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Agenda 

• Przestrzeń, miejsce i GIS - informacje 
wprowadzające 

 

• Referencyjne i wolontariackie źródła danych 
GIS  

 

• Podstawy pracy w QGIS – integracja danych 
przestrzennych i aprzestrzennych 



Agenda 

• Pracy z danymi wektorowymi (bazy danych i 
język sql) 

 

• Praca z danymi rastrowymi (gridowymi) – 
SAGA i jej wykorzystanie w QGIS 

 

• Wtyczki a modelarz graficzny – czyli jak 
ułatwić sobie pracę 



Agenda 

• Pracy z danymi wektorowymi (bazy danych i 
język sql) 

 

• Praca z danymi rastrowymi (gridowymi) – 
SAGA i jej wykorzystanie w QGIS 

 

• Wtyczki a modelarz graficzny – czyli jak 
ułatwić sobie pracę 



Przestrzeń definicja 

• Przestrzeń wg 
Arystotelesa 

  

– suma wszystkich miejsc 
oraz dynamiczne pole o 
wielu kierunkach i 
właściwościach 



Przestrzeń definicja 

• Przestrzeń wg Newtona 

 
– przestrzeń absolutna – 

pozostająca poza percepcją 
człowieka 

 

– przestrzeń relatywna –
uzależniona od zdolności 
postrzegania przez 
indywidualną osobę  



Przestrzeń definicja 

• Przestrzeń wg Jana 
Macieja 
Chmielewskiego 
– rozciągłość, w której 

występuje świat ludzkich 
symboli materialnych i 
niematerialnych 
• mityczna, 

• duchowa, 

• konceptualna, 

• niedefiniowalna 

 



Przestrzeń definicja 

• Przestrzeń wg Jana 
Macieja 
Chmielewskiego 

– Objętość zdefiniowana 
poprzez elementy 
fizyczne 
• pragmatyczna 

• ekonomiczna 

• absolutna 

 

 



Przestrzeń definicja 

• Przestrzeń wg Jana 
Macieja 
Chmielewskiego 

– Objętość zdefiniowana 
poprzez wyobraźnię 
człowieka 
• relatywna 

• zachowań 

• czasoprzestrzenna 

• abstrakcyjna 

 

 



Percepcja przestrzeni 

• Przestrzeni doświadczamy głownie za pomocą 
ruchu, wzroku oraz dotyku. Zatem poczucie 
przestrzeni jest doświadczalne. 

 

• Są trzy główne sposoby postrzegania 
przestrzeni: 
– system kultury europejskiej 

– system kultury japońskiej 

– system kultury arabskiej 

 



Percepcja przestrzeni 

• System europejski akcentuje 
linie, 
– systemy organizowania 

przestrzeni:  

• promienisty, ważne jest 
obranie kierunku i określenie 
odległości od punktu 
docelowego, układ jest 
zhierarchizowany – mniejsze 
centrum ma własny kanał 
łączący go z centrum na 
wyższym poziomie 

 



Miejsce 

• Przestrzeń w miarę 
przydawanych jej 
znaczeń i określeń 
przekształca się w 
miejsce. Bezimienne 
obiekty rozrzucone w 
przestrzeni nie definiują 
miejsca. 



Pomiar przestrzeni - odległość 

• metr  
– podstawowa jednostka długości w układzie SI 

 

• definicje: 
– (1795-1889) 10 do -7 długości mierzonej wzdłuż południka paryskiego 

od równika do bieguna, 

– (1889-1960) 0,999914*10 do -7 – odległość  między odpowiednimi 
kreskami na wzorcu metra 

– (1960-1983) 1 650 763,73 długość fali promieniowania w próżni 
odpowiadająca przejściu między poziomem 2p10 a 5d5 atomu 
kryptonu 86 

– (od 1983) odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 
458 s 



Pomiar przestrzeni – pole powierzchni 

• metr kwadratowy 

• ar (a) – kwadrat o boku 10m: 100 m2 

• hektar (ha)– kwadrat o boku 100m: 100 a, 10000 m2 

• kilometr kwadratowy – kwadrat o boku 1000m: 1 
000 000 m2, 10 000 a, 100 ha 

• akr (jednostka stosowana w krajach anglosaskich, 
obszar który mógł być zaorany przez pług 
zaprzęgnięty w woły w ciągu jednego dnia) – 
4046,8564224 m2 

 

 

 



Geoida ziemska 

• Kula ? 

 

• Elipsoida? 

 

• Kartofel? 

 

 
Źródło rysunku: 

http://www.se.pl/technologie/nauka/ziemia-
ma-ksztalt-ziemniaka-nie-kula-ani-elipsoida-
nieregularna-bryla_178887.html 



Geoida ziemska 

Różnica: od -100 do +80 m  

Źródło rysunku: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~dmalyszko/GIS_Materialy/SIP_Zajecia/SIP_Odwzorowania.htm 



Geoida ziemska 

Źródło rysunku: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~dmalyszko/GIS_Materialy/SIP_Zajecia/SIP_Odwzorowania.htm 



Geoida ziemska 

Źródło rysunku: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~dmalyszko/GIS_Materialy/SIP_Zajecia/SIP_Odwzorowania.htm 



Elipsoida 

• 124 różne elipsoidy wg.: Defense Mapping Agency Technical 
Report, Department of Defense World Geodetic System 1984, 
DMA TR 8350.2 Second Edition, 1 September 1991 

 

W Polsce najczęściej wykorzystuje się (historycznie): 

• Bessel'a z 1841 roku,  

• Krasowkiego z 1940 roku   

 

• i współczesną GRS'80 

 
Źródło: Geodetic Datum List, Peter H. Dana, Department of Geography, University of Texas at Austin 

 



Mapa 

• Rzut kuli na dwuwymiarową płaszczyznę – można wówczas 
tworzyć mapy w dowolnych skalach i w odniesieniu do 
dowolnych obszarów.  

• Sposób owego rzutowania to odwzorowanie kartograficzne. 
Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=324 



Mapa 

Mapę można zdefiniować jako określony matematycznie, pomniejszony obraz 
powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, pokazujący rozmieszczenie oraz 
powiązania różnorodnych obiektów i zjawisk (przyrodniczych, 
ekonomicznych i in.) w sposób zgeneralizowany, za pomocą znaków 
umownych. 

 
Z powyższej definicji wynika, że głównymi cechami mapy są: 
• - matematyczna podstawa konstrukcji – odwzorowanie kartograficzne, 
• - pomniejszenie – skala mapy /liczbowa, mianowana, liniowa/ 
• - uogólnienie treści – generalizacja kartograficzna /ilościowa, jakościowa/ 
• - zastosowanie znaków umownych /powierzchniowe, liniowe i punktowe/. 
 
 
Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=324 



Nieuniknione zniekształcenia 

 
Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=324 



Odwzorwania  

• wiernopowierzchniowe,  

• wiernoodległościowe (odległości mogą 
pozostać wierne tylko wzdłuż określonych linii 
lub kierunków) 

• wiernokątne (zwane też wiernokształtnymi) 
 

Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=324 

 

Zniekształcenia są nieuniknione! 

http://wiking.edu.pl/article.php?id=324
http://wiking.edu.pl/article.php?id=324


Układ „1965” 
• Układ współrzędnych „1965” wprowadzony został do opracowań 

kartograficznych przeznaczonych dla potrzeb gospodarczych w roku 1968.  
• Układ „1965”, oraz lokalne układy współrzędnych mogły być stosowane do 

dnia 31 grudnia 2009 r. 
• Dla czterech stref przyjęto odwzorowanie quasi-stereograficzne 

(odwzorowanie płaszczyznowe ukośne, wiernokątne). W strefach 1-4 układu 
„1965” przyjęto skalę w punkcie głównym mo = 0,9998, tzn. zniekształcenie 
odwzorowawcze w tym punkcie wynosiło z założenia – 20 cm/km. 

• Dla strefy 5 przyjęto odwzorowanie Gaussa-Krügera z 3-stopniowym pasem 
odwzorowawczym. Strefa 5 obejmuje byłe województwo katowickie w 
granicach sprzed reformy administracyjnej 1975 r. 

• W piątej strefie odwzorowawczej rzutowania dokonano na pobocznicę walca 
siecznego, zatem zniekształcenia zerowe występują wzdłuż dwóch południków. 
Między tymi południkami zniekształcenia przybierają wartości ujemne, na 
zewnątrz nich zaś dodatnie.  
 

Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7 



Układ „1965” 

Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7 



Układ „1965” 
 Podstawowym mankamentem układu współrzędnych „1965” jest 

brak możliwości sporządzania jednolitych i pełnowartościowych 
map obszaru całego kraju.  

 
 Wynika to z faktu, że poza granicami stref odwzorowawczych błędy 

odwzorowawcze szybko rosną, a poza tym wzajemne skręcenie i 
przesunięcie układów uniemożliwia tworzenie jednolitych map 
obszaru całe Polski.  

 
 Nawet dla obszarów znajdujących się na styku dwóch lub trzech 

stref zachodzi konieczność dublowania arkuszy. Powoduje to, że w 
układzie współrzędnych „1965” około 30% arkuszy map położonych 
na styku stref podlega dwu-, a czasem trzykrotnemu niezależnemu 
opracowaniu.  

 
Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=16 



Układ „1992” 
• Dla map topograficznych w skali 1:10 000 i mniejszych stosuje się jeden układ dla całego kraju 

„1992/19”, w systemie GRS 80.  
 

• Jest on utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania 
punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii 
odwzorowania kartograficznego Gaussa-Krügera. 
 

• Układ „1992/19” określają następujące parametry: 
 a) południk osiowy L = 19º długości geograficznej wschodniej, 
 b) pas południkowy o szerokości obejmującej cały obszar kraju, 
 c) współczynnik zmiany skali 0,9993 w południku osiowym (założenie to ma na celu 

równomierny rozkład zniekształceń liniowych, od –70 cm/km na południku środkowym do 
około +90 cm/km w skrajnych, wschodnich obszarach Polski) – rys. 12. 

 d) punkt przecięcia się obrazu równika z obrazem południka osiowego otrzymuje 
współrzędną x = -5 300 000 m, a punkty leżące na południku osiowym współrzędną y = 500 
000 m. 

 
Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17 



Układ „1992” 

Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17 



Układ „2000” 
• Dla opracowań katastralnych i przy opracowaniu mapy zasadniczej w skali 1:5 000 i 

skalach większych stosuje się odwzorowanie Gaussa-Krügera tworzące cztery 
układy współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczone symbolami: „1992/15”, 
„1992/18”, „1992/21” i „1992/24”, w systemie GRS-80. 
 

• Początkiem układu współrzędnych w danym pasie odwzorowania jest punkt 
przecięcia się obrazu południka osiowego z obrazem równika.  
 

• Przy określaniu współrzędnych – - współrzędna x pozostaje nie zmieniona, a do 
współrzędnej y w zależności od południka osiowego dodaje się: 

 5 500 000 m przy południku Lo = 15º, 
 6 500 000 m przy południku Lo = 18º, 
 7 500 000 m przy południku Lo = 21º, 
 8 500 000 m przy południku Lo = 24º. 

 
• Układ ten realizuje kompromis w rozłożeniu zniekształceń liniowych; od –7,7 cm/km na 

południku środkowym strefy do maksymalnie około +7 cm/km na brzegu strefy. 

 
 Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=18 



Układ „2000” 

Źródło: http://www.walery.com.pl/uklady/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=18 



Układ „UTM” 



Układ wysokości 
• Układ wysokości – układ, który tworzą wysokości 

normalne, odniesione do średniego poziomu morza. 

 

 W Polsce "poziom morza" odnosi się do: 

• Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego 
dla mareografu w Kronsztadzie koło Petersburga w 
Rosji, 

• Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w 
Amsterdamie. 

• Morza Adriatyckiego, wyznaczonego dla mareografu 
w Trieście. 

 
 



Kronsztad 60 i Kronsztad 86 
 

• Układ "Kronsztad 60" był wynikiem dowiązania do mareografu w 
Kronsztadzie, poprzez wykonanie pomiarów wysokościowych w czasie tzw. 
II kampanii pomiarowej z lat 1947-1955. W czasie pomiaru sieci, dokonane 
zostały dwustronne pomiary na parokilometrowych odcinkach 
granicznych, wiążących sieć polską z siecią ZSRR. Miało to miejsce w 
rejonie Gronowa i Terespolu. Następnie sieć wyrównano. 
 

• Układ "Kronsztad 86" był wynikiem tzw. III kampanii pomiarowej z lat 
1974-1982 podczas której pomierzono ponownie dowiązanie sieci i 
ponownie wyrównano. Dowiązanie miało miejsce na granicy z ZSRR w 
rejonie miejscowości: Mamonowo, Swierdłowo, Kuźnica, Terespol i 
Hrebenne. 
 

• Różnice pomiędzy tymi układami na terenie Polski wynoszą od 2 cm do 8,5 
cm. Nie jest to spowodowane zmianą poziomu morza, lecz dołożeniem 
kolejnych obserwacji i ponownym wyrównaniem sieci wysokościowej. 

 
 



„European Vertical Reference Network” EUVN 
• W Helsinkach w 1995 roku przedstawiona została propozycja połączenia istniejącej sieci 

EUREF, regionalnych sieci niwelacyjnych Europy (UPLN i UELN) oraz sieci mareografów w 
jednolitą, zintegrowaną sieć.  

 
Główne cele sieci EUVN: 
• stworzenie zintegrowanego układu wysokościowego (GPS), 
• ujednolicenie krajowych układów wysokościowych w Europie, 
• dostarczenie punktów oporowych dla potrzeb badania przebiegu geoidy w Europie, 
• dostarczenie powiązań między poziomami odniesienia w różnych krajach europejskich 

zdefiniowanymi przez lokalny średni poziom mórz i oceanów, 
• dostarczenie danych do obecnie tworzonego absolutnego, globalnego układu 

wysokościowego, 
• stworzenie sieci fundamentalnej dla następnego geokinematycznego układu wysokościowego 

np. UELN 2000, uwzględniającego m.in. wypiętrzanie się Skandynawii i regionu Karpacko-
Bałkańskiego, 

• dostarczenie informacji umożliwiających rozdzielenie ruchów pionowych skorupy ziemskiej 
od zmian poziomu mórz i oceanów, 

• umożliwienie wyrażania wyników opracowania regionalnych projektów geodynamicznych w 
jednolitym układzie odniesienia EUREF (ETRS89) w celu ich późniejszej poprawnej 
interpretacji geofizycznej. 
 

 
 



Definicje GIS 

GIS – wszystko o wszystkim 

 

GIS – odpowiednie oprogramowanie i sprzęt, 
zgromadzone dane, stosowane algorytmy 
oraz procedury przetwarzania i 
udostępniania informacji (czasami także 
zespół ludzi tworzących i wykorzystujących 
system), 



Definicje GIS 

• GIS – Komputerowy system informacji 
służący do wprowadzania, gromadzenia, 
przetwarzania oraz przedstawiania danych 
przestrzennych, którego podstawową funkcją 
jest wspomaganie decyzji (Menno-Jan Kraak, 
Ferjan Ormeling 1998) 



Infrastruktura danych przestrzennych  

• W roku 1994 w USA wprowadzono pojęcie 
Infrastruktura Danych Przestrzennych (ang. Spatial 
Data Infrastrukture, SDI). Umożliwiło to 
uporządkowanie żywiołowego rozwoju technologii 
GIS poprzez definiowanie ram współpracy i 
narzucenie koncepcji gromadzenia danych 
referencyjnych (dane przestrzenne, które mogą 
stanowić osnowę do gromadzenia danych 
specjalistycznych o charakterze tematycznym, są to 
głownie mapy topograficzne). 



Infrastruktura danych przestrzennych  

• W roku 1994 powstało także konsorcjum OpenGIS które 
ustala normy w zakresie wymiany danych przestrzennych i 
opisujących je tzw. metadanych (informacji o informacji). 

 

• Konsorcjum to przemianowane na Open Geospatial 
Consortium (OGC), zrzesza producentów technologii GIS, 
agendy rządowe, użytkowników instytucjonalnych i 
indywidualnych, zainteresowanych współpracą przy 
tworzeniu ogólnoświatowych standardów i technologii 
geoinformacyjnych 



Infrastruktura danych przestrzennych  

• W Europie w 2007 roku została zatwierdzona Dyrektywa 
tworząca INfrastrukture for SPatial InfoRmation in Europe) 
 

• Wdrażanie INSPIRE w Polska 
– Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Ustawa z 4 marca 

2010 r.), 
– kryteria wdrażania SDI (główne podmioty, koordynacja i 

porozumienia między organami administracji, przejrzystość, warunki 
dostaw, mechanizmy naliczania opłat, mechanizmy dostępu 
publicznego, dostęp w sytuacjach kryzysowych, dostęp stron 
trzecich do zasobów), 

– zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym (Ustawa z 17 maja 
1989 r. z późniejszymi zmianami), 



 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  

 
 
 

(art.1 pkt.2) 
 
Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji 

przestrzennej dotyczą: 
1) danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji 

przestrzennej; 
2) usług danych przestrzennych; 
3) interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych 

przestrzennych; 
4) wspólnego korzystania z danych przestrzennych; 
5) współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji 

przestrzennej.  



 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  

 
 

 

(art. 3) 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) danych przestrzennych – rozumie się przez to dane odnoszące 
się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub 
obszaru geograficznego 

2) infrastrukturze informacji przestrzennej – rozumie się przez to 
opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz 
dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, 
które są stosowane i udostępniane przez współtworzące 
infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne 
organy administracji oraz osoby trzecie; 



 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  

 
 

 

(art. 3 pkt. 1) 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych – 
rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych 
przestrzennych oraz współdziałania usług danych 
przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w 
taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i 
usług danych przestrzennych została zwiększona;  

  



 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  

 
 

 

(art. 3 pkt. 1) 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

 4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej – 
rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych 
przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i 
umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych 
danych i usług;  

 5) obiekcie przestrzennym – rozumie się przez to abstrakcyjną 
reprezentację przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia 
związanego z określonym miejscem lub obszarem 
geograficznym … 



 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  

 
 

 

(art. 3 pkt. 1) 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

 … 

 10) usługach danych przestrzennych – rozumie się przez to usługi 
będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu 
oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach 
danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;  

 11) zbiorze danych przestrzennych – rozumie się przez to 
rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych 
przestrzennych 



 
Dane przestrzenne i metadane infrastruktury 

informacji przestrzennej  

 
 

 

(art. 4 pkt. 2) 

W przypadku gdy większa liczba identycznych zbiorów danych 
przestrzennych jest w posiadaniu lub jest przechowywana w 
imieniu różnych organów administracji, przepisy ustawy mają 
zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej, z której 
uzyskano pozostałe kopie.  

 

Wniosek:  

 mapę cyfrową w wersji referencyjnej tworzy się tylko raz w 
tzw. organie wiodącym, pozostałe zbiory są kopiami tej mapy 



 
Dane przestrzenne i metadane infrastruktury 

informacji przestrzennej  

  
(art. 5 pkt. 2) 

• Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:  

 1) zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami, 
dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w 
załączniku do ustawy;  

 2) warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich 
wykorzystania, usług danych przestrzennych oraz wysokości 
opłat, jeżeli są pobierane;  

… 

  



 
Dane przestrzenne i metadane infrastruktury 

informacji przestrzennej  

  
(art. 5 pkt. 2) 

Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:  

 … 

4) organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, 
aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych 
przestrzennych;  

5) ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych 
przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń   



 
Usługi danych przestrzennych  

  
(art. 9 pkt. 1) 

… 

1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz 
usług danych przestrzennych na podstawie zawartości 
odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające 
wyświetlanie zawartości metadanych;  

2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, 
nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub 
nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz 
wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości 
metadanych;  



 
Usługi danych przestrzennych  

  
(art. 12 pkt. 1 i 2) 

 

1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest 
powszechny i nieodpłatny.  

2. Dane dostępne za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 2, mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich 
wykorzystanie w celach zarobkowych.  

 

Wniosek:  

 mapę cyfrową w wersji referencyjnej możecie za darmo przeglądać 
ale nie można jej wtórnie wykorzystać do celów zarobkowych 

 

 



 
Usługi danych przestrzennych  

  
(art. 9 pkt. 1) 

… 

3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich 
części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych 
zbiorów;  

4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu 
osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych 
przestrzennych;  

5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 



 
Usługi danych przestrzennych  

  
(art. 12 pkt. 1 i 2) 

 

4. Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych 
przepisów, opłaty za usługi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 
3–5, zapewniają ich realizację z uwzględnieniem przepisów o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

Wniosek:  

 mapę cyfrową w wersji referencyjnej można wykorzystać do 
celów zarobkowych po wniesieniu stosownej opłaty 

 

 



 
Usługi danych przestrzennych  

 Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 
(tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat 
za udostępnianie zbiorów danych np. za: 

1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju - PRG, 

2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG, 

3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych – 
BDO250GIS, 

4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki 
co najmniej 100 m – NMT_100. 

 



 
Wspólne korzystanie z danych przestrzennych  

  
(art. 14) 

 

1. Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych 
przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, 
podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom 
administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie 
zadań publicznych.  

2. Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy 
art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
stosuje się odpowiednio.  

 

 

 



 
Publiczne systemy geoinformacyjne  

• System Identyfikacji Działek Rolnych – główny 
element Zintegrowanego Systemu Zarządzania i 
Kontroli IACS   
 

• uprawnia do dopłat dla rolników, budowany jest 
etapowo od części opisowej ewidencji gruntów i 
budynków, przez postać rastrową z naniesionymi 
numerami działek (centroidami) oraz 
ortofotomapą do docelowej postaci wektorowej 
wraz z pozostałymi elementami 



Referencyjne bazy danych przestrzennych  

służby geodezyjnej i kartograficznej  

• Kataster nieruchomości – system informacji o 
terenie pozwalający na jednoznaczne 
umiejscowienie posiadania własności w przestrzeni 
– nie jest istotne to co widoczne ale to jakie 
związane jest z tym prawo.  
 

• W Polsce budowany jest jako Ewidencja Gruntów i 
Budynków (EGiB) 

 



 
 

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) 

•  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Jest on realizacją 
obowiązku Głównego Geodety Kraju dotyczącego przygotowania na podstawie 
projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne 
wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikających z potrzeb ZSIN . 

• Dokument został zrealizowany w ramach umowy nr ZP-BO-4-2500-64/KN-
2500-16/12 zawartej w dniu 13 sierpnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – 
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Intergraph Polska Sp. z o.o., 
dotyczącej zamówienia pt.: „Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach (ZSIN) oraz wsparcie procesu ujawnienia w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego”. 

 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/dane-egib  

 



 
Referencyjne bazy danych przestrzennych  

służby geodezyjnej i kartograficznej  
 

• Bazy danych topograficznych – bazy o elementach 
topograficzych i powiązaniach między nimi, mają 
ograniczyć wielokrotne pozyskiwanie tych samych 
danych przez różne instytucje i przedsiębiorstwa,  

 

• należą do nich: Baza Danych Topograficznych, bazy 
danych serii VMap, Baza Danych 
Ogólnogeograficznych  



 
Referencyjne bazy danych przestrzennych  

służby geodezyjnej i kartograficznej  

Ortofotomapa to rastrowy  

obraz powierzchni terenu powstały  

w wyniku przetworzenia zobrazowań 

lotniczych lub satelitarnych celem  

otrzymania obrazu w rzucie  

ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim  

prezentowana jest standardowa  

mapa. 



 
Referencyjne bazy danych przestrzennych  

służby geodezyjnej i kartograficznej  
 

• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – geograficzne 
nazwy obiektów fizjograficznych, społecznych i kulturowych 
zgromadzone w postaci zestandaryzowanej i opublikowane 
w aktach prawnych 
 

• Państwowy Rejestr Granic – gromadzi informacje w 
układzie „1964” oraz w układzie WGS84 o punktach 
granicznych i ich powiązaniu wraz z identyfikatorami 
jednostek administracyjnych  
 

• rastrowy zasób zdjęć lotniczych, satelitarnych, 
ortofotomap i map archiwalnych  



 
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych 
 



 
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju - PRG 



 
Publiczne systemy geoinformacyjne  



 
Publiczne systemy geoinformacyjne  

• Systemy zarządzania kryzysowego i centra powiadamiania 
ratunkowego – System Centrów Powiadamiania 
Kryzysowego przyjmujący zgłoszenia o wypadkach, 
katastrofach i innych nagłych przypadkach zagrożenia 
zdrowia i życia. 

 

• Systemy osłony przeciwpowodziowej – System Monitoringu 
i Osłony Kraju (SMOK) działający jako system wczesnego 
oszczekania przed powodziami oraz sporządzania map 
zalewowych i opracowywania scenariuszy powodziowych 



 
Publiczne systemy geoinformacyjne  

 

• System Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych 
(SLIP) – posiadający komponent Leśnej Mapy Numerycznej 
opisującej obiekty ważne z punktu widzenia zarządzania 
lasem 

 

• Systemy zarządzania obszarami chronionymi – systemy 
zarządzania Parkami Narodowymi, obszarami „Natura 2000” 

 

• Miejskie, Powiatowe i Wojewódzkie Systemy Informacji 
Przestrzennej 



 

Bazy danych tematycznych  
• Mapa sozologiczna Polski (Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii - GUGiK) 

• Mapa hydrograficzna Polski (GUGiK) 

• Mapa geologiczno – gospodarcza (Państwowy 
Instytut Geologiczny- PIG) 

• Mapa geośrodowiskowa Polski (PIG) 

• Mapa hydrogeologiczna Polski (PIG) 

• Mapa podziału hydrograficznego Polski (Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej  



 
Źródła danych 



 
Źródła danych 



 
Źródła danych 



 
Źródła danych 



 
Źródła danych 



 
Źródła danych 



Cel i zakres merytoryczny ćwiczenia 

 

• instalacja oprogramowania,  

 

• źródła danych przestrzennych, 

 

• podstawy pracy z QGIS 

 

 



Pozyskanie oprogramowania do wczytania i wstępnej obróbki danych (QGIS) 
- wejdź na stronę projektu   



Pozyskanie oprogramowania do wczytania i wstępnej obróbki danych (QGIS) 
- możesz pobrać program bezpośrednio (zwróć uwagę jaki masz procesor)… 



Pozyskanie oprogramowania do wczytania i wstępnej obróbki danych (QGIS) 
- … lub wybrać nieco starszą wersję… 



Pozyskanie oprogramowania do wczytania i wstępnej obróbki danych (QGIS) 
- … pamiętaj by ściągnąć plik .exe na swój dysk (dla odpowiedniej wersji procesora)… 



Pozyskanie oprogramowania do wczytania i wstępnej obróbki danych (QGIS) 
- … możesz także wczytać pliki które pomogą Ci w początkach pracy z programem. 



Pozyskanie danych referencyjnych – dane ze strony GUGIK  (która była już prezentowana) 
– dane są w polskim układzie odniesienia 92  



Pozyskanie danych – dane CLC  



Pozyskanie danych– dane CLC – by pozyskać te dane należy zapoznać się z warunkami 
udostępnienia… 



Pozyskanie danych– dane CLC – … i zgodzić się na nie… 



Pozyskanie danych– dane CLC – … pliki można ściągać w wersji .shp (do QGIS w wesji 2. … lub 3. 
…) lub archiwum gdb (do QGIS w wesji 3. …) – dane są w polskim układzie odniesienia 92 



Pozyskanie danych – OSM są do pobrania na poziomie województw – dane w WGS84 (LATLONG) 



Inne źródła danych (przydatne m.in. do wizualizacji) – np. warstwy WMS – skąd pozyskać link do serwera? 



Inne źródła danych (przydatne do wyliczeń) – np. dane statystyczne pozyskane z DBL-u 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – oprogramowanie QGIS.  
Dodajemy warstwę wektorową… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … ograniczamy wybór do warstwy .shp i wybieramy 
interesujący nas plik… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … dodajemy go (uwaga – czasami to trwa… zatem 
klikamy raz i dajemy zamknij) … 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … domyślnie mapa otworzy się w układzie WGS84 (ale 
my wiemy że została udostępniona w polskim układzie 92) zatem… naciskamy prawy przycisk 

myszy i deklarujemy układ… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … możemy sobie pomóc poprzez przefiltrowanie 
układów – kilkamy EPSG:2180 (nazwy mogą się nieco różnić ale numer ID układu zostaje 

niezmienny)…  



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … sprawdzamy czy układ został nadany… ale nie mamy 
rysunku mapy (została ona przeniesiona w odpowiednie współrzędne)… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … sprawdzamy czy układ został nadany… ale nie mamy rysunku 
mapy (została ona przeniesiona w odpowiednie współrzędne)… a więc prawy przycisk myszy i „powiększ do 

warstwy”… następnie sprawdzamy jaki mamy w dolnym prawym rogu (aktualnie jest tam EPSG: 4258 – a więc 
układ WGS84), musimy doprowadzić do tego by były identyczne… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … sprawdzamy czy układ został nadany… ale nie mamy rysunku 
mapy (została ona przeniesiona w odpowiednie współrzędne)… a więc prawy przycisk myszy i „powiększ do 

warstwy”… następnie sprawdzamy jaki mamy w dolnym prawym rogu (aktualnie jest tam EPSG: 4258 – a więc 
układ WGS84), musimy doprowadzić do tego by były identyczne… klikamy więc w dolnym rogu okienka i 

wybieramy właściwy… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … aktualnie w dolnym prawym rogu mamy układ 
EPSG:2180… możemy zapisać mapę (by otwierała się z automatu w tym układzie)… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – … zwróć uwagę by wybrać odpowiedni katalog 
(program „pamięta” ostatnio otwarte)… zapisujemy plik… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …plik otworzył się również na zakładce warstwy… 
przystępujemy do jego filtrowania (wyboru tego co nas interesuje)… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …za pomocą kreatora zapytań SQL tworzymy warunek 
by pole „JPT_NAZWA_” był równy nazwie Żywiec (zwróć uwagę na formułę jaka się tworzy po 

zaznaczaniu interesujących nas pól i wartości (wcześniej klikamy wszytkie by móc wybrać z listy)… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …powiększamy do warstwy i zapisujemy wynik… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …w układzie UTM34n (czyli takim który łatwo 
wybierzemy z listy IDRISI)… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …tworzymy także plik .tiff (celem dookreślenia 
rozdzielczości rastrów… możemy to zrobić poprzez operacje Rasteryzuj… 



Tworzenie plików referencyjnych – etap I – …ważne (co przekształcenia wybieramy pole z liczbami 
(cyferki przed nazwą), wpisujemy rozdzielczość (pamiętaj że układ pol92  bazuje na jednostce 1 
m), zaznaczamy zakres przestrzenny oraz wybieramy miejsce zapisu (klikamy na ikonki z trzema 

kropkami). 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  jak dodać warstwę WMS/WMTS? 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  jak dodać warstwę WMS/WMTS? 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  jak dodać warstwę WMS/WMTS? 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  efekt wczytania warstwy wms – ale czy 
granice Katowic się zmieniają?  



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  efekt wczytania warstwy wms – ale czy 
granice Katowic się zmieniają?  



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  … zmieniliśmy sposób wyświetlania 
warstwy powiaty (zostały same granice) – teraz za pomocą wcześniej poznanego filtrowania wybierzemy 

Katowice 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  … zmieniliśmy sposób wyświetlania 
warstwy powiaty (zostały same granice) – i przeniesiemy je na pierwsze miejsce w zakładce warstwy… 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS –  …po przybliżeniu do granic warstwy 
powiaty czyli do Katowic – widzimy wizualizację – ale granice są niewyraźne… poprawmy je… 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – warstwy WMS – ZAPAMIĘTAJ: warstwa WMS nie jest 
aktywna (jej wykorzystanie do celów przetwarzania w oprogramowaniu jest ograniczone) ale może być 
podkładem który wystarczy do podjęcia prostych decyzji przestrzennych… a tymczasem wykasujmy ją i 

postarajmy się podpiąć OpenStreetMap.  



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – praca z wtyczkami – najpierw musimy je zainstalować… 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – praca z wtyczkami – każda ma nazwę i przynajmniej krótki 
opis… wystarczy wybrać właściwą z kilkuset oferowanych… 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – praca z wtyczkami – … a następnie wybrać stosowne 
polecenie z menu… i cieszyć się widokiem 



Inne źródła danych (przydatne do wizualizacji) – praca z wtyczkami – w QGIS wersji 2 odpowiednikiem tej 
wtyczki jest OpenLayer 



Podstawy praca z wydrukami – zaczynamy od stworzenia nowego wydruku (jeżeli go już mamy wtedy 
właściwszym będzie menadżer wydruków)…  



Podstawy praca z wydrukami – … po nadaniu nazwy Katowice otwiera się okno w którym będziemy tworzyć wygląd 
mapy, najważniejsze są ustawienia szczegółowe (zaznaczone w szarej ramce) oraz zaznaczone kolorami ikonki (zielony 

odpowiada za zaznaczenie który element mapy modyfikujemy – od niego uzależniony jest zakres opcji w okienku 
ustawień), na kolor lila zaznaczono ikonkę przy której możemy przesuwać widok mapy, na niebiesko ikonkę 

wstawiania mapy, na czerwono legendy, na żółto skali 



Podstawy praca z wydrukami – … dodajemy mapę (klikamy na ikonkę jej dodania a następnie klikamy na 
początek okienka w którym będzie obraz i trzymając lewy przycisk myszy rozciągamy okienko)… 



Podstawy praca z wydrukami – … następnie możemy zmodyfikować właściwości obiektu (głównie jego 
skalę)… 



Podstawy praca z wydrukami – … wprowadzamy legendę tj. zaznaczamy właściwą ikonkę i rozciągamy okno 
gdzie ma być wprowadzona, a następnie modyfikujemy jej zakres (uwaga: jest to możliwe tylko po 

wyłączeniu automatycznej aktualizacji) zmieniając nazwę na „powiaty”  na „granice Katowic” oraz usuwając 
„OSM Standard” z legendy (ikonka minusa)…  



Podstawy praca z wydrukami – … następnie wstawiamy skalę  i modyfikujemy jej wygląd na Znaczniki 
pośrodku… 



Podstawy praca z wydrukami – … kolejnym krokiem jest przeniesienie istniejących okienek w docelowe 
miejsce bądź modyfikacja ich zakresu… 



Podstawy praca z wydrukami – … następnie przesuwamy mapę w okienku, dostosowujemy skalę do 
istniejącego okienka oraz odświeżamy pogląd… 



Podstawy praca z wydrukami – … w tym miejscu warto zapisać projekt (w pliku .qgs byśmy ewentualnie 
otworzyli go na starszych wersjach programu) by nie tworzyć wyglądu mapy raz jeszcze… 



Podstawy praca z wydrukami – … mapę można wydrukować od razu ale jeżeli chcemy jej użyć w jakiejś pracy 
to należy dokonać eksportu do pliku graficznego (np. png, ikonka w czerwonej ramce) lub do pliku .pdf (ikona 

w żółtej ramce)… 



Podstawy praca z wydrukami – …następnie program zapyta nas w jakiej rozdzielczości ma zapisać mapę (im 
więcej tym lepiej ale i plik zajmuje więcej miejsca na dysku i w pamięci – jednak 300dpi to absolutne 

minimum by wydruk był akceptowalny do druku)… 



Podstawy praca z wydrukami – …ponieważ korzystamy z podkładu OSM może to chwilę potrwać jednak 
wynik będzie zadawalający. 



Podstawy pracy z danymi .csv – No dobrze… teraz podepniemy do naszej mapy dane statystyczne (z BDL-u) 
dotyczące prognozy populacji Polski na lata 2020-2050… zaczynamy od… usunięcia warstwy OSM oraz filtru z 

warstwy „powiaty” … 



Podstawy pracy z danymi .csv – … zmieniamy zakres widoczności i sposób wyświetlania wektora… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … z BDL wyciągamy interesujące nas informacje i zapisujemy je bądź w tabeli 
zwykłej bądź w tabeli przestawnej (lepsze rozwiązanie)…  

[pominę  poszczególne kroki pozyskiwania informacji ze strony GUS] 



Podstawy pracy z danymi .csv – … otwieramy pozyskany plik i dostosowujemy układ do naszych potrzeb tj. 
kod i nazwa zostają w etykiecie wierszy, w etykiecie kolumn zostawiamy prognozę na rok zaś resztę 

przesuwamy do filtru raportu… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … sprawdzamy czy filtr raportu jest dobrze ustawiony tj. nie zawiera 
informacji których nie powinien (inaczej to co w tabeli nie będzie poprawnie policzone) … 



Podstawy pracy z danymi .csv – … sprawdzamy czy filtr raportu jest dobrze ustawiony tj. nie zawiera 
informacji których nie powinien (inaczej to co w tabeli nie będzie poprawnie policzone) … 



Podstawy pracy z danymi .csv – … kopiujemy do nowego arkusza zawartość tabeli oraz nagłówki – które 
następnie zmieniamy według następujących zasad (bez polskich znaków, zamiast spacji podłoga tj „_” i 

maksymalnie do 8 znaków, liczby w środku nazwy) … 



Podstawy pracy z danymi .csv – … na chwilę przechodzimy do QGIS i sprawdzamy jak wygląda kod za pomocą 
którego możemy podłączyć dane do mapy… 



Podstawy pracy z danymi .csv – pole „jpt_kod_je” zawiera czterocyfrowy kod powiatu według klasyfikacji 
TERYT – jest on taki sam jak pierwsze cztery cyfry z dawnego pola „Etykieta… „ z naszego arkusza – zatem 

będziemy musieli ujednolicić te wartości… 



Podstawy pracy z danymi .csv – tworzymy nowy nagłówek „kod_teryt” i wypełniamy go pierwszymi czterema 
znakami z kolumny pod nazwą „kod” – kopiujemy funkcję do całej kolumny…  



Podstawy pracy z danymi .csv – … plik zapisujemy jako CSV (rozdzielony przecinkami) i zamykamy arkusz 
kalkulacyjny… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … plik zapisujemy jako CSV (rozdzielony przecinkami)… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … ustawiamy format pliku na „średnik” i wstawiamy „bez geometrii” w 
ustawieniach geometrii a następnie dodajemy plik i zamykamy okno… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … przechodzimy do menu warstwy „powiaty” (prawy przycisk myszy i 
wybieramy waściwości… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … sprawdzamy jakie liczby przechowuje pole „jpt_kod_je” wychodzi na to że 
pole jest tekstowe (String)… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … sprawdzamy warstwę „Zeszyt1” tam przechowywane są liczby całkowite 
(integer)… do warstwy powiaty będziemy musieli wprowadzić zatem zmiany… 



Podstawy pracy z danymi .csv – … otwieramy tabele atrybutów, klikamy w ikonkę kalkulatora pól, po czym tworzymy 
nowe pole o nazwie „kod_teryt” gdzie będą liczby całkowite o długości 6 znaków, następnie z menu operacji SQL 

wybieramy „Pola i wartości” i wybieramy pole „jpt_kod_je” tak by pojawiło się w okienku funkcji – następnie 
mnożymy je przez 1 – w podglądzie wyniku powinna się pokazać cyfra (zaznaczono na żółto)… 



Podstawy pracy z danymi .csv – …sprawdzamy czy powstało odpowiednie pole w bazie danych (na końcu 
tabeli) i odznaczamy ikonę ołówka godząc się na wprowadzenie zmian… 



Podstawy pracy z danymi .csv – …przechodzimy na właściwości warstwy „powiaty” wybieramy „Złączenia” i poprzez 
dodanie nowego tworzymy połączenie do warstwy „Zeszyt1” gdzie pole tej warstwy o nazwie „kod_teryt” jest równe 

polu warstwy której właściwości określamy o nazwie „kod_teryt”, przyłączamy tylko wybrane pola oraz usuwamy 
przedrostek zamieniając go poprzez usunięcie istniejącego tekstu (nie zapomnij zastosować zmian, po czym kliknij 

OK) … 



Podstawy pracy z danymi .csv – …otwieramy tabele atrybutów, przechodzimy na jej koniec i sprawdzamy czy 
odpowiednie pola zostały podpięte oraz czy atrybuty nazw powiatów są zgodne z tymi które wcześniej były w 

bazie danych … 



Podstawy pracy z danymi .csv – …tylko zapisany ponownie plik będzie na stałe przechowywał podłączone 
informacje – ale uwaga podczas tworzenia nowego pliku bazy danych obcinane są dotychczasowe nazwy pól 

– dlatego dbaliśmy o to by były krótkie i zawierały odpowiednie znaki (do 8 znaków itd.) … 



Proste operacje w bazie danych – …najpierw wyznaczmy pole powierzchni w km 2 (zatem zapytanie języka 
SQL odnośnie pola przestrzeni tj. $area musimy podzielić przez 1 mln (jednostką podstawową mapy w 

układzie odniesienia EPSG:2180 jest 1m)… 



Proste operacje w bazie danych – …a następnie tworzymy pole przechowujące dane o średnim 
prognozowanym poziomie zaludnienia i zapisujemy zmiany w bazie danych…  



Wizualizacja danych – …zróbmy wizualizację otrzymanych wyników (podział na 5 klas względem metody 
Naturalnego podziału)…  



Wizualizacja danych– …wynik nie jest zbyt czytelny… zmieńmy ustawienia na podział kwintylowy (metoda 
kwartyle ale jest pięć grup … 



Wizualizacja danych – …zdecydowanie lepiej – można interpretować i wydrukować… 



Wizualizacja danych – wynik końcowy 

• I zadanie do zrobienia: 

– zrób własny plik .png granic 
administracyjnych Katowic (na 
niebiesko, grubość kreski 0.5) na 
tle mapy OSM, 

– zrób własny plik .png średniej 
prognozowanej gęstości 
zaludnienia w osobach na km2 w 
palecie kolorów typu Spectral 

 

Powodzenia ! 



Praca z warstwami w QGIS  
- podsumowanie 

– Konfiguracja wstępna oprogramowania (choć szczegółami 
jeszcze się zajmiemy) 

– Podstawowe metody pracy pod QGIS 
• korzystanie z poleceń menu (pokazane uprzednio, ale w bardzo okrojonej 

formie – zachęcam do eksperymentowania) 

• korzystanie z „wtyczek” (pokazane uprzednio – na jednej z kilkuset, 
wrócimy do nich jeszcze) 

• korzystanie z poleceń geoprocesingu (wrócimy do nich jeszcze) 

• korzystanie z modelarza graficznego (wrócimy do tego  jeszcze) 

 



 

 

Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia  
z przesłanym zadaniem 

 

 

piogib@wp.pl 


