Uczestnicy II Krajowej Konferencji
„System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych”,
która odbyła się w dniach 30 sierpnia – 1 września 2004 r. w Rogowie,
zwracają się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
o akceptację następujących wniosków:
1. Niezbędna jest pełna realizacja wniosków z I Konferencji SIP w LP, która
odbyła się w dniach 3-5 grudnia 2001 r. w Rogowie, a w szczególności postulowanych
i niezrealizowanych lub zrealizowanych częściowo:
A. Wniosek nr 3 - Niezbędne jest przygotowanie założeń do współpracy
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Głównego Geodety Kraju w
zakresie prowadzenia i modernizacji ewidencji gruntów własności Skarbu
Państwa, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
B. Wniosek nr 5 - Niezbędne jest stworzenie warunków organizacyjnych i
technicznych umożliwiających powszechne wykorzystanie zdjęć lotniczych i
zobrazowań teledetekcyjnych w procesie budowy i utrzymania baz danych
Systemu Informacji Przestrzennej.
C. Wniosek nr 6 - Należy wprowadzić aktualizację danych systemu na bieżąco po
wystąpieniu zmiany stanu obiektów leśnych.
D. Wniosek nr 9 - Niezbędne jest wypracowanie metod współpracy z wydziałami
leśnymi wyższych uczelni, IBL i innych jednostek naukowo-badawczych w
zakresie rozwoju systemu informacyjnego LP w kierunku wspierania
decyzyjności, symulacji, optymalizacji i wielowariantowości rozwiązań.
E. Wniosek nr 11 - Należy prowadzić prace badawcze oraz eksperymentalne
wdrożenia z wykorzystaniem jednolitej bazy Systemu Informacyjnego LP
zorganizowanej w modelu relacyjnym oraz obiektowym.
2. Dokonać przeglądu aktów normatywnych LP pod kątem wyeliminowania
niespójności logicznych, czy też luk merytorycznych związanych z SIP, a także
przygotowania PGL LP do działań związanych z prawem UE, czy też ze zmianami
prawa polskiego (np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inicjatywa INSPIRE, technologie infrastruktury informacji przestrzennej,
udostępnianie danych).
3. Zlecić wykonanie ekspertyz dotyczących celowości wdrażania w j.o. LP
najnowszych technik i technologii informatycznych związanych z systemami
informacji przestrzennej. Wdrażać metody korzystne dla funkcjonowania LP.
4. Wdrażanie nowych technik i technologii związanych z SIP musi być poprzedzone
dostosowaniem standardu LMN.
5. Dokonać na wszystkich szczeblach zarządzania w LP weryfikacji
obowiązujących stanowisk pracy i zakresu czynności na tych stanowiskach pod
kątem zabezpieczenia realizacji rosnących zadań z zakresu geomatyki oraz
administrowania systemami.
6. Uaktualniać normatywy regulujące funkcjonowanie PGL LP w zakresie
udostępniania danych będących w posiadaniu PGL LP zarówno społeczeństwu, jak i
innym zainteresowanym strukturom organizacyjnym.

7. Sugeruje się pełne wdrożenie dotychczasowych rozwiązań technologicznych
związanych ze standardem LMN we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP.
Dla wybranych obiektów należy prowadzić prace pilotowe, mające na celu
przygotowanie jednostek organizacyjnych do wdrożeń nowych technik i technologii
informatyki i geomatyki.
8. Główny ciężar działań rozwojowych SIP powinien zmierzać w kierunku
podniesienia jego użyteczności pod kątem wspomagania zarządzania w PGL LP
(wielowariantowość rozwiązań, ich symulacja, prognoza itp.).
9. Uczestnicy Konferencji wnoszą o upowszechnienie wyników tzw. „eksperymentu
łódzkiego”, a także wniosków wynikających z tych wyników.
10. Konieczne jest szerokie upowszechnienie wśród kadry kierowniczej LP
możliwości pełnego wykorzystania danych SILP i SIP do bieżącego zarządzania oraz
przygotowywania planów strategicznych związanych z rozwojem LP. Należy
wprowadzić obowiązek wykorzystywania danych zgromadzonych w bazach
systemów informatycznych, przy sporządzaniu opracowań, o których mowa.
11. Konieczna jest kontynuacja działań umożliwiających wymianę doświadczeń (np.
poprzez cykliczne organizowanie konferencji), przy czym ze względu na wagę
zagadnienia – niezbędny jest w nich udział osób odpowiedzialnych za wdrażanie SIP
w skali LP.
Wnioski sformułowane zostały – na podstawie wypowiedzi uczestników Konferencji w
panelach dyskusyjnych – przez Komisję wnioskową w składzie:
1. Dariusz Korpetta – SGGW – przewodniczący
2. Jerzy Zieliński – DGLP – sekretarz
3. Dariusz Miernik – RDLP w Zielonej Górze – członek.

