Tematyka
spotkania z koordynatorami SIP
w Ośrodku Szkoleniowym LP w Margoninie 13-14 grudnia 2001 r. od godz. 1100
Prowadzący: Krzysztof Okła, Naczelnik Wydziału ds. Systemu Informacji Przestrzennej
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
1. Prezentacja uczestników spotkania  namiary wzajemne.
2. Czym się będziemy zajmowali?
a) ewidencja nadleśnictw z mapą numeryczną, w tym przesyłanie aktualnych i planowanych danych do wydz. SIP LP w DGLP (celem jest planowanie rzeczowe, finansowe,
szkoleniowe oraz popularyzacja SIP w LP);
b) monitorowanie wykorzystywania LMN w nadleśnictwach – okresowe (np. co 90 dni)
raporty w zakresie napotykanych problemów w eksploatacji SIP przesyłane do DGLP
(w celu zaradzania trudnościom) oraz w zakresie osiągnięć (w celu wykorzystania ich
w doskonaleniu narzędzi, popularyzacji w innych j.o. i na zewnątrz);
c) inicjowanie i nadzór nad dostosowaniem do standardu LMN istniejących map numerycznych;
d) zlecanie (nie tylko w ramach prac ul) nowych map (już w standardzie LMN)  analiza realnych możliwości (przede wszystkim finansowych);
e) monitorowanie postępu w budowie map numerycznych u wykonawcy (cel - odpowiednio wczesne reagowanie na ewentualne problemy);
f) zlecenie wykonania SIP w RDLP (po zakończeniu eksperymentu łódzkiego, do budowania bazy geometrycznej można przystąpić już na wiosnę);
g) nadzór koordynatorów nad tworzeniem map numerycznych dla RDLP;
h) nadzór koordynatorów lub administracja nad eksploatacją mapy numerycznej RDLP;
i) opcjonalnie – tymczasowe stworzenie i eksploatacja (lub nadzór nad eksploatacją)
mapy numerycznej RDLP (przed wprowadzeniem standardu RDLP);
j) wdrażanie nowych aplikacji GIS-owych (w tym także opracowań multimedialnych);
k) wdrażanie nowości z zakresu geomatyki (GPS, teledetekcja, NMT, mapy w internecie);
l) nadzór prowadzeniem szkoleń regionalnych z zakresu SIP;
m) doszkalanie własne w zakresie nowości, w zależności od potrzeb;
n) udział w konferencjach, spotkaniach i pokazach związanych z geomatyką;
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o) bieżące, robocze kontakty z wydz. SIP LP w DGLP.
3. Historia SIP w Lasach Państwowych, w tym Wydziału d/s SIP LP w DGLP (przypomnienie w formie prezentacji).
4. Pokaz strony www.lasypanstwowe.gov.pl/sip .
5. Stan prac nad mapą w nadleśnictwach wg rdLP  omówienie ew. problemów.
6. Dostosowanie  realizacja § 4 zarz. nr 74/2001.
7. Budowanie map  plany dla nadleśnictw  terminy ul.
8. Zarz. nr 60 z 28 VI 1999 r. i zarz. nr 10 z 8 II 2001 r. oraz współpraca geodezją i ewidencją powszechną  referat Koordynatora SIP z RDLP Krosno.
9. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 2 – źródła.
10. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 4 – kontrola.
11. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 5 i 6 – legenda i słownik.
12. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 9 – eksploatacja.
13. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 7 – archiwizacja.
14. Eksploatacja SIP  Standard  zał. 8 – aktualizacja (aplikacja oraz nowe metody pomiarów terenowych).
15. Planowane działania postandardowe Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
a) zakup aplikacji Transforest;
b) wykonanie aplikacji przystosowującej dane SILP do standardu LMN;
c) poprawienie aplikacji kontrolnej;
d) dostosowanie do standardu LMN nadleśnictw zlecanych przez DGLP;
e) zlecenie aplikacji do aktualizacji map numerycznych;
f) powołanie zespołu zadaniowego do analizy przeglądarek w standardzie – dla wypracowania decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o rekomendacji;
g) opracowanie zaleceń dla wykonania baz geometrycznych RDLP;
h) wykonanie mapy interaktywnej LP;
i) propozycja dla rdLP  GPS z palmtopem;
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j) zdefiniowanie standardu LMN dla RDLP;
k) projekt zlecenia aplikacji do analiz.
16. Mapa numeryczna w RDLP  stan na dziś.
a) omówienie referatu W. Pardusa z Konferencji;
b) koreferat S. Dobrowolskiego;
c) dyskusja n w/w tematy.
17. Standard RDLP  „Eksperyment łódzki” (relacjonuje S. Dobrowolski).
18. Baza geometryczna w innych dyrekcjach – dyskusja nad szansą rozpoczęcia budowy bazy
geometrycznej dla innych rdLP na wiosnę 2002 r. (przed zdefiniowaniem standardu
RDLP).
19. Mapa topograficzna z Wojska Polskiego i mapa kompleksów leśnych – jako uzupełnienie
map numerycznych dla nadleśnictw i rdLP (referuje J. Starzycka).
20. Sprzęt i oprogramowanie w rdLP i w nadleśnictwach – stan na dziś i potrzeby  prezentacje rdLP i dyskusja nad faktycznymi możliwościami.
21. Szkolenia Koordynatorów.
a) zapoznanie się z istniejącymi przeglądarkami  ustalenie formy i harmonogramu
szkoleń;
b) szkolenie z GPS;
c) szkolenie z zastosowań teledetekcji;
d) ustalenie szczegółowego programu i harmonogramu szkoleń z innych tematów SIP;
22. Problem HotLine SIP  dyskusja z udziałem L. Szulca;
23. Analiza planowanych wydatków w każdej rdLP a faktyczne możliwości (ustalenie niezbędnych minimów);
24. Problemy różne.
a) ustalenie szczegółowej tematyki i form współpracy pomiędzy koordynatorami SIP z
rdLP i Wydziałem d/s SIP LP;
b) dyskusja;
25. Sformułowanie wniosków.
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