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KRÓTKA CHARAKTERSYTYKA 

1. Opracowanie map zagroŜeń 
(potencjału) sprzyjających 
sytuacjom kryzysowym (na 
przykładzie wybranego obszaru). 

KaŜdy rodzaj geoinformacji  (cech terenu) sprzyja 
powstawaniu róŜnych sytuacji kryzysowych (sytuacje 
kryzysowe określone są w ustawie „o zarządzaniu 
kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz.U. 89; 
poz.590)). 
W pracy naleŜy wybrać jedną z sytuacji kryzysowych 
będącą przedmiotem opracowania, obszar analizy – 
miasto, dzielnica, obszar wiejski o specjalnym 
znaczeniu, opracować listę geoinformacji „krytycznych”, 
zinwentaryzować występowanie tych cech na wybranym 
obszarze i sporządzić mapę zagroŜeń wykorzystując 
aktualnie funkcjonujące oprogramowanie GIS.  
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.   
 

Prof. dr hab. inŜ. 
Tomasz 
Bajerowski, prof. 
nazw. 

2. Analiza i ocena geoinformacji 
sprzyjających atakom 
terrorystycznym na potrzeby 
opracowania macierzy zagroŜeń 
(na przykładzie wybranego 
obszaru). 

RóŜne rodzaje geoinformacji moŜliwych do pozyskania z 
istniejących opracowań kartograficznych (równieŜ map 
numerycznych i NMT), dokumentacji budowlanych, 
wywiadu terenowego itd., z róŜną siłą sprzyjają 
moŜliwości zaistnienia róŜnych rodzajów ataków 
terrorystycznych. 
W czasie rozwijającej się asymetrycznej wojny z 
terrorem, zagadnienie profilaktyki kontr terrorystycznej 
staje się coraz istotniejsze – wypracowanie procedury 
tworzenia macierzy zagroŜeń wiąŜących zaleŜności 
między nagromadzeniem na danym obszarze 
róŜnorodnych cech w zróŜnicowanym stanie ma za 
zadanie optymalizację procesu zarządzania kryzysowego 
w rozumieniu ustawy „o zarządzaniu kryzysowym” z 
dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz.U. 89; poz.590). 
W pracy naleŜy dokonać wyboru obszaru analizy, 
wyboru  geoinformacji „krytycznych” na tym obszarze, 
przeprowadzenie ich kwantyfikacji i skonstruowanie 
macierzy zagroŜeń adekwatnej dla tego obszaru. 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.   
 



3. Wykorzystanie systemów 
informacji przestrzennej do analizy 
stanu bezpieczeństwa (wybranego 
obszaru). 

Stan bezpieczeństwa moŜe być rozpatrywany w 
róŜnorodnym uprofilowaniu. 
MoŜna rozwaŜać bezpieczeństwo „codzienne” – np. 
zagroŜenia poŜarowe, powodziowe, zagroŜenia klęskami 
ekologicznymi, katastrofami itp. – równieŜ zagroŜenia 
kryminalne. Z reguły generowane są one w wyniku 
wadliwie zaplanowanej przestrzeni. Geoinformacje 
zgromadzone w istniejących lub postulowanych 
systemach informacji przestrzennej, poddane 
odpowiedniej analizie powinny wygenerować obszary o 
zróŜnicowanym stopniu zagroŜeń. 
W pracy naleŜy dokonać wyboru systemu będącego 
podstawą analizy, wyboru obszaru badań, wyboru 
„profilu bezpieczeństwa”, który będzie przedmiotem 
analizy, wyboru technik i metod przeprowadzenia 
analizy oraz sfinalizowanie pracy w postaci 
wygenerowania odpowiedniej mapy stanów 
bezpieczeństwa wybranego obszaru. 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.   

4. Wykorzystanie systemów 
informacji przestrzennej do 
optymalizacji monitoringu 
przestrzeni (na przykładzie 
wybranego obszaru lub obiektu). 

Zarządzanie bezpieczeństwem przestrzeni z kaŜdego 
punktu widzenia wymaga ciągłego dopływu, aktualnych 
i adekwatnych informacji o stanie zarządzanej 
przestrzeni. 
W pracy naleŜy dokonać wyboru obszaru (obiektu) 
analizy, systemu informacji przestrzennej wykorzystując 
aktualnie funkcjonujące oprogramowanie GIS i 
zaproponować sposoby wykorzystania tego systemu do 
skutecznego monitoringu wybranego obszaru. 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.  

5. Wykorzystanie geoinformacji  i 
systemów informacji przestrzennej 
w procesie optymalizacji 
kształtowania przestrzeni 
bezpiecznej (na przykładzie 
wybranego obszaru). 

Proces optymalizacji kształtowania przestrzeni, w tym 
przestrzeni bezpiecznej czyli charakteryzującej się 
specjalnymi uwarunkowaniami, jest niemoŜliwy bez 
opracowania adekwatnej prognozy stanu tej przestrzeni 
w uŜytecznym horyzoncie czasowym. 
W pracy naleŜy, decydując się na analizę stanu 
bezpieczeństwa przestrzeni w konkretnym 
ukierunkowaniu opracować  model-wzorzec przestrzeni 
bezpiecznej a następnie wykorzystując oprogramowanie 
GIS opracować prognozę stanu tej przestrzeni. Jako dane 
wyjściowe (wejściowe) naleŜy przyjąć aktualny stan 
inwentaryzacyjny. Dobór metody i techniki 
prognozowania, zaleŜny od wykorzystywanego 
oprogramowania GIS naleŜy do autora pracy. 
 Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.   
 

6. Wykorzystanie geoinformacji i 
systemów informacji przestrzennej 
do optymalizacji dróg ewakuacji z 
przestrzeni zagroŜonej (na 
przykładzie wybranego obszaru). 

Ideą pracy jest opracowanie procedury optymalizacji 
dróg ewakuacji przez analizę geoinformacji za pomocą 
oprogramowania GIS „na wzór” działania automapy w 
przypadku wykluczenia wybranej trasy dojazdu. 
W pracy naleŜy przyjąć określony scenariusz zaistnienia 
sytuacji kryzysowej, w zaleŜności od niego przyjąć 
kolekcję geoinformacji „krytycznych”, wybrać techniki i 
metody optymalizacji dróg (drogi) ewakuacji z 
określonego, zagroŜonego obszaru do obszaru 
gwarantującego bezpieczeństwo w odniesieniu do 
przyjętego scenariusza sytuacji kryzysowej. Obszar 
bezpieczny musi mieć wcześniej zdefiniowany stan 
geoinformacji, które go charakteryzują. 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.   
 



7. Analiza geoinformacji 
„krytycznych” na potrzeby 
opracowania procedury 
szacowania prawdopodobieństwa 
powstania przestrzennej sytuacji 
kryzysowej (na przykładzie 
wybranego obszaru). 

Sytuacje kryzysowe wywoływane są między innymi 
przez nagromadzenie w określonym miejscu 
sprzyjających im cech przestrzeni. Powzięcie wiedzy o 
ich stanie – pozyskanie geoinformacji „krytycznych” 
pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa powstania 
takich sytuacji w konkretnych miejscach (oszacowanie 
prawdopodobieństwa przyciągnięcia „uwagi” czynników 
wywołujących sytuacje kryzysowe). 
Oszacowanie tych prawdopodobieństw pozwala na 
wytypowanie obszarów specjalnej troski i opracowanie 
map zintensyfikowanego monitoringu zagroŜonej 
przestrzeni. 
W pracy naleŜy przyjąć jako przedmiot zainteresowania 
jedną z wielu moŜliwych sytuacji  kryzysowych, określić 
kolekcję adekwatnych geoinformacji „krytycznych” a 
następnie zaproponować metodę szacowania 
prawdopodobieństw będących przedmiotem pracy. 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru.  

8. Analiza istniejących systemów 
informacji przestrzennej (i 
oprogramowania GIS) ze względu 
na zawartość geoinformacji 
„krytycznych” niezbędnych w 
procesie kształtowania przestrzeni 
bezpiecznej (lub niezbędnych w 
procesie rozładowywania sytuacji 
kryzysowych). 

Istniejące lub postulowane systemy informacjo 
przestrzennej zawierają niejednokrotnie zdublowane 
(zwielokrotnione) geoinformacje „krytyczne” lub nie 
zawierają ich wcale. 
W racy naleŜy wybrać systemy, które będą przedmiotem 
analizy, przyjąć lub opracować kolekcję geoinformacji 
„krytycznych” istotnych dla moŜliwości powstawania  
jednej, określonej lub wielu sytuacji kryzysowych a 
następnie dokonać analizy porównawczej oraz 
kompletności zawartości wybranych systemów. Efektem 
powinna być propozycja: „gdzie, co, w jaki stanie 
powinno być zgromadzone”. 
 

9. Analiza i ocena metod 
pozyskiwania geoinformacji 
„krytycznych” na potrzeby 
konstrukcji map zagroŜeń. 

Istnieje wiele klasycznych, nowoczesnych oraz 
testowych metod pozyskiwania geoinformacji. Z punktu 
widzenia działań kontrkryzysowych, metody te muszą 
zbliŜać nas do moŜliwości pozyskiwania i analizowania 
adekwatnych geoinformacji w czasie rzeczywistym. Dla 
róŜnych  sytuacji kryzysowych czas rzeczywisty moŜna 
zdefiniować z większą lub mniejszą dokładnością. 
W pracy naleŜy zinwentaryzować funkcjonujące oraz 
postulowane i testowe metody pozyskiwania 
geoinformacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod 
zdalnego pozyskiwania tych informacji, dokonać ich 
oceny przez przeprowadzenie analizy porównawczej, 
której główne kryteria naleŜy równieŜ opracować mając 
na względzie skuteczność prowadzenia potencjalnych 
działań kontrkryzysowych. 
Praca studialna – teoretyczna. 



10. Analiza i ocena nakładek 
tematycznych stanowiących 
zawartość systemów informacji 
przestrzennej ze względu na ich 
przydatność w kryzysowym 
zarządzaniu przestrzenią. 

Istniejące systemy informacji przestrzennej składają się z 
róŜnorodnych map tematycznych, zwanych równieŜ 
nakładkami tematycznymi. Ich treść jest zdefiniowana w 
zaleŜności od potrzeb, dla których zostały przewidziane. 
Treść i ładunek geoinformacyjny kaŜdej z nakładek 
moŜe być uŜyteczny na potrzeby kryzysowego 
zarządzania przestrzenią. UŜyteczność moŜe 
przyjmować postać uŜyteczności „wprost” oraz 
uŜyteczności „pośredniej”. UŜyteczność „pośrednia”, to 
podatność treści nakładki tematycznej na 
przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) 
procedur pozwalających na pozyskanie z jej treści 
geoinformacji dodatkowych, nie widocznych (nie 
osiągalnych) wprost. 
W pracy naleŜy uporządkować wiedzę o istniejących 
systemach informacji przestrzennej (oprogramowaniu 
GIS), dokonać ich rozbioru ze względu na zawartość 
nakładek tematycznych oraz zawartość geoinformacyjną 
kaŜdej z nich, dokonać analizy ich przydatności ze 
względu na potrzeby, jakie wynikają z róŜnorodnych 
działań kontrkryzysowych przewidzianych w ustawie „o 
zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
(Dz.U. 89; poz.590. 
Efektem końcowym  powinna być równieŜ krytyczna 
analiza treści tych 

11. Kataster jako podstawowe źródło 
informacji w działalności 
rzeczoznawcy majątkowego 
(pośrednika/zarządcy/planisty). 

Kataster, jako docelowa postać systemu informacji 
przestrzennej powstałego z ewidencji gruntów i 
budynków, zawiera informacje, które stanowią dane 
wyjściowe w procesie wyceny nieruchomości, w 
prowadzeniu pośrednictwa, zarządzaniu 
nieruchomościami oraz, o czym się najczęściej 
zapomina, w procesie planowania przestrzennego.  
Praca powinna zawierać analizę porównawczą 
zawartości informacyjnej katastru prowadzącą do oceny 
jego przydatności w/w formach aktywności zawodowej z 
zakresu gospodarki przestrzennej.  
Praca studialna – teoretyczna. 

12. Analiza moŜliwości wykorzystania 
katastru ze względu na jego 
przydatność w kryzysowym 
zarządzaniu przestrzenią. 

Podobnie jak w temacie 11 - kataster zawiera informacje, 
które mogą stanowić istotne  dane wyjściowe w procesie 
zarządzania kryzysowego. 
w rozumieniu ustawy „o zarządzaniu kryzysowym” z 
dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz.U. 89; poz.590). 
W pracy naleŜy dokonać analizy geoinformacji, które 
stanowią zawartość katastru, a które w zróŜnicowanym 
stopniu mogą być przydatne w zarządzaniu kryzysowym, 
w zaleŜności od konkretnych rodzajów zagroŜeń. 
Praca studialna – teoretyczna. 

13. Analiza moŜliwości wykorzystania 
metod i technik zarządzania 
przestrzennego w określaniu 
zapotrzebowania na 
przeprowadzenie prac 
scaleniowych lub wymiennych. 

Współczesne potrzeby przeprowadzenia prac 
scaleniowych lub wymiennych wynikają z tych samych, 
co kilkadziesiąt lat temu powodów ale przede wszystkim 
z powodów wówczas nie znanych – budowa autostrad, 
rozwój przestrzenny miast itd. W pracy naleŜy 
przeprowadzić analizę pozwalającą na sporządzenie 
pełnej listy współczesnych „potrzeb scaleniowych”, a 
następnie analizę przydatności poszczególnych metod i 
technik zarządzania przestrzennego do określania 
zapotrzebowania na te prace. Niezbędne będzie równieŜ 
opracowanie metody stopniowania wspomnianego 
zapotrzebowania (metody kolejkowe – co pierwsze, co 
później i dlaczego?…) 
Praca moŜe mieć charakter teoretyczny lub praktyczny – 
wówczas w odniesieniu do wybranego obszaru. 



14. Analiza moŜliwości wykorzystania 
metod i technik zarządzania 
przestrzennego w kształtowaniu 
obszarów wiejskich. 

Projektowanie struktur terenowych na obszarach 
wiejskich, rozumiane jako kształtowanie przestrzeni 
wiejskiej odbywa się z wykorzystaniem standardowych 
metod i technik geodezyjnego urządzania obszarów 
wiejskich. 
Metody i techniki zarządzania przestrzennego stanowią 
nowoczesne instrumentarium inŜynierskie 
uwzględniające współczesne uwarunkowania 
ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe i inne obszarów 
wiejskich. 
Praca powinna zawierać analizę moŜliwości 
wykorzystania tych metod i technik  na potrzeby 
kształtowania tych obszarów – kompleksowo – praca 
teoretyczna (studialna) lub w zakresie wybranych 
przedsięwzięć – praca praktyczna odnosząca się do 
konkretnego obszaru. 
Praca moŜe mieć zatem charakter teoretyczny lub 
praktyczny. 

 

PROMOTOR 
TEMATYKA PRAC 

DYPLOMOWYCH 

INśYNIERSKICH 

KRÓTKA CHARAKTERSYTYKA 

1. Tworzenie systemu 
informacyjnego na potrzeby 
zarządzania gminą 

Podstawą prawidłowego zarządzania i gospodarowania 
gminą jest posiadanie określonych informacji. Zakres 
tych informacji oraz metoda ich pozyskiwania moŜe być 
przedmiotem pracy. 

2. Ekonomiczne aspekty 
kompleksowych scaleń gruntów. 

NaleŜy dokonać analizy ekonomicznej 
przeprowadzonego scalenia gruntów, na wybranym 
obiekcie. 

dr in Ŝ. Jadwiga 
Konieczna 

3. Ocena zapotrzebowania na 
scalenia gruntów w obecnych 
uwarunkowaniach prawnych 

Głównym celem pracy powinna być odpowiedź na 
pytanie: co jest przyczyną małego zainteresowania 
kompleksowymi scaleniami gruntów. 

 

PROMOTOR 
TEMATYKA PRAC 

DYPLOMOWYCH 

INśYNIERSKICH 

KRÓTKA CHARAKTERSYTYKA 

Dr inŜ. Kazimierz 
Zwirowicz 

1. Analiza moŜliwości i zakres 
wykorzystywania danych 
ewidencyjnych w gospodarce 
przestrzennej 

Ewidencja gruntów i budynków jest podstawowym 
źródłem danych wykorzystywanych w gospodarce 
przestrzennej. Zachodzi potrzeba wskazania, które z 
danych ewidencyjnych mają szczególne znaczenie przy 
realizacji zadań związanych z rozmieszczaniem 
działalności człowieka w otaczającej przestrzeni. 

 


