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Wstêp
Studia podyplomowe „Systemy Informacji Przestrzennej” zosta³y uruchomione w Politechnice Warszawskiej w semestrze letnim (w marcu) w roku akademickim 2005/2006.
Studia s¹ dalej prowadzone w cyklu marzec/marzec, aby po pierwszym semestrze wyk³adów i laboratoriów daæ s³uchaczom w okresie wakacji mo¿liwoœæ zgromadzenia materia³ów
do projektu dyplomowego i czêœciowej realizacji projektu. Minê³o wiêc ju¿ 10 lat ci¹g³ego
funkcjonowania tych studiów. Koncepcja studiów i wiêkszoœæ ich celów pozosta³y niezmienne przez ca³y miniony okres. Zmienia³y siê jednak programy i metody nauczania. O tym
co by³o niezmienne i dlaczego, oraz o wprowadzanych zmianach opowiemy w tekœcie, nawi¹zuj¹c do zmian koncepcji GIS/SIP w ostatnich latach.
Przy uruchamianiu studiów podyplomowych w roku akademickim 2005/2006 wykorzystano
doœwiadczenia z tworzenia i funkcjonowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW specjalnoœci
Systemy Informacji Przestrzennej, wczeœniej na studiach in¿ynierskich, póŸniej na studiach II
stopnia, magisterskich, w tzw. systemie boloñskim. Korzystano równie¿ z doœwiadczenia wielu
szkoleñ, prowadzonych dla pracowników administracji samorz¹dowej, w fazach wdra¿ania projektów badawczych dotycz¹cych metod projektowania i tworzenia SIP.
Cenne doœwiadczenia da³ udzia³ pracowników PW w tworzeniu i funkcjonowaniu europejskich studiów podyplomowych z GIS i Teledetekcji – TRISIG w Tuluzie, wyk³ady na
szko³ach letnich Komisji Europejskiej, polsko-francuskie projekty aplikacyjne z obszaru SIP
i Teledetekcji, a tak¿e udzia³ pracowników PW jako s³uchaczy w rocznych studiach z Teledetekcji i GIS-CETEL w Tuluzie. W trakcie funkcjonowania studiów pojawia³y siê nowe
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doœwiadczenia wynikaj¹ce z udzia³u w licznych krajowych i europejskich projektach na
temat ró¿nych aspektów SIP, w tym aspektów edukacyjnych. By³y to miêdzy innymi projekty PRONET CCE, ELIS, ENVASSO, GS-Soil, projekt rozwojowy MNiSW „Informacja przestrzenna dla samorz¹dów terytorialnych”. Cenny impuls do analizy programów i metod nauczania da³a realizacja projektu „Modernizacja studiów podyplomowych SIP” w ramach
programu operacyjnego UE „Kapita³ ludzki”.
Pierwsz¹ koncepcjê studiów i kolejne zmiany przedstawiamy na tle ogólnych koncepcji
studiów podyplomowych i procesów wynikaj¹cych z przejœcia od tworzenia, wczeœniej
zamkniêtych póŸniej hybrydowych i otwartych systemów informacji przestrzennej do infrastruktury informacji przestrzennej. W tekœcie wykorzystano spostrze¿enia z wczeœniejszych
publikacji na temat metod nauczania SIP i wyniki ekspertyzy dotycz¹cej nauczania SIP wykonanej dla G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii.

Kilka ogólnych uwag o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe, bêd¹ce kontynuacj¹ kszta³cenia na poziomie wy¿szym, dobrze wpisuj¹ siê w ideê ustawicznoœci kszta³cenia. Studia takie w stosunkowo krótkim czasie daj¹
mo¿liwoœæ podniesienia kwalifikacji i uzupe³nienia wiedzy, co mo¿e prze³o¿yæ siê na wiêksze
szanse w uzyskaniu awansu zawodowego. Jest to forma kszta³cenia, która stosunkowo
szybko reaguje na zmieniaj¹ce siê potrzeby rynku pracy, a tym samym na oczekiwania osób
chc¹cych podnieœæ swoje mo¿liwoœci i szanse zdobycia lepszej pracy. Studia w tej formie
mog¹ te¿ korzystnie wp³yn¹æ na dalsze, ju¿ bardziej samodzielne, kszta³cenie siê w danym
obszarze tematycznym.
Dzisiejsze spo³eczeñstwo w coraz wiêkszym stopniu staje siê spo³eczeñstwem korzystaj¹cym z informacji, nazywanym niezbyt poprawnie spo³eczeñstwem informacyjnym. Korzystanie z informacji ma w nim priorytetowe znaczenie. WyraŸny jest wzrost znaczenia dobrego wykszta³cenia oraz koniecznoœæ edukacji ustawicznej. Cz³owiek, nie chc¹c dopuœciæ do
dezaktualizacji posiadanej wiedzy, powinien nieprzerwanie, przez ca³e ¿ycie siê uczyæ. Przeobra¿enia wynikaj¹ce z powstania spo³eczeñstwa korzystaj¹cego z informacji dotycz¹ nie
tylko edukacji, ale wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, w tym pracy (Marcinkiewicz, 2012). Dlatego miêdzy innymi du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê studia podyplomowe, które stosunkowo szybko reaguj¹ na zmieniaj¹ce siê potrzeby rynku pracy.
Studia podyplomowe spe³niaj¹ dwie wa¿ne funkcje (Bia³ousz, 2005):
1) osobom, które ukoñczy³y studia kilkanaœcie lat temu (a w specjalnoœciach, w których
zachodzi³y du¿e zmiany w technologii mo¿e byæ to okres znacznie krótszy), umo¿liwiaj¹ zapoznanie siê z technologi¹ dnia bie¿¹cego lub z aktualnymi regulacjami prawnymi,
2) osobom, którym do wykonywania zawodu jest potrzebna dodatkowa wiedza, której
nie nabyli podczas studiów i w dotychczasowej pracy, umo¿liwiaj¹ zdobycie tej dodatkowej wiedzy.
Ponadto, studia te cechuje wiele innych zalet (Marcinkiewicz, 2012). Jest mo¿liwe podjêcie niektórych kierunków studiów, nawet jeœli wczeœniejsze wykszta³cenie danej osoby nie
jest z nimi zwi¹zane. Forma ta odpowiada postulatom dostêpnoœci, elastycznoœci i dro¿noœci
kszta³cenia. Mo¿liwe jest równie¿ podjêcie kszta³cenia podyplomowego kilkakrotnie w ró¿nych specjalnoœciach, a wiêc studia tego typu realizuj¹ postulat kszta³cenia ustawicznego
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dotycz¹cy wszechstronnego rozwoju i aktywnoœci jednostki. Dodatkowo nie ma bariery
wiekowej, która uniemo¿liwia³aby studiowanie w tej formie, co sprawia, ¿e realizowana jest
zasada uczenia siê przez ca³e ¿ycie, bez wzglêdu na wiek.
Wed³ug Rittel (2003) dla rozwoju rynku pracy wa¿ny jest rozwój systemu edukacji. Widoczna jest wspó³zale¿noœæ rynku pracy i edukacji. Edukacja powinna uprzedzaæ potrzeby
rynku pracy. Wtedy rynek staje siê przestrzeni¹, w której produkty kszta³cenia znajduj¹
swoje zastosowanie i nie ma problemu bezrobotnych absolwentów.
Nawi¹zuj¹c jeszcze do wspomnianej powy¿ej roli informacji (w tym informacji przestrzennej w kontekœcie tytu³u artyku³u), warto przytoczyæ stwierdzenie z Raportu (2011) na
temat pos³ugiwania siê programami GIS dla sporz¹dzania dokumentacji stanu zagospodarowania przestrzennego (zasobów przestrzeni) oraz planowania rozwoju przestrzennego, w
którym podkreœla siê, ¿e bez w³aœciwej informacji nie mo¿e byæ mowy o efektywnej partycypacji spo³ecznoœci lokalnej w procesach rozwoju, a sam rozwój nie mo¿e osi¹gaæ poziomu, jaki móg³by byæ mo¿liwy przy pe³niejszym zaanga¿owaniu w³asnych zasobów, w tym
zasobów spo³ecznych. W tym kontekœcie, zdaniem autorów Raportu, znaczenie informacji
w sterowaniu rozwojem przestrzennym w ostatnich latach roœnie i paradoksalnie, choæ w
tym tkwi istota naszych czasów, dostêp do informacji staje siê nawet wa¿niejszy od samego
procesu planowania, w wielu wypadkach w sposób istotny je wspiera, a czasem wrêcz
mo¿e czêœciowo zastêpowaæ.

Studia podyplomowe SIP w Politechnice Warszawskiej
Studia podyplomowe „Systemy Informacji Przestrzennej” (SPSIP) prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z za³o¿enia powsta³y z przeznaczeniem, przede wszystkim, dla pracowników administracji samorz¹dowej ró¿nego szczebla,
administracji rz¹dowej (urzêdy wojewódzkie, delegatury, inspekcje ochrony œrodowiska),
instytucji opracowuj¹cych plany zagospodarowania przestrzennego czy organizacji prywatnych (np. ekologicznych i obywatelskich).
Z racji zakresu realizowanych przez nich zadañ i potrzeby wykorzystywania informacji
przestrzennej w praktyce, ta grupa potencjalnych odbiorców jest szczególnie widoczna, na
co wskazuj¹ ró¿ne dostêpne opracowania (Bia³ousz, 2005, 2007).
W okresie uruchamiania studiów nie ubiegano siê o dofinansowanie ze œrodków europejskich. Organizatorzy nie musieli wiêc poddawaæ siê formalizmom i specjalnemu ¿argonowi
towarzysz¹cemu projektom europejskim. Nie musieli wiêc odpowiadaæ na pytanie o „target”
albo „grupê docelow¹”, „twarde” i „miêkkie” wyniki projektu. Niemniej, zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem, nale¿a³o przewidzieæ do kogo jest adresowana oferta edukacyjna.

Potencjalni s³uchacze studiów podyplomowych SIP
Systemy informacji przestrzennej (taki termin dominowa³ w okresie tworzenia studiów),
s¹ dziedzin¹ wielodyscyplinow¹. Jest tu potrzebna wiedza z zakresu: kartografii, informatyki, telekomunikacji, teledetekcji i fotogrametrii, geografii, baz danych, zagospodarowania
przestrzennego, zarz¹dzania oraz z dziedzin, dla których wykorzystuje siê informacjê przestrzenn¹. Spektrum wiedzy i spektrum zastosowañ jest wiêc bardzo szerokie. Nieraz dzieli
siê osoby pracuj¹ce w tym obszarze na twórców informacji przestrzennej (wczeœniej rów-
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nie¿ projektantów systemów) i na u¿ytkowników informacji przestrzennej. W praktyce czêsto obie te grupy przenikaj¹ siê. Twórcy informacji przestrzennej to g³ównie, ale nie tylko,
geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geografowie, specjaliœci od baz danych i statystyki
publicznej. Otrzymali oni wiedzê o metodach tworzenia, nieraz upowszechniania informacji
przestrzennej aktualn¹ na czas ich studiów. Wiedza ta, w znacznym stopniu zdezaktualizowana, mog³a jednak obejmowaæ tylko niektóre metody pozyskiwania danych przestrzennych. By³a to pierwsza grupa zainteresowana studiami podyplomowymi SIP. Nazwaliœmy j¹
wczeœniej twórcami informacji przestrzennej.
Druga grupa obejmuje specjalistów ró¿nych zawodów, którzy w pracy powinni korzystaæ z informacji przestrzennej. Lista zawodów jest bardzo szeroka, tak jak lista potencjalnych zastosowañ informacji przestrzennej. Niektórzy z nich mieli na studiach elementy geodezji lub kartografii, dla wiêkszoœci jednak technologie informacji przestrzennej by³y zupe³nie
nieznane.
Jaki by³ procentowy udzia³ specjalistów grupy pierwszej (twórców) i grupy drugiej (u¿ytkowników) wœród s³uchaczy Studium? W pierwszych cyklach przewa¿ali specjaliœci grupy
pierwszej. W œrodkowych cyklach zdecydowanie przewa¿ali specjaliœci z grupy drugiej, a
spektrum zawodów by³o bardzo szerokie. Wi¹za³o siê to byæ mo¿e z faktem, i¿ w tym czasie
GUGiK organizowa³ wiele bezp³atnych, krótkoterminowych szkoleñ dla pracowników administracji publicznej, w tym administracji geodezyjnej, w ramach wdra¿ania dyrektywy
INSPIRE. W ostatnich cyklach Studium ponownie roœnie udzia³ specjalistów z grupy twórców informacji przestrzennej.

Przyjête modele kszta³cenia
Korzystaj¹c z doœwiadczenia w nauczaniu fotointerpretacji oraz z doœwiadczeñ wczeœniej
funkcjonuj¹cych studiów podyplomowych z zakresu teledetekcji, zaproponowano dwa modele kszta³cenia w zakresie SIP: model „pionowy” i model „poziomy”.
Kszta³cenie pionowe by³o adresowane do osób, które podczas studiów mia³y elementy
SIP, najczêœciej pozyskiwanie danych, nieraz tworzenie baz danych. Niektóre z nich na szkoleniach prowadzonych przez firmy sprzedaj¹ce oprogramowanie lub w ramach samokszta³cenia, poszerzy³y swoj¹ wiedzê. Kolejnym etapem kszta³cenia, pe³niejszego ni¿ dotychczas,
s¹ studia podyplomowe z SIP. Jest to „nadbudowywanie” wiedzy, tworzenie jej kolejnych
poziomów. Obok nowoœci z technologii SIP, bêd¹cych elementem kszta³cenia pionowego,
s³uchacz na studiach podyplomowych otrzymuje równie¿ wiele informacji o organizacji SIP,
aspektach prawnych i przyk³adach zastosowañ. Z tej grupy bêd¹ siê wywodziæ specjaliœci
dobrze przygotowani warsztatowo. Poznaj¹ oni kilka pakietów oprogramowania i zrealizuj¹
w³asny projekt dyplomowy. Mog¹ póŸniej realizowaæ ró¿ne projekty SIP przy udziale specjalistów, których te zastosowania dotycz¹.
Kszta³cenie poziome by³o adresowane do specjalistów ró¿nych bran¿, równie¿ do tych
z nauk ekonomicznych i humanistycznych, dobrze znaj¹cych charakterystyki obiektów i
zjawisk ze swojej dziedziny, ale ma³o lub ca³kowicie nieznajacych metod opisu i inwentaryzacji tych obiektów i zjawisk. Nie umiej¹ oni czêsto oszacowaæ z jak¹ dok³adnoœci¹ pozycyjn¹
i tematyczn¹ nale¿y pozyskiwaæ dane do baz danych, ani praktycznie tworzyæ baz danych.
Po nauczeniu siê podstaw teoretycznych SIP i wybranych elementów technologii SIP mog¹
byæ samodzielnymi twórcami prostych baz danych przestrzennych, wykonawcami analiz
przestrzennych i pe³noprawnymi partnerami do dyskusji z decydentami przy interpretowaniu
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informacji wytworzonych przez SIP. Podczas 10 cyklów studiów by³o wiele takich przyk³adów, gdzie osoba z dyplomem politologa czy historyka sztuki stworzy³a potrzebne dla siebie
bazy danych i wykonywa³a analizy przestrzenne.
Realizacja obu tych modeli kszta³cenia wymaga tworzenia oddzielnych grup laboratoryjnych i dopuszcza wspólny blok wyk³adowy. Jest jednak potrzebna do tego odpowiednia
liczba s³uchaczy reprezentuj¹cych obie grupy, poniewa¿ z powodów finansowych nie mo¿na prowadziæ zajêæ laboratoryjnych w grupach mniejszych ni¿ 15 osób. W praktyce minionych 10 lat by³y mo¿liwoœci stosowania tego rozwi¹zania, ale w wiêkszoœci przypadków
nale¿a³o ³¹czyæ w jednej grupie osoby z ró¿nymi umiejêtnoœciami z zakresu technologii SIP.
Okaza³o siê, ¿e problem przygotowania technologicznego znika ju¿ w drugim semestrze
studiów.

Motywacje do podejmowania studiów podyplomowych
S¹ studia podyplomowe, których ukoñczenie jest wymagane do uprawiania zawodu. Tak
jest w przypadku studiów z wyceny nieruchomoœci lub zarz¹dzania nieruchomoœciami. Ukoñczenie studiów z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej nie daje dot¹d ¿adnych uprawnieñ zawodowych, jak na przyk³ad uprawnienia geodezyjne lub urbanistyczne. Co wiêc sk³oni³o uczestników tych studiów do podjêcia nauki, która wymaga nak³adów finansowych i
czasu?
Jak pokaza³a praktyka, po stronie s³uchaczy ró¿ne s¹ motywacje do podjêcia studiów.
Czêœæ osób podejmuje tê decyzjê dla w³asnej satysfakcji, licz¹c na polepszenie swojej pozycji
zawodowej w przysz³oœci. Drug¹ grupê stanowi¹ osoby bêd¹ce pod ³agodn¹ perswazj¹ (naciskiem) kierownictw instytucji, które wiedz¹, ¿e dla jej lepszego funkcjonowania bêd¹ potrzebni specjaliœci z wiedz¹ na temat SIP. Trzeci¹ grupê stanowi¹ niedawni absolwenci ró¿nych kierunków studiów, równie¿ geodezyjnych, którzy podczas studiów nie mieli w ogóle
lub mieli bardzo ma³o tematyki SIP, a widz¹ w tym obszarze mo¿liwoœæ znalezienia pracy.
Przed³u¿enie poprzednich studiów o kolejny rok traktuj¹ jako przed³u¿enie inwestycji w swoj¹
przysz³oœæ zawodow¹. Tyle jeœli chodzi o ogólny szkic pokazuj¹cy wa¿niejsze motywacje, a
w dalszej kolejnoœci przytoczone zostan¹ inne spostrze¿enia w tym wzglêdzie.
W pierwszych cyklach kszta³cenia (2005-2010) przewa¿a³y osoby w wieku 30-40 lat.
Minê³o wiêc prawie 10 lat od ukoñczenia przez nie studiów, na których albo nie by³o w ogóle
technologii SIP, albo by³y w ma³ym zakresie. Zadecydowa³a wiêc chêæ zdobycia nowej
wiedzy, koniecznej do wykonywania zawodu i do konfrontacji z m³odszymi absolwentami.
Pewna grupa s³uchaczy by³a inspirowana do podjêcia studiów przez zatrudniaj¹ce je instytucje. Kierownictwo instytucji (administracji i firm prywatnych) wiedzia³o, ¿e do lepszego
funkcjonowania instytucji bêd¹ potrzebni pracownicy ze znajomoœci¹ technologii SIP i by³o
sk³onne pokryæ ca³oœæ (³¹cznie z kosztami dojazdów) lub czêœæ kosztów.
W ostatnich latach, obok generalnie m³odszych s³uchaczy, pojawi³a siê grupa studentów
ostatniego roku studiów (leœnicy, geografowie, specjaliœci z zakresu ochrony œrodowiska),
którzy równolegle z koñczeniem studiów i wykonywaniem pracy dyplomowej rozpoczêli
studia podyplomowe SIP. Za³o¿yli, ¿e ta dodatkowa wiedza jest warta inwestycji, poniewa¿
da im lepszy start zawodowy w ich w³asnej specjalnoœci. By³y te¿ próby du¿ej instytucji,
która chcia³a „zakontraktowaæ” 10-15 miejsc dla swoich pracowników z proœb¹ o odpowiedni profil kszta³cenia. Jednak w koñcu nie zg³osi³a zapowiadanej liczby s³uchaczy.
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Pojawia siê ostatnio nowa potrzeba. Aby sprostaæ koniecznoœci wprowadzania schematów UML i GML, wiele osób stwierdzi³o, ¿e wiedzy z tego zakresu nie dostarcz¹ krótkoterminowe i internetowe kursy organizowane przez administracjê geodezyjn¹. S¹ ju¿ s³uchacze,
którzy w³aœnie z tego powodu zapisali siê na studia podyplomowe. Ale ogólny profil kszta³cenia nie zapewni im pe³nej wiedzy w tym zakresie, tj. dog³êbnego zrozumienia problemu.
Póki co, te pojedyncze przypadki rozwi¹zujemy przez projekty dyplomowe. Mo¿liwe, ¿e w
najbli¿szym czasie zostanie uruchomiona oddzielna œcie¿kê z t¹ specjalizacj¹.

Pierwszy program studiów
Studium podyplomowe „Systemy Informacji Przestrzennej” uruchomione w PW w semestrze letnim 2005/2006 by³o adresowane do osób zarówno ze œrodowiska geodezyjnokartograficznego (twórców informacji geograficznej), jak i z innych krêgów zawodowych
(u¿ytkowników informacji geograficznej). Program choæ teoretycznie powinien byæ kompromisem potrzeb obu grup, by³ w praktyce bardziej ukierunkowany na potrzeby drugiej
grupy. Ze wzglêdu na ograniczenia co do objêtoœci opracowania, w dalszej czêœci przedstawiamy tylko wybrane elementy charakterystyki programu w postaci ogólnego wykazu przedmiotów oraz bardziej szczegó³owego opisu jednego z wiod¹cych przedmiotów. W tabeli
zestawiono przyjête w programie przedmioty.
G³ówne treœci dla przedmiotu „SIP – podstawy teoretyczne, metody projektowania, Ÿród³a danych”, przedstawia³y siê nastêpuj¹co: podstawowe pojêcia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej: jak w kontekœcie SIP rozumieæ: system, informacjê i przestrzeñ. Pojêcia
oraz przyk³ady danych i informacji. SIP na tle innych systemów informacyjnych. SIT, GIS,
SIP, geomatyka, geodezja i kartografia, systemy wspomagania decyzji. Ewolucja definicji i
Tabela. Przedmioty (oraz ich wymiar godzinowy) w pocz¹tkowym programie
Studium podyplomowego SIP w Politechnice Warszawskiej
Lp.

W

Lab

1.

SIP – podstawy teoretyczne, metody projektowania, Ÿród³a danych

Przedmioty (modu³y)

30

–

2.

Bazy danych przestrzennych

10

16

3.

Standardy, normy w SIP

15

–

4.

Sprzêt i oprogramowanie dla SIP

15

–

5.

Sieci transmisji danych, Internet

10

–

6.

Analizy przestrzenne i modelowanie

10

24

7.

Mapa zasadnicza i dane bran¿owe jako podstawa tworzenia SIT

–

15

8.

Metody wizualizacji danych i informacji

–

10

9.

Statystyka publiczna i rejestry urzêdowe

5

–

10. Aspekty prawne SIP

5

–

11. Projekt SIP

–

35

12. Konsultacje prac dyplomowych

–

20

100

120

Razem

220 godzin
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zakresu pojêciowego GIS, etapy rozwoju GIS, korzenie zawodowe, uproszczone rozumienie GIS. GIS a SIP w kontekœcie polskim.
Czêœci sk³adowe SIP. Funkcjonalne podejœcie do SIP. Zakres pojêcia model: model –
obraz rzeczywistoœci, model (postaæ) danych, modelowanie zjawisk, przyk³ady. Metody
projektowania systemów informacji przestrzennej, przyk³ady projektów dla gminy, powiatu,
województwa, kraju. Przegl¹d najwa¿niejszych Ÿróde³ danych (mapy topograficzne, tematyczne, kataster, zdjêcia lotnicze, zdjêcia satelitarne, pomiary GPS) z punktu widzenia potrzeb SIP. Ocena przydatnoœci danych dla tworzenia SIP, rozdzielczoœæ przestrzenna i tematyczna. Istniej¹ce bazy danych i systemy o zasiêgu krajowym. Systemy o zasiêgu kontynentalnym i globalnym. Zapisy prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów pochodnych dotycz¹ce Systemów Informacji Przestrzennej. Rola oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tworzeniu i funkcjonowaniu SIP. Hurtownie danych. Organizacja i technologia SIP w Polsce. SIP jako sk³adnik spo³eczeñstwa informacyjnego. Znaczenie
SIP dla zagospodarowania terenu i inicjatyw obywatelskich. Ocena jakoœci produktów wyjœciowych SIP, stopieñ zaufania do produktów SIP. Trendy rozwojowe SIP.
Zainteresowanie studiami prowadzonymi na Wydziale Geodezji i Kartografii PW przejawiane przez osoby z bardzo ró¿nych instytucji, jak równie¿ osoby prywatne, ³¹cznie reprezentuj¹ce ró¿ny poziom doœwiadczeñ z obszaru SIP, a zarazem szerokie spektrum zainteresowania t¹ tematyk¹ sprawia³y, ¿e sposób podejœcia, zakres poruszanych tematów i metody
nauczania musia³y byæ w praktyce uelastyczniane, tak aby z jednej strony realizuj¹c nakreœlone w programie kszta³cenia treœci, sprostaæ równoczeœnie oczekiwaniom danej grupy
powsta³ej w ramach okreœlonej edycji. Wa¿ne by³y tak¿e realia zewnêtrzne i dokonuj¹ce siê
stopniowo zmiany (tak technologiczne, jak i formalno prawne) dotycz¹ce obszaru szeroko
rozumianej tematyki SIP.
W pierwszym okresie studiów, w okresie ogólnie s³abej dostêpnoœci zbiorów i baz danych
przestrzennych, du¿o uwagi poœwiêcano na umiejêtnoœci w zakresie pozyskiwania i tworzenia
zbiorów danych przestrzennych (skanowanie, wektoryzacja, tworzenie prostej bazy danych).
Z czasem wa¿niejsze stawa³y sie umiejêtnoœci wyszukiwania, doboru i korzystania z istniej¹cych baz danych, ze szczególnym podkreœleniem w ostatnich latach roli BDOT i BDO.
Niemniej wa¿nym by³o prowadzenie zajêæ tak, aby ró¿nice w poziomie przygotowania s³uchaczy w zakresie tematyki SIP przed rozpoczêciem studiów podyplomowych nie by³y wyraŸn¹ przeszkod¹ w systematycznym zdobywaniu nowej wiedzy i umiejêtnoœci z tego obszaru.
Od pocz¹tku prowadzenia studiów istotne znaczenie przywi¹zywano do bloku zagadnieñ
prawnych dotycz¹cych SIP, a w ostatnim czasie do szeroko rozumianej tematyki ISPIRE.
WyraŸnie widoczny jest rosn¹cy z czasem udzia³ w realizacji zajêæ ekspertów zewnêtrznych maj¹cych du¿e doœwiadczenie, w szczególnoœci w wykonywaniu lub zarz¹dzaniu du¿ymi projektami.

Zmiany w organizacji i technologiach informacji
przestrzennej i ich wp³yw na program kszta³cenia
Widoczne s¹ wyraŸne zmiany, jeœli chodzi o przewa¿aj¹cy charakter zastosowañ SIP,
zachodz¹ce na przestrzeni ostatnich lat, polegaj¹ce w szczególnoœci na przejœciu od prostych
zastosowañ, które czêsto skupia³y siê tylko na tworzeniu kompozycji mapowych i wizualizacji bêd¹cych wynikiem nieskomplikowanych zapytañ, na coraz bardziej rozbudowane anali-
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zy przestrzenne i modelowanie. Ten proces obejmuje tak¿e rolê statystyki, maj¹cej na wczeœniejszych etapach zastosowañ SIP charakter opisowy, jako dominuj¹cy, a od pewnego czasu obserwuje siê rosn¹cy udzia³ opracowañ z zakresu geostatystyki.
Rosn¹ce znaczenie technologii SIP w planowaniu lub szerzej zagospodarowaniu przestrzennym jest niekwestionowane. Zastosowanie technologii SIP w procesach decyzyjnych
na ró¿nych poziomach (w tym jednostek samorz¹dowych) dotyczy w ogólnoœci realizacji
zadañ o widocznym kontekœcie przestrzennym w ró¿norodnych tematycznie obszarach zastosowañ i ma miejsce na ró¿nych etapach procesu decyzyjnego, z zastosowaniem narzêdzi
i rozwi¹zañ o zró¿nicowanym stopniu z³o¿onoœci.
Opracowywanie studiów uwarunkowañ oraz planów zagospodarowania przestrzennego
dla gmin i województw, tworzenie strategii rozwoju, bie¿¹ce zarz¹dzanie obszarem wymaga
umiejêtnego korzystania z baz danych i wielkiej iloœci danych przestrzennych o odpowiedniej
dok³adnoœci i aktualnoœci. Wykorzystywanie tych danych w analizach przestrzennych i modelowaniu pozwala nastêpnie na szybkie tworzenie wielu rozwi¹zañ (scenariuszy) wspieraj¹cych podjêcie najlepszej decyzji. Stale rosn¹ potrzeby co do ró¿nych tematycznie opracowañ
dotycz¹cych ochrony œrodowiska, oceny oddzia³ywania, itp.
Jednoczeœnie w ostatnich latach (g³ównie w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy INSPIRE,
rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej) nast¹pi³ znacz¹cy przyrost zasobów danych przestrzennych, baz danych, przy równoczesnym coraz ³atwiejszym dostêpie do technologii SIP i systematycznie rosn¹cym poziomie œwiadomoœci, co do wymiernych korzyœci
ze stosowania tej kategorii nowych rozwi¹zañ. Du¿e znaczenie ma ³atwiejszy dostêp (koszty) do oprogramowania – tak¿e z uwagi na coraz lepsze rozwi¹zania typu open source. Wiele
firm i instytucji nie mo¿e sobie pozwoliæ na finansowanie oprogramowania komercyjnego,
dlatego równie¿ w tematyce SIP pakiety open source bardzo szybko siê rozwijaj¹. Z roku na
rok wzrasta ich funkcjonalnoœæ oraz zakres pozyskiwania i przetwarzania danych. Mo¿na tu
wymieniæ miêdzy innymi: QGIS, GRASS, SAGA GIS lub gvSIG. Czêœæ uczestników studiów podyplomowych ju¿ zapisuj¹c siê na studia, przewiduje realizacjê pracy dyplomowej z
wykorzystaniem niekomercyjnego oprogramowania. Coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ na rynku pracy osoby umiej¹ce programowaæ i rozszerzaæ funkcjonalnoœæ w³aœnie wolnego oprogramowania.
Siêgaj¹c 10-20 lat wstecz, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e we wczeœniejszych okresach wystêpowa³a przewaga technologii pozyskiwania danych, zamiany danych analogowych na postaæ
cyfrow¹ i tworzenie baz danych przestrzennych. Obecnie kiedy ju¿ wiêkszoœæ map jest
dostêpna w postaci cyfrowej, ca³a Polska jest pokryta ortofotomap¹ i ukoñczono prace nad
BDOT, najwa¿niejsze s¹ technologie umo¿liwiaj¹ce korzystanie z tych danych, wiedza o
standardach i formatach zapisu danych oraz analizy przestrzenne.
Nie mniej widoczna jest rosn¹ca popularnoœæ nowych mo¿liwoœci i form rozwoju technologii SIP powi¹zanych z obserwowan¹ ekspansj¹ Internetu (jak np. interaktywne serwisy
mapowe, geoportale). Interesuj¹ce w tym kontekœcie mog¹ byæ tak¿e mo¿liwoœci funkcjonowania SIP w ramach szerzej postrzeganych rozwi¹zañ Cloud Computing. Szybki rozwój
technologii internetowych systematycznie poszerza mo¿liwoœci wymiany danych i dostêpu
do istniej¹cych danych, w tym danych przestrzennych. Widoczna coraz bardziej prostota i
przyjaznoœæ stosowanych rozwi¹zañ w obrêbie Internetu zaimplementowana t¹ drog¹ równie¿ na aplikacje z udzia³em SIP, staje siê mocnym atutem w popularyzacji mo¿liwoœci systemów
informacji przestrzennej. Nowe technologie zarówno dostêpu do danych, jak równie¿ przetwarzania, analizy i generowania nowych informacji, wp³ywaj¹ na efektywne wykorzystywanie na
szersz¹ skalê informacji przestrzennej w wielu obszarach. Zachodz¹ce zmiany w organizacji i
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technologiach informacji przestrzennej mog¹ byæ tematem znacznie szerszego opracowania – w
tym rozdziale wskazano jedynie te spoœród wa¿niejszych, które wyraŸniej oddzia³ywuj¹ na program kszta³cenia (jego zmiany) omawianych studiów podyplomowych SIP.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e zachodz¹ce zmiany mia³y swoje prze³o¿enie tak¿e na dobór
tematyki realizowanych projektów dyplomowych – na co wskazuje zestaw wybranych tematów zawarty w za³¹czniku.

Doskonalenie programu studiów podyplomowych SIP
W kolejnych edycjach realizowanych studiów wprowadzano niezbêdne modyfikacje programu kszta³cenia wynikaj¹ce z obserwowanych zmian w obszarze SIP lub te¿ szerzej pojêtej geoinformacji. Modernizacja programu w wiêkszym zakresie zosta³a dokonana w latach
2009-2011 przez realizacjê zadania „Modernizacja studiów podyplomowych Systemy Informacji Przestrzennej”, w ramach uczelnianego projektu rozwojowego Politechniki Warszawskiej z Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”. Modernizacja objê³a g³ównie opracowanie
materia³ów dydaktycznych dla wiod¹cych przedmiotów, stworzenie odpowiedniej strony
internetowej oraz czêœciowe unowoczeœnienie sprzêtu i oprogramowania w laboratorium
komputerowym. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e modernizacja ta przypada³a w okresie zachodz¹cych zmian zwi¹zanych z implementacj¹ dyrektywy INSPIRE. Trzeba tak¿e podkreœliæ
pewn¹ zmianê (o pod³o¿u bardziej formalnym) programu kszta³cenia, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ jego dostosowania do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Prace z tym zwi¹zane, w szczególnoœci definiowanie efektów kszta³cenia, by³y dodatkowo impulsem do modyfikacji samego programu.
W ca³oœciowym ujêciu mo¿na powiedzieæ, ¿e dokonywane w ostatnich latach zmiany
programu studiów podyplomowych SIP mia³y bezpoœredni zwi¹zek ze zmieniaj¹cym siê
spojrzeniem na SIP, nowymi technologiami i dotyczy³y ró¿nych aspektów procesu kszta³cenia, przek³adaj¹c siê na mniej lub bardziej widoczne zmiany zakresu i treœci przedmiotów.
Wa¿niejsze zmiany zostan¹ pokrótce omówione w dalszej czêœci podrozdzia³u.
Najwiêksze zmiany nast¹pi³y w bazach danych. Od ogólnej teorii baz danych i metod
tworzenia prostych baz danych nast¹pi³o przejœcie g³ównie do korzystania z BDOT i z innych
ogólnodostêpnych baz danych. Z czasem wa¿niejsze stawa³y siê umiejêtnoœci wyszukiwania, doboru i korzystania z istniej¹cych baz danych, ze szczególnym podkreœleniem roli w³aœnie BDOT. Zatem poza umiejêtnoœciami zaprojektowania i wykonania prostej bazy danych
bardzo wa¿ne s¹ umiejêtnoœci wykorzystywania zaawansowanych mo¿liwoœci baz danych
przestrzennych, korzystania z baz danych w Internecie, a szczególnie z geoportali oraz korzystanie z us³ug geoprzestrzennych WMS/WMTS, WFS, WCS, WPS. W du¿ej mierze sta³o
siê to mo¿liwe dziêki stosunkowo ³atwemu obecnie dostêpowi do tych baz danych. S³uchacze, pracownicy jednostek administracji publicznej mog¹ dla swoich projektów dyplomowych korzystaæ bezp³atnie, za poœrednictwem swoich instytucji, z danych zasobu geodezyjno-kartograficznego – najczêœciej z BDOT, ortofotomap, numerycznych modeli terenu (NMT)
i pokrycia terenu (NMPT), baz danych o glebach. Du¿y nacisk k³adziemy na obszerne zapoznanie s³uchaczy z geometri¹ obiektów zgromadzonych w bazie BDOT (równie¿ VMap
Level2, BDO czy Open Street Map) oraz z ich atrybutami, gdy¿ coraz wa¿niejsze jest by specjalista z zakresu SIP by³ doskonale zorientowany jakie dane s¹ gromadzone w zasobach pañstwowych, dla jakich danych wystarczy rozszerzaæ czêœæ atrybutow¹ dla potrzeb w³asnej jednostki, a
jakie dane musz¹ byæ na przyk³ad pomierzone w terenie gdy¿ bazy istniej¹ce nie zawieraj¹ tego
typu obiektów. Dostrzegamy równie¿ coraz wiêksz¹ rolê numerycznych modeli terenu oraz da-
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nych pochodnych (mapy spadków, wystawy s³onecznej, mapy widocznoœci), dlatego w ostatnich edycjach po³o¿yliœmy wiêkszy nacisk na przegl¹d Ÿróde³, dok³adnoœci i zastosowañ NMT i
NMPT. Stale doskonalony jest program praktycznych zajêæ z zakresu analiz przestrzennych,
które stanowi¹ kluczow¹ funkcjê systemu informacji przestrzennej, tj. dostarczania informacji
niezbêdnych w szeroko pojêtych dzia³aniach decyzyjnych.
Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom uczestników studiów podyplomowych, czêœæ zajêæ laboratoryjnych jest realizowana z wykorzystaniem wolnego oprogramowania (w szczególnoœci QGIS). Poza wprowadzeniem do oprogramowania, które niejednokrotnie jest (lub
bêdzie) wykorzystywane w instytucji, w której pracuje s³uchacz i dla której czêsto realizuje
projekt dyplomowy, s³uchacze maj¹ mo¿liwoœæ poznania tak¿e tych funkcjonalnoœci, które
jak pokazuje praktyka, s¹ czêsto niezbêdne do poprawnego korzystania (zaimportowania do
docelowego oprogramowania) z udostêpnionych uprzednio danych na przyk³ad z BDOT.
W programie kszta³cenia generalnie wzros³a rola Internetu, przegl¹darek internetowych,
serwisów mapowych i zagadnieñ praktycznych z tym zwi¹zanych. Momentem prze³omowym by³o te¿ udostêpnienie s³uchaczom rocznej licencji ArcGIS. Taka dostêpnoœæ ma pierwszorzêdne znaczenie tak¿e w szerszym poznaniu tego oprogramowania, zw³aszcza poprzez
indywidualn¹ pracê s³uchacza w ramach realizacji projektu dyplomowego.
W programie kszta³cenia podkreœla siê równie¿ rolê danych gromadzonych przez statystykê publiczn¹, opartych obecnie na danych ze spisów narodowych, opracowanych i zwizualizowanych na Portalu Geostatystycznym prowadzonym przez GUS. Zagadnienia prawne dotycz¹ce informacji przestrzennej, w tym prawa autorskie, s¹ utrzymane w podobnym
zakresie godzinowym, ale ci¹gle zmieniane s¹ co do treœci, tak aby na bie¿¹co dodawaæ to co
dotyczy szerzej rozumianego obszaru tematycznego SIP. Wprowadzono du¿y blok teoretyczny i interpretacjê przepisów dotycz¹cych INSPIRE. Tak jak w pierwszych latach, s¹
zapraszani specjaliœci z administracji odpowiedzialni za tworzenie systemów regionalnych i
lokalnych, a tak¿e przedstawiciele firm softwarowych.
Szybkoœæ, z jak¹ zmienia siê technologia SIP spowodowa³a, ¿e nie by³y na potrzeby
SPSIP opracowywane specjalne podrêczniki, ale s³uchacze otrzymywali, poza bie¿¹cymi
materia³ami dydaktycznymi, tak¿e egzemplarze monografii wydawanych na koniec projektów dotycz¹cych metod tworzenia SIP. Przygotowano kilka modu³ów do kszta³cenia internetowego (z zakresu pozyskiwania danych, baz danych, baz danych przestrzennych oraz
analiz przestrzennych), korzystaj¹c z doœwiadczeñ dotychczasowego kszta³cenia internetowego w PW przez Oœrodek Kszta³cenia na Odleg³oœæ (OKNO.pw.edu.pl).
W dalszym ci¹gu wa¿ne jest, aby prowadz¹cy zajêcia przejawiali pewn¹ elastycznoœæ
jeœli chodzi o dobór metod i zakresu kszta³cenia odpowiednich dla okreœlonych grup s³uchaczy studiów podyplomowych w danej edycji. Szczególn¹ rolê pe³ni projekt dyplomowy,
który jest najczêœciej powi¹zany z obowi¹zkami s³u¿bowymi lub zainteresowaniami oraz
przygotowaniem zawodowym s³uchaczy, a tak¿e z mo¿liwoœciami wykorzystania projektów
w instytucjach, w których pracuj¹ s³uchacze. Ciekawy tematycznie, zaspokajaj¹cy potrzeby
instytucji lub daj¹cy perspektywy zastosowañ projekt, wykonany samodzielnie przy pomocy
konsultanta ”pasuje” s³uchacza studium, jeœli nie na mistrza, to z pewnoœci¹ na dobrego
czeladnika w korzystaniu z informacji przestrzennej. By³y lata, kiedy podczas prezentacji
projektów dyplomowych sala by³a zape³niona przedstawicielami instytucji, z których pochodzili s³uchacze. Wielu z nich spotykamy póŸniej na krajowych i regionalnych konferencjach
SIP nie tylko jako uczestników, ale i jako autorów referatów. Niektórzy absolwenci Studium
pojawiaj¹ siê równie¿ z okazjonalnymi wyk³adami na studium prezentuj¹c swoje dokonania.
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Podsumowanie
Zainteresowanie studiami podyplomowymi, jako form¹ doskonalenia ogólnego i zawodowego, powinno nadal wzrastaæ, co jest w szczególnoœci konsekwencj¹ postêpu w zakresie
rozwoju wiedzy i technologii, a jednoczeœnie zmieniaj¹cych siê realiów rynku pracy. Absolwenci studiów z poprzednich lat (ale nie tylko), którzy chc¹ sprawnie poruszaæ siê w obszarze SIP, musz¹ odnowiæ wiedzê i umiejêtnoœci z technologii SIP lub te¿ poznaæ tê tematykê
po raz pierwszy. Szkolenia prowadzone przez ró¿ne instytucje nieuniwersyteckie wype³niaj¹
tylko niektóre zakresy potrzebne do odnowienia wiedzy. Ucz¹ g³ównie korzystania z oprogramowania. Istnieje wiêc zapotrzebowanie na regularne akademickie nauczanie SIP w
formie studiów podyplomowych lub krótszych szkoleñ.
Rozwa¿ania co do dalszych zmian w programach kszta³cenia na studiach podyplomowych SIP mog³yby braæ pod uwagê na przyk³ad wprowadzenie profili tematycznych. Przemiennie co dwa trzy lata kolejno profile: jeden dla administracji, nastêpny dla planowania
przestrzennego, w nastêpnym roku ogólny. Pozwoli³oby to daæ pe³niejsz¹ specjalistyczn¹
wiedzê absolwentom. Pomocne by³oby dalsze rozszerzanie nauczania (jako przygotowanie
siê do niektórych zajêæ stacjonarnych lub jako ich uzupe³nienie) za pomoc¹ Internetu, ³¹cznie
z konsultacjami wideo, co da³oby mo¿liwoœæ modelowania procesu dydaktycznego przez
wykorzystanie jednostek e-learningowych w ró¿nych konfiguracjach z tradycyjnym nauczaniem. Korzystaj¹c z e-learningu, studenci mogliby przygotowywaæ siê samodzielnie do okreœlonych zajêæ lub realizacji projektów. Na etapie lepszego dostosowania do potrzeb uwzglêdniaj¹cych aktualny program studiów podyplomowych s¹ ju¿ dostêpne modu³y e-learningowe
z zakresu podstaw SIP, baz danych i analiz przestrzennych, które by³y opracowane uprzednio przy wspó³pracy pracowników OKNO PW. Wspomniany wy¿ej wariant profilowania,
umo¿liwiaj¹cy szerszy zakres kursów, pozwoli³by s³uchaczom danej edycji na wybór kszta³cenia w ramach tematów obieralnych (w pewnym stopniu), co jeszcze lepiej pomog³oby
sprofilowaæ zakres studiów podyplomowych i „szyæ je na miarê” uczestnika, w zale¿noœci
od jego wykszta³cenia i pracy zawodowej. Przy pewnych dodatkowych za³o¿eniach mo¿liwe by³oby w takim przypadku rozszerzenie udzia³u kursów ze wsparciem Virtualnego Campusu Esri, których rola na obecnym etapie nie jest zbyt du¿a. Konkurencj¹ dla kszta³cenia na
studiach podyplomowych s¹ kursy i szkolenia, czêsto finansowane ze œrodków unijnych,
proponowane samorz¹dom i innym instytucjom przez fundacje lub inne organizacje paraszkoleniowe, które czasami nie maj¹ w³asnych specjalistów ani zaplecza laboratoryjnego.
Nie mo¿na tego ograniczaæ administracyjnie, ale trzeba trafiaæ do œwiadomoœci decydentów
i prowadziæ w³asne kszta³cenie na odpowiednio wysokim poziomie.
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Streszczenie
Studia podyplomowe, bêd¹ce form¹ kszta³cenia na poziomie wy¿szym, dobrze wpisuj¹ siê w tak
wa¿n¹ dziœ idê ustawicznoœci kszta³cenia. Studia takie w relatywnie krótkim czasie daj¹ mo¿liwoœæ
podniesienia kwalifikacji i uzupe³nienia wiedzy, co przek³ada siê na wiêksze szanse w uzyskaniu
awansu zawodowego. Jest to forma kszta³cenia, która szybko reaguje na zmieniaj¹ce siê potrzeby
rynku pracy, a tym samym na oczekiwania osób chc¹cych podnieœæ swoje mo¿liwoœci i szanse zdobycia lepszej pracy. Studia w tej formie mog¹ te¿ korzystanie wp³yn¹æ na dalsze, ju¿ bardziej samodzielne
kszta³cenie siê w danym obszarze tematycznym.
W artykule, poza rozwa¿aniami na temat aktualnej roli studiów podyplomowych, przedstawiono
krótk¹ charakterystykê oraz istotne etapy ewolucji programu nauczania na studiach podyplomowych
Systemy Informacji Przestrzennej prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej. Omówiono równie¿ wybrane doœwiadczenia z ponad dziesiêcioletniego i nieprzerwanego okresu realizacji tych studiów. W rozwa¿aniach podkreœlono tak¿e wagê w³aœciwego rozumienia
potrzeb, ale te¿ wyzwañ stawianych tego rodzaju studiom. Ponadto, zaakcentowano koniecznoœæ
dostosowywania metod i zakresu kszta³cenia odpowiednich dla okreœlonych grup s³uchaczy studiów
podyplomowych, przy jednoczesnym d¹¿eniu do zapewnienia jak najlepszej kadry prowadz¹cej zajêcia, ³¹cznie z wykorzystaniem ekspertów spoza uczelni.

Abstract
Postgraduate studies as a form of training at a higher level, fit well into the idea of lifelong learning
which has been so important recently. Such studies offer, in a relatively short time give the ability to
raise qualifications and supplement knowledge, which may often result in a better chance of a professional development. It is a form of education that relatively quickly responds to the changing needs of
the labour market, and thus the expectations of people who want to increase their capabilities and
opportunities to get better jobs. Studies in this form can also beneficially affect further independent
learning in the thematic area.
Besides the reflections on the current role of post-graduate studies, this paper presents a brief characteristics and discusses relevant stages of the evolution of curriculum for postgraduate studies for
spatial information systems at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of
Technology. Selected experiences from more than ten years and continuation of these studies are also
discussed. The importance of a proper understanding of the needs is highlighted, as well as the
challenges of this kind of studies. Furthermore, the paper emphasizes the need to adapt the methods
and the scope of the relevant education for specific groups of postgraduate students, while aiming to
provide the best teaching staff, including the use of external experts.
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Za³¹cznik

Wybrane tematy projektów dyplomowych
zrealizowanych na Studiach Podyplomowych SIP
prowadzonych na Wydziale GiK PW
– wykaz w kolejnoœci od edycji 2014/2015 do edycji 2005/2006
1. Wyznaczenie jednostek krajobrazowych na potrzeby Studium Krajobrazowego miast
£odzi z wykorzystaniem technologii SIP opartej na wolnym oprogramowaniu QGIS
2. Transformacja wybranych baz danych przestrzennych jako jedna z metod aktualizacji
VM L2 drugiego wydania
3. Opracowanie systemu informacji przestrzennej dla potrzeb zarz¹dzania nieruchomoœciami Gminy Piaseczno
4. Zastosowanie wielokryterialnej analizy GIS do wyboru optymalnej lokalizacji osiedla
domków jednorodzinnych na przyk³adzie obszaru wsi Zgorza³a
5. Wyznaczenie potencjalnych lokalizacji obiektu agroturystycznego z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej w gminie Œwieradów-Zdrój
6. Baza danych przestrzennych miejsc upamiêtniaj¹cych Powstanie Warszawskie 1944
7. Uporz¹dkowanie zasobu informacyjnego Resortu Œrodowiska jako przyczynek do budowy Resortowego Wêz³a IIP
8. Uwarunkowania geograficzne rozwoju fotowoltaiki w województwie œwiêtokrzyskim
9. Planowanie przestrzenne i prawo budowlane a infrastruktura informacji przestrzennej
10. Wykorzystanie technologii SIP w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu
planowanej drogi Ciechanów-Nasielsk w obszarze gminy Soñsk
11. Wykorzystanie SIP przy wytyczaniu granic obszaru metropolitarnego Warszawy
12. Analiza atrakcyjnoœci wybranych terenów nad Wis³¹ w Warszawie z wykorzystaniem
technologii SIP
13. Budowa interaktywnej mapy turystycznej Nadleœnictwa Mircze w formie internetowej
aplikacji mapowej wykorzystuj¹cej oprogramowanie ArcGIS Viewer for Flex
14. Inwentaryzacja i analiza przestrzennego rozmieszczenia stanowisk znajduj¹cych siê pod
wp³ywem bobra europejskiego (Castor fiber) w Nadleœnictwie Sarnaki
15. Baza danych œrodowiskowych jezior Polski „JEZIORA 2”
16. Wizualizacja danych dotycz¹cych sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o obci¹¿eniu 11,5 t/oœ
17. Koncepcja opartego na SIP Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby ocen i zarz¹dzania jakoœci¹ powietrza atmosferycznego
18. Projekt bazy danych wspomagaj¹cej nadzór nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa w Nadleœnictwie Nidzica
19. Zastosowanie SIP w Powszechnej Taksacji Nieruchomoœci
20. Mo¿liwoœæ wykorzystania technologii GIS do monitorowania zmian na obszarach bagiennych na przyk³adzie Obszaru Ochrony Œcis³ej Czerwone Bagno
21. Przyk³ad wykorzystania narzêdzi GIS do iloœciowej charakterystyki punktów granicznych dzia³ek ewidencyjnych dla potrzeb oceny jakoœci i kompletnoœci bazy danych EGiB
powiatu sochaczewskiego
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Analiza danych Ÿród³owych do tworzenia bazy danych obiektów topograficznych
Obs³uga serwisu Open Street Map w mobilnej aplikacji GIS
Ewidencja obiektów sieci gazowej wysokiego ciœnienia
Cenzus bociana bia³ego na obszarze gminy Wiœniew w 2011 r. Opracowanie wyników
inwentaryzacji gniazd bociana bia³ego z wykorzystaniem oprogramowania GIS
GIS w archeologii: próba rekonstrukcji preferencji osadniczych we wczesnym œredniowieczu na Pojezierzu E³ckim
Kierunki rozwoju gminy Adamów w odniesieniu do Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Przyk³ad wykorzystania ArcGIS dla wybranych zastosowañ militarnych
Geobaza pomników przyrody Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej
Zastosowanie analiz przestrzennych w drogownictwie na przyk³adzie województwa
œwiêtokrzyskiego
Wybór obszarów kontrolnych na potrzeby kontroli na miejscu metod¹ FOTO
Wykorzystanie Topograficznej Karty Królestwa Polskiego do badania zmian topografii
gminy Brañszczyk
Baza danych inwestycji samorz¹dowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych województwa œwiêtokrzyskiego
Examples of the use of digital surface model based on the mobile laser scanning
Okreœlenie zagro¿enia gleb erozj¹ wodn¹ powierzchniow¹ na terenie gminy Krynki
Analiza mo¿liwoœci wyznaczania Ca³kowitego Indeksu Ryzyka (CIR) eksploatacji sieci
przesy³owej z wykorzystaniem technologii GIS
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji rozk³adu wystêpowania p³azów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej
Ocena zagro¿enia wód podziemnych w zlewni badawczej „Po¿ary” (Kampinoski Park
Narodowy) przy pomocy systemu DRASTIC z wykorzystaniem ArcGIS Model Builder
Wielokryterialna analiza lokalizacji samoobs³ugowych stacji roweru publicznego w Warszawie
Techniczne p³aszczyzny implementacji Dyrektywy INSPIRE w aspekcie zadañ i kompetencji Wojewódzkiego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Koncepcja bazy danych przestrzennych dla Roztoczañskiego Parku Narodowego
Koncepcja wprowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Izabelin
Rola systemu referencyjnego w procesie zarz¹dzania drogami
Projekt bazy danych dotycz¹cej wydobycia kopalin ze z³ó¿ oraz op³at eksploatacyjnych
dla Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na przyk³adzie
województwa kujawsko-pomorskiego
Analiza problemów technologicznych w procesie tworzenia Bazy Danych Obiektów
Topograficznych
Budowa prototypu us³ugi pobierania danych katastralnych w oparciu o standardy OGC,
ISO i INSPIRE
GIS w spisach powszechnych ludnoœci i mieszkañ. Wykonanie operatu przestrzennego
dla gminy Lesznowola
Mapa geoturystyczna Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego
Wykorzystanie wizualizacji trójwymiarowych w zarz¹dzaniu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w ¯elechowie
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50. Baza metadanych specjalistycznych o zasobie Bazy Danych Topograficznych w województwie wielkopolskim
51. Wykorzystanie oprogramowania GIS do utworzenia Bazy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w województwie warmiñsko-mazurskim. Wybrane zagadnienia
52. Wielokryterialna analiza wyboru optymalnego przebiegu toru wodnego na Zalewie Szczeciñskim – æwiczenie z przedmiotu systemy informacji przestrzennej dla studentów Wydzia³u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie
53. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji rozk³adu zanieczyszczenia LZO w powietrzu glebowym na terenie nieruchomoœci przemys³owej
54. Mo¿liwoœci rozwoju turystyki rowerowej na terenie dzielnicy Wilanów w m.st. Warszawa
55. Mo¿liwoœæ zastosowania GIS w ocenie oddzia³ywania na œrodowisko na przyk³adzie
przebiegu wybranej drogi wojewódzkiej
56. Interaktywna mapa Pruszcza Gdañskiego
57. Propozycja przebiegu szlaków rowerowych na terenie gminy Grójec
58. Baza danych przestrzennych dla potrzeb Additional Military Layer (AML)
59. Analiza lokalizacji wybranych us³ug turystycznych na terenie gminy Zakopane
60. Krajowy Rejestr Urzêdowy Podzia³u Terytorialnego Kraju TERYT w Systemie Informacji Przestrzennej. Przyk³ad tworzenia operatu przestrzennego dla obwodu spisowego
gminy Rutki
61. Baza danych wybranych surowców mineralnych województwa mazowieckiego
62. Baza danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym Pañstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa œwiêtokrzyskiego
63. Projekt bazy danych „Dziedzictwo kulturowe” dla województwa podkarpackiego
64. Wielokryterialna analiza (lokalny SIP) dla lokalizacji dzia³ki rekreacyjnej w powiecie kozienickim
65. Wykorzystanie oprogramowania GIS do analizy przydatnoœci wybranego terenu dla potrzeb lotniska regionalnego
66. Mo¿liwoœci wykorzystania SIP w analizie danych dotycz¹cych monitoringu jakoœci powietrza PMŒ na poziomie krajowym
67. Mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wojewódzkiej bazy danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa œwiêtokrzyskiego
68. System informatyczny oceny oddzia³ywania na œrodowisko
69. Przygotowanie danych cyfrowych granic obszarów chronionych dla potrzeb Wspólnej
Bazy Danych Wyznaczonych Obszarów Chronionych prowadzonej przez EEA
70. System Informacji Przestrzennej dla Przedsiêbiorstwa Rybackiego Z³ocieniec Sp. z o. o.
71. Baza danych przestrzennych dla wybranych dzia³añ Wspólnej Polityki Rolnej w latach
2004-2006 dla województwa mazowieckiego
72. System Informacji Przestrzennej dla miasta Bielska-Bia³ej. Stan obecny i perspektywy
rozwoju
73. Projekt bazy metadanych osnowy w zasobie CODGiK
74. Rola SIP w zarz¹dzaniu Rodzinnymi Ogrodami Dzia³kowymi
75. Baza danych o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uzgadnianych
przez Zarz¹d Województwa Podlaskiego
76. Koncepcja wybranych baz danych dla Sobiborskiego Parku Krajobrazowego

98

STANIS£AW BIA£OUSZ, JERZY CHMIEL, KRYSTYNA LADY-DRU¯YCKA, ANNA FIJA£KOWSKA

77. Analiza ewidencji gruntów i budynków powiatu siedleckiego z wykorzystaniem technologii SIP
78. Mo¿liwoœci wykorzystania SIP do aktywizacji Obszaru Nadbu¿añskiego poprzez rozwój turystyki
79. System Informacji Przestrzennej o awariach sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej m st.
Warszawy
80. Wizualizacja danych Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON
dotycz¹cych podmiotów z udzia³em kapita³u zagranicznego dzia³aj¹cych w woj. mazowieckim
81. Baza danych nazw historyczno-geograficznych (egzonimów historycznych) z obszaru
dawnych ziem Rzeczypospolitej na przyk³adzie obwodu chmielnickiego i ¿ytomierskiego na Ukrainie
82. Projekt bazy danych podmiotów gospodarki narodowej woj. mazowieckiego. Opracowanie danych dla wybranych obiektów z zakresu edukacji, zdrowia oraz administracji
publicznej
83. Koncepcja harmonizacji studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
84. Baza danych – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta
M³awy
85. Wojewódzka baza danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
86. Baza danych o sk³adowiskach odpadów komunalnych

