Wnioski z narady Koordynatorów SIP
Zakopane, 9 – 12 stycznia 2007 r.
1. DGLP przekaże do zaopiniowania Koordynatorom SIP projekty zakresu obowiązków
dla Zespołów ds. geomatyki w RDLP oraz stanowisk ds. SIP w nadleśnictwach.
2. DGLP przygotuje i przekaże do podległych jednostek szczegółowe wytyczne w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie stanowiska pracy Koordynatora SIP i Instruktora Regionalnego SIP.
3. DGLP w drodze zarządzenia ustali obowiązkowe terminy aktualizacji SILP i SIP zalecając jednocześnie wykonywanie aktualizacji bieżących obu systemów.
4. DGLP opracuje, na podstawie materiałów sporządzonych w RDLP w Zielonej Górze
oraz BULiGL O/Brzeg, ogólne wytyczne w zakresie przygotowania danych do aktualizacji LMN – do stosowania we wszystkich jednostkach LP.
5. DGLP przeprowadzi z Głównym Geodetą Kraju rozmowy, w celu wypracowania stanowiska zmierzającego do uznania aktualizacji LMN jako szczególnej formy prac
urządzeniowych. Stworzy ono podstawę do pozyskiwania danych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po cenach preferencyjnych.
6. W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie wymiany informacji oraz wykorzystania danych znajdujących się w zasobach instytucji spoza LP Koordynatorzy SIP postulują o powołanie na szczeblu DGLP stanowiska Głównego Geodety LP.
7. DGLP wystosuje do podległych jednostek pismo popierające szkolenia Operatorów
LMN, Koordynatorów i Instruktorów regionalnych na kursach specjalistycznych i podyplomowych studiach o tematyce GIS.
8. DGLP przeprowadzi rozmowy z BULiGL i Krameko w sprawie stałego udostępnienia
przeglądarek LMN w wersji szkoleniowej do sal dydaktycznych LP.
9. W związku z rosnącym zainteresowaniem i coraz powszechniejszym wykorzystaniem
w jednostkach LP programu ArcGIS firmy ESRI, Koordynatorzy SIP zgłaszają potrzebę zorganizowania dla instruktorów regionalnych i koordynatorów SIP szkolenia
centralnego z zakresu jego obsługi.
10. DGLP przeprowadzi z firmą ESRI rozmowy zmierzające do wynegocjowania preferencyjnych zasad wspomagania oprogramowania tej firmy wykorzystywanego w jednostkach LP.

11. DGLP w trybie pilnym poczyni starania zmierzające do zakupu otwartej licencji
przeglądarki e-Las dla wszystkich jednostek LP. Dokona również analizy możliwości
dostosowania funkcjonalności tej przeglądarki (lub innej, o podobnych cechach) dla
wyższych szczebli zarządzania w PGL LP (RDLP i DGLP) oraz innych jednostek organizacyjnych LP.
12. W DGLP opracowane zostaną zasady, które umożliwią podmiotom zewnętrznym wykonującym zadania na rzecz Lasów Państwowych, wykorzystywanie (z uwzględnieniem praw licencyjnych) przeglądarki e-Las oraz kolejne wersje aplikacji Aktualizator
LMN, Kontrola LMN i Trako dla celów związanych z wykonywanym zleceniem, jeżeli będzie to pomocne przy realizacji tego zlecenia.
13. DGLP w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska przekaże do wykorzystania przetworzone materiały Natura 2000, a także sprecyzuje zakres i zasady ich wykorzystania
(w tym udostępniania) przez jednostki organizacyjne LP.
14. DGLP przeprowadzi rozmowy z Ministerstwem Środowiska zmierzające do pozyskania z ich zasobów ortofotomap, z możliwością wykorzystania ich dla celów urządzania lasu oraz w innej działalności prowadzonej w Lasach Państwowych.

Wnioski sformułowane zostały – na podstawie wypowiedzi uczestników narady – przez Komisję wnioskową w składzie:
 Dariusz Miernik – RDLP w Zielonej Górze
 Tomasz Grzegorzewicz – Wydz. Urządzania Lasu DGLP
oraz - po konsultacji z uczestnikami narady - zredagowane ostatecznie przez Krzysztofa Okłę
(Wydz. Urządzania Lasu DGLP).

Akceptuję przedsięwzięcia wynikające
z wyżej wymienionych wniosków

