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SPIS TREŚCI 

Podstawowe zasady gromadzenia 

danych 

Proces gromadzenia danych  

Cechy danych 

Przetwarzanie danych 

Podsumowanie 



PODSTAWOWE  ZASADY 

Korzystanie z istniejących zasobów 

Korzystanie z wiedzy i kompetencji innych krajów 

Monitoring danych 



1. Użyteczność 

2. Koszt 

3. Dostępność 

4. Rzetelność 

5. Aktualność 

6. Porównywalność 

7. Kompletność 

8. Spójność 

9. Wartość  

10. Poprawność 

11. Jednoznaczność 

12. Klarowność, czytelność 

13. Przetwarzalność 

14. Szczegółowość (skala i zasięg) 

 

Jakość 

CECHY CHARAKTERYZUJĄCE INFORMACJĘ (CECHY DANYCH) 



UŻYTECZNOŚĆ 

 

lub 

 

 
Zadać pytanie? 

  
Jakie? 

 

Jak zmiany klimatu wpływają na badany region i czy są one zagrożeniem dla 

społeczności lokalnej?  

1. Co i gdzie może być 

podatne na zmiany klimatu 

(obiekty, sieci i grupy)? 
2. Jakie, gdzie oraz w 

jakim zakresie powstają 

zagrożenia klimatyczne? 

Gdzie występuje stan 

wysokiego zagrożenia? 

3. Gdzie można doszukać 

się szans związanych ze 

zmianami klimatu? 
4. Które z ostatnich 

ekstremów pogodowych 

może być punktem 

odniesienia w prowadzonej 

analizie? 



UŻYTECZNOŚĆ  

CZEGO SZUKAMY? KATEGORIE DANYCH 

cechy klimatu (naturalne 

zjawiska klimatyczne oraz ich 

pochodne np. temperatura, 

opady atmosferyczne, wiatr 

itd.) 

czynniki nie związane z 

klimatem (elementy struktury 

miasta np. warunki 

środowiskowe i społeczno-

ekonomiczne tj. populacja, 

użytkowanie terenu, dane 

dotyczące ekosystemu itd.) 

podatność sektorów na 

obecne zmiany klimatu i inne 

zmiany oraz ich wpływ 

interakcje pomiędzy 

poszczególnymi elementami 

systemu oraz wypadkowa 

sumy tych oddziaływań 

przykłady działań 

adaptacyjnych, plany, polityki, 

dobre praktyki lub podręczniki 

Raporty przygotowywane w 

ramach projektów 

dwustronnych i/lub 

międzynarodowych oraz 

projekty naukowe i prace 

badawcze 



Ogólnodostępne portale internetowe 

Europejska Agencja Ochrony Środowiska: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps,  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/  



Instytucje 

zajmujące się 

gromadzeniem i 

udostępnianiem 

danych 

CODGiK, KZGW, 

GDOŚ, GIOŚ, GUS 



Zasoby miast 

• Strategie rozwoju miasta/gminy  

• Programy ochrony środowiska i/lub program zrównoważonego 

rozwoju 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

• Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe 

• Programy gospodarki wodno-ściekowej, w tym również 

zagospodarowania wód opadowych, 

• Programy małej retencji 

• Programy gospodarki niskoemisyjnej 

• Waloryzacje przyrodnicze opracowania ekofizjograficzne 



AKTUALNOŚĆ DANYCH 

Climate change: synthesis report (IPCC) 

2007 2014 

Przewidywana zmiana temperatury powierzchni na lata 2090-2099  
wg scenariusza A1B SRES.  Zmiana temperatury odnosi się do lat 1980-1999 

Przewidywana zmiana temperatury powierzchni na lata 2081-2100  
wg scenariusza RCP8.5.  Zmiana temperatury odnosi się do lat 1986-2005 



SCENARIUSZE  



AKTUALNOŚĆ DANYCH 

Climate change: synthesis report (IPCC) 

2007 2014 

Przewidywana zmiana temperatury powierzchni na lata 2090-2099  
wg scenariusza A1B SRES.  Zmiana temperatury odnosi się do lat 1980-1999 

Przewidywana zmiana temperatury powierzchni na lata 2081-2100  
wg scenariusza RCP8.5.  Zmiana temperatury odnosi się do lat 1986-2005 



AKTUALNOŚĆ DANYCH 

Od września 2013 r. przestała działać 2 Wersja interfejsu API Google Maps (została wycofana przez Google). 

Projekt GRaBS trwał od 2008 do 2011 roku i nie było środków na modernizację serwisu do wersji 3 interfejsu API.  

Narzędzie jest dostępne w formie demonstracyjnej. Wciąż działają brytyjskie studia przypadków. 



PORÓWNYWALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 



SPÓJNOŚĆ 



AKTUALNOŚĆ DANYCH, JEDNOZNACZNOŚĆ, WARTOŚĆ, POPRAWNOŚĆ 



JEDNOZNACZNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ 



Najczęściej spotykane formaty danych 

PRZETWARZALNOŚĆ 

Wykorzystanie doc/docx xls/xlsx pdf
skan 

(pdf/jpg/tiff)
papierowy geobaza shape dbf raster TAB dwg/dxf

Tekst x x x x

GIS x x x x x x x x x

Statystyka x x x

Legenda

x formaty spotykane

formaty gotowe do użycia

Format



SKALA 



WERYFIKACJA DANYCH, ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA 



WERYFIKACJA DANYCH, ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA 



DANE WYJŚCIOWE DO ANALIZ PRZESTRZENNYCH 



SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH 
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