
Esri Polska: Proszę powiedzieć, jakie istotne projekty 
naukowe zrealizował pan z wykorzystaniem GIS-u na 
Akademii Morskiej w Szczecinie?
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny: W ostatnim okre-
sie realizowaliśmy na uczelni wiele projektów badawczych 
związanych albo z hydrografią, albo z geoinformatyką i we 
wszystkich używaliśmy oprogramowania GIS. Służyło nam 
ono głównie do tworzenia i uzupełniania baz danych, tworze-
nia warstw z poszczególnymi danymi, zarządzania tymi 
warstwami, wypełniania atrybutów itd.  

Do najciekawszych należał projekt o nazwie „Technolo-
gia Budowy Rzecznego Systemu Informacyjnego”, który 
zakończył się w maju 2011 roku i dotyczył budowy sytemu 
informacji rzecznej, tworzonego obecnie w Szczecinie. Po 
zakończeniu tego projektu został ogłoszony przetarg na 
wykonanie dokumentacji do realizacji systemu, tj. studium 
wykonalności i opracowanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego. Wygrała go Akademia Morska w Szczecinie. Do 
końca 2011 roku zespół pod moim kierunkiem opracował 
studium wykonalności, a w 2012 roku program funkcjonal-
no-użytkowy, na podstawie których obecnie budowany jest 
system informacji rzecznej w Szczecinie. W ramach tego 
projektu wykonaliśmy pierwsze w Polsce, prototypowe mapy 
elektroniczne dla żeglugi śródlądowej. Przy wykorzystaniu 
oprogramowania Esri przygotowywaliśmy bazę danych oraz 
dane. Były to informacje pozyskiwane metodami hydrogra-
ficznymi (batymetria), a także dane sonarowe oraz typowo 
topograficzne (inwentaryzacja oznakowania, wytyczenie linii 
brzegowej, nabrzeży). Poszczególne atrybuty zostały wypeł-
nione z wykorzystaniem oprogramowania Esri. Następnie 
używaliśmy profesjonalnego oprogramowania do budowy 

map elektronicznych (wtedy jeszcze nie było rozszerzenia 
ArcGIS for Maritime). Mapy zostały wykonane dwa i trzy 
lata temu, więc dzisiaj są w zasadzie zdezaktualizowane, 
ale mam nadzieję, że w tworzonym w tym roku systemie 
będziemy mieli udział w opracowaniu map od początku. Ten 
projekt stanowi dobry przykład przejścia od badań podsta-
wowych, poprzez badania rozwojowe, do budowy systemu, 
który zostanie wdrożony w praktyce.

Kolejny ciekawy projekt to „Geoinformatyczny system 
zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną 
portów od strony morza”. W ramach tego projektu wykony-
waliśmy mapy dwu- i trójwymiarowe, w tym trójwymiarowe 
z fotorealistyczną wizualizacją. Oficer ochrony portu czy 
operator w centrum ochrony portu mógł na bazie bardzo 
precyzyjnej mapy numerycznej obserwować, co się dzieje 
w porcie, co robią pracownicy ochrony i gdzie się znajdują. 
Każdy z pracowników ochrony został wyposażony w kami-
zelkę, w której zamontowano kamerę, mikrofon oraz różne 
sensory. Dzięki nim można było określić pozycję pracownika, 
jak również, dzięki czujnikowi bezruchu, szybko zareagować, 
gdyby coś mu się stało (np. napad, zawał serca). W zeszłym 
roku zdarzył się taki wypadek, że pracownik ochrony wpadł 
do wody i nie udało się go odnaleźć. Gdyby był wyposażo-
ny w nasz system, to można byłoby bardzo szybko podjąć 
odpowiednie działania.

W ramach projektu opracowano pierwszą w Polsce precyzyj-
ną elektroniczną mapę nawigacyjną zwaną komórką portową 
Port ENC. Wszystkie dane zawarte w tej komórce pozyskane 
zostały z centymetrową dokładnością. Mapa obejmuje frag-
ment portu w Szczecinie będący w zasięgu systemu.
 

GIS na Akademii 
Morskiej w Szczecinie

Rys. 1. Moduł mobilny 
systemu (po lewej), 
kamizelka użytkow-
nika z zestawem 
sensorów (w środku) 
i fragment precyzyj-
nej komórki portowej 
Port ENC (po prawej).
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Projekt zakończył się w grudniu 2012 roku i teraz jesteśmy na 
etapie uruchamiania w porcie demonstratora sytemu, który będzie 
testowany przez potencjalnych użytkowników. Taki system można 
też z powodzeniem wprowadzić w każdym innym miejscu, gdzie 
infrastruktura krytyczna powinna być chroniona, np. w terminalach 
gazowych w Świnoujściu czy naftowych w Gdańsku.

EP: Jakie widzi pan perspektywy wykorzystania systemów 
informacji geograficznej w przyszłych badaniach prowa-
dzonych przez akademię?
AS: Niedawno przygotowywaliśmy się do ciekawego projektu, 
który niestety nie został podjęty przez Narodowe Centrum Badan 
Rozwoju (NCBR), związanego z budową systemu podobnego do 
systemu informacji rzecznej, a który miałby służyć straży granicz-
nej. W ramach tego systemu ok. 400 km Bugu zostałoby objęte 
mapami elektronicznymi. Długość ta jest porównywalna z długoś-
cią morskiej granicy Polski. Chcieliśmy, aby straż graniczna mogła 
w nowoczesny sposób chronić granice naszego państwa, zwłasz-
cza, że jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej, narażona na 
próby przemytu. Miejmy nadzieję, że ten temat zostanie jednak 
podjęty. 

Złożyliśmy wniosek do NCBR na kolejne projekty związane z geoi-
nformatyką – jeden dotyczy mapy wód, a dokładnie tematu powo-
dzi. Przygotowujemy się też do projektu bardziej turystycznego 
(rekreacja na rzekach i jeziorach). Chcemy opracować produkt dla 
żeglarzy, motorowodniaków i turystów, działający na podobnej 
zasadzie, co nawigacja samochodowa, zwłaszcza, że system infor-
macji rzecznej budowany obecnie w Szczecinie będzie sprzyjał 
popularyzacji żeglugi dzięki udostępnianiu map elektronicznych. 
O ile wygodniejsze byłoby dla turysty korzystanie z takich map 
np. w telefonie komórkowym i przeglądanie warstw tematycznych. 
Mogłyby one zawierać informacje np. o położeniu i dostępności 
mediów w poszczególnych przystaniach, głębokości wód, hotelach 
i restauracjach. 

Staramy się też poszerzać warstwy informacyjne na mapach elek-
tronicznych o dane, które wcześniej były pomijane, np. o infor-
macje magnetometryczne o uzbrojeniu podwodnym akwenu. 
Do wszystkich powyższych projektów planujemy wykorzystanie 
oprogramowania GIS.

EP:  Czy mógłby pan, bazując na swoich wieloletnich 
doświadczeniach z GIS-em, porównać swoją pracę 
w czasach, kiedy systemy informacji geograficznej nie 
były jeszcze w użyciu, i obecnie, gdy stają się coraz 
popularniejsze? 
AS: Pierwszy raz zetknąłem się z oprogramowaniem GIS 
ponad 20 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło. Kiedyś 
aplikacje pisało się samemu i przypominało to bardziej manu-
fakturę. Dzisiaj jest dużo łatwiej – można wczytywać całe 
bazy danych zawierające rozmaite dane przestrzenne. Moduły 
oprogramowania GIS wykonują automatycznie  procesy, które 
kiedyś wymagały więcej czasu. Prostsza jest także wizualiza-
cja danych. 

Geoinformatyka bardzo szybko się rozwija, ale też pojawia się 
też coraz więcej wyzwań. Możliwości oprogramowania GIS 
pozwalają rozpatrywać tematy, które kiedyś było bardzo trudno 
podjąć, o ile w ogóle było to możliwe. 

EP: Jak szeroko w akademii wykorzystuje się GIS 
w dydaktyce?
AS: Pracuję w Katedrze Geoinformatyki, który zajmuje się 
obsługą wszystkich przedmiotów geoinformatycznych na 
Wydziale Nawigacyjnym. Na wydziale istnieją cztery kierunki 
studiów: geodezja i kartografia, nawigacja,  informatyka, 
transport i na wszystkich wykładane są przedmioty geoin-
formatyczne, oczywiście na rożnym poziomie zaawansowa-
nia. Na kierunku geodezja i kartografia oraz nawigacja są 
to przedmioty kierunkowe, obowiązkowe, a na pozostałych 
dwóch kierunkach – przedmioty dodatkowe. 

Każdy student specjalności geoinformatyka spędza, w ramach 
zajęć programowych, kilkaset godzin (nawet 420!)  z ArcGIS. 
Wydaje mi się, że to jedyna uczelnia, która w tak dużym 
stopniu kształci z wykorzystaniem oprogramowania Esri. 
Mamy także zajęcia z użyciem innego oprogramowania, ale 
w zdecydowanie mniejszym zakresie. Podjęliśmy decyzję, że 
nie będziemy uczyć studentów całej gamy oprogramowania 
obecnego na polskim rynku, ale jednego, w  bardzo szerokim 

Fot. 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny z pracownikami Katedry Geoinformatyki na 
jednostce HYDROGRAF XXI w czasie obchodów Światowego Dnia Hydrografii w Szcze-
cinie w 2012 roku.

Rys. 2. Zrzut ekranu stanowiska operatorskiego wykonanego w ramach projektu „Geoin-
formatyczny system zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną portów 
od strony morza”.
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stopniu, zwłaszcza na specjalności geoinformatyka. Na specjal-
ności goinformatyczno-hydrograficznej uczymy podstawowego 
oprogramowania w nieco mniejszym zakresie, ale za to studenci 
poznają np. rozszerzenie ArcGIS for Maritime, wykorzystują też 
oprogramowania fotogrametryczne i teledetekcyjne do przetwa-
rzania danych batymetrycznych, sonarowych, lidarowych. Na 
pozostałych kierunkach nauczamy geoinformatyki w mniejszym 
zakresie, tak aby studenci opanowali podstawowe funkcje opro-
gramowania GIS.

EP: Czy dostrzega pan potencjał nauczania GIS-u także 
na innych kierunkach studiów wykładanych na Akademii 
Morskiej?
AS: Na uczelni działają trzy wydziały: nawigacyjny, mechaniczny, 
inżynieryjno-ekonomiczny transportu. Oprócz mojego wydziału, 
dostrzegam potencjał wykorzystania GIS-u na tym ostatnim. 
Mógłby być tam nauczany zwłaszcza na kierunku transport, ale 
także na zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz logistyce, gdzie 
studenci korzystają z map. Temat ten nie został jednak jeszcze 
podjęty. Nasz wydział posiada jednak licencję Site, więc studen-
ci innych wydziałów mogliby korzystać z oprogramowania Esri 
w naszych pracowniach komputerowych.

EP:  Licencję Site oprogramowania Esri zakupili państwo 
w zeszłym roku. Jakie widzi pan korzyści z jej użytko-
wania?
AS: Jednym z powodów kupienia licencji Site była kwestia ogra-
niczonej liczby komputerów, sal i laboratoriów komputerowych na 
naszej uczelni. 

Prowadzimy zajęcia z geoinformatyki na czterech kierunkach. 
Dodatkowo studenci specjalności geoinformatyka mają do wyko-
nania bardzo zaawansowane projekty 30-godzinne. Chcieliśmy, 
aby nasi studenci mogli realizować swoje projekty na własnych 
komputerach, w dowolnym czasie. Problem mieli także wykła-
dowcy, którzy musieli się przygotować do zajęć laboratoryjnych, 
a nie mieli kiedy tego zrobić. W czasie zajęć sale były zajęte, więc 
mogli to robić ewentualnie po godzinach i wieczorami, co było 
uciążliwe.

Tutaj z pomocą przyszła licencja Site, dzięki 
której zarówno nasi studenci, jak i wykładowcy 
mają dostęp do oprogramowania Esri w dowol-
nym czasie, na swoich komputerach. Oczywi-
ście, jeśli student nie ma własnego komputera, 
może przyjść na zajęcia i skorzystać z niego na 
uczelni w ramach godzin projektowych. Dodat-
kowo nasi pracownicy naukowi mogą przygoto-
wywać swoje prace badawcze oraz materiały do 
publikacji naukowych.

Jedynym naszym zmartwieniem w kontek-
ście licencji Site jest to, że możemy nie mieć 
funduszy na jej utrzymanie. Staramy się jednak 
tak planować budżet, aby rezerwować na nią 
pieniądze.

Licencja Site jest przez nas traktowana jako magnes, który ma na 
celu przyciąganie do naszego wydziału. Studenci powinni mieć świa-
domość, że zdobędą u nas wykształcenie na najwyższym poziomie. 
Zwłaszcza, że z uwagi na zalew absolwentów geodezji na rynku 
pracy duże znaczenie ma jakość nauczania.  Moim studentom poda-
ję przykład spartańskiego wychowania, gdzie  była „ostra selekcja 
na wejściu, a potem ciężki trening”. 

My stawiamy studentom wysokie wymagania, ale też mamy pewność 
co do kwalifikacji naszych absolwentów i tego, że będą konkurencyj-
ni na rynku pracy. Ważne jest dla nas ich zadowolenie studentów, bo 
są wizytówką naszej uczelni.

EP: A jak studenci odnoszą się do GIS-u, czy widać ich zain-
teresowanie tą technologią?
AS: Jak  przyjrzymy się ofertom pracy, które można znaleźć z Inter-
necie, to zauważymy,  że z reguły wynagrodzenie proponowane 
geoinformatykowi jest mniej więcej dwukrotnie wyższe od propo-
nowanego geodecie. Studenci o tym wiedzą. Często uznają też, że 
praca polegająca na przetwarzaniu danych jest bardziej komfortowa 
i bardziej im odpowiada niż pozyskiwanie danych w terenie. Studen-
tów interesuje GIS jako technologia, której znajomość jest nie tylko 
lepiej popłatna, lecz także przyszłościowa.

EP: Co pan sądzi o programie edukacyjnym Esri?
AS: Esri ma bardzo dobry program edukacyjny. Dzięki temu, 
że uczelnia może zakupić oprogramowanie na korzystniejszych 
warunkach niż licencje komercyjne, uczymy studentów na pełno-
wartościowym oprogramowaniu. Inni producenci nie oferują tak 
dobrych warunków. Polityka edukacyjna Esri jest perspektywiczna 
pod tym względem, że absolwenci uczelni, które nauczają ArcGIS, 
po studiach często zachęcają swoich pracodawców do zakupu już 
wersji komercyjnej, aby móc w dalszym ciągu korzystać z tego opro-
gramowania  Obniżenie cen dla klientów edukacyjnych powoduje, że 
oprogramowanie Esri staje się coraz popularniejsze na rynku, więc 
jest to swego rodzaju inwestycja w przyszłych użytkowników. Może 
to stanowić przykład dla innych firm GIS-owych. 

Rozmawiała: Nina Vincenz-Krajewska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
Jest pionierem w Polsce w dziedzinie nawigacji porównawczej. Od wielu 
lat wdraża w nawigacji, w tym również w nawigacji radarowej, nowo-
czesne metody sztucznej inteligencji. Rozwija dyscyplinę naukową 
hydrografię oraz nową dyscyplinę – geoinformatykę. Jest profesorem 
zwyczajnym Akademii Morskiej w Szczecinie i Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, twórcą i pierwszym 
kierownikiem Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni, uzyskując w 19�0 roku stopień magi-
stra inżyniera nawigatora. W 1991 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie zdobył stopień doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2004 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk tech-
nicznych. Posiada dyplom hydrografa morskiego kategorii A oraz dyplom oficera wachtowego. 
Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, członkiem zwyczajnym 
Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem 
Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.

Należy do stowarzyszenia Mensa Polska. Ma 2 dan aikido.
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