dziêki odbywaniu praktyki
zawodowej we wskazanych przez studentów instytucjach. Dodatkowo dopuszczono realizacjê prac dyplomowych na tematy zaproponowane przez samych studentów (wynikaj¹ce z
ich w³asnych zainteresowañ naukowych) lub przez zak³ad pracy, w którym zamierzaj¹ podj¹æ pracê zawodow¹ po skoñczeniu studiów lub s¹ w nim zatrudnieni.
Uczelnia wspó³pracuje z wieloma odgik, które proponuj¹ temat prac dyplomowvch, g³ównie
w celu wykorzystania ich wyników do zasilenia pzgik. Tematy realizowane w ramach wspó³pracy, dotycz¹ g³ównie opracowania baz danych KSIT, zarówno w zakresie treci obligatoryjnej, jak i fakultatywnej czy tworzenia opracowañ dla zasilenia systemów informacji przestrzennej miast i powiatów. Studenci odbywaj¹c praktykê dyplomow¹ w orodkach maj¹
mo¿liwoæ uzyskania dostêpu do danych pzgik oraz zapoznania siê z produkcyjnym wyko-
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rzystaniem oprogramowania typu GIS. Podczas praktyki powstaje produkt finalny spe³niaj¹cy wymagania wynikaj¹ce z odpowiednich standardów.

Wspó³praca miêdzy Politechnik¹ l¹sk¹
a PODGiK w Miko³owie
Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miko³owie (PODGiK),
funkcjonuj¹cy w ramach struktur Starostwa Powiatowego w Miko³owie, to typowy orodek szczebla powiatowego wykonuj¹cy zadania starosty, w szczególnoci w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów
i budynków oraz mapy zasadniczej. W 2001 roku w PODGiK w Miko³owie rozpoczê³y siê
intensywne prace zwi¹zane z: za³o¿eniem systemu informacji o terenie (SIT) dla wszystkich
piêciu gmin powiatu miko³owskiego; uporz¹dkowaniem i archiwizacj¹ w formie cyfrowej
dokumentacji zasobu bazowego; utworzeniem numerycznej mapy zasadniczej oraz przeniesieniem treci papierowych map ewidencyjnych (obrêbowych i sekcyjnych) do postaci numerycznej. Wiêkszoæ prac modernizacyjnych zwi¹zanych z przekszta³ceniem analogowych
danych pzgik do formy cyfrowej zosta³a wykonana w trybie zamówieñ publicznych kontrolowanych i odbieranych przez pracowników PODGiK. Czêæ prac modernizacyjnych zosta³a przeprowadzona samodzielnie przez pracowników Orodka oraz przez kilku studentów
Politechniki l¹skiej, którzy pod opiek¹ wspó³autora referatu odbywali w Orodku praktyki
dyplomowe i zawodowe.
Formalnie wspó³praca Politechniki l¹skiej z PODGiK w Miko³owie realizowana jest od
roku 2002, na podstawie umów na odbycie praktyk zawodowych i dyplomowych. Program
praktyki zawodowej umo¿liwia studentom IV roku zapoznanie siê z: powiatowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym; zasadami prowadzenia powiatowego SIT i tworzenia map
numerycznych; praktycznym zastosowaniem instrukcji K-1 i G-5; oprogramowaniem EWMAPA dzia³aj¹cym w Orodku. Program praktyki dyplomowej studentów V roku ustalany
jest indywidualnie dla ka¿dego studenta, odpowiednio do tematu realizowanej pracy dyplomowej, wynikaj¹cego z bie¿¹cych potrzeb Orodka.
Prezentowana wspó³praca zaowocowa³a wykonaniem magisterskich prac dyplomowych
przez trzech studentów Politechniki l¹skiej (Kopiec, 2002; Koz³owski, 2002; Kowalik, 2003),
którzy podczas odbywania praktyk dyplomowych opracowali numeryczn¹ wersjê operatu
kartograficznego EGiB dla fragmentów obrêbów ewidencyjnych.

Prace dyplomowe zrealizowane w PODGiK w Miko³owie
Wszystkie prace zrealizowane przez studentów w ramach prac dyplomowych wykonanych w PODGiK w Miko³owie polega³y na opracowaniu numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obszaru pojedynczego arkusza mapy, stanowi¹cego fragment obrêbu
ewidencyjnego z terenu powiatu miko³owskiego. Numeryczna mapa wykonana zosta³a w
formie bazy danych przestrzennych. Podstawowym ród³em opracowania bazy by³y operaty pomiarowe z podzia³ów i rozgraniczeñ nieruchomoci, dane pochodz¹ce ze szkiców podstawowych i zarysów pomiarowych (wród których niektóre pochodzi³y z XIX wieku),
mapy ewidencyjne w postaci obrêbowej oraz mapa zasadnicza (pierworys oraz nak³adki E i
S). Dodatkowym ród³em danych by³y mapy klasyfikacji gleboznawczej, zestawienia po-
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chodz¹ce z czêci opisowej bazy EGiB (zestawienia dzia³ek wraz z przypadaj¹c¹ im powierzchni¹ ewidencyjn¹ i powierzchni¹ klasou¿ytków), a tak¿e materia³y archiwalne w postaci rejestrów gruntów, matryku³ i map.
Baza EGiB zosta³a wykonana dla 4 warstw (punktów granicznych, dzia³ek ewidencyjnych, klasou¿ytków i budynków) w rodowisku oprogramowania EWMAPA, które stosowane jest w PODGiK w Miko³owie do prowadzenia mapy numerycznej. Tok postêpowania
we wszystkich 3 pracach by³ nastêpuj¹cy:
1. Wybór, uporz¹dkowanie i przetworzenie materia³ów ród³owych
Ewidencyjne operaty pomiarowe skompletowano w oddzielne segregatory. Kolejno u³o¿ono dokumenty zasobu bazowego z poszczególnych operatów (szkice polowe, protoko³y
graniczne, wykazy zmian gruntowych i obliczenia powierzchni) oraz dokumenty zasobu
u¿ytkowego (w tym wykazy wspó³rzêdnych punktów granicznych i decyzje o podziale z projektem podzia³u). Utworzono plik tekstowy zawieraj¹cy zestawienia numerów punktów granicznych, ich wspó³rzêdnych i numerów operatów KERG (na podstawie dostêpnych analogowych i cyfrowych wykazów wspó³rzêdnych punktów granicznych). Plik tekstowy uzupe³niono o informacjê dotycz¹c¹ stabilizacji punktów granicznych zaczerpniêt¹ ze szkiców
polowych. W przypadku wykazów dostêpnych w uk³adach lokalnych (Pszów i Borowa
Góra) wspó³rzêdne punktów granicznych wstêpnie przetransformowano do uk³adu wspó³rzêdnych prostok¹tnych p³askich 1965 strefa 5. Zeskanowano wszystkie mapy ród³owe i
zapisano je w postaci plików rastrowych.
2. Utworzenie bazy dzia³ek ewidencyjnych
Pierwotnie do bazy zaimportowano przygotowane wczeniej pliki ze wspó³rzêdnymi punktów granicznych. Na podstawie tych punktów utworzono wyspow¹ strukturê bazy dzia³ek.
Dziêki tej strukturze oraz zwi¹zkom liniowym odczytanym z pozosta³ych szkiców i zarysów
pomiarowych wyznaczono kolejne punkty graniczne, co pozwoli³o uzupe³niæ bazê o kolejne
dzia³ki. W oparciu o powsta³¹ jeszcze niepe³n¹ bazê dzia³ek skalibrowano raster ewidencyjnego arkusza mapy. Skalibrowana mapa ewidencyjna wraz ju¿ rastrow¹ map¹ zasadnicz¹ umo¿liwi³a zwektoryzowanie brakuj¹cych dzia³ek w tworzonej bazie EGiB. Wykonana wstêpnie
baza poddana zosta³a kontroli przez porównanie powierzchni dzia³ek z czêci opisowej z
powierzchni¹ wykonanej czêci graficznej. Zestawienia ró¿nic powierzchni, pozwoli³o na
usuniêcie b³êdów grubych wektoryzacji oraz wytypowanie dzia³ek, które ze wzglêdu na du¿e
rozbie¿noci poddane zosta³y dalszej analizie zapisów w rejestrach gruntów, matryku³ach i
archiwalnych mapach. Po weryfikacji i poprawie b³êdnych danych powsta³a ostateczna baza
EGiB dla pojedynczego arkusza mapy stanowi¹cego fragment obrêbu ewidencyjnego.
3. Utworzenie bazy klasou¿ytków
Bazê klasou¿ytków utworzono wektoryzuj¹c granice klasou¿ytków z rastrowej mapy
ewidencyjnej. Pomocniczo wykorzystano mapê zasadnicz¹, mapê klasyfikacji gleboznawczej oraz dane opisowe dotycz¹ce powierzchni klasou¿ytków na poszczególnych dzia³kach.
Podobnie jak przy tworzeniu bazy dzia³ek, baza klasou¿ytków poddana zosta³a kontroli przez
porównanie powierzchni klasou¿ytków pochodz¹cych z czêci opisowej i czêci graficznej.
Kontrola pozwoli³a na wprowadzenie koniecznych poprawek w przebiegu granic.
4. Utworzenie warstwy budynków
Warstwa budynków powsta³a w sposób uproszczony metod¹ wektoryzacji rastrowej
nak³adki S mapy zasadniczej (w sekcjach w skali 1:1000). Weryfikacj¹ bazy budynków by³o
jej sprawdzenie z rastrow¹ wersj¹ pierworysu mapy zasadniczej.
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5. Opracowanie koñcowe
Czynnociami koñcz¹cymi czêæ praktyczn¹ prac dyplomowych by³y analizy danych
zgromadzonych w opracowanej bazie, a tak¿e ostateczny wydruk map EGiB dla poszczególnego arkusza mapy.
Efektem finalnym prac dyplomowych by³o wykonanie numerycznej mapy EGiB dla:
m obszaru gminy Ornontowice, obrêb Ornontowice, arkusz mapy 4  opracowano 122
dzia³ki ewidencyjne z powierzchni 84,3 ha (Kopiec, 2002),
m obszaru gminy £aziska Górne, obrêb £aziska Dolne, arkusz mapy 2  opracowano
257 dzia³ek ewidencyjnych z powierzchni 114,8 ha (Koz³owski, 2002),
m obszaru gminy Orzesze, obrêb Jakowice, arkusz mapy 3  opracowano 282 dzia³ki
ewidencyjne z powierzchni 38,4 ha (Kowalik, 2003).

Wspó³praca miêdzy Politechnik¹ l¹sk¹
a WODGiK w Katowicach
Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Katowicach to jednostka bud¿etowa województwa l¹skiego realizuj¹ca zadania marsza³ka województwa w szczególnoci w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, w tym prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz
bazy obiektów u¿ytecznoci publicznej (BOUP). Od roku 2006 w województwie l¹skim
trwa pozyskiwanie BDOT w technologii warstwowej. Wiêkszoæ prac zwi¹zanych z utworzeniem zasobu BDOT zosta³a wykonana w trybie zamówieñ publicznych kontrolowanych i
odbieranych przez pracowników l¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego oraz WODGiK w
Katowicach. Czêæ prac zwi¹zanych z opracowaniem okrelonych klas lub podklas BDOT
oraz wszystkie prace dotycz¹ce BOUP zosta³y przeprowadzone przez pracowników Orodka oraz kilkunastu studentów odbywaj¹cych praktyki zawodowe i praktyki dyplomowe. W
2006 roku WODGiK w Katowicach zorganizowa³ 4-tygodniowe praktyki zawodowe dla 8
studentów Uniwersytetu l¹skiego i 8 studentów Politechniki l¹skiej. Kilku pracowników
WODGiK w Katowicach (w tym wspó³autor artyku³u) prowadzi³o dla ww. studentów zajêcia teoretyczne i praktyczne. Na zakoñczenie praktyk studenci otrzymali pami¹tkowe certyfikaty ukoñczenia praktyki zawodowej. W kolejnych latach WODGiK w Katowicach zorganizowa³ g³ównie praktyki dyplomowe.
Formalnie wspó³praca Politechniki l¹skiej z WODGiK w Katowicach realizowana jest
od roku 2006, równie¿ na podstawie umów na odbycie praktyk zawodowych i dyplomowych. Program praktyki zawodowej umo¿liwia studentom IV roku zapoznanie siê z: wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zasadami funkcjonowania odgik, zasadami prowadzenia bazy BDOT i bazy metadanych, pomiarami odbiornikami GPS, wytycznymi TBD, oprogramowaniem GIS i CAD dzia³aj¹cym w Orodku (ArcGIS, Microstation),
jak równie¿ wykonywanie prac zwi¹zanych z tworzeniem warstw BOUP. Praktyka dyplomowa studentów V roku jest po³¹czona z realizacj¹ tematu pracy dyplomowej, która wynika
z potrzeb Orodka i jest ustalana indywidualnie.
Efektem prezentowanej wspó³pracy by³o wykonanie magisterskich prac dyplomowych
przez 9 studentów Politechniki l¹skiej (Praso³, 2007; Blachnicki, 2008; Jankowska, 2008;
Szendera, 2009; Malisz, 2009; Gondzik , 2010; Trefon, 2010; Bartosz, 2011; Rumak, 2011).
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Prace dyplomowe zrealizowane w WODGiK w Katowicach
Wszystkie prace wykonane przez studentów w ramach realizacji prac dyplomowych
w WODGiK w Katowicach polega³y na opracowaniu okrelonej klasy lub podklasy z katalogu obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla okrelonego obszaru (najczêciej
obszaru województwa l¹skiego). Zakres wykonywanych w ich toku czynnoci by³ jednak
zró¿nicowany, co by³o spowodowane nastêpuj¹cymi czynnikami:
1) zró¿nicowanym zasiêgiem obszaru opracowania  dwie prace polega³y na opracowaniu
klasy obiektu dla obszaru gminy, pozosta³e obejmowa³y obszar województwa l¹skiego;
2) koniecznoci¹ zastosowania ró¿norodnych materia³ów ród³owych:
m ortofotomapa  podstawowy i najbardziej wykorzystywany materia³ ród³owy w opracowaniu BDOT, wykorzystana w 3 pracach jako podstawowe ród³o danych, w pozosta³ych jako materia³ pomocniczy;
m mapy ewidencyjne (bazy EGiB)  wykorzystane jako podstawowy materia³ ród³owy
w 2 pracach, w jednej pracy na podstawie bazy EGiB utworzono pojedyncze obiekty;
m mapa zasadnicza  stanowi³a podstawowy materia³ ród³owy w 3 pracach, w 2 pracach pos³u¿y³a do utworzenia pojedynczych obiektów;
m mapa topograficzna w ró¿nych skalach  zosta³a wykorzystana w 5 pracach jako
podstawowe ród³o danych, w pozosta³ych jako materia³ pomocniczy;
m dane pochodz¹ce z urzêdów gmin by³y podstawowym materia³em do opracowania 2
prac, w 4 pracach pomocniczo korzystano z informacji zamieszczonych na stronach
internetowych urzêdów gmin;
m dane z ró¿nych instytucji (G³ówny Urz¹d Statystyczny, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Katowicach, Urz¹d Wojewódzki w Katowicach) stanowi³y g³ówny materia³ ród³owy do opracowania 6 prac;
m wywiad terenowy  na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e wykonano weryfikacjê terenow¹ ponad 90% danych adresowych bêd¹cych przedmiotem opracowania w dwóch
pracach (Szendera,2009; Malisz, 2009), a tak¿e weryfikacjê przebiegu linii tramwajowych za pomoc¹ ladu pomiaru odbiornikiem GPS w jednej pracy (Praso³, 2007);
3) ró¿n¹ geometri¹ pozyskiwanych obiektów bêd¹cych przedmiotem opracowania;
4) zastosowaniem ró¿norodnego oprogramowania  4 prace (Gondzik, 2010; Trefon, 2010;
Bartosz, 2011; Rumak, 2011) zosta³y wykonane tylko przy u¿yciu wolnego i otwartego
oprogramowania (WiOO): Quantum GIS, PostGIS/Postgres, Open Office; w pozosta³ych wykorzystano oprogramowanie ArcGIS i Microstation z odpowiednimi rozszerzeniami i programami wspomagaj¹cymi;
5) sposobem dostêpu do materia³ów ród³owych, wynikaj¹cym z uwarunkowañ prawnych
i technicznych  w 4 ww. pracach wykonanych przy u¿yciu WiOO wykorzystano mo¿liwoci us³ug WMS oraz geoportali, dziêki czemu dane ród³owe by³y pozyskiwane w ca³oci drog¹ internetow¹; w pozosta³ych wykorzystano cyfrowe dane ród³owe pzgik
dostêpne na serwerach WODGiK w Katowicach.
Z powy¿szych uwarunkowañ wynika³a nieco odmienna procedura postêpowania w poszczególnych pracach dyplomowych, która w pewnym uproszczeniu obejmowa³a:
1) zebranie i wybór materia³ów ród³owych; okrelenie priorytetów wykorzystania danych
pochodz¹cych z ró¿nych róde³; wstêpne przetworzenie danych analogowych do wersji
cyfrowej (skanowanie i kalibracja map analogowych, przetworzenie rejestrów papierowych do tabel bazodanowych);
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2) w przypadku wiêkszoci prac utworzenie bazy opisowej zawieraj¹cej podstawowe informacje o obiektach (ich numerze, nazwie, lokalizacji opisowej, pochodzeniu itp.) oraz jej
wstêpn¹ weryfikacjê;
3) utworzenie bazy przestrzennej z odpowiednimi strukturami danych;
4) wektoryzacjê obiektów (punktowych, liniowych i powierzchniowych), czasami poprzedzon¹ wstêpn¹, zgrubn¹, punktow¹ lokalizacj¹ obiektów;
5) w przypadku opracowania obiektów liniowych i powierzchniowych, wykonanie kontroli
topologicznej; nadanie poprawnej topologii obiektów;
6) wprowadzenie lub uzupe³nienie wszystkich brakuj¹cych atrybutów obiektów;
7) weryfikacjê jakociow¹ i ilociow¹ obiektów w oparciu o wszystkie dostêpne ród³a
danych;
8) opracowanie i przetwarzanie koñcowe, w tym  zapis plików w formatach .gml lub .shp;
wykonywanie analiz przestrzennych (atrybutowych i obszarowych); ró¿norodna wizualizacja opracowania oraz wydruk; do³¹czenie do obiektów bazy dokumentów, zdjêæ,
rysunków; powi¹zanie z linkiem do strony internetowej.
Efektem koñcowym prac by³o wykonanie w WODGiK w Katowicach nastêpuj¹cych
klas lub podklas BDOT:
m sieæ torów tramwajowych z terenu woj. l¹skiego (obiekty liniowe)  opracowano
1333 odcinki torów tramwajowych i 514 przystanków tramwajowych (Praso³, 2007);
m tereny chronione z terenu woj. l¹skiego (obiekty powierzchniowe)  opracowano 62
rezerwaty przyrody i 8 parków krajobrazowych (Blachnicki, 2008; Jankowska, 2008);
m punkty adresowe (obiekty punktowe):
 z terenu miasta Szczyrk  opracowano 2060 punktów adresowych (Malisz, 2009);
 z terenu gminy Jaworze  opracowano 1872 punktów adresowych (Szendera,
2009);
m urz¹dzenia transportowe z terenu woj. l¹skiego (obiekty liniowe)  opracowano 12
kolei linowych i 141 wyci¹gów narciarskich (Gondzik, 2010);
m kompleksy us³ug turystycznych z terenu woj. l¹skiego (obiekty powierzchniowe) 
opracowano 70 kempingów (Trefon, 2010);
m obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie z terenu woj. l¹skiego (obiekty punktowe)  opracowano 673 pomników lub figur (Bartosz, 2011);
m obiekty przyrodnicze z terenu woj. l¹skiego (obiekty punktowe)  opracowano 1050
wejæ do jaskiñ (Rumak, 2011).

Wnioski wynikaj¹ce z wykonanych prac dyplomowych
Wszystkie zrealizowane przez studentów prace wykonane w ramach prac dyplomowych
wynika³y z potrzeb orodków. Zarówno PODGiK w Miko³owie jak i WODGiK w Katowicach nie posiada³y baz KSIT w opracowanych przez studentów zakresach. Studenci, wykonuj¹c bazy danych w zakresie treci okrelonych w temacie pracy, przejmowali na siebie rolê
wykonawców, którzy opracowywali bazê danych pod nadzorem i kierownictwem wspó³autora referatu, pe³ni¹cego rolê ich opiekuna podczas odbywania praktyk dyplomowych. Opiekun praktyki stara³ siê wybraæ odpowiedni zakres i zasiêg opracowania tak, aby temat by³ z
jednej strony ambitny, z drugiej strony, aby nie by³ zbyt obszerny i skomplikowany do wykonania.
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Studenci w trakcie odbywania praktyki dyplomowej oraz wykonywania pracy dyplomowej mieli okazjê do praktycznego, szczegó³owego zapoznania siê z:
m przepisami prawnymi m.in. ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa, 1989),
rozporz¹dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów (Rozporz¹dzenie, 2001a) oraz standardami dotycz¹cymi EGiB  Instrukcj¹
Techniczn¹ G-5 Ewidencja gruntów i budynków (Instrukcja, 2003) lub BDOT 
Wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych TBD (Wytyczne, 2003 i
2008);
m zasadami tworzenia bazy danych przestrzennych;
m standardow¹ procedur¹ wykonywania bazy EGiB lub okrelonej klasy/podklasy BDOT;
m ró¿nymi rodzajami danych przestrzennych i opisowych (analogowych i cyfrowych);
m technikami pozyskiwania danych przestrzennych z materia³ów ród³owych;
m metodami analiz przestrzennych;
m sposobami prezentacji danych;
m oprogramowaniem stosowanym w orodkach (EWMAPA, ArcGIS, Microstation),
jak równie¿ wolnym i otwartym oprogramowaniem (Quantum GIS, PostGIS/Postgres);
m lokalnie obowi¹zuj¹cymi zasadami np. numeracja dzia³ek ewidencyjnych wed³ug zasad katastru pruskiego niezgodna w stosunku do zapisów prawa (Rozporz¹dzenie,
2001a).
Opracowane bazy danych zosta³y skontrolowane (m.in. pod wzglêdem jej poprawnoci
w stosunku do standardów technicznych) tak, jak ka¿de tego typu opracowanie wykonane
w trybie zamówieñ publicznych. W przypadku wystêpowania b³êdów by³y one przez studentów poprawiane. Niektóre czynnoci wymagaj¹ce specjalistycznej wiedzy lub dowiadczenia, a tak¿e ostateczn¹ weryfikacjê danych oraz ich zapis do odpowiednich formatów,
wykonywali opiekun praktyki lub pracownicy orodków. Po sprawdzeniu poprawnoci danych, poszczególne bazy zosta³y w³¹czone do pzgik, stanowi¹c wraz z innymi materia³ami
zasobu nierozerwaln¹ ca³oæ. Jak ka¿dy materia³ wystêpuj¹cy w zasobie mog¹ zostaæ udostêpnione klientom orodków. Podlegaj¹ równie¿ procesom bie¿¹cej lub okresowej aktualizacji wykonywanej przez pracowników orodków (np. na podstawie nowych pomiarów) lub
przez wykonawcê wy³onionego w ramach procedury przetargowej.
Poniewa¿ wymagania by³y wysokie, nak³ad pracy studentów wykonuj¹cych prace by³
du¿y. Niezbêdna by³a skrupulatnoæ oraz dba³oæ o wynikaj¹ce ze standardów, odpowiednie
cechy jakociowe danych, takie jak dok³adnoæ, precyzja, rozdzielczoæ, spójnoæ logiczna,
kompletnoæ czy aktualnoæ danych. Jednoczenie studenci musieli posi¹æ umiejêtnoæ
oceny wiarygodnoci i odpowiednioci danych oraz znalezienia rozwi¹zania w sytuacjach
stwierdzenia rozbie¿noci w materia³ach ród³owych, w stopniu potrzebnym do wykonania
pracy.
Zasada ograniczonego zaufania obowi¹zuje w stosunku do materia³ów ród³owych pozyskanych ze stron internetowych, równie¿ z portali urzêdowych. Czêsto strony te zawieraj¹
b³êdne lub zdezaktualizowane informacje. Skrajny przyk³ad rozbie¿noci i braku spójnoci
w danych ród³owych wyst¹pi³ przy opracowaniu bazy adresowej dla gminy Jaworze (Szendera, 2009). W oficjalnych danych adresowych pochodz¹cych z dwóch urzêdowych rejestrów (rejestru w Urzêdzie Gminy Jaworze oraz z rejestru TERYT w GUS) stwierdzono
wstêpnie oko³o 36% niezgodnoæ w numerach adresowych. Niezgodnoci w 816 z 2263
numerów adresowych wynika³y z prowadzenia numeracji porz¹dkowej nieruchomoci na
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kilku mapach analogowych dotycz¹cych tych samych obszarów i redundantnych wykazach
adresowych, (np. okaza³o siê, ¿e wiele nieruchomoci ma nadanych 2, a nawet 3 numery
porz¹dkowe). Proces wyjaniania rozbie¿noci i uzgodnienia poprawnych danych by³ d³ugotrwa³y, zaanga¿owa³ zarówno pracowników urzêdu gminy, jak i opiekuna praktyki dyplomowej, a jego pomylne zakoñczenie by³o mo¿liwe dziêki skrupulatnoci i pracowitoci studentki.
Opiekun prac, realizowanych podczas odbywania praktyki, zwraca³ studentom uwagê na
koniecznoæ: uporz¹dkowania zarówno metod pracy, jak i wykorzystywanych danych (ród³owych, roboczych, ostatecznych); prowadzenia samokontroli z wychwyceniem pope³nionych b³êdów grubych; wykonywania prac w sposób konsekwentny i jednolity.
Wspó³autorka artyku³u, jako promotor prac dyplomowych, kierowa³a od strony merytorycznej przygotowaniem tych prac, zgodnie z procedur¹ dyplomowania przyjêt¹ w Politechnice l¹skiej. Prace podlega³y bie¿¹cej kontroli, co do ich zgodnoci z za³o¿onym celem i
zakresem pracy dyplomowej. Wskazówki niezbêdne do prawid³owej kontynuacji prac studenci uzyskiwali w czasie konsultacji, na których przedstawiali postêpy w zakresie realizacji
pracy. Raz w semestrze wyg³aszali referat z zakresu wykonywanej przez siebie pracy.
Wszystkie z wymienionych prac dyplomowych zawiera³y czêæ opisow¹, w której przedstawiano: 1) podstawowe zagadnienia teoretyczne dotycz¹ce przedmiotu opracowania, w
tym regulacje prawne oraz standardy techniczne; 2) szczegó³owy opis technologii tworzenia
baz. Integraln¹ czêæ ka¿dej z prac stanowi³y pliki zawieraj¹ce dane graficzne i/lub dane
opisowe opracowanych baz. Prace, po ich z³o¿eniu, podlega³y ocenie przez promotora i
koreferenta w zakresie: zgodnoci treci pracy z jej tytu³em, uk³adu pracy oraz struktury
podzia³u pracy, doboru i wykorzystania materia³ów ród³owych, poprawnoci pracy od strony
formalnej (poprawnoæ jêzykowa, opanowanie techniki pisania, odsy³acze). Ostatecznie praca podlega³a ocenie merytorycznej, dotycz¹cej zarówno czêci opisowej, jak i wykonanej w
orodkach czêci praktycznej. Istotnym elementem podnosz¹cym ocenê koñcow¹ pracy
by³o jej dalsze wykorzystanie, co gwarantowa³a jej realizacja przy wspó³pracy z orodkami.
Obrona pracy odbywa³a siê podczas egzaminu dyplomowego. Sporód 12 wymienionych
studentów 5 ukoñczy³o studia z wynikiem bardzo dobry z wyró¿nieniem.

Podsumowanie
Z punktu widzenia trzech podmiotów uczestnicz¹cych we wspó³pracy zrealizowane zosta³y nastêpuj¹ce cele:
m Studenci mieli mo¿liwoæ zetkniêcia siê z bie¿¹cymi pracami zwi¹zanymi z tworzeniem numerycznej wersji pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a
tym samym nauczenia siê metodologii postêpowania oraz typowych procesów technologicznych stosowanych w odgik. Korzystaj¹c z ró¿norodnych róde³ danych zaznajomili siê praktycznie ze sposobami ich pozyskania i przekszta³cania.
m Uczelnia, kieruj¹c studentów do orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mia³a mo¿liwoæ zaoferowania im realizacji prac dyplomowych, których rezultaty
wykorzystywane s¹ w praktyce. Proces opracowania wiêkszoci baz danych bêd¹cych przedmiotem prac odbywa³ siê w systemach narzêdziowych powszechnie stosowanych w odgik, którymi uczelnia nie dysponowa³a.
m Orodki zaproponowa³y tematy wynikaj¹ce z ich konkretnych potrzeb. Opracowania
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w postaci bazy danych wykonane w ramach prac dyplomowych, po przeprowadzonej kontroli, zosta³y w³¹czone do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostêpnego dla wszystkich potencjalnych u¿ytkowników.
Jednoczenie mo¿na zaobserwowaæ stopniow¹ ewolucjê wykonywania prac dyplomowych:
m od oprogramowania komercyjnego dostêpnego tylko w danym orodku, do otwartego oprogramowania, które mo¿na legalnie pobraæ i zainstalowaæ na w³asnym komputerze;
m od danych ród³owych dostêpnych tylko w danym orodku, do danych ród³owych
dostêpnych w geoportalach lub z wykorzystaniem us³ug WMS;
m od pracy na stanowisku komputerowym w siedzibie orodka, do pracy w zaciszu
domowym z wykorzystaniem po³¹czenia internetowego (konsekwencja dwóch powy¿szych);
m od materia³ów ród³owych w postaci danych referencyjnych (EGiB, mapy zasadnicze, mapy topograficzne i ortofotomapa), po dane pochodz¹ce ze stron internetowych (portali tematycznych); mimo niedu¿ej wiarygodnoci informacji zawartych na
portalach, s¹ one w niektórych przypadkach jedynym ród³em informacji, ze wzglêdu
na jej brak lub du¿¹ nieaktualnoæ danych referencyjnych.
Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e w przysz³oci prace dyplomowe wykonywane dla potrzeb
pzgik równie¿ bêd¹ podlegaæ tematycznej ewolucji w kierunku zmniejszenia nacisku na pozyskiwanie danych z zasobu, a skoncentrowanie siê na jego przetwarzaniu, analizie i wizualizacji. Maj¹c na uwadze ogromne zainteresowanie studentów tematyk¹ prac proponowan¹
przez odgik oraz ich zadowolenie z warunków, jakie orodki zapewniaj¹ podczas ich realizacji  Politechnika l¹ska ma nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê.
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Abstract
The paper presents the results of cooperation between the Silesian University of Technology - Division
of Surveying and Protection of Mining Areas and centers for geodetic and cartographic documentation: regional (WODGiK in Katowice) and district (PODGiK in Miko³ów) in the field of conducting
master theses of students in mining surveying. Twelve master theses, which themes resulted from the
current needs of the centers of geodetic and cartographic documentation, were accomplished in years
2002 - 2011.
From the perspective of three actors involved in the cooperation, the following objectives were carried
out:
m Students had an opportunity to get acquianted with current jobs related to the creation of a digital
version of state geodetic and cartographic resource, and thus they had the ability to learn the
proceeding methodology and typical technological processes used in the centers. Thanks to a
variety of data sources they were offered to use, the students were practically acquainted with the
methods of their acquisition and conversion.
m directing students to the centers, the University had an opportunity to offer them realization of
master theses, the results of which are used in practice. Elaboration of most databases, which
were the result of their work, was performed in software systems commonly used in the centers,
which unfortunately the university did not own.
m The centers suggested topics according to their specific needs. Database elaboration made in the
master theses, were checked, and then incorporated into the state geodetic and cartographic
resource that is available to all potential users.
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