
Aby wy ja śnić czym jest GIS (Geo gra -
fhi cal In for ma tion Sys tem, czy li Sys -
tem In for ma cji Geo gra ficz nej) naj le -
piej po słu żyć się przy kła dem sa mo -
cho do wej na wi ga cji sa te li tar nej. Wie -
lu kie row ców za pew ne pa mię ta jesz -
cze wy jaz dy na wa ka cje czy w od wie -
dzi ny do ro dzi ny na dru gi ko niec Pol -
ski z atla sem sa mo cho do wym na ko -
la nach pa sa że ra obok kie row cy. Te raz
w le wo, te raz w pra wo, za chwi lę bę -
dzie krzy żów ka. Ow szem, za zwy czaj
ta ka po dróż koń czy ła się do tar ciem
do ce lu, ale ile by ło przy tym ner wów
i stra ty cza su. No i kło pot był jesz cze,
gdy w cza sie jaz dy trze ba by ło za tan -
ko wać au to al bo za chcia ło się coś zjeść.
Sta cji pa li wa i re stau ra cji trze ba by ło
al bo wy pa try wać, al bo ko goś o nie za -
py tać. No a dzi siaj? Dzi siaj na wi ga cja
nie tyl ko bez błęd nie po pro wa dzi do
ce lu, pod po wie, gdzie zjeść, ale jesz -
cze ostrze że przed prze kra cza niem
pręd ko ści, kor ka mi, na bie żą co pod -
po wie, któ rę dy do ce lu do trzesz szyb -
ciej. Kom pu te ry, czy li cy fro wy świat
na praw dę po tra fi uła twić ży cie. Na wi -
ga cja uła twia ży cie kie row com, a GIS
pra cow ni kom Miej skie go Przed się bior -
stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji: 

W MPWiK nie ustan nie pra cu ją z
ma pa mi. Na ma pach są za zna czo ne
sie ci, przy łą cza, stud nie, hy dran ty, za -
su wy i wszyst kie in ne ele men ty in fra -
struk tu ry tech nicz nej:

– To bar dzo szcze gó ło we ma py
geo de zyj ne, na któ rych za zna czo ne są
nie tyl ko na sze urzą dze nia, ale tak że
in fra struk tu ra in nych branż, oświe tle -
nie, dro gi, bu dyn ki – tłu ma czy Ane ta
Le wusz, dy rek tor ds In we sty cji i Eks -
plo ata cji w MPWiK w Lesz nie. - Pro jek -
tu jąc no we sie ci, mo der ni zu jąc sta re
lub na wet usu wa jąc awa rię mu si my się
na tych ma pach opie rać, bo to one da -
ją in for ma cję na te mat lo ka li za cji urzą -
dzeń w te re nie i są pod sta wo wym na -
rzę dziem pra cy za rów no dla na szych
in ży nie rów, jak i bry gad wo do cią go -
wo -ka na li za cyj nych

Przez ca łe la ta ko rzy sta no z map
pa pie ro wych. Po se gre go wa ne we dług
re jo nów mia sta i gmin spo czy wa ły w
me ta lo wych szu fla dach w ho lu bu dyn -
ku C. W ra zie po trze by na le ża ło w nich
kon kret ną ma pę od szu kać, skse ro wać
i za brać ją ze so bą w te ren. To nie by ło
ide al ne roz wią za ne. Po pierw sze pa -
pie ro we ma py szyb ko sta ją się nie ak -
tu al ne. Po dru gie pra ca z pa pie ro wą
ma pą w te re nie nie jest ła twa. Po trze -

cie pa pie ro we ma py by wa ją nie do kład -
ne, a cza sa mi na wet nie kom plet ne:

– Na sze ma py ba zu ją na na szych
ar chi wach – tłu ma czy A. Le wusz. – A
przy po mi nam, że hi sto ria lesz czyń skich
wo do cią gów ma po nad 100 lat. Pa ra -
dok sal nie jed nak te naj star sze ar chi wa,
są naj bar dziej do kład ne, bo wi docz nie
do ku men ty by ły na bie żą co ak tu ali zo -
wa ne i pra wi dło wo prze cho wy wa ne.
Ale już z ko lei do ku men ta cja z lat 70,
80-tych XX wie ku jest nie peł na i ma
bra ki. Pro wa dzo no wte dy spo ro in we -
sty cji wo do cią go wych i ka na li za cyj nych
w mie ście i nie wszyst kie ma te ria ły się
za cho wa ły. Te raz po 30-40 la tach po -
bu do wa ną wów czas in fra struk tu rę re -
mon tu je my i wy mie nia my, a wte dy wie -
dza na te mat jej pier wot nej lo ka li za cji
jest bez cen na Dla te go po trzeb ne są
rze tel ne in for ma cje i wia ry god ne ma -
py. W sy tu acji bra ku ma te ria łów ar chi -
wal nych trud no ta kie ma py stwo rzyć.
Po trzeb ny był nam więc kom plek so wy
sys tem, w któ rym zo sta ną zgro ma dzo -
ne i zin wen ta ry zo wa ne da ne prze strzen -
ne i in for ma cje do ty czą ce po sia da nej
przez MPWiK in fra struk tu ry tech nicz -
nej. Dla te go w 2010 ro ku za ku pio ny
zo stał sys tem GIS. 

Sam za kup sys te mu kom pu te ro -
we go nie ozna cza, że bę dzie od ra zu
uży tecz ny. Za kup to tyl ko pierw szy, chy -
ba naj ła twiej szy krok. Praw dzi we wy -
zwa nie po le ga na tym, by do te go sys -
te mu wpro wa dzić wszyst kie do stęp ne
in for ma cje i da ne. To tak sa mo jak z sa -
mo cho do wy mi ma pa mi na wi ga cji sa te -
li tar nej. Mo że my so bie  za zna czyć, by
wy świe tli ły nam na przy kład wszyst kie
sta cje ben zy no we w po bli żu, al bo par -
kin gi, al bo ki na, al bo ko ścio ły, al bo mu -
zea, czy ho te le i na wi ga cja w se kun dę
to nam wy świe tli. Jed nak zro bi to tyl ko
dzię ki te mu, że ktoś, ja kiś kon kret ny
czło wiek, wpro wa dził wcze śniej te
wszyst kie in for ma cje,  li te ra po li te rze
do sys te mu kom pu te ro we go. To mrów -
cza pra ca wy ma ga ją ca cza su, do kład -
no ści i nie zwy kłej su mien no ści. W MPWiK
w Lesz nie wpro wa dza niem da nych do
GIS zaj mu je się Mo ni ka Skrzyp czak:

– Naj pierw trze ba by ło za im por -
to wać do sys te mu ma pę geo de zyj ną
da ne go ob sza ru mia sta czy gmi ny –
opo wia da o swo jej pra cy. – Po tem z
do ku men tów geo de zyj nych lub pro -
jek to wych, punkt po punk cie na nieść
in for ma cje, któ rych po trze bu je my. Ja -
kie? Na przy kład są to rzęd ne stud ni,
prze kro je i dłu go ści sie ci i przy łą czy,

ma te riał z ja kie go są zbu do wa ne, czy
da ne okre śla ją ce wła sność przy łą cza.
Do ce lo wo za tem wszyst kie do ku men -
ty z te czek, ja kie znaj du ją się na szych
ar chi wach mu szą zo stać prze nie sio ne
do sys te mu.

Oczy wi ście do sys te mu na bie żą -
co tra fia ją da ne do ty czą ce no wo po -
wsta ją cej, czy re mon to wa nej in fra struk -
tu ry. A tak że in for ma cje o obiek tach,
któ re do tąd ni gdy nie zo sta ły zin wen -
ta ry zo wa ne.

– Zda rza ją się ta kie przy pad ki –
po twier dza A. Le wusz. – Pod czas prac
w te re nie na sze eki py od kry wa ją na
przy kład frag ment sie ci, o któ rej w do -
ku men tach nie ma żad nej in for ma cji.
Na tych miast jest ona wpro wa dza na
do GIS. 

Po dob nie jak ma py pa pie ro we wy -
ma ga ją od po wied nich szu flad do ich
prze cho wy wa nia, tak rów nież da ne cy -
fro we, któ rych cią gle w Spół ce przy -
by wa, wy ma ga ją od po wied nie go miej -
sca gro ma dze nia tzw. ba zy da nych, dla -
te go istot nym za gad nie niem jest za -
pew nie nie od po wied nich za so bów ser -
we ro wych oraz za bez pie cze nie da nych.

In wen ta ry za cja i gro ma dze nie da -
nych to nie jest je dy ne za da nie sys te -
mu GIS. Zgro ma dzo ne w nim in for ma -
cje są tyl ko punk tem wyj ścia, ba zą do
uzy ska nia peł nej funk cjo nal no ści sys -
te mu. A ta funk cjo nal ność w oku chy -
ba każ de go pra cow ni ka MPWiK wy -

wo łu je błysk. Bo fa chow cy do brze zda -
ją so bie spra wę z moż li wo ści sys te mu. 

– GIS to ta ka cy fro wa ma pa skła -
da ją ca się z kil ku dzie się ciu warstw –
mó wi M. Skrzyp czak. – Mo że my osob -
no wy świe tlać każ dy ro dzaj sie ci i urzą -
dzeń. Na przy kład osob no za su wy, hy -
dran ty, czy przy łą cza. Funk cjo nal ność
GIS jest ogrom na.

Na ra zie w MPWiK funk cjo nu je
sta cjo nar na wer sja sys te mu GIS. Do -
stęp do sys te mu GIS mo że mieć na
swo im biu ro wym kom pu te rze każ dy
pra cow nik, któ re mu ad mi ni stra tor nada
upraw nie nia. Upraw nie nia są bar dzo
szcze gó ło we, np. pra cow nik mo że mieć
pod gląd do wszyst kich da nych o sie ci
lub tyl ko czę ści. Z ko lei na przy kład
pra cow nik biu ra ob słu gi klien ta mo że
mieć do stęp do da nych o klien cie.
Upraw nio ny pra cow nik po klik nię ciu w
bu dy nek lub nu mer ad re so wy klien ta
na ma pie uzy sku je do stęp do da nych
o wo do mie rzu, umo wie, ter mi nie le -
ga li za cji, a tak że lo ka li za cji przy łą czy,
itp. Ta ką moż li wość da je zin te gro wa -
ny sys tem in for ma tycz ny (ZSI), któ re -
go jed nym z ele men tów jest GIS. Dzię -
ki współ pra cy róż nych mo du łów za po -
mo cą jed ne go sys te mu moż na uzy skać
do stęp do da nych wy ko rzy sty wa nych
przez biu ro ob słu gi klien ta, księ go wość
i in ży nie rów.

– Ozna cza to du żo więk szy do -
stęp pra cow ni ków do da nych roz pro -

szo nych w róż nych ba zach na sze go
przed się bior stwa – mó wi Ra fał Za le -
siń ski, pre zes MPWiK. – Dla fir my to
ko rzyść po le ga ją ca na szyb szym do -
stę pie do in for ma cji bez ko niecz no ści
zaj mo wa nia cza su in nym pra cow ni -
kom.

Ko lej nym eta pem umoż li wia ją cym
wy ko rzy sta nie w peł ni  wpro wa dzo -
nych w MPWiK in for ma cji bę dzie wdro -
że nie sys te mu mo bil ne go.

– Mo bil na wer sja za pew ni cią gły
do stęp do da nych o sie ciach pra cow -
ni kom te re no wym, któ rzy bę dą wy po -
sa że ni w ta ble ty z do stę pem do te go
sys te mu – tłu ma czy pre zes R. Za le siń -
ski. – Mo bil ny sys tem GIS syn chro ni zu -
je się au to ma tycz nie dzię ki cze mu w
ta ble tach bę dzie za wsze do stęp do ak -
tu al nych in for ma cji o sie ci. Znik nie po -
trze ba po wro tu do ba zy po ak tu al ne
ma py. Pra cow ni cy bę dą do dat ko wo
wspo ma ga ni na rzę dzia mi do sy mu la -
cji awa rii. Sys tem wska że użyt kow ni -
ko wi, któ ry mi za su wa mi ode tnie do -
pływ wo dy ce lem usu nię cia wy cie ku.
Dzię ki mo bil ne mu sys te mo wi spad ną
na sze kosz ty ope ra cyj ne i znacz nie
zmniej szy się ry zy ko uszko dze nia przy
pra cach ob cej in fra struk tu ry. Na szym
ce lem jest zop ty ma li zo wa nie cza su  ob -
słu gi awa rii, tzn. skró ce nie do nie zbęd -
ne go mi ni mum cza su po trzeb ne go na
roz po zna nie i od na le zie nie in fra struk -
tu ry w te re nie.
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Hydrant w tablecie
Szybki ruch kursora po komputerowym monitorze, krótkie kliknięcie myszką 
i natychmiast wyświetlają się wszystkie potrzebne informacje: o sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej,
cieplnej. Tak działa GIS, choć to tylko ułamek możliwości jakie daje

Wprowadzanie danych do GIS to mrówcza praca wymagająca czasu i dokładności – odpowiada za to Monika Skrzypczak
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