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lista akronimów

ADR — The European Agreement Concerning the International Car-
riage of Dangerous Goods by Road

API — Application Programming Interface
ATAG — Authoring Tool Accessibility Guidelines
CC — Cloud Computing
CMS — Content Management System
CSS — Cascading Style Sheets
EXIF — Exchangeable Image File Format
ESA95 — Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych
Favicon — FAVourite ICON 
GIS — Geografic/Geospatial Information System
GMES — Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (Rozpo-

rządzenie UE nr 911/2010 (Dz .U . L 276 z 20 .10 .2010)
GPS — Global Positioning System
GUI — Graphical User Interface
HTML — Hypertext Markup Language
HTTP — Hypertext Transfer Protocol
HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure
ICT — Information and Communication Technology 
IEC — International Electrotechnical Commission
IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF — Internet Engineering Task Force
INSPIRE — Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Euro-

pejskiej (Dyrektywa 2007/2/WE)
IP — Internet Protocol
ISO — International Organization for Standardization 
KA — Knowledge Area
LAN — Local Area Network
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LCA — Life Cycle Assessment
LCM — Life Cycle Management
LFA — Logical Framework Approach
LW „Bogdanka”  — Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna
MVC — Architecture Model/View/Controller
MZA — Materiał Zawierający Azbest
OZA — Odpad Zawierający Azbest
P3P — Platform for Privacy Preferences
PDCA — Plan-Do-Check-Act
PESTEL — Political, Economic, Social, Technological, Environment, Legal
POKA, POKA 2010 — Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032, 

Warszawa, 2010
RFC — Requests For Comments
SIG — System Informatyczny GeoAzbest
SQuaRE — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation
SRE — Standard for Robot Exclusion
SVG — Scalable Vector Graphics
SQL — Structured Query Language
SWEBOK — Software Engineering Body of Knowledge
TR — Technical Report
UAAG — User Agent Accessibility Guidelines
WAI — Web Accessibility Initiative
WAI-ARIA — Accessible Rich Internet Application
WBDA — Wojewódzka Baza Danych o Wyrobach i Odpadach Zawiera-

jących Azbest
WBS — Work Breakdown Structure 
WCAG — Web Content Accessibility Guidelines
Web — World Wide Web (WWW)
WebUI — Web User Interface
Wi-Fi — Wireless Fidelity
Wykonawca — Zespół autorski w składzie: analityka systemowego z obsza-

rem zainteresowań interfejsami użytkownika (w projekcie roz-
wojowym – Ekspert ds . systemów informacyjno-komunikacyj-
nych ICT, dr inż . Bogdan Wit), programista (Specjalista ds . 
systemów informacji przestrzennych, mgr inż . Dariusz Kuś), 
programista (Specjalista ds . geolokacji faktograficznej depo-
zytów azbestowych, mgr inż . Marek Malendowski), ekspert 
z zakresu ergonomii i higieny przemysłowej oraz ds . integra-
cji systemu, dr inż . Krzysztof Czarnocki

WZA — Wyrób Zawierający Azbest 
XML — Extensible Markup Language
Zamawiający — Podmiot, który udzieli zamówienia u Wykonawcy na wdro-

żenie funkcjonalnych modułów lub na wszystkie moduły SIG 
ZSZ — Zintegrowanym System Zarządzania
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wstęp

 n kontekst opracowania systemu informatycznego
geoazbest

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information 
and communication technology – ICT) w postaci dostępności urządzeń i usług 
elektronicznych spowodował rozszerzenie spektrum zastosowań gospodarki 
elektronicznej, również na gospodarkę odpadami . Przyszłością gospodarki kra-
ju i świata jak podaje raport McKinsey Global Institute1 będą technologie roz-
wijające się w oparciu o Internet mobilny, Internet rzeczy, technologie chmur 
cyfrowych (rys . 1) .

Przykładem wykorzystania internetu rzeczy w gospodarce odpadami jest 
monitoring pojazdów odbierających odpady w usługach komunalnych w opar-
ciu o system nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System) . Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegó-
łowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości nakłada obowiązek w zakresie wymagań technicznych dla po-
jazdów, aby były wyposażone w system: „a) monitoringu bazującego na syste-
mie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przecho-
wywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz 
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwia-
jący weryfikację tych danych;”2 .

 1 Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 
McKinsey Global Institute, May 2013 (http://www .mckinsey .com, dostęp 12 sierpień 2013 r) .
 2 § 5 .1 ust . 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (Dz .U . z 2013 r . Nr 0, 
poz . 21) .
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rysunek 1. dwanaście ekonomicznie potencjalnych przełomowych technologii na świecie według 
McKinsey Global Institute

Źródło: Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, mckin-
sey global institute, may 2013, s. 4.

Z punktu widzenia procesów transportowych, wszystkie pojazdy odbie-
rające odpady komunalne (śmieciarki, hakowce, bramowce) muszą być wypo-
sażone w urządzenia śledzące trasy pojazdów w dokumentowaniu miejsc od-
bioru i zwrotu odpadów komunalnych oraz czujniki otwarcia odwłoka śmie-
ciarki w dokumentowaniu miejsc opróżniania i oddawania (przekazywania) 
odpadów . Przesyłanie informacji z pojazdu do urządzenia kontrolnego w cen-
trali odbywa się automatycznie bez szczególnego nadzoru człowieka . W mo-
mencie wystąpienia nieprawidłowości oprogramowanie automatycznie powin-
no wysłać ostrzeżenie do operatora centralki o powstałym zdarzeniu . Wpro-
wadzenie automatyzacji dotyczy również elektronicznego oznakowania miejsc 
powstawania odpadów u wytwórcy przez stosowanie kodów kreskowych na 
workach na odpady lub elektronicznym oznakowaniem pojemników na odpa-
dy . Pojazdy odbierające odpady są wyposażone w system identyfikacji pojem-
ników na odpady z możliwością dynamicznego ważenia pojemników .

W przypadku odpadów niebezpiecznych3 zawierających azbest, proces 
transportowy nie jest nadzorowany przez urządzenia bazujące na systemie 

 3 Odpady niebezpieczne nie są zaliczane do odpadów komunalnych, aczkolwiek są rów-
nież wytwarzane w procesie komunalnym . Przez „odpady komunalne rozumie się przez to odpa-
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pozycjonowania satelitarnego, gdyż system logistyczny4 został zaprojektowany, 
aby odbywała się pełna kontrola od miejsca użytkowania WZA, przez proce-
sy: zabezpieczające, demontażu, transportu i składowania odpadów5 w miej-
scu do tego przeznaczonym .

Niniejsza monografia jest jednym z dwóch produktów, które powsta-
ły w wyniku realizacji zadań projektowych w konstrukcji struktury podsyste-
mu informatyczno-informacyjnego, w ramach zadania drugiego „Opracowanie 
systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym”, reali-
zowanego projektu rozwojowego „Zintegrowany system zarządzania unieszko-
dliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważone-
go rozwoju Polski wschodniej” . Pierwszy tom zawiera założenia oprogramo-
wania6 na podstawie których wykonano specjalistyczne, dedykowane, pro-
totypowe oprogramowanie określane terminem System Informatyczny Geo-
Azbest (SIG) . Również niniejszy tom IV jest bezpośrednio związany meryto-
rycznie z tomem pt . „Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania uniesz-
kodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym”7, w którym zawarto istotne dwa 
zagadnienia merytoryczne: 
 — Modelowania i symulacji komputerowej systemu logistycznego . Wykona-

ny model systemu logistycznego związany jest z rozwiązaniem logistycz-

dy powstające w gospodarstwach domowych, […] niezawierające odpadów niebezpiecznych pocho-
dzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (Art . 3 punkt 7 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r . o odpadach Dz . U . z 2013 r . Nr 0, poz . 21) . W przypadku odpadów niebezpiecz-
nych następuje selektywna zbiórka przy pomocy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) i odpady podlegają ścisłej ewidencji .
 4 System logistyczny to celowo zorganizowane i zintegrowane działania w obszarze świad-
czenia usług, oraz odpowiadające im przepływy strumieni materiałów, informacji i strumieni fi-
nansowych (płatności), umożliwiających sprawne działania jednostek z uwzględnieniem wyma-
gań prawnych .
 5 W dniu 23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa Ustawa o odpadach, która zastąpi-
ła obowiązującą do tej pory Ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku . Według zapi-
sów ustawy, unieszkodliwianie jest jednym możliwym rodzajem procesu unieszkodliwiania odpa-
dów niebezpiecznych przez: 1) Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych (sym-
bol D5), 2) Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowa-
nych na lądzie (D10) (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach Dz . U . z 2013 r . Nr 0, 
poz . 21, Załącznik nr 2 . „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” .) .
 6 B . Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zintegrowa-
ny system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, t . III, Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 .
 7 B . Wit, Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w uję-
ciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 
2014 .
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nym polegającym na wprowadzeniu w łańcuchu logistycznym tymcza-
sowych miejsc magazynowania odpadów (TSA), wyznaczanych metodą 
symulacji komputerowej . 

 — Koordynacji zasobów w systemie logistycznym . Zarządzanie zasobami 
przez zaproponowany podmiot koordynacyjny ma na celu koordynację 
niezależnych podmiotów organizacyjnych w systemie logistycznym w za-
kresie usuwania azbestu z terenu województwa lubelskiego i unieszko-
dliwiania odpadów niebezpiecznych na składowisku podziemnym w ko-
palni Lubelski Węgiel „Bogdanka” (LW „Bogdanka”) lub na naziemnych 
składowiskach . 
Merytorycznie, zaproponowane w tomie z ekologistyki rozwiązania logi-

styczne zostały poddane procesom informatyzacji, a założenia wspomagania 
komputerowego dla opracowania prototypów oprogramowania zostały przed-
stawione w tomie III „Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia opro-
gramowania […]” . Schematycznie, przedstawiając system logistyczny, który bę-
dzie podlegał wsparciu informatycznemu został zaprezentowany w kilku uję-
ciach: w ujęciu poglądowym, w ujęciu sieciowym (rys . 2), z wyodrębniony-
mi ogniwami decyzyjnymi oraz w ujęciu procesowym (rys . 3) .

System logistyczny podlegający wsparciu informatycznemu, z założenia 
jest konglomeratem opisującym wielowymiarowy charakter przedsięwzięcia 
systemu logistycznego rozpatrywany w układzie: przestrzennym topograficz-
nym z nałożoną strukturą sieciową (węzły i połączenia sieci), przestrzen-
nym w sensie zarządzania systemem (wielu właścicieli procesów, wielu de-
cydentów z uprawnieniami i wiele odpowiedzialności), przestrzennym infor-
macyjnym (przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z rozproszonymi 
strumieniami informacji, pieniędzy, dokumentów), przestrzennym materiało-
wym (przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z rozproszonymi stru-
mieniami przepływu fizycznego OZA) . Płaszczyzna przestrzenna topograficz-
na w ujęciu sieciowym odnosi się przestrzennej struktury organizacyjnej jako 
do ogniw łańcucha logistycznego, począwszy od miejsca źródłowego (rys . 2, 
PA-‘TSA) przez ogniwo pośredniczące (TSA) lub bezpośrednio do miejsca od-
biorczego (TSA’-SP) . Układ topograficzny wiąże się z przestrzenią geograficz-
ną środowiska, system zarządzania odnosi się do zasobów ludzkich, prze-
strzeń informacyjna dotyczy przepływu strumieni pomiędzy ludźmi (interesa-
riuszy) w systemie, przestrzeń materiałowa to zasoby materialne dla realiza-
cji usług, np . maszyny, urządzania, środki załadunku, przeładunku, wyładun-
ku, środki transportowe .
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rysunek 2. łańcuch logistyczny w usuwaniu wZa i unieszkodliwianiu oZa: a) ujęcie poglądowe,  
b) ujęcie sieciowe



system informatyczny geoazbest…

14

rysunek 3. łańcuch logistyczny w usuwaniu wZa i unieszkodliwianiu oZa: c) ujęcie łańcucha 
z wyodrębnionymi ogniwami decyzyjnymi, d) ujęcie procesowe

Podjęta tematyka badawcza monografii dotyczy działań inżynierskich, 
czyli sfer działania w postaci projektowania systemów informatycznych 
w zakresie techniki . Cykl działań inżynierskich obejmuje pomysł rozwiąza-
nia problemu, będący domeną twórczości (w sensie kreatywności działań 
i myślenia abstrakcyjnego), opracowanie portfela projektu SIG8 – domeną 
wiedzy, wykonania prototypu oprogramowania SIG – domeną umiejętności 
Wykonawców . 

 8 Wykonawcy w ramach działań projektu rozwojowego opracowali trzy projekty, składają-
ce się na portfel projektu Systemu Informatycznego GeoAzbest (SIG) . Projekt pierwszy „Projekt 
budowy prototypowego SIG” dotyczy budowy prototypu oprogramowania SIG, drugi projekt „Pro-
jekt wdrożenia i wsparcia SIG” dotyczy cyklu eksploatacji oprogramowania i jego doskonalenia, 
trzeci projekt „Projekt likwidacji SIG” dotyczy działań poeksploatacyjnych . Wynikiem pierwsze-
go projektu jest zestaw serwisów i aplikacji określanych nazwą funkcjonalną System Informa-
tyczny GeoAzbest . Na zakupionej w ramach projektu rozwojowego infrastrukturze technicznej 
składającej się z platformy sprzętowo-programowej oraz z platformy programowej Wykonawcy 
dokonali testów oprogramowania .
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Podstawą działań inżynierskich są założenia, opracowania, projekty, któ-
re zostały zaprezentowane w tomie III „Technologie informacyjno-komunikacyj-
ne – założenia oprogramowania…” . Ogólnie, charakteryzując zawartość mery-
toryczną tomu trzeciego, całokształt problematyki został zagregowany w na-
stępujący sposób: 
 — identyfikacja problemu, analiza skali problemu i ogólny sposób rozwią-

zania tego problemu (rozdz . 1), 
 — tematyka badawcza, kontekst badawczy, otoczenie problematyki (PE-

STEL), charakterystyka kopalni węgla „Bogdanka”, integracja podmio-
tów gospodarczych, analiza stanu i uwarunkowań prawnych, interesa-
riusze oprogramowania (rozdz . 2), 

 — opis procesu budowy systemu informatycznego GeoAzbest w oparciu 
o projekt „Projekt budowy SIG” (rozdz . 3), 

 — prezentacja założeń poszczególnych modułów oprogramowania SIG (za-
łożenia, rozwiązywany problem, interesariusze) (rozdz . 4), 

 — opis procesu wdrożenia i wsparcia systemu informatycznego GeoAzbest 
w oparciu o projekt „Projekt wdrożenia i wsparcia SIG” (rozdz . 5),

 — opis procesu likwidacji systemu informatycznego GeoAzbest w oparciu 
o projekt „Projekt likwidacji SIG” (rozdz . 6), oraz zakończenie . 
Na rysunku 4 przedstawiono całokształt problematyki podejmowanej 

w trzecim tomie, będącego podstawą działań inżynierskich dla budowy SI 
w oparciu o dorobek branżowy, w tym inżynierii oprogramowania i doświad-
czenia Wykonawców9 .

Na rysunku 5 przedstawiono portfel projektu SIG z najważniejszymi pro-
cesami „Projektu budowy SIG” umożliwiającymi wykonanie w procesie wytwór-
czym oprogramowania prototypu systemu informatycznego GeoAzbest . 

Tematyka badawcza monografii jest zgodna z problematyką badawczą 
realizowanego projektu rozwojowego pt . „Zintegrowany system zarządzania 
unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrówno-
ważonego rozwoju Polski wschodniej” finansowanego przez NCBiR, która do-
tyczy, po pierwsze, opracowanie przedsięwzięć zmniejszających zanieczyszcze-
nie azbestem środowiska naturalnego na skutek wprowadzenia i użytkowania 

 9 Przez Wykonawcę rozumie się zespół autorski w składzie: analityka systemowego z ob-
szarem zainteresowań interfejsami użytkownika (w projekcie rozwojowym – Ekspert ds . syste-
mów informacyjno-komunikacyjnych ICT, dr inż . Bogdan Wit), programista (Specjalista ds . sys-
temów informacji przestrzennych, mgr inż . Dariusz Kuś), programista (Specjalista ds . geoloka-
cji faktograficznej depozytów azbestowych, mgr inż . Marek Malendowski), ekspert z zakresu er-
gonomii i higieny przemysłowej oraz ds . integracji systemu, dr inż . Krzysztof Czarnocki .
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przez człowieka materiałów zawierających azbest na terenie Polski wschod-
niej, po drugie, zmniejszenie zanieczyszczenia pyłami i włóknami azbestu po-
wietrza atmosferycznego .

rysunek 4. struktura trzeciego tomu monografii „Technologie informacyjno-komunikacyjne – za-
łożenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbe-
stu w ujęciu systemowym”
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rysunek 5. Projekt budowy prototypowego SIG z najważniejszymi opisanymi w tomie trzecim pro-
cesami umożliwiającymi wykonanie w procesie wytwórczym oprogramowania prototy-
pu oprogramowania sig

 n tematyka badawcza

W ramach projektu rozwojowego została określona wiązka działań 
dotycząca wykonania specjalistycznego prototypu oprogramowania, który wiąże 
ze sobą trzy obszary dziedzinowe: 1) technologię informacyjno-komunikacyjną 
w tym, inżynierię oprogramowania, 2) zarządzanie, w tym zarządzanie roz-
proszoną organizacją gospodarczą (zarządzanie zasobami w niezależnych pod-
miotach gospodarczych rozproszonymi geograficznie w gospodarowaniu mate-
riałami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz zarządzanie koordynacyjne 
podmiotami gospodarczymi w łańcuchach logistycznych przez podmiot koordy-
nujący), 3) logistykę gospodarczą, w tym ekologistykę, tj . logistykę w zakre-
sie ochrony środowiska, związaną z usuwaniem czynnika kancerogennego10,

 10 W niniejszej pracy przez „usuwanie czynnika kancerogennego” rozumie się proces usu-
wania ze środowiska wyrobów zawierających azbest (WZA) w miejscu ich wystąpienia (u po-
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poprzez unieszkodliwianie odpadów azbestowych techniką składowania na 
składowiskach podziemnych lub naziemnych odpadów niebezpiecznych .

Podjęta tematyka badawcza monografii, głównie opiera się na rozwią-
zaniach logistycznych zaprezentowanych w tomie „Ekologistyka…” oraz zało-
żeniach budowy oprogramowania przedstawionych w tomie III „Technologie 
informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…” i dotyczy dzia-
łań inżynierskich związanych z opracowaniem prototypowego systemu infor-
matycznego, wspomagającego podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logi-
styczne o strukturze liniowej, oraz prototypowego systemu informatycznego 
wspomagającego podmiot koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych, 
związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest i uniesz-
kodliwianiem powstałych odpadów niebezpiecznych na podziemnych lub na-
ziemnych składowiskach .

W podjętej tematyce badawczej, zidentyfikowanym głównym proble-
mem jest, po pierwsze, brak wsparcia informatycznego decydentów uprawnio-
nych podmiotów gospodarczych w rozwiązywaniu problemów w ramach swo-
ich funkcji i celów działań, a po drugie, brak wsparcia decydentów w zarzą-
dzaniu rozproszonymi różnymi podmiotami gospodarczymi w podmiocie koor-
dynującym, w usuwaniu azbestu ze środowiska . Brak wsparcia informatyczne-
go decydentów wiąże się z niską efektywnością wykorzystania zasobów, braku 
możliwości realizacji zwiększonych (zintensyfikowanych) zadań, a w przypad-
ku podmiotu koordynacyjnego, nadmierną wielkością alokacji zasobów przed-
siębiorców niewspółmierną do skali i zakresu działań przez uprawnione pod-
mioty, wydłużonymi czasowo działaniami związanych z procesami usuwania 
i transportu odpadów azbestowych . Istniejący stan rzeczy, powoduje, że wiele 
niezależnych podmiotów nie jest zainteresowana wsparciem informatycznym 
i w przypadku, zintensyfikowania usuwania, pomimo potencjału techniczne-
go oraz zasobów osobowych, nie będą zdolni do wykonania usług . W celu 
zidentyfikowania tych barier, ich znaczenia, należy rozpoznać podmioty go-
spodarcze oraz realizowane przez nie funkcje i opracować działania eliminu-
jące lub niwelujące znaczenia zidentyfikowanych barier .

Podmiotem badań są podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logi-
styczne o strukturze liniowej z możliwością ich koordynacji z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i realizowane działania wynikające 
z przepisów prawnych, a dotyczących pozyskania, przetwarzania i archiwiza-

siadacza) i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest (MZA) w postaci odpadów za-
wierających azbest (OZA) poprzez składowanie na składowiskach podziemnych, (naziemnych) 
odpadów niebezpiecznych .
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cji danych . Są to różne podmioty, w tym uprawnione, różne, co do wielkości, 
struktury, zakresem działania, zarządzane przez różnych właścicieli, ale w te-
matyce związanej z usuwaniem azbestu ze środowiska . Obowiązkiem każde-
go uprawnionego podmiotu, który dokonuje prac związanych z materiałami 
niebezpiecznymi jest postępowanie zgodne z przepisami prawa oraz równole-
gła sprawozdawczość z tych działań . W zakresie badań podmiotowych nastą-
pi analiza obowiązków wszystkich interesariuszy w cyklu życia azbestu oraz 
możliwość odciążenia ich od czynności pomocniczych dzięki wykorzystaniu 
technologii ICT . Po drugie, podmiotem badań będzie planowany koordynator 
i jego potrzeby, oraz oczekiwania użytkowników od systemu informatyczne-
go wspomagającego jego pracę .

Przedmiotem badań są procesy realizacji określonych funkcji:
 1) przez decydentów uprawnionych podmiotów w usuwaniu azbestu, zwią-

zanych z ich głównymi procesami oraz procesami związanymi z obie-
giem dokumentów z możliwościami ich wspomagania informatycznego 
w usuwaniu i transporcie odpadów azbestowych, 

 2) decydentów w koordynacji działań w podmiocie koordynującym oraz 
możliwości grupowaniu funkcji w istniejąca całość i wiązaniu ich wię-
ziami kooperacyjnymi .
Celem głównym w pracy w ujęciu procesowym jest poprawa skutecz-

ności działań decydentów:
 1) uprawnionych podmiotów gospodarczych w ramach swoich funkcji 

w monitorowaniu, rozliczaniu i w ocenie wykonywanych zadań, oraz
 2) podmiotu koordynującego w wykorzystaniu zasobów, to wszystko, dla 

osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest usunięcie azbestu z terytorium 
Polski do końca 2032 roku . 
Celem głównym w ujęciu zadaniowym jest wyposażenie:

 1) decydentów uprawnionych podmiotów gospodarczych, oraz
 2) decydentów koordynujących działania, w niezbędne aplikacje informa-

tyczne wspierające procesy zarządzania, monitoringu, kontroli i sprawoz-
dawczości .
Efektem realizacji celu będzie utworzenie całości z wzajemnie uzupeł-

niających się części, ściśle współpracujących ze sobą w ramach swoich funk-
cji, w celu nadrzędnym jakim jest pozbycie się problemu azbestu z terytorium 
Polski . W wyniku realizacji projektu informatycznego ma zostać stworzona 
kompleksowa platforma informatyczna służąca do składowania, przetwarza-
nia, analiz i udostępniania danych podmiotom zainteresowanym, a w szcze-
gólności dla wspomagania podmiotu koordynującego, który koordynuje wiele 
liniowych łańcuchów logistycznych . Powstały system informatyczny powinien 
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zostać włączony do systemu informacyjnego w zintegrowanym systemie za-
rządzania realizowanego przez podmiot koordynujący lub być wykorzystany 
przez jednostki samorządu terytorialnego . Wytworzenie kompleksowej platfor-
my informatycznej wiąże się z wykorzystaniem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w trzech obszarach:
 1 . Do wspomagania procesów zarządzania zasobami oraz zarządzania pro-

cesowego w realizacji zadań projektu rozwojowego z punktu widzenia 
decydentów kierujących zespołami zadaniowymi11 .

 2 . W procesach przygotowawczych do zaplanowania procesów wytwarza-
nia oprogramowania – do budowy prototypu Systemu Informatycznego 
GeoAzbest (SIG)12 .

 3 . Do wykonania prototypowego oprogramowania komputerowego z pla-
nowanymi procesami w usuwaniu i monitoringu procesów występują-
cymi w łańcuchach logistycznych13, obejmujących teren Polski wschod-
niej, w gospodarowaniu odpadami zawierającymi azbest . 
Z punktu widzenia tematyki badawczej, istotne są dwa ostatnie wyżej 

wymienione aspekty wykorzystania ICT . Dobre zaplanowanie procesów wy-
twarzania oprogramowania wiąże się z zastosowaniem podejścia systemowe-
go, wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, również w proce-
sach wspomagających, (np . komunikacji i wymiany dokumentów pracowni-
ków w zespołach), wykorzystania doświadczenia Wykonawców, zastosowanie 
wiedzy skodyfikowanej oraz na pracy zespołowej .

Metodycznie, zaplanowanie procesów wytwarzania oprogramowa-
nia wiąże się z opracowaniem logiki koncepcji wytwarzania oprogramowa-
nia14 . W tym celu został opracowany przez Wykonawców autorski modelu 

 11 Szerzej w pracy: B . Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne w ekologistyce, t . I: E . Bo-
jar (red .), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach pod-
ziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej, Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 . 
 12 Szerzej w pracy: B . Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramo-
wania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, t . III, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 .
 13 Szerzej w pracy: B . Wit, Ekologistyka – logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych, t . I: E . Bojar (red .), Zintegrowany system zarządzania 
unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwo-
ju Polski wschodniej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”,
 Toruń 2013 .
 14 Algorytm opracowania unikalnego projektu cyklu wytwórczego (SPLCP software project 
life cycle process) oprogramowania SIG został w szczegółach przedstawiony w tomie III w pod-
rozdziale „2.6.2. Cykl budowy oprogramowania SIG” . Logika koncepcji wytwarzania oprogramo-
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działania, który algorytmicznie można zaprezentować w następujący sposób 
(rys . 6):
 1 . Identyfikacja tematu, przedstawienie kontekstu i relacji z otoczeniem 

(rys . 6, element 1) .
 2 . Charakterystyka podmiotu przyjmującego OZA ze składowaniem pod-

ziemnym z możliwością wyodrębnienia i działania podmiotu koordyna-
cyjnego (2) .

 3 . Identyfikacja podmiotów w gospodarce usuwania odpadów niebezpiecz-
nych z możliwością ich integracji (3) .

 4 . Analiza stanu prawnego przyjętych założeń oraz opracowanie wytycz-
nych do implementacji wdrożenia oprogramowania oraz rozwiązań lo-
gistycznych (4) .

 5 . Identyfikacja, klasyfikacja, wymagania, potrzeby, cele interesariuszy (5) .
 6 . Opracowanie założeń systemowych oprogramowania SIG (założeń dla 

systemu społecznego, informacyjnego, technicznego) (6) .
 7 . Opracowanie założeń infrastruktury technicznej SIG (zasoby sprzętowe 

umożliwiające pracę e-usługi) (7) .
 8 . Opracowanie założeń platformy sprzętowo-programowej SIG (zasoby 

sprzętowo-programowe dla realizacji funkcji systemowych wymaganych 
do działania przez platformę programową) (8) .

 9 . Opracowanie założeń platformy programowej SIG z wyszczególnieniem 
wymagań systemu informatycznego (9 .1), najważniejszych, nieoczywi-
stych wymagań funkcjonalnych (9 .2), najważniejszych wymagań funk-
cjonalnych (9 .3) .

 10 . Realizacja budowy oprogramowania SIG wg modelu kaskadowego z po-
krywającymi się fazami (Sashimi model) (10 .1–10 .6), w ramach „Projek-
tu budowy SIG” (12 .1) .

 11 . Wspomaganie procesu budowy oprogramowania SIG wg wybranych pro-
cesów wytwórczych z inżynierii oprogramowania wg dokumentu ISO/
IEC 12207 (Primary life cycle process) (11 .1–11 .3) w ramach „Projektu 
budowy SIG” (12 .1) .

 12 . Opracowanie „Projektu wdrożenia i wsparcia SIG” (12 .2) oraz „Projekt li-
kwidacji SIG” (12 .3) .

wania przedstawiona w niniejszej pracy jest pojęciem szerszym od SPLCP, gdyż obejmuje algo-
rytm postępowania od momentu pomysłu rozwiązania problemu, opracowanie portfela projek-
tu do momentu zakończenia wytwarzania prototypu oprogramowania SIG .
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rysunek 6. logika koncepcji budowy oprogramowania sig przedstawiona w trzecim tomie mo-
nografii projektu rozwojowego

W tematyce badawczej w szczególności, autorów monografii zain-
teresowała wiązka problemów, które można sformułować w postaci pytań 
badawczych:
 1 . W jaki sposób należy dokonać podziału wsparcia informatycznego 

w uprawnionych podmiotach i w podmiocie koordynacyjnym, aby uzy-
skać pożądany stopień użyteczności funkcjonalności w modułach opro-
gramowania zrealizowanych w ramach procesu wytwórczego?

 2 . W jaki sposób opracowana logika koncepcji budowy oprogramowania SIG 
wpływa na proces wytwarzania oprogramowania i na końcowy produkt?

 3 . Jaki jest wpływ wiedzy skodyfikowanej (kompendiów wiedzy, standar-
dów, specyfikacji technicznych i raportów technicznych) oraz innych 
branżowych przepisów i zasad, ma na proces wytwarzania oprogramo-
wania i końcowy produkt? 
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rysunek 7. syntetyczny opis wszystkich elementów przedstawionych w tematyce badawcze
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W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, w pro-
cesie badawczym posłużono się schematem ogólnego dedukcyjnego proce-
su rozwiązywania problemów z wykorzystaniem kryteriów oceny trafności 
i użyteczności ICT obejmujących obszary badawcze . Aby móc odpowiedzieć 
na postawione pytania badawcze należy dokonać analizy rozwiązań z ekolo-
gistyki zaprezentowanych w tomie „Ekologistyka…” oraz założeniach budowy 
oprogramowania przedstawionych w tomie III „Technologie informacyjno-ko-
munikacyjne – założenia oprogramowania…” oraz zweryfikować postawioną
tezę badawczą .

Postawiona w monografii teza jest następująca: twierdzimy, iż wykona-
ny prototypowy system informatyczny GeoAzbest został zrealizowany na podsta-
wie logiki koncepcji budowy oprogramowania SIG, wsparty standardowymi roz-
wiązaniami branżowymi, pozwala na spełnienie technicznych i funkcjonalnych 
wymagań stawianych systemowi informatycznemu dla wsparcia podmiotu koor-
dynacyjnego, zgodnie z opisem założeń oprogramowania .

Dowodzona teza będzie oparta o wnioskowanie logiczne . Logika pracy 
została zagregowana w ten sposób, aby przedstawiane moduły oprogramowa-
nia, w tym, założenia zaprezentowane w tomie III „Technologie informacyjno-
komunikacyjne – założenia oprogramowania…”, opisem problemu dla każdego 
modułu oprogramowania, wskazaniem interesariuszy modułu, następnie opi-
sem realizacji praktycznej sporządzonym w języku niespecjalistycznym i wy-
szczególnione wymagania sprzętowo – systemowe, umożliwiają sformułowa-
nie odpowiedzi w podsumowaniu pracy .

Syntetyczny opis wszystkich elementów przedstawionych w tematyce ba-
dawczej przedstawiono na rysunku 7 .

 n system informatyczny geoazbest
wspomagający procesy zarządzania 
unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

System informatyczny GeoAzbest został zaprojektowany i zbudowa-
ny zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania w postaci specjalistycznego 
serwisu internetowego . Funkcjonuje jako wortal internetowy, w którym zawar-
to inne specjalistyczne serwisy oraz aplikacje15 w postaci zdefiniowanych funk-
cji . Podział oprogramowania na serwisy i aplikacje jest tylko podziałem logicz-

 15 Aplikacja „Zaprojektowane oprogramowanie, aby zrealizować specyficzne potrzeby użytkow-
nika” (ISO/IEC 24765:2010, Software and Systems Engineering Vocabulary, s . 18) .
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nym, związanym z realizacją budową i złożonością oprogramowania . Z punk-
tu widzenia użytkownika, wytworzone oprogramowanie należy do kategorii 
specjalistycznych tematycznie serwisów internetowych, a poszczególne moduły 
funkcjonalne są widziane przez użytkownika jako poszczególne funkcje . Przy 
czym, serwisy GeoForum oraz GeoAnkieta są od siebie i pozostałych aplikacji 
niezależne, dlatego mogą zostać zainstalowane oraz użytkowane autonomicz-
nie . Pozostałe aplikacje związane są relacjami pomiędzy tabelami w bazie da-
nych i muszą w związku z tym zostać zainstalowanych na tych samych zaso-
bach sprzętowo-programowych . Podział systemu informatycznego GeoAzbest 
na elementy składowe (moduły) został przedstawiony na rysunku 8 .

rysunek 8. wortal geoazbest i jego funkcjonalności w postaci specjalistycznych serwisów i apli-
kacji internetowych

System SIG jest przeznaczony jest głownie dla podmiotu koordynującego, 
który może koordynować wiele łańcuchów o strukturze liniowej rozproszonych 
przestrzennie po obszarze województwa i województw ościennych . Podstawą 
do zaplanowania i zaprogramowania sytemu SIG są te typy/kategorie dzia-
łań, które są możliwe do wykonania ręcznego, przy czym automatyzacji czyn-
ności spowoduje to, że działania można wykonać szybciej, sprawniej w spo-
sób przewidywalny i kontrolowalny . Działania, które zostały zinformatyzowane 
polegają na wspomaganiu użytkowników końcowych (end users) w zakresie:
 — Ewidencji miejsc użytkowania wyrobów zawierających azbest lub ma-

gazynowanych odpadów zawierających azbest lub miejsc zawierających 
odpady mieszane z zawartością azbestu .
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 — Dokumentowania usunięcia WZA/OZA lub odpadów mieszanych zawie-
rających azbest z miejsc użytkowania, przechowywania lub z miejsc do 
tego nieprzeznaczonych .

 — Ewidencji transportu odpadów azbestowych do miejsc  unieszkodliwiania .
 — Ewidencji miejsc magazynowania tymczasowego OZA (TSA) jako roz-

wiązanie alternatywne, uzasadnione ekonomicznie, ekologicznie do bez-
pośredniego transportu do miejsca unieszkodliwiania . Utworzenie miejsc 
TSA przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska poprzez zmia-
nę wykorzystywania zasobów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i za-
pobieganie degradacji dróg oraz walorów środowiska naturalnego .

 — Ewidencji wyników pomiarów stężenia włókien w ujęciu czasowym z za-
planowaniem miejsc i terminarzem monitoringu .

 — Ewidencji magazynowania tymczasowego OZA na terenie kopalni LW 
„Bogdanka” .
Każdy moduł systemu SIG funkcjonalnie rozwiązuje określone problemy, 

które zostały przedstawione w tabeli 1 .

tabela 1. wykaz modułów systemu sig oraz przypisane im oprogramowanie rozwiązujące okre-
ślone problemy

Nazwa modułu Rozwiązywane problemy

Ankieta internetowa 
GeoAnkieta

Serwis GeoAnkieta rozwiązuje problem pracochłonności opracowań badań kwestionariuszowych, przeprowadza-
nia kampanii kwestionariuszowych, oraz wprowadzania danych z ankiet badawczych. GeoAnkieta jest serwi-
sem umożliwiającym kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenia ankiet on-line przy użyciu przeglądarki 
internetowej dla oznaczonych lub nieoznaczonych respondentów.

Forum internetowe 
GeoForum

Serwis GeoForum rozwiązuje problem niwelowania bariery odległości fizycznej i utworzenia przestrzeni dys-
kusji on-line dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi zainteresowanymi stronami przy 
użyciu przeglądarki internetowej.

Aplikacja 
GeoAnkieter

Aplikacja rozwiązuje problem inwentaryzacji depozytów azbestowych. W ujęciu statycznym i dynamicznym aplika-
cja gromadzi, przechowuje i przetwarza dane łącznie z dokumentacją faktograficzną miejsc użytkowania wyrobów 
zawierających azbest, miejsc odpadów zawierających azbest oraz odpadów zmieszanych zawierających azbest.

Aplikacja 
GeoDepozyt

Aplikacja rozwiązuje problem:
— Identyfikacji miejsc występowania WZA/OZA lub miejsc, z których został usunięty azbest, z możliwością 

wyświetlenia z rożnymi opcjami, np. w zadanym horyzoncie czasowym, wg stopnia pilności usunięcia 
azbestu, ograniczenia obszaru miejsc występowania azbestu. 

— Monitoringu miejsc występowania azbestu. Monitoring polega na ponownym wykonaniu dokumentacji fak-
tograficznej miejsc geolokalizacyjnych występowania azbestu w sytuacji zmiany jego stanu, np. zawale-
nia się obiektu, demontażu azbestu, rozbiórki obiektu.

— Pracochłonności sprawozdawczości w zakresie tempa usuwania jak i dokumentacji faktycznego usunięcia 
azbestu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o od-
padach, załącznik 1. Informacje do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o ro-
dzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służą-
cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674), zobowiązuje do prze-
kazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
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Nazwa modułu Rozwiązywane problemy

Aplikacja 
GeoMonitoring

Aplikacja GeoMonitoring rozwiązuje problem:
— Planowania punktów kontroli stężeń włókien azbestu w specyficznych miejscach (miejscach węzłowych 

łańcucha logistycznego) oraz wyznaczenia teoretycznych miejsca pomiaru na drogach, po których nastę-
puje zintensyfikowany transport OZA, w oparciu o parametry transportowe (czasu, ilości przebiegów oraz 
wielkości transportowych). Na podstawie danych z aplikacji GeoLogistyka, GeoMonitoring informuje użyt-
kownika konieczności dokonania pomiarów stężenia cząsteczek azbestu w powietrzu.

— Planowania miejsc kontroli stężeń włókien azbestu w wyznaczonych przez użytkownika aplikacji miejsc 
w terenie, np. miejsc utwardzenia lokalnych dróg OZA, pomieszczeń, w których zastosowano wyroby lub 
znajdują się odpady azbestowe, jako materiały budowlane i wykończeniowe, miejsc „dzikich wysypisk”.

— Pozyskiwania, przechowywania i dokumentowania wyników pomiarów stężenia włókien w ujęciu  czasowym.
— Planowania tras przejazdu zespołu monitorującego ze sprzętem pomiarowym.
— Prezentacji danych na mapach cyfrowych na podstawie wyników modelowania rozkładów stężeń włókien 

azbestu w powietrzu, pomiarów stężeń oraz dodatkowych metod szacowania stężeń. Wartości stężeń na 
mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 10% do 25% odpowiedniego po-
ziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego1. 

Aplikacja 
GeoLogistyka

Aplikacja GeoLogistyka rozwiązuje problem:
— Wyznaczania tras transportu drogami publicznymi. Eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska2. Oznacza to, że z transport do składowiska musi się odbywać odpowied-
nimi pojazdami, spełniającymi kryteria obciążalności dróg i standardów jakości środowiska. Wyznaczenie 
trasy odbywa się według zdefiniowanego algorytmu wyboru tras. Wyznaczenie tras obejmuje uwzględ-
nienie węzła pośredniczącego TSA, od ‘TSA do TSA oraz od TSA do TSA’ lub trasy bezpośrednio skiero-
wanej do miejsca docelowego składowania (‘TSA-TSA’).

— Umiejscowienia przestrzennego tras transportu w siatce dróg odzwierciedlonych na mapach cyfrowych Go-
ogle Maps. Wizualizacja tras transportowych umożliwia kontrolę i sprawdzenie poprawności przeprowa-
dzenia tras.

— Wizualizację na mapach cyfrowych obciążenia transportowego poszczególnych odcinków dróg (ilość odpa-
dów przetransportowanych daną drogą wraz z chronologią tych transportów).

— Dokumentowania faktu przebiegów wraz z istotnymi parametrami wraz z możliwością prezentacji trans-
portów w postaci tabelarycznej.

— Dokumentowania faktu procesu magazynowania paczek OZA w miejscach tymczasowego magazynowania 
(TSA) oraz zarządzani procesami magazynowania: przyjęcie paczek na stan magazynu, wydanie, maga-
zynowanie, identyfikacja paczek, inwentaryzacja, śledzenie poziomu magazynowania, wyznaczenie teore-
tycznej, ekonomicznej wielkości zamówienia dla danego środka transportowego. 

— Planowanie i optymalizacji wykorzystania pojemności miejsc TSA oraz dostępnych środków transportowych 
do przewozu OZA.

— Eksportu danych w formie zestawień i raportów tabelaryczne dla umożliwiania wykonania sprawozdaw-
czości oraz graficznego przedstawienie danych.

1 Funkcjonalność zakładana w momencie wdrożenia sig u Zamawiającego. 
2 art. 174 ust. 1 prawa ochrony środowiska „Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajo-

wych, lotnisk oraz portów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.” 
(dz. u. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

W przypadku wdrożenia, w momencie pracy z systemem, zostają pozy-
skane i przetwarzane dane, które rozpoczynają cykl życia danych SIG (data 
lifecycle) . Według koncepcji zarządzania cyklem danych (data lifecycle manage-
ment) dane „żyją” wiecznie przez ich przechowywanie na różnych nośnikach 
danych, zwłaszcza jeżeli są chronione przez różne programy zabezpieczające 
przed ich utratą, a w szczególności chronione są dane osobowe .  Oddzielenie 
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źródłowych lub przetworzonych danych od aplikacji ich obsługujących umoż-
liwia wieloletnie ich wykorzystanie przez różne generacje oprogramowania . 
Tworzenie kopii zapasowych i częste archiwizowanie danych powoduje, że 
można uznać, że nie tak łatwo jest skasować bezpowrotnie dane . 

Cykl życia systemu SIG przewidywany jest do końca 2033 roku16 z zapla-
nowana migracją sprzętową i programową lub do momentu znalezienia odpo-
wiedniego i upowszechnienia, spełniającego określone wymogi prawne, innego 
niż składowanie, sposobu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest17 . 
Cykl życia danych systemu SIG nie został określony, przy czym cykl życia da-
nych osobowych obejmuje okres od początku rejestracji danych systemie do 2 lat 
po usunięciu WZA i unieszkodliwieniu OZA18 . Podstawą usunięcia danych osobo-
wych jest karta przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych 
z okresem dalszego przechowywania, jednak nie dłużej niż 2 lata . Cykl życia 
danych w cyklu życia oprogramowania SIG został przedstawiony na rysunku 9 .

rysunek 9. cykl życia danych w cyklu życia oprogramowania sig

 16 Cykl życia systemu SIG został zaplanowany do końca 2032 roku z możliwością jego dzia-
łania przez okres 1 roku . Ostatecznie, decyzję o jego likwidacji podejmuje podmiot użytkujący 
– Zamawiający . 
 17 Na przykład proces termicznego przekształcania odpadów (Aton S .A . z Wrocławia) .
 18 Usunięcie danych odosobowych nie wymaga zgody osoby na piśmie (Art . 27, ustęp 2, 
punkt1, ustawy o ochronie danych osobowych) .



wstęp

29

Począwszy od rozdziału pierwszego do szóstego zostaną omówione 
w sposób skrótowy poszczególne moduły oprogramowania systemu informa-
tycznego GeoAzbest .

 n struktura monografii

Niniejsza pozycja zawiera w sposób skrótowy genezę powstania 
prototypu oprogramowania SIG oraz prezentuje rozwiązania informatyczne 
będące wynikiem procesu wytwórczego w oparciu o autorską logikę koncep-
cji budowy oprogramowania . W szczegółach, monografia składa się ze wstę-
pu, siedmiu numerowanych rozdziałów, zakończenia oraz zawiera bibliogra-
fię, trzy załączniki i suplement . Całokształt podjętej tematyki został zagrego-
wany w następujący sposób: wstęp zawiera wprowadzenie do problematyki 
i ogólny kontekst opracowania, część badawczą z prezentacją autorskiej lo-
giki koncepcji budowy oprogramowania SIG i podział prototypu na jednost-
ki funkcjonalne (moduły w postaci serwisów lub aplikacji) . Ważną częścią 
wstępu jest przedstawienie wiązki problemów, które zostały sformułowane 
w postaci trzech pytań badawczych oraz została zdefiniowana teza badaw-
cza . Cześć badawcza implikuje sposób przedstawienia treści w następnych 
rozdziałach .

Merytorycznie, głównym opracowaniem, przedstawionym w pracy jest 
opis poszczególnych modułów oprogramowania wchodzących w skład Sys-
temu Informatycznego GeoAzbest . Poszczególne moduły SIG zostały zapre-
zentowane od rozdziału pierwszego do szóstego z zachowaniem identycznej 
struktury . Każdy rozdział opisujący moduł składa się z nazwy własnej apli-
kacji rozpoczynającej się przedrostkiem Geo- i nazwy głównej funkcji do ja-
kiej aplikacja została wykonana, podrozdział pierwszy opisuje założenia, opis 
problemu, interesariuszy modułu, następnie podrozdział drugi to opis realiza-
cji praktycznej sporządzony w języku niespecjalistycznym, a podrozdział trze-
ci zawiera wymagania sprzętowo – systemowe niezbędne do prawidłowego 
działania modułu .

Rozdział siódmy zawiera opis wybranych elementów weryfikacji i wali-
dacji oprogramowania . Ostatni rozdział w monografii pod tytułem Zakończenie 
jest nienumerowany i podsumowuje monografię z odniesieniem się do wstę-
pu do części badawczej . Schematycznie, struktura monografii została przesta-
wiona na rysunku 10 .



system informatyczny geoazbest…

30

rysunek 10. struktura rozdziałów monografii tomu iV „System Informatyczny GeoAzbest.
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym”

Przedstawiona praca zawiera opis powstałego oprogramowania, jako wy-
nik pierwszego z trzech projektów wchodzących w skład portfela projektu 
SIG, stworzonego w ramach zadania konstrukcji struktury podsystemu infor-
matyczno-informacyjnego projektu rozwojowego . Portfel projektu SIG był re-
alizowany w oparciu o budżet projektu rozwojowego, zgodnie z jego zatwier-
dzonym zakresem i z harmonogramem . Wytworzone aplikacje są opisywane 
w języku niespecjalistycznym, w ujęciu procesowym na podstawie podejścia 
projektowego zarządzania projektami .

Dokładny opis rozwiązań logistycznych będących podstawą wsparcia in-
formatycznego został przedstawiony w monografii w tomie autorstwa Bogdana 
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Wita: Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbe-
stu w ujęciu systemowym, pozycji wydanej przez Towarzystwo Naukowe Or-
ganizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu w 2014 roku . Z ko-
lei, podstawą działań inżynierskich, dla budowy serwisów i aplikacji są za-
łożenia, opracowania, projekty, które zostały zaprezentowane przez Bogdana 
Wita w tomie III pod tytułem Technologie informacyjno-komunikacyjne – za-
łożenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem 
azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownic-
twa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013 .
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1. ankieta internetowa geoankieta

 1.1. Założenia serwisu

Założeniami ogólnymi do opracowania narzędzia informatyczne-
go w postaci ankiety internetowej jest wspomaganie decydentów w zakresie 
badań ankietowych dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi . 
Ankieta internetowa GeoAnkieta jest funkcjonalnością wortalu GeoAzbest i za-
razem miejscem w sieci Web, w którym mogą nastąpić konsultacje społeczne 
z organizacjami proekologiczymi w zakresie usuwania WZA/OZA i unieszkodli-
wiania OZA na składowiskach odpadów niebezpiecznych, w tym również pod-
ziemnych . Organizacje proekologiczne należą do organizacji działających nie 
dla zysku (non profit) i są stronami zaangażowanymi w ochronę środowiska . 

tabela 1.1. studium skutecznych form dotarcia i aktywizacji mieszkańców regionu polski  wschodniej

Nr zadania Nazwa zadania

1 Studium skutecznych form dotarcia i aktywizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej

1.1 Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących determinant skutecznego usuwania azbestu z te-
renu Polski wschodniej

1.2 Opracowanie działań public relations w zakresie korzyści społecznych, ekonomicznych, ekologicznych w aspekcie zrów-
noważonego rozwoju Polski wschodniej

1.3 Opracowanie działań public relations w zakresie unieszkodliwiania azbestu na składowiskach podziemnych

1.4 Opracowanie działań public relations w zakresie intensyfikacji usuwania azbestu z regionu

1.5 Opracowanie działań public relations w zakresie aktywizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej

1.6 Opracowanie programu szkoleń dla administracji samorządowej – koordynatorów lokalnych

1.7 Opracowanie dokumentacji interakcji regionalnych w kontekście oddziaływania społeczno-ekonomicznego
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Moduł ankiety został stworzony jako narzędzie wspomagające realizację 
podzadań zadania pierwszego pt . „Studium skutecznych form dotarcia i akty-
wizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej” projektu rozwojowego . Nazwy 
podzadań zostały umieszczone w tabeli 1 .1 .

Wykonana i zweryfikowana ankieta internetowa GeoAnkieta była narzę-
dziem konsultacji społecznej . Przyczynkiem do konsultacji było niewystarcza-
jące tempo eliminacji azbestu ze środowiska, negatywne oddziaływania azbe-
stu na środowisko naturalne oraz skutki społeczno-ekonomiczne dla obywa-
teli oraz kraju jako członka wspólnoty EU . Celem konsultacji było, z jednej 
strony przybliżenie problematyki usuwania wyrobów i odpadów azbestowych 
organizacjom proekologicznym w aspekcie przestrzennym, społecznym, infor-
macyjnym, technicznym, ekonomicznym . Z drugiej strony, organizacje proeko-
logiczne działają na rzecz ochrony środowiska i są prawnie wpisane, jako in-
teresariusze wszelkich działań mających na celu konsultację różnego rodza-
ju projektów oddziaływujący na środowisko . W związku z tym, celem konsul-
tacji z organizacjami proekologicznymi było poznanie ich wiedzy i doświad-
czenia w zakresie problematyki usuwania azbestu oraz priorytetów rozwią-
zań technicznych, organizacyjnych przy usuwaniu WZA/OZA i unieszkodliwia-
niu OZA . Poznanie stanowisk środowiska proekologicznego jest istotnym ele-
mentem wszelkich działań projektotwórczych, zwłaszcza w zakresie nowych 
i mało znanych form unieszkodliwiania azbestu . Oraz umożliwi przeprowa-
dzanie konsultacji społecznych, które wpisują się w obowiązujący porządek 
prawny a w szczególności realizacji zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 
r . o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz .U . z 2008 r . Nr 199, poz . 1227, z późn . zm .)19, zwłaszcza, że zapisy 
ustawy w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko20 określają, że utworzenie podziemnego składowiska odpadów niebez-

 19 Ustawa z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz .U . z 2008 r . Nr 199, poz . 1227) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 listopada 2010 r . w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku 
(Dz .U . z 2010 r . Nr 227, poz . 1485) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwiet-
nia 2012 r . w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz .U . z 2012 r . Nr 0, poz . 529) .
 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r . w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz .U . z 2010 r . Nr 213, poz . 1397) oraz Roz-
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piecznych należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko .

Zadaniem GeoAnkiety było udostępnienie możliwości wypełnienia an-
kiety podmiotom objętym badaniami w ramach projektu . Wypełnione ankie-
ty były zapisywane w bazie danych wraz z dodatkowymi informacjami zawar-
tym w metce ankiety . Po wypełnieniu ankiet przez zadaną grupę respondentów 
dane zgromadzone w bazie zostały poddane analizie przy pomocy zewnętrznych 
narzędzi .

Dostęp do GeoAnkiety przez użytkowników zewnętrznych nastąpił w po-
staci e-usługi uruchamianej na infrastrukturze Wykonawcy . Wyniki ankiet były 
przechowywane na serwerze a dostęp fizyczny do nich posiadał redaktor tre-
ści oraz Web administrator . Do obowiązków Redaktora treści należało:
 1 . Wykonanie kompletnej listy respondentów badania ankietowego z peł-

nymi adresami korespondencyjnymi .
 2 . Pozyskanie materiału edukacyjnego prezentującego metody unieszkodli-

wienia azbestu wraz z najnowocześniejszymi rozwiązania technologiczny-
mi opracowanymi przez ekspertów zajmujących się problematyką uniesz-
kodliwiania azbestu dla odbiorców (respondentów) badań ankietowych .

 3 . Przekazanie materiałów do ekspertów technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych w celu opracowania finalnego materiałów w postaci prezen-
tacji multimedialnych na nośnikach CD/DVD .

 4 . Przekazanie materiałów do ekspertów modelowania i integracji syste-
mów w celu opracowania pytań ankietowych, łącznie z weryfikacją i wa-
lidacja ankiety, a także przygotowanie formularzy ankietowych na no-
śniku papierowym .

 5 . Opracowanie elektronicznych formularzy ankietowych .
 6 . Umieszczenie formularza w serwisie GeoAnkieta .
 7 . Zaproszenie respondentów do badania najpierw pocztą tradycyjną z li-

stem przewodnim, a następnie drogą elektroniczną .
 8 . Wysłanie przypomnienia do listy odbiorców o terminie badania .
 9 . W momencie przeprowadzenia badań ankietowych kontrola nad treścia-

mi merytorycznymi oraz wgląd do procesu ich uzupełniania .
 10 . Pobranie wyników i przekazanie danych elektronicznych do ekspertów 

modelowania i integracji systemów
Przeprowadzenie badania pozwoliło na zweryfikowanie narzędzia in-

formatycznego i sprawdzenia jego możliwości . Ogólnie proces przebiegu an-

porządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r . zmieniające rozporządzenie w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz .U . z 2013 r ., poz . 817) .
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kiety nie różni się od innych elektronicznych ankiet dostępnych w sposób 
 bezpłatny21 lub płatnych w sieci WWW . Przebieg ankiety to cztery etapy:
 1 . Utworzenie listy odbiorców (potencjalnych respondentów) ankiety .
 2 . Utworzenie nowej ankiety zgodnie z metodyką opracowania ankiet .
 3 . Opublikowanie w serwisie GeoAnkieta .
 4 . Zaproszenie respondentów do badania .
 5 . Przeprowadzenie badaniach w zdefiniowanym horyzoncie czasowym 

z kontrolą stopnia postępów i uzupełnienia przez respondentów .
 6 . Pobranie wynikowych danych elektronicznych .

Przy planowaniu opracowania nowej ankiety należy uwzględnić istot-
ne aspekty metodyki opracowania jak i różny rodzaj aktywności i dostępność 
grup respondentów .

Serwis GeoAnkieta rozwiązuje problem pracochłonności opracowań ba-
dań kwestionariuszowych, przeprowadzania kampanii kwestionariuszowych, 
oraz wprowadzania danych z ankiet badawczych . GeoAnkieta jest serwisem 
umożliwiającym kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenia ankiet on-
line przy użyciu przeglądarki internetowej dla oznaczonych lub nieoznaczo-
nych respondentów .

Serwis GeoAnkieta jest niezależnym modułem, w związku z tym może 
zostać zainstalowany na serwerze spełniającym minimalne techniczne warun-
ki infrastruktury technicznej Zamawiającego lub minimalnych wymagań tech-
nicznych w modelu CC (serwer WWW z interpreterem języka PHP oraz ser-
wer bazy danych MySQL) . Domyślnie, serwis GeoAnkieta jest funkcjonalno-
ścią i zarazem modułem wortalu GeoAzbest .

Interesariuszami serwisu od strony podmiotu przeprowadzającego bada-
nia są podmioty starające się o uzyskanie koncesji na (podziemne) składo-
wanie odpadów niebezpiecznych, a także dowolne podmiot zainteresowane 
przeprowadzeniem badań, np . JST . 

 1.2. realizacja praktyczna

Serwis internetowy GeoAnkieta posiada trzy strony dostępu: 1) 
strona frontowa serwisu (front page), 2) tylna strona serwisu (front end), 3) 
strona administracyjna serwisu (back end)22 . Każda grupa użytkowników od-

 21 Na przykład: eBadania .pl, Google Docs, Sugester .
 22 Jest to realizacja założeń opracowanych w monografii Tom III: B . Wit, Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszko-
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powiednio korzysta z przygotowanych i dedykowanych dla nich stron do-
stępu . Z punktu widzenia stron dostępu do serwisu internetowego wszyscy 
użytkownicy mają dostęp do strony frontowej serwisu, która została na ser-
werze internetowym w domenie http://usuwanieazbestu .eu/ . Nazwa dome-
nowa usuwanieazbestu.eu została specjalnie zarejestrowana na czas trwania
projektu .

Na stronie frontowej zostały umieszczony trzy dokumenty: list przewodni 
Kierownika projektu, prezentacja „Azbesty mity i rzeczywistość” i „Azbest nowe 
fakty” . Do strony tylnej uzyskują użytkownicy zalogowani przez mechanizmy 
autoryzacji . Dostęp do ankiety został spersonalizowany, i dostępny tylko dla 
organizacji ekologicznych zajmujących się problematyką azbestu, które zosta-
ły zaproszone do jej wypełnienia . Każda organizacja dostała informację pocz-
tą tradycyjną o parametrach logowania (nazwa użytkownika, hasło) . Stronę 
frontową serwisu z mechanizmami autoryzacji do strony tylnej serwisu przed-
stawiono na rysunku 1 .1 .

rysunek 1.1. strona frontowa serwisu geoankieta z logowaniem do strony tylnej serwisu z za-
znaczonymi na rysunku komentarzami autorów

dliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, w rozdz . 2 .5 .3 . Wymagania, potrzeby, cele  interesariuszy .
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Przykładowy fragment ankiety z pytaniami nr 5, 6 i 7 po autoryzacji 
(strona tylna serwisu) został przedstawiony na rysunku 1 .2 .

rysunek 1.2. strona tylna serwisu – ankieta internetowa z zaznaczonymi na rysunku komentarza-
mi autorów

rysunek 1.3. ankieta internetowa – odczytanie wyników widziana przez redaktora treści (strona 
tylna serwisu)
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Do strony tylnej serwisu mają dostęp Redaktorzy treści z prawami ad-
ministratora, wyłącznie dostępu do plików wyników ankiety oraz kodu źró-
dłowego ankiety . Po zalogowaniu do systemu przez Redaktora, otrzymuje on 
dostęp do wyników ankiety . Na poszczególnych podstronach redaktor treści 
może odczytać ile i jakich odpowiedzi udzielono na poszczególne pytania 
(rys . 1 .3 .) .

Redaktor treści może wykonać wykres aktywności osób na podstawie 
danych z systemu logowania (rys . 1 .4) . 

rysunek 1.4. statystyki serwera aktywności użytkowników pomiędzy 17 do 25 czerwca 2011 roku

Do zarządzania serwisem upoważniony Web administrator, który uzy-
skuje wyłączny dostęp do wszystkich zasobów . Web administrator zarzą-
dzają całą infrastrukturą techniczną i programową . Zaletą serwisu jest to, 
że został stworzone przy pomocy darmowych i ogólnodostępnych narzę-
dzi . Wykorzystano serwer WWW z interpreterem języka PHP oraz serwer 
bazy danych MySQL .

 1.3. wymagania sprzętowo-systemowe

Do poprawnej pracy serwis GeoAnkieta wymaga zasobów sprzęto-
wych i programowych . Wymagania sprzętowe i programowe dla ankiety in-
ternetowej GeoAnkieta zostały przedstawione w tabeli 1 .2 i 1 .3 .
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tabela 1.2. wymagania sprzętowe dla ankiety internetowej geoankieta

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy np. Intel Xeon 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD 
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s

tabela 1.3. wymagania programowe dla ankiety internetowej geoankieta

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt

php-pdo
php-pear-*

php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x
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2. Forum internetowe geoForum

 2.1. Założenia serwisu

Założeniami ogólnymi do opracowania narzędzia informatyczne-
go w postaci forum internetowego była realizacja sposobu dialogu pomiędzy 
zainteresowanymi stronami . Forum może być instrumentem dyskusji strate-
gicznej kształtującym i stymulującym strategiczne myślenie o sposobach re-
alizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym lub subre-
gionalnym przez inicjowanie debat m . in . na różne tematy i formy realiza-
cji postulatów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebez-
piecznymi . Forum internetowe zapewnia udział społeczeństwa w podejmowa-
niu decyzji przez stworzenie możliwości miejsca spotkania społeczności zain-
teresowanej wypowiedzenia się w zakresie gospodarki odpadami zawierają-
cymi azbest . Może kształtować przestrzeń dyskusji dla wymiany wiedzy, do-
świadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicz-
nymi zaangażowanymi w ochronę środowiska, stanowiąc praktyczną realiza-
cję zasady partnerstwa .

Sposób wykorzystania forum, tj . horyzont czasowy aktywności, liczba 
uczestników zależy od Zamawiającego . Przy planowaniu uaktywnienia forum 
należy uwzględnić istotne aspekty różnego rodzaju aktywności i dostępność 
grup zainteresowanych . Wśród uczestników forum w tematyce gospodarki od-
padami powinno obejmować następujące grupy interesariuszy (rys . 2 .1): 
 — ze strony regulatorów: przedstawiciele ze szczebla polityki i administra-

cji (władze regionalne, władze lokalne) �,
 — ze strony finansującej: eksperci ds . odpadów � �,
 — ze strony przedsiębiorców: przedstawiciele przedsiębiorców usuwających, 

transportujących odpady �,
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 — ze strony pośrednio zainteresowanych lub zaangażowanych: przedstawi-
ciele mediów, organizacje pozarządowe, społeczeństwo, rolnicy � .

rysunek 2.1. grupy interesariuszy jako potencjalni użytkownicy forum internetowego geoForum

Wymiernym efektem forum powinna być wymiana informacji pomiędzy 
wszystkimi podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami . Oraz zwięk-
szenie świadomości społecznej, co do wagi problemów będących przedmio-
tem forum . 

Forum zostało podzielone na stronę administracyjną, za którą jest od-
powiedzialny Redaktor treści . Forum zaplanowano elementy:
 — Metryczka forum: kategoria, nazwa, data rozpoczęcia/zakończenia, oso-

ba odpowiedzialna, e-mail, adres kontaktowy .
 — Kalendarz .
 — Aktualności .
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 — Dokumenty do pobrania, załączniki .
 — Ostatnio dodane uwagi .
 — Najbardziej aktywne wątki projektu .

W zakresie funkcjonalności, zrealizowano:
 — Wyszukiwanie .
 — Przeglądanie treści .
 — Dodanie postu na forum . 
 — Założenie wątku na forum . 
 — Wysłanie zaproszenia . 
 — Pobranie pliku .

Redaktor treści jest odpowiedzialny za podział na kategorie forum z wa-
riantami widoku: podkategorie kategorii forum, wątki podkategorii forum, 
wpisy wątku podkategorii . W zakresie funkcjonalności:
 — Aktywacja/Dezaktywacja forum .
 — Aktywacja/Dezaktywacja/Utworzenie/Usunięcie/Edycja/Dodanie kategorii 

forum .
 — Założenie wątku na forum .
 — Dodanie tagu do wpisu na forum . 
 — Usunięcie/Edycja wpisu na forum . 

W zakresie listy użytkowników podział uwzględnia: Użytkowników pry-
watnych/instytucjonalnych/Subkont instytucjonalnych z elementami przeglą-
dania oraz wyszukiwania .

Serwis GeoForum rozwiązuje problem niwelowania bariery odległości 
fizycznej i utworzenia przestrzeni dyskusji on-line dla wymiany wiedzy, do-
świadczeń i informacji między różnymi zainteresowanymi stronami przy uży-
ciu przeglądarki internetowej .

Interesariuszami serwisu GeoForum są użytkownicy końcowi: 
 — Społeczeństwo (sektor gospodarstw domowych) .
 — Organizacje ekologiczne (sektor organizacji non-profit) .
 — Administracja samorządowa (sektor finansów publicznych) .
 — Sektor przedsiębiorstw .

 2.2. realizacja praktyczna

Klasyfikacja forum
System ma mechanizmy klasyfikujące fora wg tematyki . Użytkownika-

mi uprawnionymi do tworzenia i rozbudowy klasyfikacji jest Redaktor treści . 
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Zakładanie forum
Aplikacja umożliwia zakładanie forów, każdemu zarejestrowanemu użyt-

kownikowi w ramach klasyfikacji .

Rodzaje forum
System umożliwia zakładanie forów publicznych oraz prywatnych . Fora 

publiczne dostępne są dla wszystkich odwiedzających portal . Fora prywat-
ne dostępne są dla osób, które zostaną zaakceptowane przez właściciela 
forum .

Usuwanie forum przez Redaktora treści
Pracownik redakcji ma możliwość usunięcia forum z systemu, zgodnie 

z przyjętym regulaminem i procedurami .

Tworzenie wątku
Każdy użytkownik zarejestrowany ma możliwość utworzenia wątku na 

forum, do którego ma dostęp (to znaczy ma możliwość odczytu wszystkich 
odpowiedzi na wątek, dodawania własnych odpowiedzi na wątek oraz edy-
cji własnych wpisów w ramach tego wątku) .

Odpowiedzi w wątku
Uprawniony użytkownik może pisać odpowiedzi oraz odpowiedzi do 

odpowiedzi .

Ocena wypowiedzi
System umożliwia ocenę wypowiedzi przez innych użytkowników zgod-

nie z ogólnym mechanizmem oceniania treści zaimplementowanym w portalu .

Usunięcie wątku
Moderator ma możliwość usunięcia wątku lub pojedynczego wpisu 

 (postu) .

Prezentacja forum
Forum wyświetlane jest w postaci drzewa . Użytkownik ma możliwość 

rozwijania wątków, a także wyświetlenie rozwinięcia wszystkich wypowiedzi 
w danym wątku .

Powiadamianie
System umożliwia subskrypcję powiadomień o zdarzeniach na forum: 

odpowiedziano na mój post, oceniono mój post, obserwacja wątku i informo-
wanie o nowych wpisach . Powiadamianie działa w oparciu o ogólny mecha-
nizm powiadamiania zaimplementowany w portalu .
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Redaktor treści może wykonać wykres aktywności użytkowników na pod-
stawie danych z systemu logowania (rys . 2 .2 .)

rysunek 2.2. statystyki serwera aktywności użytkowników pomiędzy 13 do 25 czerwca 2011 roku

Na rysunku 2 .3 przedstawiono wygląd ekranu głównego GeoForum dla 
anonimowego użytkownika . Ma on możliwość oglądania i czytania ogólno-
dostępnych treści na forum .

rysunek 2.3. wygląd ekranu głównego forum dla użytkownika anonimowego
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Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z zasobów forum: dodawać/
modyfikować wątki oraz tworzyć/edytować odpowiedzi musi się zalogować . 
Ekran logowania przedstawiony jest na rysunku 2 .4 . Logowanie dostępne jest 
także na każdej stronie forum w stopce .

rysunek 2.4. wygląd ekranu logowania

Po zalogowaniu, użytkownik może przeglądać wątki użytkowników na 
forum (rys . 2 .5) .

rysunek 2.5. wygląd ekranu przeglądu wątków użytkownika na forum
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Redaktor treści (określany popularnie moderatorem) posiada własny pa-
nel z poziomu którego steruje przepływem wątków i postów przez forum . 
Na rysunku 2 .6 przedstawiono dwa przykładowe ekrany z panelu modera-
tora: formatkę akceptacji bądź odrzucenia nowego wątku proponowanego 
prze z użytkownika oraz formatkę podglądu historii aktywności wybranego 
użytkownika .

rysunek 2.6. wygląd ekranów forum z poziomu panelu moderatora: akceptacja tematu i prze-
gląd historii

Specjalną grupę użytkowników stanowią administratorzy forum posiada-
jący dostęp do panelu administracyjnego, z poziomu którego mogą sterować 
parametrami: oprogramowania, bazy danych, komunikacji systemu z użytkow-
nikami, sporządzać logi aktywności oraz wykonywać czynności konserwacyj-
ne takie jak np . archiwizacja danych . Wygląd przykładowych ekranów pane-
lu administracyjnego został przedstawiony na rysunku 2 .7 .
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rysunek 2.7. wygląd ekranów panela administratora: panel główny oraz panel zarządzania 
 forami 

 2.3. wymagania sprzętowo-systemowe

Do poprawnej pracy forum internetowego GeoForum wyma-
ga zasobów sprzętowych i programowych . Wymagania sprzętowe i progra-
mowe dla forum internetowego GeoForum zostały przedstawione w tabeli 
2 .1 i 2 .2 .

tabela 2.1. wymagania sprzętowe dla forum internetowego geoForum

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy np. Intel Xeon 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD 
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s
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tabela 2.2. wymagania programowe dla forum internetowego geoForum

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt
php-pdo
php-pear-*
php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x
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3. aplikacja geoankieter

 3.1. Założenia aplikacji

Aplikacja GeoAnkieter jest jedną z czterech aplikacji, który jest ele-
mentem składowym zbioru aplikacji pod nazwą System Informatyczny Geo-
Azbest . W ogólnych założeniach zbiór czterech aplikacji informatycznych ma 
odzwierciedlać główne procesy w ogniwach łańcuchów logistycznych o struk-
turze liniowej w usuwaniu WZA/OZA i unieszkodliwianiu OZA przede wszyst-
kim na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych . System logi-
styczny, który został zaprojektowany w ramach zadań projektu rozwojowe-
go „2.4. Konstrukcja struktury podsystemu logistycznego” będzie wspomagany 
technologami informatycznymi . Schemat łańcucha logistycznego w usuwaniu 
i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest podlegający wsparciu in-
formatycznego został przedstawiony na rysunku 3 .1 .

System informatyczny jest narzędziem wspierającym wszystkich właści-
cieli procesów, począwszy od posiadacza (węzeł początkowy łańcucha), przed-
siębiorcy usuwający azbest (usuwanie, pakowanie, oznakowanie, ewidencja, 
przygotowanie do transportu), przedsiębiorcy transportujący OZA, przedsię-
biorcy z uprawnieniami magazynujący OZA w miejscach tymczasowych ma-
gazynowania odpadów (TSA) (węzeł pośredniczący), przedsiębiorcy z upraw-
nieniami na składowanie podziemne odpadów niebezpiecznych (węzeł koń-
cowy łańcucha) . Opracowany system SIG w sposób zintegrowany wspoma-
ga procesy zarządzania w każdym ogniwie łańcucha logistycznego, łącznie 
z funkcjonalnością ewidencji, wizualizacji i sprawozdawczości wymaganą prze-
pisami prawnymi, w tym funkcje realizowane w podmiocie koordynacyjnym 
(rys . 3 .2) .
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rysunek 3.1. łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest 
podlegający wsparciu informatycznemu, a) poglądowy rysunek łańcucha logistycz-
nego, b) ujęcie sieciowe

Praca z Systemem Informatycznym GeoAzbest następuje w formie elek-
tronicznej usługi sieciowej (e-usługi) . E-usługa23 jest świadczona przez usłu-
godawcę (podmiot koordynacyjny), przy czym fizycznie umiejscowienie dla 
procesów przechowywania, przetwarzania i wykorzystanie danych może być 
zlokalizowane na serwerach usługodawcy podmiotu koordynacyjnego (Zama-

 23 Przez e-usługę należy rozumieć „usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez uży-
cie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach te-
lekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej 
samej lokalizacji…” Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r . 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz .U . 2013 nr 0 poz . 412) .
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wiającego) lub w publicznych zasobach dostępowych spełniających minimal-
ne wymagania techniczne SIG, w modelu chmury obliczeniowej (CC – clo-
ud computing)24 .

rysunek 3.2. Związek pomiędzy łańcuchem logistycznym w ujęciu sieciowym a systemem infor-
matycznym geoazbest

Pierwszym modułem SIG jest aplikacja GeoAnkieter . Aplikacja rozwią-
zuje problem inwentaryzacji depozytów azbestowych . W ujęciu statycznym 
i dynamicznym aplikacja gromadzi, przechowuje i przetwarza dane łącznie 

 24 Z punktu widzenia użytkownika korzystającego z systemu GeoAzbest nie ma różnicy 
pomiędzy modelem e-usługi w architekturze klient-serwer a e-usługą w modelu CC, gdyż po-
wszechna stosowana definicja CC obejmuje szerokie zastosowania „Model «chmury obliczeniowej» 
można w uproszczeniu zdefiniować jako przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych, 
do których dostęp uzyskuje się przez Internet, na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach” 
(Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie . 
Bruksela, dnia 27 .9 .2012 r . COM(2012) 529 final .) .
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z dokumentacją faktograficzną25 miejsc użytkowania wyrobów zawierających 
azbest, miejsc odpadów zawierających azbest oraz odpadów zmieszanych za-
wierających azbest . Przepisy prawne nakładają obowiązek prawny na posiada-
czy w dokumentowaniu miejsc i ilości występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska . Zapisy artykułów 160, 162, 346 w Pra-
wie ochrony środowiska26 określają, kto oraz jakie dane mają być w groma-
dzone w BDO oraz jakie sankcje karne można nałożyć na posiadacza za nie-
dotrzymanie obowiązków dokumentowania . W celu wypełnienia obowiązków 
prawnych przez posiadaczy, dla sprawnego pozyskiwania możliwie pełnej in-
formacji o ilości, położeniu geograficznym, charakterystyki depozytów azbesto-
wych konieczne było stworzenie narzędzia wspomagającego pracę posiadaczy 
WZA/OZA lub osób, które wystąpią w ich imieniu w roli ankieterów, np . pra-
cownicy administracji, wolontariusze, pracownicy Wykonawcy, inwentaryzują-
cy azbest . Wymienieni pracownicy będą określani jednym terminem – Ankiete-
rzy . Aplikacja GeoAnkieter umożliwia sprawne27 przeprowadzenie działań ewi-
dencyjno-monitorujących mających na celu rozwiązanie problemu inwentary-
zacji depozytów azbestowych, a co za tym idzie osiągnięcie wiedzy na temat 
ilości wyrobów zawierających azbest w miejscach użytkowania, miejsc odpa-
dów zawierających azbest oraz odpadów zmieszanych zawierających azbest28 .

 25 Geolokacja faktograficzna została omówiona w podrozdziale „1.3. Rozwiązywanie proble-
mów gospodarczych w usuwaniu azbestu wspomaganymi technologiami ICT”, B . Wit, Technologie 
informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania uniesz-
kodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, t . III, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 .
 26 Art . 160 ust . 2 ustawy o „Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowi-
ska są w szczególności: 1) azbest; 2) PCB.”, Art . 162 ust . 2 „Wykorzystujący substancje stwarzają-
ce szczególne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc 
ich występowania oraz sposobu ich eliminowania .”, Art . 162 ust . 7 „Marszałek województwa pro-
wadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagroże-
nie dla środowiska .”, Art . 346 . „1. Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, bur-
mistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym 
narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny. 2. Tej samej karze pod-
lega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza 
obowiązek określony w art. 162 ust. 2.” (Dz . U . z 2008 r . Nr 25, poz . 150 z późn . zm .) .
 27 Sprawność aplikacji została zweryfikowana w terenie przez pracę 8 wolontariuszy, któ-
rzy wykonali czynności ewidencyjno – monitorujące w miejscowości: Nadrybie Ukazowe, Nad-
rybie Wieś, Kaniwola w gminie Puchaczów w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim .
 28 Aplikacja wpisuje się w działania zwiększającą wiedzę w zakresie miejsc użytkowania 
MZA/OZA „mając na uwadze, że nawet po wprowadzeniu zakazu w budynkach pozostaje wiele 
milionów ton azbestu, a nie istnieje rejestr ich lokalizacji oraz ilości azbestu do usunięcia;” . (Pro-
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Z założeń aplikacji, GeoAnkieter gromadzi kilka rodzajów danych: 1) da-
nych typu tekstowego i numerycznego wynikających z przepisów prawnych29, 
2) danych typu plik zdjęcia wraz informacją dodatkową zgromadzoną w na-
główku zdjęcia w miejscu do tego przeznaczonym (EXIF), 3) dodatkowych 
danych jako pola obliczeniowe, zawierające wyniki przetwarzania danych .

Fotografowanie punktów azbestowych umożliwia oprócz geolokalizacji, 
późniejszą ich identyfikację, ocenę stanu technicznego, weryfikację czy stan 
azbestu ulega zmianom, czy został usunięty . W przypadkach szczególnych tam 
gdzie nie można określić posiadacza, np . „dzikie wysypiska” w terenie, pose-
sje opuszczone – identyfikacja lokalizacji wyrobów azbestowych jest możliwa 
na podstawie współrzędnych geograficznych zdjęć zapisanych .

Podstawą sprawnych działań ewidencyjnych jest posiadanie dwóch klu-
czowych zasobów: zasoby ludzkie (zespoły Ankieterów oraz osoby koordynu-
jące zespoły), zasoby sprzętowo-programowe . Niezbędne elementy w procesie 
inwentaryzacji depozytów azbestowych zostały przedstawione na rysunku 3 .3 .

Zasoby ludzkie to przeszkoleni Ankieterzy oraz osoby wykonujące zada-
nia koordynacyjne i monitorujące w podmiocie koordynującym . Na podstawie 
zebranych doświadczeń, można określić, że aby sprawnie przeprowadzić geo-
lokalizację faktograficzną z wykorzystaniem Ankieterów należy:
 1 . Dokonać procesu rekrutacji i selekcji Ankieterów .
 2 . Przeprowadzić proces szkolenia Ankieterów z zagadnień prawnych, BPH, 

obsługi sprzętu, osprzętu i aplikacji, zarządzania wyjątkami w terenie .
 3 . Dokonać podziału Ankieterów na zespoły dwuosobowe . Podział na ze-

społy wynika to z faktu, że po pierwsze zespół wzbudza na ankietują-
cych większe zaufanie, można dotrzeć w trudniej niedostępne miejsca 
(jedna osoba fotografuje obiekty, druga nadzoruje osobę oraz zabezpie-
cza mienie) . Po drugie jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w przypad-
ku zdarzeń losowych lub zagrożeń dla zdrowia (agresja ankietujących, 
ataki zwierząt, niekoniecznie gospodarczych na terenach wiejskich) .

jekt rezolucji Parlamentu Europejskiego: projekt sprawozdania w sprawie zagrożeń dla zdrowia 
pracowników związanych z azbestem i perspektyw usunięcia wszelkich pozostałości azbestu . Ko-
misja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 20 .09 .2012 roku, 2012/2065(INI) .
 29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r . zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilo-
ści i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(Dz .U . z 2013 r . Nr 0, poz . 24) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2012 r . w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów za-
wierających azbest (Dz .U . z 2013 r . Nr 0, poz . 25), z datą obowiązywania i wejścia w życie 
23 .01 .2013 roku .
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rysunek 3.3. Zasoby ludzkie i sprzętowo-programowe procesie inwentaryzacji depozytów azbe-
stowych

 4 . Dokonać zaplanowania tras oraz zespołów,
 5 . Wyposażyć Ankieterów w środki techniczne i system łączności z osobą 

koordynującą .
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 6 . Uzgodnić termin, przeprowadzić proces ankietyzacji i faktografii depo-
zytów azbestowych w terenie przez Zespoły w dogodnych godzinach 
i sprzyjających warunkach atmosferycznych . System GeoAzbest został 
tak zaprojektowany, że praca możliwa jest w off-line lub on-line . Wyko-
nawcy założyli, że ankieterzy pracują w trybie off-line bez dostępu do 
sieci Internet . Jednak wymagany jest dostęp do sieci on-line, w przy-
padku korekty danych współrzędnych geograficznych przy użyciu map 
cyfrowych Google Maps oraz transfer danych na serwery aplikacji Geo-
Depozyt .

 7 . Wykonywać nadzór na postępem prac ankietyzacji oraz prawidłowości 
ich przeprowadzania przez osoby odpowiedzialne w podmiocie koordy-
nacyjnym za zespoły na zaplanowany obszar działań Ankieterów .

 8 . Przeprowadzić weryfikację danych przez Ankieterów (samokontrola) .
 9 . Dokonać eksportu danych do aplikacji GeoDepozyt i przeprowadzić po-

nowną weryfikację przez Koordynatorów . System GeoDepozyt groma-
dzi w jednym miejscu wszystkie pozyskane dane . Zbiera dane od wie-
lu ankieterów i łączy je w jedną spójną bazę danych . Takie rozwiąza-
nie umożliwi analizy i wizualizację globalną wszystkich danych co jest 
istotne przy kompleksowym planowaniu rozwiązania problemu uniesz-
kodliwienia MZA .
Do zasobów sprzętowo-programowych należy zaliczyć niezbędne urzą-

dzenia techniczne, które umożliwiają przemieszczanie się terenie i wykony-
wanie działań ewidencyjno-monitorujących (komputery z niezbędnym opro-
gramowaniem, aparaty fotograficzne i osprzęt) .

Praca Ankieterów z system GeoAnkieter odbywa się w terenie na prze-
nośnym małym i lekkim komputerze oraz z wykorzystaniem aparatu fotogra-
ficznego z możliwością zapamiętywania danych geolokalizacyjnych, zewnętrz-
nego urządzania GPS z interfejsem USB i nawigacji samochodowej GPS . Apa-
rat fotograficzny może rejestrować zdjęcia ze współrzędnymi: długością, sze-
rokością i wysokością nad poziomem morza oraz czasem wykonania zdjęcia 
(x, y, z, t), lecz do prawidłowego działania GeoAnkietera wystarczy długość, 
szerokość geograficzna oraz czas wykonania zdjęcia .

Podstawowym narzędziem Ankietera jest komputer przenośny z zainsta-
lowanym przez Web administratora aplikacją GeoAnkieter, na którym umożli-
wia się wprowadzanie, edycję, przechowywanie danych ankietowych . Do prac 
testowych wykorzystano 4 przenośne lekkie komputery (waga ok . 1,4 kg, ma-
tryce 10”) z długim czasem podtrzymania bateryjnego (akumulatory o pojem-
ności 47Wh) . Ze względu na pracę w terenie, matryce komputerów przeno-
śnych były matowe, aby światło dzienne a w szczególności światło słonecz-
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ne nie dokonywało odblasku i nie pogarszało kontrastu . Również ze wzglę-
du na przemieszczanie się Ankieterów, wszystkie urządzenia wykorzystywane 
były możliwe jak najlżejsze i mieszczące się w torbie . Każdy zestaw Ankie-
tera mieścił się w jednej torbie wielokomorowej (lub plecaku) przeznaczonej 
do przenoszenia komputera, aparatu fotograficznego i osprzętu . Konstrukcja 
torby zabezpieczała przenoszony sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi 
podczas transportu i przechowywania . Torba wyposażona w rączkę oraz odpi-
nany pasek na ramię umożliwiała łatwą manipulację i swobodę ankieterowi . 
Istotną częścią kompletu Ankietera była myszka komputerowa . Myszka kom-
puterowa umożliwiała działanie jej praktycznie na każdej powierzchni, lekka, 
mała i bezprzewodowa . Ze względu na to, że myszka użytkowana była w te-
renie, to posiadała chowany odbiornik w myszce, aby nie utracić urządzenia . 
Wykorzystywane komputery były wyposażone w 3 złącza USB 2 .0: dla mysz-
ki, urządzenie GPS, zapasowej pamięci .

Aparaty fotograficzne posiadały dwa istotne parametry: wbudowany mo-
duł umożliwiający zapisywanie danych geolokalizacyjnych wykonanych zdjęć 
oraz powiększenie optyczne 10x30 . Aparaty rejestrowały fotografie z metada-
nymi geolokalizacyjnymi każdego zdjęcia, tzn . informacje o długości i szero-
kości geograficznej . Ze względu na długą pracę w terenie, aparaty były wy-
posażone w dodatkowy zestaw akumulatorów . Dodatkowym wyposażeniem 
Ankietera było zewnętrzne urządzenie GPS, które dodatkowo zarejestrowa-
ło przebieg trasy Ankietera, tj . zapisywało jego pozycję oraz nazwę pliku 
ze zdjęciem .

Urządzenie zewnętrzne GPS w postaci nawigacji samochodowej umoż-
liwiało Ankieterom dojazd do określonego miejsca oraz kontrolę wizualną 
obiektu fotografowanego . Wykorzystano urządzenie o następujących para-
metrach: wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7” 800 x 480, obsługę inter-
fejsu użytkownika w języku polskim, system operacyjnym był dedykowany 
na sprzęt, zainstalowane oprogramowanie nawigacyjne wraz z aktualną ma-
pą Polski .

Ze względu na długi czas pracy w terenie Ankietera istniało zagrożenie, 
że akumulatory (w aparacie i dodatkowy) zostaną wcześniej wyczerpane niż 
wynikałoby to z zakończenia zadania, dlatego niezbędne było stało się wypo-

 30 W rozwiązaniu testowym wykorzystano aparat cyfrowy SONY DSC-HX5V 2 szt oraz SAM-
SUNG WB650 2 szt o podobnych charakterystykach: matryca 10 Mpix, zoom optyczny 10 x 3” 
ekran LCD, obsługa kart pamięci SDHC, wbudowany moduł GPS, akumulator zasilający wraz 
z ładowarką, wyposażenie dodatkowe: dodatkowy oryginalny, dedykowany przez producenta 
aparatu akumulator zasilający .
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sażenie ankieterów w urządzenia umożliwiające naładowanie akumulatorów . 
Ponieważ ankieter będzie przemieszczała się samochodem, dlatego został wy-
posażony w przetwornicę napięcia stałego z 12V na napięcie 230V (DC/AC 
12V na 230V) o 200W mocy oraz ze złączem USB . Przetwornica zapewnia-
ła również ładowanie akumulatora laptopa, zapewniając ciągłość pracy an-
kietera w terenie .

Reasumując, do wyposażenia podstawowego Ankietera należy:
 — Komputer przenośny z zainstalowanym przez Web administratora apli-

kacją GeoAnkieter .
 — Aparat fotograficzny z wbudowanym modułem umożliwiającym zapisy-

wanie danych geolokalizacyjnych wykonanych zdjęć oraz powiększenie 
optyczne 10x .

 — Torba wielokomorowa (lub plecak) przeznaczona do przenoszenia kom-
putera 10”, aparatu fotograficznego i osprzętu . 

 — System łączności z osobą koordynującą, np . telefon komórkowy .
Do wyposażenia dodatkowego Ankietera należy:

 — Dodatkowa karta pamięci, np . 16GB typu SDHC 233x Class 10 .
 — Data Logger (odbiornik GPS rejestrujący w swojej pamięci trasę przeby-

tą) o następującej charakterystyce: GPS min 20 kanałów, automatyczny 
zapis przebiegu trasy, kabel USB do transmisji danych, bateria li-ion .

 — Przetwornica DC/AC 12V na 230V z wtykiem „samochodowym” i złą-
czem USB, umożliwiająca naładowanie urządzeń elektronicznych z za-
palniczki samochodu, w przypadku długiej pracy w terenie oraz wielu 
ankieterów .

 — GPS, przenośny system nawigacyjny31 lub równoważne urządzenie, np . 
tablet z GPS, smarfon . Jest to urządzenie niezbędne dla orientacji się 
ankieterów w terenie i w celu odczytania tras ankieterów .

 — Przenośna pamięć masowa o pojemności 128GB, w przypadku niewy-
starczającej pamięci komputera .
Istotną kwestią prawną jest problem fotografowania obiektów budow-

lanych . Podstawa prawną umożliwiającą fotografowanie obiektów budowla-
nych jest po pierwsze, przestrzeń publiczna, w którym są one umieszczo-

 31 System nawigacyjny o minimalnych parametrach technicznych:
 – procesor o min częstotliwości 468MHz, interfejs komunikacyjny Bluetooth .
 – pamięć min RAM 128MB, pamięć wew . Flash min 2GB, wbudowany moduł GPS .
 – wyświetlacz dotykowy TFT-LCD o przekątnej co najmniej 7” 800 x 480 .
 – obsługa systemu w języku polskim, wbudowany głośnik, karta pamięci 2GB .
 – zainstalowane oprogramowanie nawigacyjne wraz z aktualną mapą Polski .
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ne, przestrzeń publiczna, tj . miejsce z którego wykonuje się zdjęcia, po dru-
gie upublicznienie zdjęć następuje według przepisów o dozwolonym użytku 
 publicznym . 

Zapisy art . 33 ust . 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych32 
określają, że wolno rozpowszechniać „ utwory33 wystawione na stałe na ogól-
nie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego 
samego użytku;” . Wyjątkami w wykonywaniu zdjęć oraz ich upublicznieniu 
są obiekty opatrzone tabliczką informacyjną „zakaz fotografowania i filmowa-
nia” oraz rozpowszechniania wizerunku osób przypadkowo sfotografowanych . 
Rozdział 10 prawa autorskiego pt . „Ochrona wizerunku, adresata koresponden-
cji i tajemnicy źródeł informacji” w art . 81 określa, że „Rozpowszechnianie wi-
zerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźne-
go zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umó-
wioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wi-
zerunku:” (…) . 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgroma-
dzenie, krajobraz, publiczna impreza .”

Drugim aspektem prawnym podczas działań ewidencyjno-monitorujących 
jest zbieranie i przetwarzanie danych osobowych . Każdy obywatel ma prawo 
do ochrony dotyczących go danych osobowych i danych wrażliwych . System 
został zaprojektowany w ten sposób, aby można było przechowywać dane 
osobowe w celu późniejszego eksportu danych do systemu ESIP (Elektronicz-
ny System Informacji Przestrzennej) . Jednak pozyskiwanie, gromadzenie i prze-
twarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do prawidłowego działania 
aplikacji, gdyż ideą systemu pozyskiwania informacji o miejscach WZA/OZA 
(punktach azbestowych – PA) są współrzędne geograficzne miejsc wystąpie-
nia . Ponieważ istnieje możliwość przechowywania danych osobowych, dlate-
go system SIG został zaprojektowany, aby uniemożliwić dostęp do nich oso-
bom nieuprawnionym, a także korzystać z nich wyłącznie w zakresie i cza-
sie, w jakim przepisy prawne tego wymagają . 

Trzecim aspektem jest rozwiązanie problemu umiejscowienia WZA/OZA 
w terenie . Możliwe są różne przypadki (rys . 3 .4):
 a) Jeden punkt azbestowy w obrębie jednego działki34 .
 b) Kilka punktów azbestowych w obrębie jednego działki .

 32 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U . 
z 1994 r . Nr 24, poz . 83, z późn . zm .) .
 33 Utworem jest dzieło architektoniczne, np . budynki, budowle . 
 34 Według informacji w układzie rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz .U . z 2013 r . 
Nr 0, poz . 25) są to odpowiednio dane: numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca wy-
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 c) Jeden punkt zlokalizowany na dwóch działkach .
 d) Jeden lub kilka punktów azbestowych na kilku działkach oraz na tych 

działkach znajdują się jeszcze inne punkty azbestowe .
 e) Różne rozmieszczenie punktów azbestowych w obrębie kilku działek za-

wierające punkty wspólne dla niektórych z nich .

rysunek 3.4. różne możliwości lokalizacji punktów azbestowych na działkach

Przykład posiadacza obiektu budowlanego umiejscowionego na wielu 
działkach (na rysunku biały krzyżyk) zawiera rysunek 3 .5 .

stępowania azbestu, numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu 
wg rejestru TERYT .
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rysunek 3.5. przykład obiektu zawierającego azbest z cyfrową ewidencją gruntów, na którym je-
den obiekt z dachem azbestowych usytuowany jest na dwóch działkach

Źródło: http://www.geoportal.gov.pl, dostęp 12.07.2011

Interesariuszami aplikacji są bezpośrednio ankieterzy . Ankieterem jest 
przeszkolona osoba w posługiwaniu się sprzętem fotograficznym z GPS oraz 
w obsłudze aplikacji GeoAnkieter .

 3.2. realizacja praktyczna

Aplikacja GeoAnkieter została utworzona w z zastosowaniem skład-
ni języków PHP, CSS, SQL, Java Script, korzysta również z interfejsu progra-
mowania Google API . Zarówno utworzone oprogramowanie jak i bazy danych 
używają kodowania polskich znaków w standardzie UTF-8 . Aplikacja pracuje 



3. aplikacja geoankieter

63

na komputerze lokalnym w okienku dowolnej przeglądarki internetowej i ko-
munikuje się z własnym lokalnym serwerem bazy danych MySQL . Pliki zdjęć 
przechowuje na lokalnym dysku twardym zgodnie z zaprojektowanym algo-
rytmem katalogowania . Schemat ilustrujący zasadę działania przedstawiono 
na rysunku 3 .6 oraz poglądowy działania aplikacji na rysunku 3 .7 . 

rysunek 3.6. Zasada działania aplikacji geoankieter

rysunek 3.7. schemat poglądowy działania aplikacji geoankieter
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GeoAnkieter może również pracować bezpośrednio na dedykowanym 
serwerze internetowym . W wersji sieciowej wykonano instalację na serwerze 
WWW z własną bazą danych oraz przestrzenią przechowywania plików . Geo-
Ankieter on-line pracuje w specjalnie przygotowanej domenie www .geoankie-
ter .pl . Zdjęcie interfejsu użytkownika zostało zaprezentowane na rysunku 3 .8 . 

rysunek 3.8. Zdjęcie strony głównej aplikacji geoankieter w wersji off-line oraz on-line
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Aplikacja zainstalowana lokalnie jak i wersja zainstalowana na serwerze 
posiada z punktu widzenia użytkownika identyczną funkcjonalność i identycz-
ny interfejs . Tak więc, nie ma żadnej różnicy w ich obsłudze . 

Aplikacja GeoAnkieter jest specjalistyczną aplikacją dedykowaną dla zde-
finiowanych użytkowników . Z tego względu, należy się zarejestrować i zalo-
gować do aplikacji przy pomocy identyfikatora użytkownika „Loginu” i ha-
sła (rys . 3 .9) . 

rysunek 3.9. ekran autoryzacji użytkownika i nieudana autoryzacja do aplikacji geoankieter

Aplikacja posiada menu główne, którego funkcje uruchamiane są przy-
ciskami z ikonami (rys . 3 .10) .

rysunek 3.10. menu główne aplikacji geoankieter z zaznaczonymi na rysunku komentarzami 
autorów



system informatyczny geoazbest…

66

Pod menu umiejscowiono kontrolki umożliwiające przefiltrowanie wy-
świetlania ankiet (rys . 3 . 11) . Istnieje możliwość ustawienia filtrów: po miej-
scowości, po nazwie ankietera oraz suma obu kryteriów jednocześnie . Przy-
cisk Mapa umożliwia zobrazowanie położenia ankietowanych obiektów (punk-
tów azbestowych) na mapie Google .

rysunek 3.11. kontrolki filtrujące wyniki bazy danych z zaznaczonymi na rysunku komentarzami 
autorów

Na rysunku 3 .12 przedstawiono tabelę reprezentującą poszczególne 
ankiety i dane identyfikacyjne każdej z nich . Ikona mapki  umożliwia
zobrazowanie konkretnego rekordu na mapie Google, a ikona  przejście do 
szczegółowych danych każdej ankiety . Po lewej stronie nad tabelą i pod nią 
umieszczono kontrolki dostępu do kolejnych „porcji” rekordów, oraz informa-
cję o ilości rekordów .

W polu data umiejscowiono dwie daty: datę utworzenia rekordu (ankie-
ty) i datę jej ostatniej modyfikacji . Stopka zawiera informacje o wersji pliku 
oraz dacie jego ostatniej aktualizacji . Ułatwi to znacząco zarządzanie rozbu-
dową czy modyfikacją programu .
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rysunek 3.12. okienko główne geoankietera

	 n	 reprezentacja danych aplikacji geoazbest
– ankieta identyfikacyjna

Ankieta została zaprojektowana i wykonana jako kolejne sekcje: 
„Lokalizacja wyrobu – dane działki” „Właściciel wyrobu/dane działki” i „Punkt 
obiekt/zawierający azbest” powiązane ze sobą wewnętrznymi relacjami 
(rys . 3 .13–3 .15) .



system informatyczny geoazbest…

68

rysunek 3.13. dane adresowe oraz współrzędne geograficzne działki

rysunek 3.14. dane właściciela

rysunek 3.15. dane punktu azbestowego

Każda z sekcji powyżej tabeli z danymi po lewej stronie posiada przycisk 

edycyjny  umożliwiający przełączenie w tryb edycji danych . Sekcja „Punkt 
obiekt/zawierający azbest” posiada dodatkowo przycisk  umożliwiający do-
danie kolejnych punktów z azbestem .



3. aplikacja geoankieter

69

	 n	 Funkcjonalność ankiety identyfikacyjnej

 a. wprowadzanie oraz modyfikacja danych

Nową ankietę należy rozpocząć od wprowadzenia informacji o lo-
kalizacji obiektu . Formularz (rys . 3 .16) zapamiętuje dane: miejscowość, uli-
ca, numer domu, gmina, kod pocztowy numer działki, numer obwodu geo-
dezyjnego, oraz współrzędne geograficzne . Wszystkie dane można w później-
szym czasie dowolnie edytować uzupełniając czy zmieniając ich zawartość .

rysunek 3.16. wprowadzenie nowej ankiety, edycja danych działki

 b. dodanie właściciela działki

Po zatwierdzeniu danych działki system przechodzi automatycznie 
do wprowadzenia informacji o właścicielu działki oraz domyślnie o jednym 
(pierwszym) punkcie zawierającym azbest . Początkowo należy podać czy wła-
ścicielem działki jest osoba fizyczna . Następnie należy wprowadzić nazwę dla 
firmy (lub imię i nazwisko dla osoby fizycznej (opcjonalnie)), kolejne wpro-
wadzane informacje jak na rysunku 3 .17 . Pole gmina jest polem słownikowym 
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tzn . nazwę gminy należy wybrać z rozwijanej listy a jej kod zostanie po za-
pisaniu rozwinięty na kod województwa i kod powiatu zgodnie z klasyfika-
cją TERYT, dlatego zrezygnowano z wprowadzania tych danych .

rysunek 3.17. edycja danych właściciela wyrobu i działki

W przypadku kiedy dane właściciela są nie możliwe do ustalenia, nale-
ży zostawić puste pola a system wyświetli formularz danych o punktu (miej-
scu) zawierającym azbest .

 c. dodanie punktu azbestowego

Pierwszy punkt azbestowy dodawany jest automatycznie po za-
twierdzeniu rekordu zawierającego informacje o działce, po zapisaniu którego 
udostępniona zostaje ikona umożliwiająca dodanie kolejnych punktów zawie-
rających azbest . Można dodać dowolną ilość takich punktów – obiektów do 
działki . Podczas tworzenia nowego rekordu punktu azbestowego (rys . 3 .18) 
należy wprowadzić następujące informacje: rodzaj zabudowy, rodzaj wyro-
bu, czy wyrób jest nadal wykorzystywany, ilość wyrobu w jednostce pierwot-
nej, ilość wyrobu usuniętą w roku obecnym, rok sprawozdawczy i planowa-
ny rok usunięcia wyrobu, informacje dodatkowe . Na tym etapie można rów-
nież do rekordu wpisać współrzędne geograficzne: długość i szerokość . Jed-
nak pozostawienie w obu polach wartości „0” umożliwi automatyczne uzu-
pełnienie współrzędnych geograficznych z nagłówka EXIF wgrywanego zdję-
cia . Funkcja ta jest opisana w rozdziale poświęconym dodawaniu zdjęć . Na 
etapie dodawania nowego rekordu nie można uzupełnić wartości pola „Sto-
pień pilności”, która to jest automatyczne uzupełniana po wypełnieniu for-
mularza „Stopień pilności” .
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rysunek 3.18. dodawania do systemu nowego punktu azbestowego (pa)

Zatwierdzenie rekordu spowoduje uzupełnienie formularza o kolejne 
funkcjonalności takie jak dodawanie zdjęć obiektu oraz określenie stopnia 
pilności . Zarówno zdjęcia jak i ankieta określające stopień pilności są ściśle 
powiązane z konkretnym punktem azbestowym . Po zapisaniu punktu można 
dodawać i przeglądać już powiązane zdjęcia rysunek 3 .19 .

rysunek 3.19. wygląd danych punktu azbestowego po zapisie

 d. usunięcie ankiety

Użycie funkcji „usuń ankietę” spowoduje wyświetlenie stosownego 
komunikatu (rys . 3 .20) . Akceptacja spowoduje oznaczenie ankiety jaki usunię-
ta, oznacza to że z punktu widzenia zwykłego użytkownika ankieta przesta-
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je istnieć . Jednak fizycznie ankieta pozostanie w bazie danych i administra-
tor systemu będzie mógł ją przywrócić z poziomu bazy danych .

rysunek 3.20. usuwanie ankiety

 e. Zdjęcia obiektów

Nowe zdjęcie dodawane są przy użyciu formularza (rys . 3 .21) . 
Należy wybrać plik zdjęcia przyciskiem <Przeglądaj…> i zatwierdzić przyci-
skiem <Wgraj zdjęcie> . System odczytuje nagłówek EXIF pliku zdjęcia uzu-
pełniając odpowiednie pola w tabelach baz danych . Dodatkowo wykonywana 
jest miniatura zdjęcia do szybkiej prezentacji na mapach . Zarówno zdjęcie jak 
i jego miniaturka są automatycznie katalogowane zgodnie z przyjętym algoryt-
mem . Informacja o lokalizacji zdjęcia w strukturze katalogów zapisywana jest 
w odpowiednich polach tabeli foto . W tabeli tej zapisane zostają również niektó-
re informacje pobrane z nagłówka pliku zdjęcia . Jeżeli w trakcie zapisu system 
stwierdzi, że pola długość i szerokość geograficzna w tabelach punkt i działka 
mają wartość „0” (zero), to automatyczne uzupełni je współrzędnymi geograficz-
nymi odczytanymi z nagłówka EXIF pliku zdjęcia . W przypadku niedokładności 
współrzędnych odczytanych z pliku zdjęcia z danymi współrzędnymi mapy cy-
frowej, można skorygować położenie punktu azbestowego używając do tego spe-
cjalnie zaprojektowanej interaktywnej mapy, lub korygując współrzędne ręcznie .

Podgląd zdjęcia wyświetla informacje pobrane z bazy danych o jego 
adresie oraz informacje pobrane bezpośrednio z nagłówka EXIF utworzone-
go przez aparat fotograficzny w trakcie wykonywania fotografii . Na rysunku 
3 .22 zawarto informacje z nagłówka zdjęcia: nazwa i typ aparatu fotograficz-
nego, rzeczywista data i godzina wykonania zdjęcia . Dodatkowo wyświetlana 
jest oryginalna nadana przez aparat fotograficzny nazwa pliku . 
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rysunek 3.21. dodawanie nowego zdjęcia

rysunek 3.22. podgląd zdjęcia z informacją z nagłówka pliku eXiF

Współrzędne geograficzne – geokodowanie adresów i współrzędnych
Formularz w z mapą Google umożliwia geokodowanie adresu na pod-

stawie danych wpisanych w polach formularza „Dane działki” . Po aktywowa-
niu linku „geokoduj adres” zostaje podjęta próba „geokodowania”, czyli prze-
szukania baz danych Google przy pomocy funkcji interfejsu Google API . Na-
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stępnie wyświetlony zostaje formularz rysunek 3 .23, na którym myszką można 
przesunąć marker . Przesunięcie markera powoduje automatyczne odczytanie 
współrzędnych geograficznych z wyświetlonej mapy . Użycie przycisku „Prze-
pisz” spowoduje zapisanie nowych współrzędnych geograficznych do rekordu 
działki . Wyświetlona mapa posiada standardowe kontrolki Google umożliwia-
jące właściwą nawigację oraz zmianę trybu wyświetlania mapy .

rysunek 3.23. geokodowanie adresu bezpośrednio na mapie cyfrowej

 F. geokodowanie współrzędnych

Analogicznie odbywa się geokodowanie współrzędnych . Po odczy-
taniu z rekordu bazy danych współrzędnych geograficznych zostaje wyświe-
tlona mapa z markerem ustawionym dokładnie na współrzędnych . Za pomo-
cą myszki można skorygować położenie markera wskazując dokładnie opisy-
wany obiekt . Użycie przycisku przepisz spowoduje zapis nowych współrzęd-
nych geograficznych do właściwego rekordu bazy danych (rys . 3 .24) .
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rysunek 3.24. geokodowanie współrzędnych bezpośrednio na mapie cyfrowej

 g. ręczne wprowadzenie współrzędnych

Na każdym etapie edycji można skorygować współrzędne geograficz-
ne wpisując je bezpośrednio do formularza edycyjnego (rys . 3 .25) . Współrzędne 
mogą być odczytane z dowolnego urządzenia GPS . Oczywiście tak zapisane współ-
rzędne można skorygować bezpośrednio na mapie Google w sposób już opisany .

rysunek 3.25. edycja współrzędnych
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 h. ocena stopnia pilności

rysunek 3.26. określenie stopnia pilności według karty „Oceny stanu i możliwości bezpieczne-
go użytkowania wyrobów zawierających azbest”
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Ocena stopnia pilności jest dokonywana za pomocą wykonanego 
formularza (rys . 3 .26) . Wymagane jest zaznaczenie przynajmniej jednej z opcji 
w każdej z pięciu grup . Jeżeli w którejś z grup zaznaczone zostanie więcej 
niż jedna opcja to przy przeliczaniu arkusza system uwzględni tylko tą o naj-
wyższej punktacji w obrębie grupy . W wyniku sumowania można określić je-
den z trzech stopni pilności:
 1) wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub za-

bezpieczenie,
 2) wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 3) wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
 4) ocena nie została przeprowadzona .

 i. dane słownikowe

GeoAnkieter posiada 6 zdefiniowanych słowników przedstawionych 
na rysunku 3 .27 . Słowniki wykorzystywane są na etapie wprowadzania i mo-
dyfikacji danych, zapewniają jednoznaczny i powtarzalny sposób opisu wy-
branych danych .

rysunek 3.27. Zarządzanie słownikami
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 j. transfer danych

Dla fizycznego przekazania pozyskanych danych do systemu GeoDepo 
-zyt w obu aplikacjach konieczne jest uruchomienia procedury eksportu . Geo-An-
kieter lokalny w trakcie transferu danych musi być połączony z siecią Internet .

Cały proces wysyłania danych na serwer jest zautomatyzowany i prak-
tycznie sprowadza się do jego zainicjowania przez kliknięcie przycisku „Wyślij 
na serwer” . Po zainicjowaniu procesu transferu system przegląda tabele po-
bierając z nich nowe dane lub dane, które uległy zmianie od poprzedniego 
transferu . Z danych tych tworzony jest tymczasowy plik XML . Następnie plik 
ten transferowany jest przy pomocy protokołu FTP na Server . Również przy 
użyciu własnego klienta ftp wysyłane na serwer są zdjęcia . Przesłane dane 
składowane są w indywidualnych folderach każdego użytkownika, z których 
zostaną pobrane przez system GeoDepozyt .

 k. trasa ankietera

Zobrazowanie pracy ankietera przedstawia rysunek 3 .28 . Marke-
ry czerwone to punkty azbestowe . Przypisane są do nich odpowiednie dane 
z tabeli punkt . Markery żółte reprezentują pozycje każdej wykonanej fotogra-
fii . Markery połączone są linią obrazującą trasę przemierzoną przez ankietera .

rysunek 3.28. podgląd pracy ankietera w trybie online
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GeoAnkieter zapisuje współrzędne geograficzne opisywanych obiektów . 
W tym celu odczytuje dane z nagłówka EXIF dołączanych zdjęć oraz pozy-
skuje je z baz danych Google poprzez geokodowanie adresu i współrzędnych 
przy wykorzystaniu interfejsu Google maps API . 

Weryfikacja czy ankieterzy odwiedzili wszystkie zadane punkty może na-
stępować w formie graficznej na mapach Google . Wstawiając markery poszcze-
gólnych obiektów, a także obrazując na mapie miejsca wykonania zdjęć bardzo 
łatwo zweryfikować czy nie zostały pominięte jakieś zabudowania lub obszary .

 l. baza danych

Schemat bazy danych oraz relacji między tabelami przedstawio-
no na rysunku 3 .29 .

rysunek 3.29. baza danych modułu geoankietera

 3.3. wymagania sprzętowo-systemowe

Na system GeoAnkieter składa się:
 — lokalnie zainstalowany:
	 •	 Serwer	 WWW	 z	 interpreterem	 języka	 skryptowego	 PHP.
	 •	 Silnik	 systemu	 GeoAnkieter	 napisany	 w	 języku	 PHP.
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	 •	 Interfejs	 Google	 Maps	 API	 (tylko	 w	 trybie	 on-line).
	 •	 Baza	 danych	 MySQL.
	 •	 Wydzielone	 miejsce	 w	 pamięci	 dyskowej	 na	 przechowywanie	 plików	

ze zdjęciami .
	 •	 Przeglądarka	 WWW	 z	 interpreterem	 języka	 JavaScript.
 — okresowy dostęp do sieci Internet:
	 •	 przesłanie	 danych	 do	 aplikacji	 GeoDepozyt.
	 •	 korekta	 współrzędnych	 geograficznych.

Lokalna aplikacja jest dostępna na komputerach ankieterów w okienku 
dowolnej przeglądarki pod adresem \\localhost\ . 

Do poprawnej pracy GeoAnkieter potrzebuje:
 — Sprzęt:
	 •	 komputer	 przenośny.	
	 •	 aparat	 fotograficzny	 z	 wbudowanym	 modułem	 GPS	 oraz	 z	 opcją	 za-

pisu współrzędnych geograficznych w nagłówkach EXIF wykonywa-
nych zdjęć

 — Oprogramowanie: 
	 •	 system	 operacyjny	 –	 Windows	 XP,	 Windows	 7.
	 •	 serwer	 WWW	 –	 Apache	 z	 interpreterem	 języka	 PHP.
	 •	 RDBMS	 –	 MySQL.
	 •	 przeglądarka	 WWW:	 IE,	 FF,	 Chrome,	 Opera,	 Safari.

W systemie nie wprowadzano żadnych limitów na liczbę jedno-
cześnie pracujących programów GeoAnkieter . Oznacza to, że ogranicze-
nie stanowi jedynie liczba ankieterów wyposażonych w niezbędny sprzęt 
techniczny .

Wymagania sprzętowe i programowe dla aplikacji GeoAnkieter zostały 
przedstawione w tabeli 3 .1 i 3 .2 .

tabela 3.1. wymagania sprzętowe dla aplikacji geoankieter

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy np. Intel Xeon 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD 
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s
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tabela 3.2. wymagania programowe dla aplikacji geoankieter

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt

php-pdo
php-pear-*

php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x
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4. aplikacja geodepozyt

 4.1. Założenia aplikacji

Wykonane zdjęcia oraz dane stowarzyszone (wypełniona ankieta) są 
przekazywane do aplikacji GeoDepozyt, gdzie stanowią dokumentację, w tym 
zdjęciową umiejscowienia punktu azbestowego, w określonym momencie czaso-
wym . Liczba momentów czasowych jest nieograniczona, co oznacza, że można 
wykonywać ewidencje punktu azbestowego, aż do mementu usunięcia azbestu 
oraz po usunięciu OZA, jako dowód jego faktycznego usunięcia . Punktem od-
niesienia punktu azbestowego jest lokalizacja fizyczna miejsca występowania 
WZA/OZA, która jest ustalana na podstawie danych teleadresowych (rys . 4 .1) .

GeoDepozyt realizuje cztery główne cele:
 1 . Pobrać dane z aplikacji GeoAnkieter . Ankieter z dostępem do sieci inter-

netowej powinien przez przeglądarkę w formie e-usługi przesłać dane 
do aplikacji GeoDepozyt lub skopiować dane z aplikacji na nośnik pa-
mięci i wczytać do aplikacji GeoDepozyt . Funkcjonalnie, GeoDepozyt po-
winien obsłużyć, co najmniej 30 ankieterów w tym samym czasie .

 2 . Dokonać wizualizacji na cyfrowej mapie satelitarnej/terenowej miejsc 
geolokalizacyjnych występowania azbestu bezpośrednio na stronie inter-
netowej . Również dokonać wizualizacji przetworzonych danych na ma-
pie w różnych warstwach wizualności, np . priorytetowość działań (sto-
pień pilności usunięcia azbestu) .

 3 . Wykonać zestawienia z możliwością eksportu danych na zewnętrzne no-
śniki pamięci . 

 4 . Umożliwiać dostęp do wewnętrznej struktury przez API dla komunika-
cji z oprogramowaniem wewnętrznym lub ewentualnym oprogramowa-
niem zewnętrznym .
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rysunek 4.1. schemat ilustrujący zasadę działania aplikacji geodepozyt

Wymienione cztery cele powinny zostać zrealizowane w postaci e-usługi, 
a dostęp do aplikacji powinien się odbywać za pomocą przeglądarki interne-
towej o minimalnych wymaganiach technicznych .
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Aplikacja rozwiązuje problem:
 1 . Identyfikacji miejsc występowania WZA/OZA lub miejsc, z których zo-

stał usunięty azbest, z możliwością wyświetlenia z rożnymi opcjami, np . 
w zadanym horyzoncie czasowym, wg stopnia pilności usunięcia azbe-
stu, ograniczenia obszaru miejsc występowania azbestu . 

 2 . Monitoringu miejsc występowania azbestu . Monitoring polega na po-
nownym wykonaniu dokumentacji faktograficznej miejsc geolokalizacyj-
nych występowania azbestu w sytuacji zmiany jego stanu, np . zawale-
nia się obiektu, demontażu azbestu, rozbiórki obiektu .

 3 . Pracochłonności sprawozdawczości w zakresie tempa usuwania jak i do-
kumentacji faktycznego usunięcia azbestu . Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 8 grudnia 2010 r . w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbior-
czych zestawień danych o odpadach, załącznik 1 . Informacje do spo-
rządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach 
i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
(Dz .U . z 2010 r . Nr 249, poz . 1674), zobowiązuje do przekazywania 
zbiorczych zestawień danych o odpadach .
Interesariuszami aplikacji są podmioty z sektora administracji samorzą-

dowej lub podmiot koordynujący umiejscowiony w planowanym podziemnym 
składowisku odpadów niebezpiecznych . 

 4.2. realizacja praktyczna

 a. geodepozyt jako system webgis 
wykorzystujący mapę warstwową

Idea aplikacji GeoDepozyt opiera się na koncepcji mapy warstwo-
wej . Na mapie dostarczonej przez zewnętrzny system GIS nanoszone są infor-
macje z bazy danych aplikacji GeoDepozyt . Całość jest wyświetlana w oknie 
przeglądarki użytkownika (rys . 4 .2) .
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rysunek 4.2. system geodepozyt jako systemu webgis z uwidocznieniem mapy warstwowej

 b. google maps

Jako źródło map cyfrowych wykorzystano ogólnie dostępny system 
Google Maps . Został on wybrany do realizacji aplikacji GeoDepozyt ponieważ:
 1 . Mapy Polski są wystarczająco dokładne na potrzeby przewidzianych za-

dań .
 2 . Posiada zdjęcia satelitarne . Wprawdzie zdjęcia terenu Polski, szczegól-

nie obszarów wiejskich, nie są zbyt dobrej jakości (dokładności), nie są 
one jednak konieczne do działania systemu . Mogą być natomiast bar-
dzo pomocne przy lokalizacji w terenie .

 3 . Posiada system geokodowania czyli określania współrzędnych geogra-
ficznych na podstawie adresu i odwrotnie .

 4 . Jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki WWW, na 
wszystkich popularnych systemach operacyjnych na różnych architektu-
rach sprzętowych . 

 5 . Posiada ogólnie dostępny oraz dobrze udokumentowany interfejs API 
pozwalający rozbudowywać system o dodatkowe funkcjonalności .
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 6 . Przy zachowaniu wymogów licencji możliwe jest wykorzystywanie bez 
wnoszenia opłat .

 c. baza danych

Podstawową funkcją aplikacji GeoDepozyt jest gromadzenie, agre-
gacja i analiza danych, dostarczonych przez system GeoAnkieter . Z tego tez 
względu baza danych GeoDepozyt zawiera wszystkie elementy bazy GeoAn-
kieter oraz dodatkowe specyficzne dla aplikacji GeoDepozyt (rys . 4 .3) .

rysunek 4.3. schemat bazy danych aplikacji geodepozyt

 d. prezentacja danych na mapie

Możliwości prezentacji na mapie cyfrowej są następujące:
 — Prezentacja punktów azbestowych na mapie cyfrowej w następuje 

w formie:
	 •	 Zgrupowanej	 –	 grupa	 punktów	 azbestowych	 położonych	 względem	

siebie w odległościach poniżej wartości granicznej wyświetlana jest 
jako jeden znacznik zawierający liczbę punktów . Dodatkowo znaczniki 
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grupujące rysowane są w różnych kolorach zależnie od liczby punk-
tów jakie grupują .

	 •	 Pojedynczo	 –	 każdy	 punkt	 azbestowy	 wyświetlany	 jako	 samodziel-
ny znacznik, Kolor i kształt znacznika zawiera informacje np . o typie 
obiektu .

 — Prezentacja punktów azbestowych na mapie cyfrowej z uwzględnieniem 
filtrów:

	 •	 możliwość	 wyboru	 obszaru:	 województwo,	 powiat,	 gmina.
	 •	 możliwość	 wyboru	 typu	 obiektu:	 budynek	 mieszkalny,	 gospodarczy,	

przemysłowy, składowisko .
	 •	 możliwość	 wyboru	 rodzaju	 wyrobu	 azbestowego.
	 •	 Możliwość	 zaznaczania	 obszaru	 wizualizacji	 i	 automatycznej	 zmiany	

podziałki mapy aby widoczny był tylko zaznaczony obszar .
	 •	 Prezentacja	szczegółowych	danych	o	punkcie	azbestowym/działce/wła-

ścicielu wraz z dokumentacja fotograficzną .
Na rysunku 4 .4 i 4 .5 przedstawiono przykładowy widok mapy z nanie-

sionymi punktami azbestowymi przy włączonym i wyłączonym grupowaniu .

rysunek 4.4. prezentacja markerów na mapie w trybie grupowania

Po wybraniu punktu azbestowego (domyślnie poprzez kliknięcie mysz-
ką) dostępne są informacje o tym punkcie oraz dokumentacja fotograficzna 
w postaci miniatur zdjęć . Kliknięcie na miniaturę powoduje wyświetleni zdję-
cia w powiększeniu . Jeśli w systemie zarejestrowane jest wiele zdjęć do jed-
nego punktu, po uruchomieniu podglądu w powiększeniu możliwe jest prze-
glądanie wszystkich zarejestrowanych w systemie (rys . 4 .6) .
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rysunek 4.5. wykorzystanie zróżnicowanych kolorów markerów

rysunek 4.6. dane szczegółowe punktu azbestowego

Możliwe jest również pokazanie informacji o danym punkcie oraz in-
nych punktach zarejestrowanych na danej działce . Do tej funkcji dostęp do-
myślnie jest poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki . Pokazywane są in-
formacje o działce i właścicielu oraz wszystkich punktach . Wybierając kolej-
ne punkty można uzyskać szczegółowe informacje o każdym z nich łącznie 
z dokumentacją fotograficzną . Po wybraniu zdjęcia uruchamiany jest podgląd 
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w dużej rozdzielczości . Jeśli do danego punktu zarejestrowanych jest wiele 
zdjęć można przeglądać je wszystkie także w tym trybie . Ten tryb wyświetla-
nia został pokazany na rysunku 4 .7 .

rysunek 4.7. dane szczegółowe działki/właściciela/punktu

rysunek 4.8. wygląd ekrany w trybie zaznaczania dynamicznego obszaru
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Zastosowano również mechanizm powiększania zaznaczonego obsza-
ru mapy . Obszar zaznaczany jest myszką przy wciśniętym klawiszu SHIFT 
lub CTRL (zależnie od konfiguracji) . Na rysunku 4 .8 przedstawiono ekran 
w momencie zaznaczania obszaru . Po puszczeniu przycisku myszki mapa 
zostaje automatycznie przeskalowana tak, aby zaznaczony obszar zajmo-
wał większość okna przeglądarki i znajdował się na jego środku . Pozwala 
to na szybkie wyświetlenie szczegółów bez czasochłonnego posługiwania się 
kontrolkami mapy .

 e. prezentacja danych tabelarycznych

 — Prezentacja tabelaryczna punktów azbestowych z uwzględnieniem 
 filtrów:

	 •	 możliwość	 wyboru	 obszaru:	 województwo,	 powiat,	 gmina,
	 •	 możliwość	 wyboru	 typu	 obiektu:	 budynek	 mieszkalny,	 gospodarczy,	

przemysłowy, składowisko,
	 •	 możliwość	 wyboru	 rodzaju	 wyrobu	 azbestowego.
 — Prezentacja szczegółowych danych o punkcie azbestowym/działce/wła-

ścicielu wraz z dokumentacja fotograficzną .

 F. Zestawienia

 — Zestawienia:
	 •	 liczby	 punktów	 azbestowych,
	 •	 ilości	 poszczególnych	 wyrobów	 azbestowych.
 — Zestawienia w zależności od położenia lub rodzaju wyrobu .
 — Zestawienia z uwzględnieniem filtrów:
	 •	 możliwość	 wyboru	 obszaru:	 województwo,	 powiat,	 gmina,
	 •	 możliwość	 wyboru	 typu	 obiektu:	 budynek	 mieszkalny,	 gospodarczy,	

przemysłowy, składowisko,
	 •	 możliwość	 wyboru	 rodzaju	 wyrobu	 azbestowego.

Dane obrazowane są w postaci tabelarycznej jak na rysunku 4 .9 lub 
w formie wykresu co zostało przedstawione na rysunek 4 .10 .
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rysunek 4.9. Zestawienie ilości wyrobów azbestowych wg położenia (tabela)

rysunek 4.10. Zestawienie ilości wyrobów azbestowych wg położenia (wykres)

 g. transfer danych od ankieterów do aplikacji geodepozyt

Ogólne zasady współpracy systemów GeoAnkieter i GeoDepozyt 
można zawrzeć w następujących punktach:
 — GeoAnkieter pracuje w trybie off-line .
 — GeoAnkieter gromadzi dane we własnej lokalnej bazie oraz zdjęcia na 

własnych nośnikach .
 — Z systemu GeoAnkieter do GeoDepozyt dane przesyłane są w formie:
	 •	 plików	 XML	 –	 dane	 z	 bazy	 danych,
	 •	 plików	 JPG	 –	 dokumentacja	 fotograficzna.
 — Uruchomienie procedury transferu w systemie GeoAnkieter generuje tzw . 

paczkę danych . Nazwa paczki zawiera kod ankietera oraz datę i czas 
dokonania transferu .

 — Po zakończeniu importu system GeoDepozyt generuje potwierdzenie .
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 h. etapy przygotowania danych do transmisji w systemie geoankieter

Aby dokonać transmisji danych użytkownik (ankieter) musi doko-
nać wyboru jakie dane będą transmitowane . Mogą to być dane nowo wpro-
wadzone po ostatniej transmisji lub dane zmodyfikowane po ostatniej trans-
misji . System wykonuje niezbędne operacje w następujących krokach:
 1 . wykreowanie plików XML zawierających wyżej wymienione dane,
 2 . wyselekcjonowanie plików zdjęć nowo dodanych do bazy,
 3 . transmisja plików XML i JPG na serwer przy pomocy protokołu FTP,
 4 . odnotowanie w bazie danych faktu wysłania danych . Transmitowane 

dane uzyskują status „wysłane” .

 i. etapy importu danych do transmisji do systemu geodepozyt

Po stronie systemu GeoDepozyt uruchomienie procedury importu 
powoduje przedstawienie operatorowi listy paczek danych dostarczonych przez 
ankieterów co zostało przedstawione na rysunku 4 .11 . Następnie po wybra-
niu odpowiednich paczek przez operatora program realizuje:
 a . Import do bazy systemu GeoDepozyt danych w formacie XML .
 b . Umieszcza plików ze zdjęciami w strukturze zdjęć systemu GeoDepozyt .

Po poprawnym zaimportowaniu danych generowany jest plik potwier-
dzenia zakończenia importu dla GeoAnkietera .

rysunek 4.11. ekran importu danych w aplikacji geodepozyt
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 j. pobranie potwierdzenia w aplikacji geoankieter

W aplikacji GeoAnkieter należy wczytać potwierdzenia wygenero-
wanego przez GeoDepozyt, co skutkuje nadaniem przetransmitowanym da-
nym statusu „potwierdzone” .

 k. wymogi licencyjne google maps a ochrona danych osobowych

Aby sprostać wymaganiom narzuconym przez licencję Google Maps 
oraz ochronić informacje przed niepowołanym dostępem, przy prezentacji da-
nych przyjęto następujące założenia:
 1 . Dla użytkowników anonimowych wszystkie punkty mają identyczny 

kształt i kolor, prezentowane są jedynie podstawowe dane, uniemoż-
liwiając identyfikację, takie jak: numer punktu oraz współrzędne geo-
graficzne . Przykładowy wygląd fragmentu mapy w trybie użytkownika 
anonimowego pokazany jest na rysunku 4 .12 . Na rysunku 4 .13 przed-
stawiono wygląd okienka szczegółów punktu azbestowego .

 2 . Dla użytkowników zarejestrowanych:
 a . znaczniki na mapie, odpowiadające poszczególnym punktom azbe-

stowym, wyświetlane są w różnych kolorach i kształtach
 b . dostępne są pełne dane o działce, właścicielu i punkcie azbestowym
 c . dostępna jest dokumentacja fotograficzna poszczególnych punktów

rysunek 4.12. wygląd markerów dla użytkownika anonimowego

rysunek 4.13. szczegółowe informacje dla użytkownika anonimowego
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 l. interfejs użytkownika aplikacji geodepozyt

Projektując system GeoDepozyt główny nacisk został położo-
ny na to, aby interfejs użytkownika był maksymalnie zbliżony do aplikacji 
tzw . desktopowych . Dlatego też znalazły się w nim takie elementy jak meny 
główne, pasek narzędziowy boczny oraz umieszczony na dole ekranu pa-
sek statusu . Pasek boczny umiejscowiony został po lewej stronie ekranu aby 
w pełni wykorzystać dużą szerokość ekranu w dominujących obecnie mo-
nitorach tzw . wide czyli o proporcjach ekranu 16:9 oraz maksymalnie wy-
korzystać wysokości ekranu przeznaczając jak największą jej część na wy-
świetlanie danych . Wygląd ekranu systemu GeoDepozyt został przedstawiony  
a rysunku 4 .14 .

rysunek 4.14. interfejs użytkownika aplikacji geodepozyt z zaznaczonymi na rysunku komenta-
rzami autorów

Menu główne, przedstawione na rysunku 4 .15 pozwala uruchamiać 
poszczególne moduły systemu oraz zmieniać widok i sposób prezentacji 
danych

Pasek narzędziowy boczny (rys . 4 .16) pozwala na zadawanie parame-
trów i ustawień oraz wywoływanie poszczególnych funkcji w obrębie modu-
łu . Jego wygląd jest zmienny i zależy od uaktywnionego modułu oraz za-
wartości okna głównego .
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rysunek 4.15. menu główne systemu geodepozyt

rysunek 4.16. boczny pasek narzędziowy w trybie wyświetlania punktów azbestowych z zazna-
czonymi na rysunku komentarzami autorów

Pasek statusu zawiera między innymi informacje o aktualnym stanie sys-
temu oraz wyświetlanych danych . Jego wygląd i treść może się zmieniać za-
leżnie od uruchomionego modułu i wykonywanej funkcji . Np . w trybie mapy 
znajdują się tam między innymi informacje: nazwa zalogowanego użytkowni-
ka, współrzędne środka wyświetlanej mapy oraz jej przybliżenie, współrzęd-
ne kursora, liczba markerów wyświetlanych na mapie, czas wykonania ostat-
niego zapytania do bazy (rys . 4 .17) .
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rysunek 4.17. pasek statusu systemu geodepozyt

 4.3. wymagania sprzętowo-systemowe

 a. architektura systemu

Na system GeoDepozyt składa się:
 1 . Po stronie serwera:
 a . Serwer WWW z interpreterem języka skryptowego PHP .
 b . Silnik systemu GeoDepozyt napisany w języku PHP .
 c . Baza danych MySQL .
 d . Wydzielone miejsce w pamięci dyskowej na przechowywanie plików 

ze zdjęciami .
 2 . Po stronie klienta:
 a . Wydajne łącze do Internetu .
 b . Przeglądarka WWW z interpreterem języka JavaScript .
 c . Zestaw funkcji JavaScript realizujących część funkcjonalności syste-

mu po stronie klienta, pobierany razem ze stroną główną  z  serwera .
Przyjęta architektura systemu oraz zastosowane technologie minimalizu-

ją ilość danych transmitowanych między serwerem a klientem . Konieczność 
pobierania map cyfrowych oraz przesyłania danych o obiektach azbestowych, 
przy dużej ich liczbie, narzuca konieczność posiadania szerokopasmowego do-
stępu do Internetu do zapewnienia płynnej i komfortowej pracy .

Po stronie klienta wykorzystano technologię AJAX (asynchroniczne po-
bieranie danych przez przeglądarkę z serwera) . Dzięki temu odświeżane są 
tylko te fragmenty strony, w których zmieniają się dane a nie całe okno prze-
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glądarki . Pozwala to na, po pierwsze zminimalizowanie obciążenia łącza ko-
munikacyjnego, po drugie, zminimalizowanie przerw w wyświetlaniu zawar-
tości strony w momentach oczekiwania na odpowiedź z serwera (brak cha-
rakterystycznego migotania ekranu) .

W aplikacji GeoDepozyt, między serwerem a przeglądarką, przyjęto 
transmisję w formatach:
 1 . XML – dane wymagają obróbki przez skrypt JS po stronie klienta .
 2 . HTML – dane umieszczane są bezpośrednio w odpowiednim elemencie 

drzewa DOM dokumentu wyświetlane w przeglądarce WWW .
Podczas wizualizacji punktów azbestowych na mapie, gdy użytkow-

nik zmieni kryteria wyszukiwania (np . zmiana obszaru wizualizacji: gmi-
na/powiat/województwo lub rodzaju wyrobu azbestowego) lub sposób wy-
świetlania (punkty zgrupowane lub nie), wówczas zachodzi konieczność po-
brania danych z serwera oraz ponownego wyświetlenia znaczników . Dzię-
ki technologii AJAX odświeżane są jedynie znaczniki pobrane z bazy da-
nych zgodnie z nowymi kryteriami użytkownika . Sama zaś mapa pozostaje 
bez zmian . 

Mapa jest pobierana ponownie z serwera i odświeżana na ekranie wy-
łącznie wtedy, gdy użytkownik zmieni obserwowany obszar lub skalę mapy . 
Przy klasycznym rozwiązaniu odświeżane jest całe okno przeglądarki, co skut-
kuje koniecznością ponownego pobrania mapy oraz odświeżenia znaczników 

 b. infrastruktura serwerowa

Aplikacja GeoDepozyt ma budowę modułową dlatego też można 
uruchomić na jednej lub wielu maszynach . Ze względu na duże nagromadze-
nie wyrobów azbestowy na terenie Polski, co determinuje duża liczbę danych 
przewidzianych do gromadzenia w aplikacji, przyjęto rozwiązanie z dywersyfi-
kacją poszczególnych funkcji systemu na odrębne fizycznie maszyny . Ważnym 
elementem jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej . Ze względu na sza-
cowany duży obszar pamięci dyskowej niezbędnej do przechowywania zdjęć 
przyjęto rozwiązanie z zewnętrzną macierzą dyskową .

Poza dużą pojemnością dodatkowym atutem jest skalowalność pamię-
ci dyskowej (możliwość rozbudowy bez konieczności nie tylko rekonfiguracji 
systemu, ale nawet bez przerywania pracy), oraz podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa dzięki zastosowaniu nadmiarowych dysków .

Do poprawnej pracy aplikacja GeoDepozyt wymaga zasobów sprzęto-
wych i programowych . Wymagania sprzętowe i programowe dla aplikacji Geo-
Depozyt zostały przedstawione w tabeli 4 .1 i 4 .2 .
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tabela 4.1. wymagania sprzętowe dla aplikacji geodepozyt

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy np. Intel Xeon 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD 
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Magazyn plików zdjęć — zewnętrzna macierz dyskowa 
(RAID-5) 2TB lub więcej 

5 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s

tabela 4.2. wymagania programowe dla aplikacji geodepozyt

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt

php-pdo
php-pear-*

php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x

 c. infrastruktura kliencka

Podczas tworzenia systemu GeoDepozyt duży nacisk został położo-
ny na maksymalne uniezależnienie się od konfiguracji sprzętowo-systemowej 
klienta . Szczególnie dotyczy to przeglądarek WWW pochodzących od różnych 
producentów, różnie interpretujących poszczególne elementy HTML, CSS oraz 
JavaScript . Działanie systemu przetestowano na:
 1 .1 . Notebook MacBook Pro, system MacOS X, przeglądarka Safari, FireFox 

for Mac, Google Chrome for Mac .
 1 .2 . Notebook MacBook Pro, system MS Windows 7 Prof, przeglądarka In-

ternet Explorer, FireFox, Google Chrome .
 1 .3 . Komputer PC, system MS Windows 7 Prof ., przeglądarka Internet Explo-

rer, FireFox, Google Chrome .
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 1 .4 . Komputer PC, system MS Windows XP Prof . przeglądarka Internet Explo-
rer, FireFox, Google Chrome .

 1 .5 . Netbook PC,system MS Windows 7 Starter, przeglądarka Internet Explo-
rer, FireFox, Google Chrome .

 1 .6 . Tablet, system Android 2 .2
Na wszystkich w/w konfiguracjach system działa poprawnie i realizo-

wane są wszystkie funkcje .
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5. aplikacja geomonitoring

 5.1. Założenia aplikacji

Wszystkie procesy w gospodarowaniu wyrobami/odpadami zawie-
rającymi azbest są realizowane w środowisku . Istotą tych działań jest realiza-
cja w sposób niezagrażający środowisku35 . Dotyczy to życia i zdrowia ludzi, 
a także zwierząt żyjących w kontakcie z powietrzem . Oddziaływanie pyłów 
i włókien azbestu dotyczy nie tylko posiadaczy WZA/OZA, którzy są w bli-
skości miejsc użytkowania, ale również środowiska przebywania ludzi i zwie-
rząt, nawet na obszarach znacznie oddalonych od miejsc występowania WZA/
OZA . Procesy usuwania, pakowania, transportu mogą powodować emisję py-
łów i włókien azbestu do środowiska, dlatego przepisy prawne nakładają obo-
wiązek wykonywania prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usu-
waniu wyrobów zawierających azbest . Dlatego należy podjąć wszelkie działa-
nia, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko36 .

 35 Funkcjonalnością, aplikacja wpisuje się w zakres ochrony środowiska dla kontroli czy dzia-
łania nie powodują zanieczyszczenia powietrza pyłami i włóknami azbestu: „ochronie środowi-
ska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przy-
wracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: (…) b) przeciwdziała-
niu zanieczyszczeniom, (…)” (Art . 3 ust . 13, Prawo ochrony środowiska, Dz . U . z 2008 r . Nr 25, 
poz . 150, z późn . zm .) .
 36 „Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest 
obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto podejmuje działalność, której negatyw-
ne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się 
przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze .” (Prawo ochrony środowiska, Dz . U . 
z 2008 r . Nr 25, poz . 150 z późn . zm .) .
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Bezpośrednią miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie 
włókien w powietrzu mierzone liczbą włókien w jednostce objętości – śro-
dowisku pracy na cm3 (l .wł/cm3), w powietrzu komunalnym na m3 (l .wł/
m3)37 . Dlatego z punktu widzenia głównych procesów w cyklu życia azbestu, 
należy dokonać pomiarów dla weryfikacji, czy procesy związane z OZA nie 
wpływają negatywnie na środowisko . W tym celu należy wykonywać pomia-
ry powietrza38 dla określenia tła środowiska oraz dokonać kolejnych pomia-
rów stężeń włókien . Parametry stanowiska pomiarowego wyznaczane są na 
podstawie mapy cyfrowej Google Map . W przypadku dysponowania współ-
rzędnymi geograficznymi w układzie WGS8439 (szerokość N: dd°mm’ss,ss”; 
długość E: dd°mm’ss,ss”) należy przeliczyć na współrzędne płaskie prosto-
kątne w układzie Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 
(PUWG 1992)40 .

Podstawowy zakres monitoringu41 gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
może dotyczyć trzech lokalizacji w łańcuchu logistycznym: 1) Miejsc użytko-
wania i usuwania WZA/OZA (węzeł początkowy łańcucha logistycznego: PA, 
‘TSA) . 2) Ewentualnych miejsc tymczasowego magazynowania OZA (TSA) . 3) 
Miejsc tymczasowego magazynowania OZA na terenie kopalni (TSA’) i miejsc 
podziemnego składowania OZA w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyj-
nej, poeksploatacyjnej (PA) oraz pomiędzy węzłami (rys . 5 .1) . Ujmując pod-
miotowo: 
 — monitoring posiadaczy odpadów (PA, TSA, SP);
 — monitoring wytwórców odpadów (‘TSA);
 — monitoring przemieszczania odpadów .

Monitoringu dokonuje uprawniony podmiot koordynowany przez pra-
cowników podmiotu koordynacyjnego .

 37 Szeszenia-Dąbrowska N, Sobala W ., Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowot-
ne . Raport z badań . Instytut Medycyny Pracy im . prof . J . Nofera, Łódź, 2010, s . 14 .
 38 Dział II Ochrona powietrza, Art . 85, Prawo ochrony środowiska (Dz . U . z 2008 r . Nr 25, 
poz . 150, z późn . zm .) .
 39 Współrzędne geograficzne w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego WGS84 .
Układ z 1984 roku, który definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do 
tworzenia map . 
 40 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera 
na elipsoidę GRS80 w jednej dziesięciostopniowej strefie .
 41 Aspekty monitoringu znalazły odzwierciedlenie w monografii: K . Czarnocki, E . Czarnocka, 
Monitoring narażenia i modelowanie . Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbe-
stu w ujęciu systemowym, t . V, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Orga-
nizatora”, Toruń 2013 .
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rysunek 5.1. istotne miejsca monitoringu zanieczyszczenia powietrza w łańcuchu logistycznym 
w ujęciu sieciowym

Aplikacja GeoMonitoring rozwiązuje problem:
 — Planowania miejsc kontroli stężeń włókien azbestu w specyficznych miej-

scach (miejscach węzłowych łańcucha logistycznego) oraz wyznaczenia 
teoretycznych miejsca pomiaru na drogach, po których następuje zinten-
syfikowany transport OZA, w oparciu o parametry transportowe (czasu, 
ilości przebiegów oraz wielkości transportowych) . Na podstawie danych 
z aplikacji GeoLogistyka, GeoMonitoring informuje użytkownika koniecz-
ności dokonania pomiarów stężenia cząsteczek azbestu w powietrzu .

 — Planowania miejsc kontroli stężeń włókien azbestu w wyznaczonych 
przez użytkownika aplikacji miejsc w terenie, np . miejsc utwardzenia 
lokalnych dróg OZA, pomieszczeń, w których zastosowano wyroby lub 
znajdują się odpady azbestowe, jako materiały budowlane i wykończe-
niowe, miejsc „dzikich wysypisk” .
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 — Pozyskiwania, przechowywania i dokumentowania wyników pomiarów 
stężenia włókien w ujęciu czasowym .

 — Planowania tras przejazdu zespołu monitorującego ze sprzętem pomia-
rowym .

 — Prezentacji danych na mapach cyfrowych na podstawie wyników mo-
delowania rozkładów stężeń włókien azbestu w powietrzu, pomiarów 
stężeń oraz dodatkowych metod szacowania stężeń . Wartości stężeń na 
mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 
10% do 25% odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu doce-
lowego lub poziomu celu długoterminowego42 . 
Interesariuszami aplikacji są osoby dokonujące pomiaru kontroli stę-

żeń włókien azbestu, pracownicy podmiotu koordynującego odpowiedzialni 
za ochronę środowiska, pracownicy kopalni odpowiedzialni za zakres, spo-
sób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska odpa-
dów43 . Pomiary stężeń włókien azbestu powinny być wykonywane zgodne 
z polską normą PN-88/Z-04202/02 Ochrona czystości powietrza. Badania za-
wartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbe-
stu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej, natomiast pozosta-
łe elementy niewymienione w normie PN-88/Z-04202/02 powinny być wy-
konane na zasadzie analogii do pomiaru innych substancji w powietrzu: 
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. 
Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy; PN EN 689: 2002 Powie-
trze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki 
chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa;
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wy-
magania; PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego .

 42 Funkcjonalność zakładana w momencie wdrożenia SIG u Zamawiającego .
 43 Prototyp aplikacji GeMonitoring nie uwzględnia funkcjonalności wynikających z zapisów 
szczegółowych dotyczących zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu podziem-
nego składowiska odpadów niebezpiecznych ze względu na specyficzne warunki umiejscowie-
nia składowiska w fazach przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej, poeksploatacyjnej oraz rozwią-
zań istniejących, np . liczba otworów obserwacyjnych oraz innych punktów pomiarowych do pro-
wadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej, również ze względu na monitoring innych istot-
nych danych, np . poziom meta-nośności, temperaturę i ciśnienie panujące w górotworze, innych 
wymagań zgodnie z zakresem i sposobem monitorowania składowiska określonymi w koncesji 
na podziemne składowanie odpadów . Szczegółowe warunki oraz obowiązki wynikające z pla-
nowania, prowadzenia i zakończeni podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych znaj-
dują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r . w sprawie podziem-
nych składowisk odpadów (Dz .U . z 2011 r . Nr 298, poz . 1771) .
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 5.2. realizacja praktyczna

 a. ewidencja punktów pomiarowych

Moduł Punkty pomiarowe pozwala wskazywać bezpośrednio na ma-
pie cyfrowej punkty, w których dokonywane będą pomiary . Punkt pomiarowy 
może być dwojakiego rodzaju: może być tzw . punktem swobodnym, zdefinio-
wanym z dowolnym miejscu na mapie lub przypisanym do określonej miejsca, 
np . trasy . Wskazanie trasy odbywa się już na etapie definiowania współrzęd-
nych punktu i polega na wybraniu jednej z wyświetlonych tras, wówczas jest 
to sygnalizowane zmianą koloru wyświetlania wybranej trasy . Na rysunku 5 .2 
pokazano fragment mapy z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz zazna-
czonymi trasami, którymi dokonywany jest transport wyrobów azbestowych .

rysunek 5.2. punkty pomiarowe oraz trasy transportów wyrobów azbestowych na mapie cyfrowej

Bezpośrednio z poziomu mapy można dodawać nowe lub edytować ist-
niejące punkty pomiarowe co zostało pokazane na rysunku 5 .3 .

rysunek 5.3. dodawanie punktu przez menu podręczne na zaznaczonej trasie
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Na rysunku 5 .4 przedstawiono menu podręczne dodawania/edycji punk-
tu pomiarowego na mapie .

rysunek 5.4. Formularz edycji punktu pomiarowego

 b. lista pomiarów

Prezentacja pomiarów odbywa się w postaci tabelarycznej i zawie-
ra podstawowe informacje: miejsce pomiaru, ilość przetransportowanych wy-
robów, zmierzona wartość stężenia, ewentualne przekroczenie norm dopusz-
czalnego stężenia .

Aby ułatwić wyszukiwanie i przeglądanie danych istnieje możliwość fil-
trowania prezentowanej listy:
 1 . ze względu na położenie miejsca: gmina, powiat, województwo;
 2 . ze względu na czas dokonania pomiarów;
 3 . ze względu na przekroczenie norm .

Rysunek 5 .5 przedstawia tabelaryczną prezentację listy pomiarów wraz 
z bocznym paskiem narzędziowym charakterystycznym dla tej funkcji .

rysunek 5.5. lista pomiarów
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 c. podgląd szczegółów, edycja

Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może przejść 
do trybu dopisywania danych bądź podglądania szczegółów lub edycji . Na 
rysunku 5 .6 pokazany jest formularz edycji pomiaru oraz przyciski na bocz-
nym pasku narzędziowym realizujące odpowiednio: zapis, zakończenie edy-
cji oraz wycofanie zmian .

rysunek 5.6. Formularz edycji pomiaru

 d. generowanie alertów 
o konieczności dokonania pomiarów

Podsystem Alerty generuje alerty o konieczności dokonania po-
miarów stężenia cząstek azbestu . Dokonuje tego na podstawie analizy da-
nych zgromadzonych przez system GeoLogistyka a dotyczących ilości prze-
wiezionych wyrobów azbestowych z wykorzystaniem poszczególnych odcin-
ków dróg wykorzystywanych do transportu . W konfiguracji podane są ilo-
ści progowe przewiezionego azbestu po przekroczeniu których konieczne jest 
monitorowanie zanieczyszczenia środowiska . System GeoMonitoring generu-
je listę lokalizacji, w których zakładane wartości progowe zostały przekro-
czone i należy podjąć działania do przeprowadzenia pomiarów . Uwzględnia-
jąc dotychczasowe tempo transportu azbestu możliwe jest również progno-
zowanie terminów kiedy w poszczególnych miejscach wartości progowe zo-
staną osiągnięte i na tej podstawie system może z wyprzedzeniem wyge-
nerować listę punktów pomiarowych wraz z sugerowanym harmonogramem 
pomiarów .

Możliwe jest także planowanie tras przejazdu zespołu pomiarowego . 
System generuje sugerowane trasy przejazdu zespołu z aparaturą kontrolno-



system informatyczny geoazbest…

108

pomiarową . Trasy te są wyliczane na podstawie danych dostarczonych przez 
moduł Alerty, zawierających informacje o lokalizacjach w terenie, w których 
zostały przekroczone kolejne progi ilości przetransportowanych wyrobów azbe-
stowych lub na podstawie poprzednich pomiarów stwierdzono zbliżanie się 
poziomu zanieczyszczeń go wartości granicznych dopuszczalnych przez odpo-
wiednie normy . Dodatkowo wstępne wersje tras poddawane są optymaliza-
cji, której celem jest zminimalizowanie kosztów poprzez minimalizację prze-
jechanego dystansu a więc zużycia paliwa oraz czasu .

 e. Zestawienia

Moduł Zestawienia agreguje w postaci tabelarycznej oraz wykonu-
je postać graficzną danych dotyczących:
 1 . Wyników pomiarów stężenia cząstek azbestu w okolicach dróg wykorzy-

stywanych do transportu wyrobów azbestowych .
 2 . Liczby i rozmieszczenia lokalizacji w których należy dokonać pomiarów .
 3 . Liczby i rozmieszczenia lokalizacji, w których stężenie cząstek azbestu 

mieści się w dopuszczalnych normach lub je przekracza .
 4 . Liczby wyjazdów ekipy pomiarowej, przebytym dystansie i czasie .

 F. interfejs użytkownika 
aplikacji geomonitoring

Interfejs użytkownika systemu GeoMonitoring jest zaprojekto-
wany analogicznie do pozostałych systemów realizowanych w ramach pro-
jektu tj . GeoDepozyt, GeoLogistyka . Dlatego też znalazły się w nim takie 
elementy jak: meny główne, pasek narzędziowy boczny oraz umieszczony 
na dole ekranu pasek statusu . Pasek boczny umiejscowiony został po le-
wej stronie ekranu aby w pełni wykorzystać dużą szerokość ekranu w do-
minujących obecnie monitorach tzw . wide czyli o proporcjach ekranu 16:9 
oraz maksymalnie wykorzystać wysokości ekranu przeznaczając jak naj-
większą jej część na wyświetlanie danych . Na rysunku 5 .7 przedstawio-
no wygląd ekranu systemu GeoMonitoring w trybie wyświetlania punktów 
pomiarowych .

Elementem umożliwiającym uruchamianie poszczególnych modułów 
w aplikacji są opcje w menu (rys . 5 .8) .
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rysunek 5.7. interfejs użytkownika aplikacji geomonitoring z zaznaczonymi na rysunku komen-
tarzami autorów

rysunek 5.8. menu główne aplikacji geomonitoring

 5.3. wymagania sprzętowo-systemowe

Do poprawnej pracy aplikacja GeoMonitoring wymaga zasobów 
sprzętowych i programowych . Wymagania sprzętowe i programowe dla apli-
kacji GeoMonitoring zostały przedstawione w tabeli 5 .1 i 5 .2 .

tabela 5.1. wymagania sprzętowe dla aplikacji geomonitoring

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s
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tabela 5.2. wymagania programowe dla aplikacji geomonitoring

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt
php-pdo
php-pear-*
php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x
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6. aplikacja geologistyka

 6.1. Założenia aplikacji

Prototyp GeoLogistyka to aplikacja, która wspiera informatycznie 
decydentów odpowiedzialnych za proces transportu w łańcuchach logistycz-
nych o strukturze liniowej, smukłej . Logistyka to proces organizacji usług dla 
fizycznego przepływu dóbr pomiędzy punktami węzłowymi (w ujęciu siecio-
wym) lub pomiędzy ogniwami łańcucha (w ujęciu z wyodrębnionymi ogni-
wami decyzyjnymi) wraz z przepływami płatności i stowarzyszonej informa-
cji . Główne zadania jakie ma realizować system GeoLogistyka to wsparcie in-
formatyczne dla procesów transportu wyrobów azbestowych z miejsc ich do-
tychczasowego użytkowania (PA) i magazynowania (‘TSA) do tymczasowych 
miejsc magazynowania (TSA), a także w kolejnych etapach z TSA do lokali-
zacji tymczasowego magazynowania TSA’ na terenie kopalni . Ponieważ wyro-
by azbestowe traktowane są jako odpady niebezpieczne ich transport, szcze-
gólnie po drogach publicznych, wymaga przedsięwzięcia specjalnych środków . 
Należą do nich specjalistyczne firmy transportowe posiadające uprawnienia 
i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania usługi transportu . Dodatkowo wyroby azbestowe mogą być trans-
portowane jedynie w specjalistycznych opakowaniach . Wszystkie te aspekty są 
ewidencjonowane i przetwarzane w aplikacji GeoLogistyka . 

Istotą wspomagania decydentów z wykorzystaniem aplikacji GeoLogisty-
ka jest wsparcie informatyczne w przepływie strumieni pomiędzy ogniwami 
łańcucha logistycznego . Fizyczny przepływ dóbr związany jest z następujący-
mi strumieniami (rys . 6 .1): 
 — Strumień fizyczny OZA w procesie transportowym od węzła początko-

wego (miejsca tymczasowego magazynowania ‘TSA w PA,) do węzła 
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pośredniczącego (TSA), o ile jest to ekonomicznie uzasadnione oraz od 
TSA do węzła końcowego, tj . miejsca tymczasowego magazynowania na 
terenie kopalni TSA’ mającą koncesję na składowanie odpadów niebez-
piecznych SP .

 — Strumień fizyczny przepływu dokumentacji papierowej: „karta ewidencji 
odpadu”, „karta przekazania odpadu”, sprawozdawczość (zbiorcze zesta-
wienia) . Przekazanie „karty przekazania odpadu” związane jest ze zmia-
ną posiadaczy OZA . Uprawniony podmiot transportujący wyłącznie od-
pady nie jest posiadaczem odpadów . Jednak w przypadku wytwórcy od-
padów i jednocześnie podmiotu transportującego powoduje, że podmiot 
staje się posiadaczem OZA . W całym łańcuchu logistycznym obowiązuje 
zasada posiadania i odpowiedzialności za OZA . Podmiot odpowiedzial-
ny za tymczasowe magazynowanie przejmuje obowiązki gospodarowa-
nia odpadami, włącznie z dokumentacją .

 — Strumień płatności związany z wydatkami za świadczenie usług, przez 
podmiot usuwający (demontaż, pakowanie, oznakowanie, załadunek, 
uporządkowanie miejsca PA) oraz płatność za usługę transportu i uty-
lizacji na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpa-
dów niebezpiecznych . Ze strony finansującej, płatnikami są osoby posia-
dające WZA/OZA lub płatnicy wspomagający, tj . bezpośredni lub pośred-
ni kontraktorzy, np . Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, budżetu powiatu, środki gminy, środki finansowe innych gran-
todawców .

 — Strumień materiałów opakowaniowych (palety, opakowania drewniane, 
folia zabezpieczająca, znakowanie) (strumień nieuwzględniony na rysun-
ku 6 .1) .

 — Strumień środków transportowych, narzędzi i ludzi niezbędnych do re-
alizacji usługi (strumień pojazdów transportowych do miejsc docelowych 
i zasoby ludzie nieuwzględnione na rysunku 6 .1) .
Strumień fizyczny OZA w procesie transportowym przepływa drogami 

publicznym o określonych parametrach technicznych i na określonych warun-
kach . Transport drogowy wyznaczony jest siecią dróg publicznych . Do wyzna-
czenia trasy przejazdów samochodów z OZA wykorzystano oprogramowanie 
GPS oraz skorzystano z rozwiązań map cyfrowych z możliwością przetwa-
rzania danych przestrzennych (WebGis) . Wykonany prototyp oprogramowa-
nia pod nazwą własną GeoLogistyka sugeruje wykorzystanie techniki geolo-
kacji w logistyce .
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rysunek 6.1. łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest 
w ujęciu sieciowym – główne strumienie

Obszarem funkcjonalności aplikacji GeoLogistyka jest przetwarzanie da-
nych wyłącznie związanych z fizycznym przepływem fizycznym OZA droga-
mi lądowymi, publicznymi pomiędzy miejscami tymczasowego magazynowa-
nia OZA, poszczególnych posiadaczy (rys . 6 .2) .

Aplikacja GeoLogistyka rozwiązuje problem:
 1 . Wyznaczania tras transportu drogami publicznymi . Eksploatacja dróg nie 

może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska44 . Ozna-
cza to, że z transport do składowiska musi się odbywać odpowiednimi 
pojazdami, spełniającymi kryteria obciążalności dróg i standardów jakości 
środowiska . Wyznaczenie trasy odbywa się według zdefiniowanego algo-
rytmu wyboru tras . Wyznaczenie tras obejmuje uwzględnienie węzła po-

 44 Art . 174 ust . 1 prawa ochrony środowiska „Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tram-
wajowych, lotnisk oraz portów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowi-
ska .” (Dz .U . z 2008 r . Nr 25, poz . 150, z późn . zm .) .
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średniczącego TSA, od ‘TSA do TSA oraz od TSA do TSA’ lub trasy bez-
pośrednio skierowanej do miejsca docelowego składowania (‘TSA-TSA’) .

rysunek 6.2. Fizyczny transport oZa pomiędzy posiadaczami 

 2 . Umiejscowienia przestrzennego tras transportu w siatce dróg odzwier-
ciedlonych na mapach cyfrowych Google Maps . Wizualizacja tras trans-
portowych umożliwia kontrolę i sprawdzenie poprawności przeprowa-
dzenia tras .

 3 . Wizualizację na mapach cyfrowych obciążenia transportowego poszcze-
gólnych odcinków dróg (ilość odpadów przetransportowanych daną dro-
gą wraz z chronologią tych transportów) .

 4 . Dokumentowania faktu przebiegów wraz z istotnymi parametrami wraz 
z możliwością prezentacji transportów w postaci tabelarycznej .
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 5 . Dokumentowania faktu procesu magazynowania paczek OZA w miej-
scach tymczasowego magazynowania (TSA) oraz zarządzani procesami 
magazynowania: przyjęcie paczek na stan magazynu, wydanie, magazy-
nowanie, identyfikacja paczek, inwentaryzacja, śledzenie poziomu ma-
gazynowania, wyznaczenie teoretycznej, ekonomicznej wielkości zamó-
wienia dla danego środka transportowego .  

 6 . Planowanie i optymalizacji wykorzystania pojemności miejsc TSA oraz 
dostępnych środków transportowych do przewozu OZA .

 7 . Eksportu danych w formie zestawień i raportów tabelaryczne dla umoż-
liwiania wykonania sprawozdawczości oraz graficznego przedstawienie 
danych .
Przy wyznaczaniu tras oraz miejsc TSA, algorytm wyznaczania dla do-

wolnego obszaru jest następujący:
 1 . Na podstawie danych transportowych oraz parametrów, wprowadzanych 

do modelu logistycznego do wyznaczania miejsc TSA, oblicza się teore-
tyczne miejsca tymczasowego magazynowania odpadów (TSA) . Wyzna-
czona liczba i miejsca (poszczególne odległości od PA do miejsca doce-
lowego składowania SP) nanosi się na cyfrową mapę Google Maps . Bez-
pośrednio na mapie w trybie on-line koryguje się ręcznie miejsca osta-
tecznego usytuowania tymczasowych miejsc magazynowania odpadów 
– miejsc TSA45 z uwzględnieniem prawnych warunków ograniczających . 
Po umiejscowieniu punktów TSA na cyfrowej mapie, zdefiniowany al-
gorytm aplikacji GeoLogistyka wyznacza najkrótsze drogi transportowe 
od TSA do TSA’46 . Dane GPS z dróg eksportuje się do pliku na nośniku 
pamięci w celu importu do innej specjalistycznej aplikacji47 .

 2 . W oparciu o program komputerowy pozwalający na wytyczanie trasy 
najszybszej, najkrótszej lub najtańszej z uwzględnieniem restrykcji dla 
pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktu-
alnych utrudnień w ruchu wyznacza się trasy spełniające zadane kryte-

 45 Lokalizacja miejsc TSA będzie możliwa przy drogach z dobrym dostępem i umożliwia-
jących ruch ciężkiego transportu kołowego dla pojazdów ciężarowych o ładowności do 30 ton . 
Lokalizacja TSA nie będzie możliwa na obszarach chronionych, w tym również w obszarach 
Natura 2000 .
 46 Drogi transportowe łączące miejsca TSA z TSA’ nie mogą zawierać ograniczeń dla tona-
żu pojazdów mniej niż 30 ton, również nie mogą przebiegać przez obszary chronione . Dlatego 
wyznaczenie lokalizacji punktów TSA przy drogach będzie wyłącznie na drogach wcześniej już 
wytypowanych, sprawdzonych pod względem spełniania warunków .
 47 Na stan 2013 roku, mapy cyfrowe Google Maps w najnowszej wersji nie posiadają po-
żądanej funkcjonalności, dlatego należy korzystać ze specjalistycznych aplikacji .
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ria (dane zaimportowane z Google Maps ze współrzędnymi GPS) . Wy-
znaczone trasy (numery dróg) wprowadza się z powrotem do aplika-
cji GeoLogistyka .

 3 . Aplikacja GeoLogistyka zapamiętuje drogi, którymi może odbywać się 
transport OZA z umiejscowieniem TSA (transportowanie pojazdami od-
padów do miejsc TSA lub bezpośrednio do TSA’ możliwe jest pojazda-
mi o dopuszczalnej ładowności do 5 ton, tak aby transport mógł się 
odbywać po drogach lokalnych) . Ostateczne umiejscowienie TSA musi 
uwzględniać analizę przebiegu tras dojazdowych do składowiska z ana-
lizą o największym spodziewanym natężeniu ruchu w celu ewentual-
nego zminimalizowania oddziaływania transportu na drogi lokalne (w 
zasadzie zharmonizowana z aspektami lokalnego ludzkiego życia spo-
łecznego) oraz obszary prawnie chronione (ekologicznej nieuciążliwo-
ści) lub wywołujące niekorzystne skutki dla terenów wiejskich lub miejsc 
o szczególnym znaczeniu . 

 4 . Wynikiem działania algorytmu jest usytuowanie tras oraz fizyczne ulo-
kowanie TSA w siatce dróg transportowych .
Aplikacja GeoLogistyka należy do programów umożliwiających uzyskanie 

dwóch zasadniczych efektów w sposób nie intuicyjny, względnie szybki i do-
kładny . Pierwszy efekt to planowanie i fizyczne rozlokowanie miejsc tymcza-
sowego magazynowania OZA (TSA) w cyfrowej siatce dróg na mapie cyfro-
wej, umożliwiając ograniczenie negatywnego oddziaływania środków transpor-
towych na środowisko . Transport drogowy do miejsc TSA może się odbywać 
pojazdami o dopuszczalnej ładowności do 5 ton, podczas gdy od TSA do TSA’ 
może się odbywać skumulowanym ładunkiem przy wykorzystaniu pojazdów 
ciężarowych o ładowności do 30 ton . Zmniejsza się zatem liczba przebiegów 
i tym samym wpływ negatywny oddziaływania transportu na środowisko . Jest 
to ważny efekt, który musi być brany pod uwagę przy transporcie odpadów . 
Uzyskane efekt ekologiczny to ograniczenie hałasu, zmniejszenie emisji produk-
tów spalania paliw, zmniejszenia ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami i co 
się z tym wiąże zmniejszenia śmiertelności zwierząt oraz ograniczenie efek-
tu bariery dla przemieszczających się zwierząt . Również wpływa się korzyst-
nie na bezpieczeństwo ruchu drogowego przez zmniejszenie natężenia ruchu 
na drogach i obniżenia stopnia prawdopodobieństwa kolizji z innymi uczest-
nikami ruchu, np . ciągnikami rolniczymi, rowerami i innymi samochodami .

Drugi efekt zastosowania aplikacji jest związany z TSA i z obniżeniem 
kosztów funkcjonowania łańcucha a tym samym całego przedsięwzięcia przez 
zastosowanie pojazdów o dużej ładowności, co powoduje obniżenie jednost-
kowego koszt przewozu OZA .
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Aplikacja GeoLogistyka umożliwia decydentowi przekazanie informacji, 
na podstawie których można dokonać wyboru wariantu z uwzględnieniem 
rzeczywistych warunków . Interesariuszami aplikacji są osoby odpowiedzialne 
za transport OZA i pracownicy podmiotu koordynującego odpowiedzialni za 
ochronę środowiska .

 6.2. realizacja praktyczna 

 a. geologistyka jako system webgis 
wykorzystujący mapę warstwową

Aplikacja GeoLogistyka jest systemem oprogramowania typu We-
bGIS . Dostęp do gromadzonych w nim danych realizowany jest poprzez prze-
glądarkę WWW, a jako medium transmisyjne wykorzystane są łącza interne-
towe . Na mapie dostarczonej przez zewnętrzny system GIS nanoszone są in-
formacje z bazy danych aplikacji GeoLogistyka . Całość informacji jest wyświe-
tlana w oknie przeglądarki WWW użytkownika . Ponieważ aplikacja nie wy-
maga instalacji oprogramowania po stronie klienta, cała obróbka danych od-
bywa się po stronie serwerów a urządzenie końcowe służy jedynie do inte-
rakcji z użytkownikiem . Mogą być wykorzystane do tego celu dowolne urzą-
dzenia teleinformatyczne: komputery stacjonarne, notebooki, netbooki, table-
ty, smartfony i inne, które są w stanie realizować połączenie z siecią Inter-
net oraz mają możliwość uruchomienia przeglądarki WWW . Do prezentacji 
danych wykorzystywana jest idea mapy warstwowej podobnie jak w innych 
systemach: GeoAnkieter, GeoDepozyt, GeoMonitoring .

 b. baza danych

Podstawową funkcją aplikacji GeoLogistyka jest gromadzenie, agre-
gacja i analiza danych, dotyczących przekazania i transportu wyrobów azbe-
stowych od użytkowników lub „dzikich wysypisk” do tymczasowych miejsc 
magazynowania OZA (TSA) i dalej do miejsc ich docelowego składowania 
w składowiskach podziemnych oraz ewidencja obciążenia transportem OZA 
poszczególnych dróg . Aplikacja GeoLogistyka posiada własna bazę, w któ-
rej przechowuje dane specyficzne dla siebie np . ewidencje transportów, trasy 
transportu, obciążenie dróg lub stopień wykorzystania poszczególnych TSA . 
Korzysta także z innych baz danych, np . z bazy systemu GeoDepozyt pobie-
rane są dane zewidencjonowanych punktów azbestowych oraz niektóre słow-
niki: gmin, powiatów, województw, rodzajów odpadów azbestowych, tymcza-
sowych składowisk (TSA) oraz inne dane .
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 c. ewidencja transportów wyrobów azbestowych

Podstawową funkcją modułu jest prezentacja tras przejazdu pojaz-
dów z wyrobami azbestowymi w postaci tabelarycznej, zawierająca podsta-
wowe informacje: miejsce pochodzenia wyrobów azbestowych, miejsce doce-
lowe dla wyrobów transportu, podmiot realizujący transport .

Aby ułatwić wyszukiwanie i przeglądanie danych istnieje możliwość fil-
trowania prezentowanej listy:
 1 . Ze względu na położenie miejsca źródłowego: gmina, powiat, wojewódz-

two .
 2 . Ze względu na miejsce docelowe .
 3 . Ze względu na firmę transportową .

Rysunek 6 .3 przedstawia przykładowa listę transportów wyrobów azbe-
stowych . Pokazany jest również sposób obrazowania źródła danych punktu 
azbestowego: GeoDepozytu lub ręczna edycja .

rysunek 6.3. lista transportów wyrobów azbestowych

Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może przejść do try-
bu dopisywania danych bądź podglądania szczegółów lub edycji . Wszystkie 
te w/w operacje odbywają się na jednym formularzu . Dla ułatwienia obsłu-
gi wprowadzono mechanizm zakładek pozwalający podzielić tematycznie wy-
świetlane lub edytowane dane . Wygląd formularza edycji transportu pokaza-
ny jest na rysunku 6 .4 .

Jeśli dane punktu azbestowego nie zostały wcześnie zewidencjono-
wane w aplikacji GeoDepozyt możliwe jest ich wprowadzenie bezpośred-
nio do aplikacji GeoLogistyka . Są to informacje takie jak: dane właściciela 
czyli osoby przekazującej odpad azbestowy do tymczasowego magazynowa-
nia, dane adresowe i współrzędne punktu gdzie zlokalizowany jest azbest, 
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rodzaj wyrobu azbestowego, szacowana jego ilość, miejsce docelowe trans-
portu: dane TSA lub składowiska podziemnego, dane firmy transportującej . 
Jeśli dane punktu azbestowego są wprowadzane ręcznie i brak jest współ-
rzędnych geograficznych, można skorzystać z funkcji geokodowania, któ-
ra na podstawie adresu określi współrzędne miejsca (rysunek 6 .4 ikona 
kuli ziemskiej) .

rysunek 6.4. Formularz zlecenia transportu w trybie edycji

rysunek 6.5. Formularz zlecenia transportu i pobranie danych z aplikacji geodepozyt



system informatyczny geoazbest…

120

W przypadku gdy dane punktu azbestowego są zewidencjonowane 
w aplikacji GeoDepozyt możliwe jest ich pobranie . Można to zrealizować prze-
chodząc do zakładki GeoDepozyt na formularzy edycji transportu, co zostało 
pokazane na rysunku 6 .5 . Wskazanie punktu azbestowego i naciśnięcie iko-
ny strzałki ¬, co spowoduje przeniesienie niezbędnych danych z bazy Geo-
Depozyt do formularza w aplikacji GeoLogistyka . Przed zapisaniem danych 
do bazy możliwa jest ich korekta lub aktualizacja .

Jeśli na formularzu są określone współrzędne geograficzne punktu azbe-
stowego oraz wybrane jest miejsce docelowe transportu (TSA lub składowi-
sko podziemne) w zakładce Trasa system zaproponuje trasę przejazdu (rys . 
6 .6) . Trasa ta może być modyfikowana przez użytkownika poprzez przecią-
gnięcie jej kursorem myszki po mapie . Po zaakceptowaniu trasa zapisywana 
jest w bazie danych jako sekwencja odcinków między charakterystycznymi 
punktami w terenie np . skrzyżowania, połączenia z inną drogą .

rysunek 6.6. Formularz zlecenia transportu przez wygenerowanie trasy

 d. ewidencja obciążenia azbestem odcinków dróg

Poszczególne trasy pamiętane są w aplikacji jako sekwencje od-
cinków dróg . Dzięki temu, że poszczególne transporty mają określoną tra-
sę a więc listę odcinków, możliwe jest wyznaczenie transportów z dowolne-
go punktu startowego do dowolnego punktu docelowego, odbywających się 
z wykorzystaniem danego odcinka . Aplikacja może określić zarówno sumarycz-
ną ilość wyrobów przewiezionych dany odcinkiem jak i chronologiczną listę 
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poszczególnych przewozów . Dane w takiej formie są wykorzystywane przez 
aplikację do określania gdzie należy dokonać pomiarów . Dane mogą być pre-
zentowane w postaci tabelarycznej lub dla lepszego zobrazowania graficznie 
na mapie . Poszczególne odcinki dróg są wykreślone na mapie przy pomocy 
linii o różnej grubości zależnie od ilości odpadów azbestowych jaka nimi zo-
stała przetransportowano . Zostało to pokazane na rysunku 6 .7 .

rysunek 6.7. prezentacja obciążenia dróg na mapie przejazdami transportu oZa

 e. wykorzystanie magazynu tymczasowego składowania

Moduł Wykorzystanie TSA ewidencjonuje i przetwarza dane o:
 1 . Przepływie odpadów azbestowych przez miejsce tymczasowego magazy-

nowania odpadów (TSA) poprzez ewidencjonowane wszystkich dostaw 
oraz odbiorów odpadów azbestowych .

 2 . Ilości odpadów aktualnie magazynowanych .
 3 . Na podstawie zewidencjonowanych dostaw oraz odbiorów odpadów 

azbestowych możliwe jest określenie magazynowanej ilości odpadów 
a tym samym stopnia zapełnienia miejsca TSA . Aplikacja umożliwia 
określenie stanu zapełnienia na dowolny moment nie tylko na chwilę 
obecną . Ta funkcja umożliwia zobrazowanie zmian stopnia wykorzysta-
nia magazynu TSA w czasie .

 4 . Tempie zapełniania TSA .
 5 . Na podstawie wielkości strumieni odpadów azbestowych wpływających 

i wypływających do aplikacji, określa czy stopień zapełnienia magazynu 
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TSA maleje czy wzrasta . Jeśli strumień odpadów azbestowych wpływa-
jący jest większy od wypływającego to na podstawie aktualnego stop-
nia zapełnienia TSA, szybkości dostarczanie i ekspediowania wyrobów 
możliwe jest określenie horyzontu czasowego zapełniania TSA i podjęcie 
wcześniej odpowiednich działań . Do symulacji może być wzięta szybkość 
dostarczania i odbierania wyrobów zarówno długookresowa jak i krót-
kookresowa tzn ., od podanej przez użytkownika daty . Pozwala to wyeli-
minować niedokładność obliczeń spowodowaną okresowymi fluktuacja-
mi strumieni wyrobów azbestowych .

 6 . (Opcja) Ilości dostępnych opakowań poprzez prowadzenie ewidencji ma-
teriałów opakowaniowych odpadów . Jak w punkcie poprzednim, na pod-
stawie szybkości dostarczania odpadów na TSA (długoterminowej oraz 
krótkoterminowej), aplikacja szacuje czas na jaki wystarczy zgromadzo-
ny zapas i sygnalizuje użytkownikowi konieczność podjęcia odpowied-
nich kroków .

 F. Zestawienia

Moduł Zestawienia agreguje w postaci tabelaryczne oraz w obra-
zuje w postaci graficznej dane dotyczące:
 1 . Ilości wyrobów azbestowych przetransportowanych z wybranego obsza-

ru: gmina, powiat, województwo .
 2 . Ilości wyrobów azbestowych jakie zostały dostarczone, odebrane oraz 

jakie aktualnie się znajdują w poszczególnych TSA .
 3 . Ilości wyrobów przetransportowanych przez poszczególne firmy trans-

portowe .
 4 . Ilości wyrobów transportowanych poszczególnymi odcinkami dróg .

 g. interfejs użytkownika aplikacji geologistyka

Interfejs użytkownika systemu GeoLogistyka jest zaprojektowany 
analogicznie do aplikacji GeoDepozyt . Dlatego też znalazły się w nim takie 
elementy jak: meny główne, pasek narzędziowy boczny oraz umieszczony na 
dole ekranu pasek statusu . Pasek boczny umiejscowiony został po lewej stro-
nie ekranu aby w pełni wykorzystać dużą szerokość ekranu w dominujących 
obecnie monitorach tzw . wide czyli o proporcjach ekranu 16:9 oraz maksy-
malnie wykorzystać wysokości ekranu przeznaczając jak największą jej część 
na wyświetlanie danych . Wygląd interfejsu użytkownika aplikacji GeoLogisty-
ka został przedstawiony na rysunku 6 .8 .
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rysunek 6.8. wygląd interfejsu użytkownika aplikacji geologistyka

Menu główne pokazane na rysunku 6 .9 umożliwia dostęp do poszcze-
gólnych modułów aplikacji .

rysunek 6.9. menu główne aplikacji geologistyka
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 i. elektroniczna wersja karty ewidencji odpadu

Pod adresem http://www .usuwanieazbestu .eu/formularze/?co=1 
specjalnie dla celów projektu stworzono elektroniczną wersję karty ewidencji 
odpadu (rys . 6 .10) . W formularzu zaimplementowano aktualny katalog od-
padów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2011 r .48 . Listę odpadów niebezpiecznych, ustala się poprzez oznakowanie od-
padów niebezpiecznych w katalogu indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” 
przy kodzie rodzaju odpadów) .

 Dodatkowo włączono aktywną pomoc w postaci oznaczonych kolorem 
czerwonym odnośników . Wskazanie myszą odnośnika powoduje wyświetlenie 
objaśnień w formie pomocy kontekstowej do formularza zgodnie z wzorem 
karty ewidencji odpadu (rys . 6 .10) .

rysunek 6.10. Formularz karty ewidencji odpadu

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól formularza (rys . 6 .11) oraz 
użyciu przycisku drukuj tworzony jest dokument typu PDF (rys . 6 .12) . Doku-
ment ten można wydrukować bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub pobrać 

 48 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r . w sprawie katalogu od-
padów, na podstawie art . 4 ust . 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . o odpadach, Dz .U . 
Nr 62, poz . 628) (Dz .U . Nr 112, poz . 1206) .
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na komputer archiwizując go w formie elektronicznej . Do obsługi karty ewiden-
cji odpadu w tym formacie potrzebny jest dowolny czytnik dokumentów PDF .

rysunek 6.11. listwa rozwijana jako słownik w formularz karty ewidencji odpadu

rysunek 6.12. wydruk w formacie pdF karty ewidencji odpadu
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 6.3. wymagania sprzętowo-systemowe

Do poprawnej pracy aplikacja GeoLogistyka wymaga zasobów 
sprzętowych i programowych . Wymagania sprzętowe i programowe dla apli-
kacji GeoLogistyka zostały przedstawione w tabeli 6 .1 i 6 .2 .

tabela 6.1. wymagania sprzętowe dla aplikacji geologistyka

Lp. Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

1 Procesor serwerowy 1 x 2 rdzenie 2 x 4 rdzenie

2 Pamięć RAM 4GB 8GB lub więcej

3 Pamięć masowa HDD 
(system operacyjny + oprogramowanie) 80GB SAS 2x146GB SAS w trybie 

RAID-1

4 Interfejs sieciowy Ethernet 100MB/s 1GB/s

tabela 6.2. wymagania programowe dla aplikacji geologistyka

Lp. Nazwa Typ Wersja minimalna

1 System operacyjny (SO) Linux (CentOS 64b) 6.0 lub nowsza

2 Zapora sieciowa iptables Odpowiednia do wersji SO

3 Serwer WWW Apache 2.2.x

4 Interpreter języka PHP PHP 5.3.x

5 Dodatkowe moduły PHP

php-gd
php-mbstring
php-mcrypt

php-pdo
php-pear-*

php-xml

Odpowiednia do wersji PHP

6 Serwer bazy danych MySQL 5.1.x
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7. weryfikacja i walidacja sig

 7.1. Założenia oceny jakości produktu programowego

Wytworzone prototypy oprogramowania przez Wykonawcę w ra-
mach projektu portfela SIG „Projekt budowy prototypowego SIG” są wynikiem 
procesu wytwórczego w cyklu budowy oprogramowania SIG . Wykonawcy do-
konali szereg działań zmierzających do wytworzenia produktu programowe-
go zgodnie z jego założeniami, a więc posiadającymi m .in . atrybuty jakościo-
we oprogramowania .

Podstawowym wyznacznikiem profesjonalnej aplikacji jest posiadanie klu-
czowych atrybutów jakościowych oprogramowania realizowanych w zakresie 
inżynierii oprogramowania . Jakość produktu programowego jest zespołem atry-
butów jakościowych określonych wg kryteriów w cyklu życia oprogramowania .

Ogólnie, można wyróżnić trzy etapy oceny jakości:
 1 . Ocena jakości procesu produkcji oprogramowania: a) ocena jakościo-

wa przedprodukcyjna, np . ocena projektu oprogramowania, b) w trak-
cie produkcji, np . ocena modeli procesów produkcji, wewnątrzproceso-
we metryki testów oprogramowania, c) ocena procesów usprawniania 
procesu produkcji oprogramowania, np . pomiary dojrzałości procesów, 
d) ocena procesów poprodukcyjnych, np . ocena serwisowania oprogra-
mowania . Ocena dotyczy procesu wytwórczego oprogramowania .

 2 . Ocena jakości produktu programowego, który jest wynikiem procesu pro-
dukcji oprogramowania: a) ocena wewnętrznych atrybutów jakości pro-
duktu programowego . Atrybuty wewnętrzne dotyczą cech produktu wi-
dzianych od strony struktury oprogramowania z dostępnością do kodu 
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źródłowego, np . testowanie wg „przezroczystości” lub „białej” skrzyn-
ki, b) ocena zewnętrznych atrybutów jakości produktu programowego . 
Atrybuty zewnętrzne obejmują ocenę wejść i wyjść produktu bez zna-
jomości struktury i wewnętrznego oprogramowania, np . testowanie wg 
„czarnej” skrzynki . Ocena produktu dotyczy gotowego wytworzonego 
produktu oprogramowania .

 3 . Ocena jakości produktu programowego w kontekście jego użycia przez 
użytkownika w jego środowisku jego działania .
Z punktu widzenia wykorzystania oprogramowania SIG u Zamawiają-

cego należy oceniać produkt programowy w postaci efektów użytkowania 
w kontekście użycia49 .

W cyklu budowy oprogramowania, Wykonawcy w procesie prototypo-
wania SIG, skoncentrowali się na atrybutach jakości produktu (atrybutów ze-
wnętrznych i wewnętrznych jakości), które mogą zostać przeniesione w atry-
buty jakościowe użytkowania produktu programowego w kontekście jego uży-
cia . Kierowali się zaleceniami W3C50 i IETF (Internet Engineering Task Force)51 
w procesie budowy produktu programowego oraz jakości oprogramowania .

W obszarze tematycznym, przy tworzeniu oprogramowania SIG kiero-
wano się dokumentami:
 1 . Standardami zawartymi w dokumentach RFC (Requests For Comments) 

wydawanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF) . 
 2 . Standardami konsorcjum W3C publikowane w postaci W3C Recommen-

dation (REC), w tym standardy określające dostępność zawartości dla 

 49 Kontekst użycia został opisany w rozdziale „2.5.4. Weryfikacja i walidacja potrzeb inte-
resariuszy SIG” w monografii: Wit B ., Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia opro-
gramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, 
t . III, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 .
 50 Misją W3C jest „doprowadzenie sieci WWW do jego pełnego potencjału poprzez tworzenie 
protokołów i wytycznych, które zapewnią długotrwały rozwój sieci Web” (http://WWW .w3c .org) . 
Realizacja misji konsorcjum W3C wyraża się w trzech działaniach: 1) stworzenie sieci dla wszyst-
kich „Web for All” (poprzez inicjatywy: Web Accessibility Initiative, Internationalization, Mobile 
Web for Social Development), 2) sieć na wszystkich urządzeniach „Web on Everything” (poprzez 
inicjatywy: Web of Devices, Mobile Web Initiative, Browsers i Other Agents), 3) Budowy zaufania 
do sieci „Web of trust” (poprzez inicjatywy: Semantic Web, XML security, Web of Services Securi-
ty, Privacy) . Dodatkowo w roku 2012 została podpisana umowa w ramach stosowań otwartych 
standardów w sieci WWW „Open Standars” (http://www .w3c .org) .
 51 Misją IETF jest „wytwarzania wysokiej jakości, istotnych inżynieryjnie dokumentów, któ-
re wywierają wpływ na ludzi w zakresie projektowania, wykorzystania i zarządzania Internetem 
w taki sposób, aby Internet pracował lepiej. Dokumenty zawierają standardy protokołów, opis naj-
lepszych dobrych praktyk i dokumenty informacyjne różnego rodzaju” (RFC3935) .
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użytkowników niepełnosprawnych WAI (Web Accessibility Initiative), stan-
dardy amerykańskie Section 508, standardy brytyjskie (British Standards 
Institute BS7000 Part 6, “Guide to Managing Inclusive Design”) . W przy-
padku dostępności zawartości to zalecenia (accessibility guidelines): 

 — ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępno-
ści dotyczące narzędzi do tworzenia stron WWW;

 — WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące 
dostępności zawartości serwisów;

 — UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności 
narzędzi wspomagających użytkowników;

 — WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Application) – zalecenia dostępno-
ści dla technologii AJAX i powiązanych technologii;

 — Techniczne specyfikacje: HTML, XML, CSS, SVG, SMIL i inne .
W zakresie jakości oprogramowania przeznaczonego do sieci WWW Wy-

konawcy wykorzystali ogólnodostępne narzędzia wypracowane przez grupę 
Quality Assurance (QA W3C)52 i obecnie kontynuowaną działalność komercyj-
ną w ramach programu W3C Validator Suite53 . Według zaleceń konsorcjum 
W3C Wykonawcy dokonali walidacji SIG dostępnymi walidatorami: Markup 
Validator (http://validator .w3c .org), CSS Validator (http://jigsaw .w3c .org), Link 
Checker (http:// validator .w3c .org/checklink) .

Pozytywny proces walidacji oznacza, że serwis/aplikacja spełnia cechy 
interoperacyjności oraz dostępności (Web accessibility) . Serwis dostępny to ser-
wis WWW, który umożliwia dla różnych grup odbiorców, odbiór jej zawarto-
ści . W przypadku ludzi, jest to taki serwis WWW w którym prezentacja za-
wartości pozwala różnym użytkownikom na jego odbiór i skorzystania z jego 
zawartości . W przypadku różnych aplikacji, dostępność oznacza możliwość po-
zyskania całości, części lub obiektu, np . roboty wyszukiwarek internetowych54 . 
Stosowanie się do standardów sieciowych pozwala na:
 — Osiągnięcie największych korzyści dla użytkowników SIG .
 — Zapewnienie jak najdłuższej „żywotności” dokumentów sieciowych .
 — Poprawne funkcjonowanie w obliczu rozwoju czytników treści (przeglą-

darek) i pojawiania się na rynku nowych urządzeń .

 52 Po mimo zamknięcia grupy w 2007 roku, narzędzia walidacyjne są jeszcze dostępne 
w ramach konsorcjum W3C .
 53 Wprowadzone narzędzie walidacyjne w technologii SaaS dokonuje oceny stron w ramach 
4 pakietów kredytowych . Najtańszy pakiet (Tiny pac) kosztuje 19 Euro (bez VAT) za 200 punktów 
kredytowych, najdroższy pakiet (Large pack) wyceniony został na 199 Euro (bez VAT) za 20000 pkt .
 54 Ograniczenia dostępności do zawartości serwisu przez różnego rodzaju oprogramowania 
może być regulowany za pomocą instrukcji SRE (standard for robot exclusion) .
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Standardy obejmują zarówno technologie znajdujące się po stronie ser-
wera jak i klienta w architekturze klient-serwer .

Przedmiotem działań w niniejszym podrozdziale jest sprawdzenie wyko-
rzystania zaleceń organizacji W3C i IETF w zakresie stosowania standardów 
języka znaczników z grupy języków zaliczanych do HTML, pod względem 
składni języka, prezentacji (CSS) i poprawności realizacji hiperłączy (linków) .

 7.2. walidacja i weryfikacja kodu źródłowego 
oprogramowania sig

Konsorcjum W3C poprzez ustanawianie standardów promuje po-
prawność wykonania serwisów i wykorzystania języków programowania po-
wstałych na bazie HTML oraz technologii stowarzyszonych . Wiele serwisów 
w sieci WWW, mimo, że w przeglądarkach internetowych są wyświetlane, to 
jednak, nie są poprawnie zakodowane pod względem poprawności składnio-
wej kodu źródłowego . Na przykład, polska strona popularnej wyszukiwarki 
Google zawiera błędy składniowe (rys . 7 .1) .

rysunek 7.1. walidacja popularnej w polsce wyszukiwarki google 

Mimo, że firma Google należy do organizacji W3C wiele jej serwisów 
jest walidowanych z wynikiem negatywnym . Nie oznacza to wcale, że użyt-
kownik serwisów nie może się z nimi zapoznać, gdyż przeglądarki interneto-
we posiadają bardzo złożone algorytmy interpretacji znaczników HTML . Sy-
tuacja taka jest możliwa, ponieważ W3C wyznacza standardy, jednak prze-
strzeganie ich nie jest obowiązkowe oraz najczęściej błędy nie są wyświetla-
ne w przeglądarkach . Jednak w przypadku korzystania z serwisu interneto-
wego przez osoby z dysfunkcjami, np . wzroku, i korzystania z nich z różnych 
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narzędzi, może wystąpić sytuacja, w którym serwis ten nie będzie poprawnie 
mógł zostać wykorzystany przez osoby niepełnosprawne .

W przypadku oprogramowania SIG, Wykonawcy dostosowali się do zale-
ceń organizacji W3C i IETF . W tym celu wykorzystali ogólnodostępne narzędzia 
walidacyjne do sprawdzenia poprawności kodu źródłowego serwisów i aplikacji .

Dla poprawnej walidacji serwisów konieczna jest dostępność wszystkich 
podstron serwisu do testowania przez walidator . Jest to szczególnie istotne 
w sytuacji, kiedy dostęp do niektórych części serwisu chroniony jest hasłem . 
Ponieważ serwisy i aplikacje są spersonalizowane, stworzono procedury na 
etapie środowiska Wykonawcy, które po wykryciu walidatora W3C umożli-
wiają pełną walidację wszystkich podstron .

Zaletą narzędzi walidacyjnych wykorzystywanych ze strony konsorcjum 
W3C jest to, że w przypadku pozytywnej weryfikacji, podany jest gotowy kod 
HTML, który można umieścić na swojej stronie . Odpowiedni znaczek graficzny 
(ikona) dla odpowiedniej technologii informuje użytkownika o stworzeniu stro-
ny zgodnej ze standardami . Użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawno-
ści walidacji, gdyż znaczek graficzny powinien być hiperłączem do walidatora . 
Lista dostępnych ikonek walidacji W3C zostały przedstawione na rysunku 7 .2 .

rysunek 7.2. lista znaczków graficznych walidacji w3
Źródło: Quality assurance (http://www.w3.org/Qa/tools/icons, 26.05.2012 r.)



system informatyczny geoazbest…

132

W przypadku poprawnej walidacji SIG, każda strona została oznaczona 
ikonami z linkami do narzędzia walidacyjnego rys . 7 .3 .

rysunek 7.3. wybrane serwisy i aplikacje pozytywnie zweryfikowane przez walidatory w3c (znacz-
ki graficzne w stopce serwisu)

 a. walidacja sig 
narzędziem markup Validator

Do sprawdzenia poprawności kody źródłowego w zakresie znacz-
ników języka HTML wykorzystano Markup Validator . Przeprowadzono walida-
cję oprogramowania SIG pod kontem zgodności ze standardem HTML otrzy-
mując potwierdzenie pełnej zgodności . Przykładowe wyniki walidacji zostały 
przedstawione na rysunkach 7 .4–7 .7 .



7. weryfikacja i walidacja sig

133

rysunek 7.4. wyniki walidacji na zgodność ze standardem html dla strony głównej oraz przy-
kładowych podstron serwisu geoankieta
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rysunek 7.5. wyniki walidacji na zgodność ze standardem html dla aplikacji geodepozyt

rysunek 7.6. wyniki walidacji na zgodność ze standardem html dla aplikacji geologistyka
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rysunek 7.7. wyniki walidacji na zgodność ze standardem html dla aplikacji geomonitoring

 b. walidacja sig 
narzędziem css Validator

Jedną z wad języka HTML była zbyt duża ilość umieszczonych 
znaczników w stosunku do treści dokumentu . Chcąc określić atrybuty tekstu 
strony trzeba było za każdym razem umieszczać te same znaczniki w różnych 
miejscach, przez co kod wydłużał się, robił się nieczytelny, strona dłużej wczy-
tywała się do przeglądarki, a proces tworzenia strony stawał się czasochłon-
ny . Również poważnym ograniczeniem języka HTML była skromność definio-
wania stylu w wyglądzie strony . Rozwiązaniem powyższych problemów za-
jęło się konsorcjum W3C i w 1995 roku opracowało kaskadowe arkusze sty-
lów CSS (Cascading Style Sheets) . CSS jest prostym mechanizmem dodawa-
nia styli, np . czcionki, koloru, wyrównania .

Style można umieszczać w Web dokumentach na trzy sposoby: 
 1 . Osadzone arkusze stylów (wstawiając definicję stylów do sekcji Head) .
 2 . Style lokalne (definiując style bezpośrednio w pojedynczym znaczniku 

lub wykorzystując znaczniki Span i Div) .
 3 . Zewnętrzne arkusze stylów (umieszczając arkusz stylów w odrębnym 

pliku na serwerze lub importując arkusz stylów z innego serwera) .
Ze względu na duże możliwości osadzania i zagnieżdżania styli CSS, 

istnieje potencjalna możliwość niepoprawnego wykonania kodu CSS . Dlate-
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go do sprawdzenia poprawności styli CSS wykorzystuje się narzędzia walida-
cyjne (CSS Validator) .

Przykładowe wyniki walidacji przedstawiono na rysunkach 7 .8–7 .11 . 
Przeprowadzone testy, w ostateczności potwierdziły wynik pozytywny potwier-
dzający pełną zgodność ze standardem CSS w wersji 3 . 

rysunek 7.8. wyniki walidacji na zgodność ze standardem css dla aplikacji geoankieter

W przypadku aplikacji GeoDepozyt, GeoLogistyka, GeoMonitoring spraw-
dzono jedynie stronę główną aplikacji, gdyż wszystkie aplikację korzystają 
z jednego zestawu arkuszy stylów . Wygląd ekranu z rezultatami walidacji 
przedstawiono odpowiednio na rysunkach 7 .9 – 7 .11 .
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rysunek 7.9. wyniki walidacji zgodności kodu ze standardem css dla aplikacji geodepozyt

rysunek 7.10. wyniki walidacji na zgodność ze standardem css dla aplikacji geologistyka

rysunek 7.11. wyniki walidacji na zgodność ze standardem css dla aplikacji geomonitoring

Widoczne dwa ostrzeżenia na rysunkach 7 .9 – 7 .11 pochodzą od ze-
wnętrznych plików zawierających biblioteki JavaScript używanych przez sys-
tem GeoDepozyt, a służących rozszerzeniu możliwości interfejsu użytkowni-
ka przeglądarki WWW .

 7.3. pilotażowe wdrożenie aplikacji geoankieter

Na przełomie września i października 2012 r . przeprowadzono test 
oprogramowania przy pomocy niezwiązanych z projektem osób – wolontariu-
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szy . Celem zadania było przetestowanie w rzeczywistych warunkach działania 
aplikacji GeoAnkieter na przy rzeczywistych danych oraz sprawdzenie jego 
współpracy z systemem GeoDepozyt i z innymi aplikacjami . W tym celu prze-
prowadzono w terenie identyfikację wyrobów zawierających azbest z użyciem 
sprzętu przewidzianego do tego celu w założeniach projektu to jest: przeno-
śnych komputerów i aparatów fotograficznych z odbiornikami GPS . W tym 
celu zostały zorganizowane cztery dwuosobowe grupy ankieterów . Każdy z ze-
społów został wyposażony w zestaw niezbędnego sprzętu oraz dodatkowo an-
kiety w wersji wydrukowanej . 

W skład zestawu wchodziły:
 — komputer klasy netbook (Samsung typ: NF310 2 szt . i Asus typ: N550 

2 szt .) o parametrach:
	 •	 Procesor	 Intel	 Atom	 1,5GHz;
	 •	 1GB	 RAM;
	 •	 250	 GB	 HDD;
	 •	 ekran	 LCD	 10”;
	 •	 system	 MS	 Windows	 7	 Starter;
	 •	 oprogramowanie	 GeoAnkieter;
	 •	 pakiet	 oprogramowania	 niezbędnego	 do	 działania	 systemu	 Geo-

Ankieter (serwer WWW z interpreterem PHP, serwer bazy danych 
MySQL);

 — Cyfrowy aparat fotograficzny z wbudowanym modułem umożliwiającym 
zapisywanie danych geolokalizacyjnych wykonanych zdjęć oraz powięk-
szenie optyczne 10x (Sony typ: DSC-HX5V 2 szt . i Samsung typ: WB650 
2 szt .) o parametrach:

	 •	 typ	 i	 wielkość	 matrycy:	 1½”	 CMOS	 –	 Sony	 oraz	 1½”	 CCD	 –	 Sam-
sung;

	 •	 liczba	 pikseli:	 10,2	 mln	 –	 Sony	 oraz	 12	 mln	 –	 Samsung;
	 •	 rozdzielczość	 zdjęć:	 3648x2736	 –	 Sony	 oraz	 4000x3000	 –	 Samsung;
	 •	 wewnętrzny	 odbiornik	 GPS	 z	 funkcją	 zapisu	 współrzędnych	 geogra-

ficznych w formacie EXIFF w plikach zdjęć;
 — Torba wielokomorowa 2 szt . i plecak 2 szt ., przeznaczone do przeno-

szenia komputera 10”, aparatu fotograficznego i osprzętu;
 — System łączności z osobą koordynującą – telefon komórkowy .

Do wyposażenia dodatkowego Ankietera należy:
 — Dodatkowa karta pamięci, np . 16GB typu SDHC 233x Class 10 .
 — Data Logger (GPS Tracker) (odbiornik GPS rejestrujący w swojej pamię-

ci trasę przebytą) o następującej charakterystyce: GPS min 20 kanałów, 
automatyczny zapis przebiegu trasy, kabel USB do transmisji danych, ba-
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teria li-ion . Rejestrator trasy został wykorzystany na wypadek nieprawi-
dłowego zapisu pozycji w plikach zdjęć przez aparat fotograficzny, po-
zwalający odtworzyć położenie poszczególnych miejsc gdzie wykonywa-
ne były zdjęcia .

 — Przetwornica DC/AC 12V na 230V z wtykiem „samochodowym” i złą-
czem USB, umożliwiająca naładowanie akumulatorów urządzeń elektro-
nicznych z zapalniczki samochodu, w przypadku długiej pracy w tere-
nie oraz wielu ankieterów .

 — GPS, przenośny system nawigacyjny System nawigacyjny o parametrach 
technicznych:

	 •	 procesor	o	częstotliwości	468MHz,	interfejs	komunikacyjny	Bluetooth;
	 •	 pamięć	 RAM	 128MB,	 pamięć	 wew.	 Flash	 min	 2GB,	 wbudowany	 mo-

duł GPS;
	 •	 wyświetlacz	 dotykowy	 TFT-LCD	 o	 przekątnej	 7”	 800	 x	 480;
	 •	 obsługa	systemu	w	języku	polskim,	wbudowany	głośnik,	karta	pamię-

ci 2GB;
 — zainstalowane oprogramowanie nawigacyjne wraz z aktualną mapą 

Polski . Urządzenie niezbędne dla orientacji się ankieterów w terenie i 
w celu odczytania tras ankieterów .

 — przenośna pamięć masowa o pojemności 128GB, w przypadku niewy-
starczającej pamięci komputera .
Na rysunku 7 .12 przedstawiono przykład zestawu zespołu ankietera 

(komputer netbook, przetwornica 12V/230Vm rejestrator trasy GPS, nawiga-
cja GPS, cyfrowy aparat fotograficzny z odbiornikiem GPS oraz dodatkowo 
ankieta badawcza) .

Zadaniem każdego z zespołów ankieterów było odwiedzenia przynaj-
mniej kilkudziesięciu posesji/działek w celu pozyskania informacji metodą wy-
wiadu (w tym, przeprowadzenie ankiety w wersji papierowej55) z właścicie-
lami lub użytkownikami oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej napo-
tkanych wyrobów azbestowych . Dodatkowo były gromadzone dane na temat 
rodzaju wyrobów azbestowych a także szacowana ilość tych wyrobów oraz 
ocena ich stanu . Wszystkie zgromadzone dane zostały wprowadzone do bazy 
danych systemu GeoAnkieter (rys . 7 .13) a następnie przesłane do systemu 
GeoDepozyt .

 55 Ankieta została wykonana dodatkowo w ramach zadania pierwszego projektu roz-
wojowego: „1. Studium skutecznych form dotarcia i aktywizacji mieszkańców regionu Polski
wschodniej”.
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rysunek 7.12. Zdjęcie zestawu sprzętu przedstawiające podstawowe elementy wyposażenia 
ankietera

rysunek 7.13. Zdjęcie ekranu netbooka ankietera z uruchomionym systemem geoankieter



7. weryfikacja i walidacja sig

141

Trasa ankieterów została wytyczona przez miejscowości: Nadrybie Uka-
zowe, Nadrybie Wieś, Kaniwola w gminie Puchaczów w powiecie łęczyńskim 
w województwie lubelskim . Zgodnie z założeniami przeprowadzano wywiady 
z mieszkańcami, właścicielami lub użytkownikami posesji, oczywiście z tymi, 
którzy wyrazili na to zgodę . Pozwoliło to zgromadzić informacje adresowe 
działek oraz ich właścicieli . Na każdej działce zinwentaryzowano budynki oraz 
inne punkty zawierające wyroby azbestowe np . tymczasowe magazynowanie . 
Wszystkie lokalizacje WZA wprowadzono do bazy danych systemu GeoAnkie-
ter . Na podstawie danych z wywiadu oraz obserwacji własnych ankieterów, 
dokonano także oszacowania ilości wyrobów azbestowych oraz zaklasyfikowa-
no je do odpowiedniego rodzaju . Na bieżąco dokonywano także oceny stanu 
technicznego wyrobów (np . pokruszony, połamany) . Wykonano dokumentację 
fotograficzną zawierająca najczęściej od jednego do czterech zdjęć każdego 
z obiektów . Pliki zdjęć również zostały wprowadzone do systemu GeoAnkieter .

W miejscowości Kaniwola sporządzono 38 ankiet opisujących 65 obiek-
tów wykonano 75 (rys . 7 .14–7 .15) . W miejscowości Nadrybie Ukazowe spo-
rządzono 9 ankiet opisujących 30 obiektów wykonano 30 zdjęć . W miejsco-
wości Nadrybie Wieś 8 ankiet opisujących 21 obiektów wykonano 21 zdjęć . 
W sumie wykonano wszystkie obiekty na których ankieterzy zidentyfikowali 
wyroby zawierające azbest .

rysunek 7.14. trasa ankietera w miejscowości kaniwola
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rysunek 7.15. pozycja wykonanych zdjęć na podstawie gps w miejscowości kaniwola

Przykłady wykonanych fotografii w miejscowości Kaniwola przedstawio-
no na rysunkach 7 .16–7 .17 .

rysunek 7.16. dom z dachem przykrytym eternitem
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rysunek 7.17. Zdjęcie sterty magazynowanego azbestu na posesji prywatnej

W miejscowości Nadrybie Ukazowe 9 ankiet opisujących 30 obiektów 
wykonano 30 zdjęć . Trasę ankietera w Nadrybiu Ukazowym zobrazowano na 
rysunku 7 .18 .

rysunek 7.18. trasa ankietera miejscowości nadrybie ukazowe
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W miejscowości Nadrybie Wieś 8 ankiet opisujących 21 obiektów wyko-
nano 21 zdjęć, zestawienie przedstawiono na rysunku 7 .19 . 

rysunek 7.19. Zestawienie wykonanych ankiet w miejscowości nadrybie wieś

Weryfikacja pracy ankieterów oraz wychwytywanie pominiętych posesji . 
Na rysunku 7 .20 . przedstawiono faktyczna trasę ankietera w trakcie wykony-
wania ankiet w Nadrybiu Wieś . 

rysunek 7.20. trasa ankietera w miejscowości nadrybie wieś – widok mapy
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Po uzupełnieniu obrazu o widok mapy satelitarnej widać błąd popeł-
niony przez ankietera w postaci pominięcia jednej z posesji rysunku 7 .21 .

rysunek 7.21. trasa ankietera z pominiętym obiektem w miejscowości nadrybie wieś – widok 
mapy z obrazem satelitarnym

Po zakończeniu akwizycji danych w terenie komputery ankieterów zo-
stały podłączone do sieci Internet i dokonano transmisji danych do systemu 
GeoDepozyt .

Transmisja składała się z dwóch etapów:
 1 . Eksport danych z systemu GeoAnkieter do serwera FTP . 
  Łączny czas realizacji tego etapu wyniósł ok . 50s na każdy komputer 

ankietera . Na ten czas składają się odpowiednio czas wyekstrahowania 
wierszy z odpowiednich tabel bazy danych, zapis w pliku w formacie 
XML wybranych informacji, wybranie plików ze zdjęciami powiązanymi 
ze wskazanymi rekordami oraz transfer plików XML z danymi oraz ze-
stawu plików JPEG ze zdjęciami na serwer . Czas ten jest zdetermino-
wany niewielka wydajnością komputerów używanych przez ankieterów: 
jednordzeniowy procesor, niewielka ilość pamięci RAM . Taka konfigura-
cja jest rezultatem przyjętych kryteriów przy doborze sprzętu przeno-
śnego: mała masa, niewielkie wymiary oraz długi czas pracy na w peł-
ni naładowanej baterii akumulatorów a nie wydajność .
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 2 . Import danych do systemu GeoDepozyt . 
  Ten etap polega na zapisaniu w bazie danych systemu GeoDepozyt in-

formacji z plików XML: dane działek, właścicieli i punktów azbestowych . 
Zdjęcia przenoszone są z katalogów roboczych do katalogów przewidzia-
nych na magazyn dokumentacji fotograficznej . Oczywiście wszystkie te 
operacje odbywają się z zachowanie powiązań pomiędzy danymi jakie 
obowiązywały w bazie programu GeoAnkieter .
Następnie dokonano sprawdzenia jak dane przetransferowane z kom-

puterów ankieterów prezentują się w aplikacji GeoDepozyt . Na rysunku 7 .22 
pokazano wygląd ekranu systemu GeoDepozyt z uwidocznieniem punktów 
pozyskanych w trakcie testowej akwizycji danych w terenie . Prezentowane 
są różne typy obiektów takie jak: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, 
składowiska oraz inne zaznaczone na mapie przy pomocy znaczników o róż-
nych kolorach .

rysunek 7.22. wygląd ekranu systemu geodepozyt z uwidocznieniem na mapie punktów azbe-
stowych pozyskanych z systemu geoankieter

Na rysunku 7 .23 zaprezentowano wygląd fragmentu ekranu systemu 
GeoDepozyt w trybie podglądu informacji ogólnych oraz szczegółowych po-
zyskanych punktów azbestowych .
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rysunek 7.23. wygląd ekranu systemu geodepozyt z uwidocznieniem informacji podstawowych 
oraz szczegółowych punktu azbestowego pozyskanego z systemu geoankieter

Wnioski z testowego wdrożenia systemu GeoAnkieter . Po zakończeniu 
testowego wdrożenia systemu GeoAnkieter użytkownicy sformułowali nastę-
pujące wnioski:

Wnioski dotyczące sprzętu:
 1 . komputery przenośne:
 a . czas pracy na akumulatorach rzędu 4–6 godzin można uznać za wy-

starczający;
 b . wydajność wystarczająca do komfortowego wprowadzania danych;
 c . ergonomia niewystarczająca, należy rozważyć możliwość użycia ta-

bletów lub komputerów typu netbook wyposażonych w ekrany do-
tykowe wraz z możliwością rekonfiguracji do funkcjonalności table-
tu poprzez obrót ekranu;

 2 . aparaty fotograficzne:
 a . jakość zdjęć wystarczająca na potrzeby sporządzanej dokumentacji;
 b . określanie pozycji w terenie przy pomocy wbudowanych czytników 

GPS wystarczająco dokładne (punkty o współrzędnych odczytanych 
ze zdjęć po naniesieniu na mapę pokrywają się z obiektami widocz-
nymi na zdjęciach satelitarnych) .

Wnioski dotyczące oprogramowania: System GeoAnkieter pracował pra-
widłowo . Wszystkie funkcjonalności działały zgodnie z założeniami i doku-
mentacją .
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rysunek 7.24. „dzikie wysypisko” w lesie, umiejscowienie w terenie oraz fotografia miejsca

Wnioski organizacyjne:
Ponieważ podczas testowego wdrożenia zdarzały się sytuacje odmowy 

udzielenia informacji przez właścicieli posesji lub ankieterzy nie zastali niko-
go, wszelkie akcje pozyskiwania danych w terenie muszą być poprzedzone 
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kampanią informacyjną z wykorzystaniem osób i instytucji cieszących się za-
ufaniem w lokalnej społeczności .

Nadmienić należy, że w trakcie pracy nad oprogramowaniem autorzy kil-
kanaście razy w terenie na bieżąco przeprowadzali w ramach testów ankiety 
w przypadkowych miejscowościach dlatego w bazie testowej obecnie znajdu-
je się 112 ankiet wykonanych w kilku miejscowościach . Ankiety opisują 178 
obiektów i zawierają 215 załączonych zdjęć .

W trakcie testów opisano również „dzikie składowiska” azbestu np . w le-
sie (rys . 7 .24) . Jest to miejsce bez punktu adresowego . Podano jedynie naj-
bliższą miejscowość oraz dokładne współrzędne GPS .

 7.4. testy oprogramowania sig

Wykonany system informatyczny SIG został poddany różnym te-
stom56 . W opracowanym portfelu SIG, Wykonawcy opracowali plan i meto-
dykę testowania57 . W projekcie Projekcie wdrożenia i wsparcia SIG dostarczo-
ny SIG i świadczone usługi dla Zamawiającego będą podlegały procedurom 
w zakresie testów . W projekcie wdrożeniowym zaplanowane dwa testy akcep-
tacyjne oraz szereg innych testów . W zakresie testów akceptacyjnych upoważ-
nione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy będą obecne przy wszyst-
kich przeprowadzanych testach akceptacyjnych . W uzgodnionym terminach 
przeprowadzane zostaną testy akceptacyjne, prowadzone na podstawie przy-
padków testowych i danych testowych w zespole akceptacyjnym składającym 
się z obecności uprawnionych osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy .

W projekcie Budowy systemu informatycznego GeoAzbest Wykonawcy 
w procesie wytwórczym oprogramowania SIG stosowali różne testy, głównie 
testy: otwarte, funkcjonalne, niezawodności, przeciążeniowe, zabezpieczeń .

 56 Szerzej w podrozdziale „5.4. Zasoby sprzętowo-programowe” w tomie III Technologie in-
formacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…
 57 Szerzej w pozycjach: ISO/IEC 29119 1-4:2013 Software and Systems Engineering – Soft-
ware Testing, IEEE Std 829:2008 Standard for Software and System Test Documentation, IEEE Std 
26513:2010 Standard Adoption of ISO/IEC 26513:2009 Systems and Software Engineering – Re-
quirements for Testers and Reviewers of Documentation, IEEE Std 1012:2012 for System and Soft-
ware Verification and Validation, Sommerville I ., Software Engineering, 9th ed . New York: Addison-
Wesley, 2011, SWEBOK Gudie V3 Chapter 5, Software Testing, SWEBOK Gudie V3 Chapter 10, 
Software Quality, Pressman Roger S ., Software engineering: a practitioner’s approach . Chapter 17 . 
Software Testing Strategies, 7th ed ., McGraw-Hill, 2010, http://www .softwaretestingstandard .org 
(dostęp 5 .09 .2013 r .) .



system informatyczny geoazbest…

150

Działanie serwisów i aplikacji przetestowano na:
 1 .1 . Notebook MacBook Pro, system MacOS X, przeglądarka Safari, FireFox 

for Mac, Google Chrome for Mac .
 1 .2 . Notebook MacBook Pro, system MS Windows 7 Prof, przeglądarka In-

ternet Explorer, FireFox, Google Chrome .
 1 .3 . Komputer PC, system MS Windows 7 Prof ., przeglądarka Internet Explo-

rer, FireFox, Google Chrome .
 1 .4 . Komputer PC, system MS Windows XP Prof . przeglądarka Internet Explo-

rer, FireFox, Google Chrome .
 1 .5 . Netbook PC, system MS Windows 7 Starter, przeglądarka Internet Explo-

rer, FireFox, Google Chrome .
 1 .6 . Tablet, system Android 2 .2

Na wszystkich w/w konfiguracjach system działa poprawnie i realizo-
wane są wszystkie funkcje .

W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione informacje dotyczące 
testów przeciążeniowych dla aplikacji GeoAzbest .

W systemach GeoDepozyt, GeoLogistyka oraz GeoMonitoring pozyski-
wane, przechowywane i przetwarzane dane są dwojakiego rodzaju . Pierw-
szy rodzaj to dane alfanumeryczne opisujące (tekstowe, numeryczne, logicz-
ne): miejsca punktów azbestowych, działki, właścicieli działek i nieruchomo-
ści, wielkości transportów wyrobów azbestowych, trasy opisujące transport, 
punkty pomiarowe stężeń włókien azbestowych, wartości zmierzone w po-
szczególnych punktach itd . Są one przechowywane z relacyjnej bazie da-
nych, której pliki robocze zapisywane są w pamięci masowej na serwerze . 
Najczęściej jest to jeden z woluminów systemu dyskowego . Drugim rodza-
jem są zdjęcia przechowywane w postaci plików w pamięci masowej serwe-
ra: na wewnętrznym systemie dyskowym lub w zewnętrznej macierzy SAN . 

Zapas wolnego miejsca w pamięci masowej na odpowiednim poziomie 
jest jednym z warunków koniecznych do prawidłowej pracy nie tylko syste-
mów z rodziny aplikacji Geo, ale również i samego systemu operacyjnego . Dla-
tego też monitorowanie i raportowanie o stanie pamięci masowych rozwiąza-
ne zostało na poziomie systemów operacyjnych poszczególnych serwerów . Na 
każdym z nich zainstalowany jest zestaw skryptów uruchamianych automa-
tycznie ze stałym interwałem czasowym ustawianym przez Web administra-
tora np . 15 min, 1h, 1 doba, zależnym od intensywności wykorzystania da-
nego serwera . Skrypty te analizują stopień wykorzystania przestrzeni dysko-
wej z poszczególnych systemach plików zamontowanych w serwerze i w przy-
padku przekroczenia wartości granicznych generują komunikat dla Web ad-
ministratora w postaci wiadomości e-mail lub/i SMS . Dodatkowo w pliku za-
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pisywana jest historia poszczególnych odczytów, co pozwala na analizowanie 
trendu oraz dynamiki zmian . W efekcie czego, umożliwia to oszacowanie ho-
ryzontu czasowego w jakim wolna przestrzeń w pamięciach masowych osią-
gnie wartości graniczne i pozwala podjąć niezbędne działania zapobiegające .

W trakcie pilotażowego wdrożenia wykonano i zapisano w systemie 
222 zdjęcia przedstawiające rzeczywiste obiekty . Pliki zdjęć typu JPG zajmu-
ją łącznie 722 MB przestrzeni dyskowej . Daje to średnio 3,25 MB na zdjęcie . 
W aplikacji GeoDepozyt magazyn zdjęć może znajdować się w dowolnym ka-
talogu w dowolnym systemie plików . 

Do testów systemu wykorzystano dwie konfiguracje:
 1 . Wydzielona partycja na dysku wewnętrznym zainstalowanym na serwe-

rze . W testowej konfiguracji przyjęto wielkość 30GB . Daje to możliwość 
zapisu ok . 9500 zdjęć .

 2 . Zewnętrzna macierz dyskowa zawierająca 3 dyski 2TB każdy, pracujące 
w macierzy typu RAID-5 . Tak skonfigurowana macierz daje do dyspozy-
cji 4TB ciągłego obszaru na dane co pozwala na zapis ok . 1,2 mln zdjęć .
Przyjmując liczbę gospodarstw rolnych w woj . lubelskim na ok . 300 tys .58 

oraz zakładając średnio 3 obiekty zawierające azbest, liczba zdjęć wynosi 
900 tys . Przyjmując, że do dokładnego zinwentaryzowania należałoby wyko-
nać minimum 2 zdjęcia na obiekt, to łączna liczba zdjęć wynosi 1,800 mln 
plików . Z obliczeń teoretycznych, wynika, że aby pomieścić wszystkie zdję-
cia należy zwiększyć obszar pamięci dyskowej przeznaczonej na przechowy-
wanie plików lub przenosić do archiwum obiekty, które zostały usunięte lub 
zapisywać zdjęcia w mniejszej rozdzielczości . Ostateczna decyzja co do wiel-
kości przestrzeni dyskowej na przechowywanie danych podejmie Zamawiają-
cy podczas procesu wdrożenia .

Najbardziej wrażliwa na brak pamięci dyskowej jest aplikacja GeoAzbest 
oraz GeoDepozyt, w której wprowadzono powiadamianie użytkownika o zbyt 
małej ilości wolnego miejsca pamięci masowej zarówno tej przeznaczonej na 
bazę danych jak i tej przeznaczonej na przechowywanie plików zdjęć . W przy-
padku braku wolnej przestrzeni dyskowej, systemy przełączają się w tryb pra-
cy „tylko do odczytu” co powoduje, że możliwe jest jedynie przeglądanie da-
nych łącznie z użyciem różnych filtrów itd . Zablokowane są wszystkie funk-
cje, które umożliwiają dodawanie nowych oraz modyfikację już istniejących 
danych . W momencie wyeliminowania przyczyny, czyli pozyskania wolnych 
zasobów dyskowych do wymaganego poziomu systemy odzyskują pełną funk-

 58 www .stat .gov .pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_gospodarstwa_sygnalna2007 .pdf, s . 18 .
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cjonalność . Aby sprawdzić działanie mechanizmów zabezpieczających stwo-
rzono do celów testowych zestaw skryptów realizujących zapełnienie syste-
mu dyskowego powyżej dopuszczalnych wartości . Na rysunku 7 .25 przedsta-
wiono wygląd okienek informujących o zbyt małej ilości miejsca na dyskach 
serwera podczas symulacji . Na rysunku 7 .26 pokazano wygląd jednego w for-
mularzy w trybie wyłączonej edycji . 

rysunek 7.25. przykład komunikatu z aplikacji geodepozyt z widocznym strzeżeniem o niewy-
starczającej wolnej przestrzeni na dyskach

Do wykonania testów, programowo Wykonawcy opracowali dwa zesta-
wy testowych skryptów w języku SQL . Pierwszy z nich symulował zapełnia-
nie bazy danych informacjami o przykładowych działkach oraz umieszczonych 
na nich punktach azbestowych . Do bazy została dodana pewna liczba działek . 
Do każdej działki dodana została losowo wybrana liczba (z zakresu od 1 do 
4) punktów azbestowych . Każdy z punktów ma nadany losowy typ oraz loso-
wy rodzaj materiału . Drugi zestaw skryptów miał za zadanie na tak spreparo-
wanych danych przetestować czas realizacji typowych zapytań podobnych do 
zapytań generowanych przez pracujących użytkowników . W tabeli 7 .1 . przed-
stawiono opis poszczególnych zapytań SQL używanych do testów, a w tabe-
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li 7 .2 przedstawiono zestawienie wielkości baz danych oraz czas realizacji po-
szczególnych zapytań dla różnej wielkości bazy danych .

rysunek 7.26. wygląd formularza edycji transportu odpadów (aplikacja geologistyka) po przej-
ściu systemu w tryb „tylko do odczytu”

tabela 7.1. rodzaje zapytań sQl do bazy danych

Nr Opis

1 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów

2 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z danego województwa

3 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z dwóch województw

4 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z trzech województw

5 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z danego województwa i danego typu budynku

6 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z dwóch województwa i dwóch typów budynków

7 wybranie wszystkich działek i wszystkich punktów z dwóch województwa i dwóch typów budynków

tabela 7.2. czas reakcji bazy danych w zależności od liczby działem i przechowywanych punk-
tów azbestowych

Lp
Liczba 
działek

Liczba 
punktów

Wielkość 
bazy 

danych

Czas wykonania zapytania nr

1 2 3 4 5 6 7

- - MB s s s s s s s

1 101 198 3,8 0,0039 0,0009 0,0009 0,0010 0,0009 0,0009 0,0010

2 45 024 149 792 27,9 2,627 2,632 2,636 2,642 2,654 2,658 2,665

3 97 984 308 866 57,5 6,155 6,163 6,172 6,215 6,238 6,218 6,223

4 614 430 1 858 295 346,2 39,42 39,46 39,52 39,55 39,75 39,86 39,88

5 2 429 858 7 292 966 1331,2 171,7 164,5 164,7 165,1 165,8 165,9 166,2
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Zakończenie

Przeprowadzone w pracy działania inżynierskie w zakresie podej-
mowania technicznych i organizacyjnych prac związanych z wykonaniem pro-
totypowego oprogramowania SIG umożliwiły uzyskanie odpowiedzi na posta-
wione we wstępie trzy pytania badawcze i przeprowadzenie wnioskowania 
logicznego tezy badawczej .

W zakresie pytania pierwszego z obszaru wsparcia i przydatności tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych do wspomagania procesów w zidenty-
fikowanych podmiotach: W jaki sposób należy dokonać podziału wsparcia in-
formatycznego w uprawnionych podmiotach i w podmiocie koordynacyjnym, aby 
uzyskać pożądany stopień użyteczności funkcjonalności w modułach oprogramo-
wania zrealizowanych w ramach procesu wytwórczego?

Podział wsparcia informatycznego został dokonany w oparciu o prze-
prowadzone analizy rozwiązań z ekologistyki zaprezentowane w tomie 
„Ekologistyka…” oraz o założenia budowy oprogramowania przedstawio-
ne w tomie III „Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogra-
mowania…” . Przeprowadzone analizy głównych procesów w systemie logi-
stycznym, które mogą podlegać wsparciu informatycznemu to procesy zwią-
zane z każdym węzłem w łańcuchu logistycznym oraz działania koordy-
nacji zasobów i procesów kontrolowanych w podmiocie koordynującym 
(rys . 11) .

W ujęciu łańcucha logistycznego z wyodrębnionymi ogniwami, wy-
konane oprogramowanie może wspomagać wszystkie podmioty w łań-
cuchach logistycznych oraz przede wszystkim podmiot koordynujący 
(rys . 12) .
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rysunek 11. główne procesy w łańcuchu logistycznym w ujęciu sieciowym z możliwością wspar-
cia informatycznego w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest

Wykaz podmiotów oraz przypisane oprogramowanie rozwiązujące okre-
ślone problemy zestawiono w tabeli 2 .

tabela 2. wykaz podmiotów w systemie logistycznym oraz przypisane im oprogramowanie  wspierające

Podmiot wspierany Oprogramowanie wspierające 

Posiadacz WZA GeoAnkieter

Przedsiębiorca z uprawnieniami usuwania GeoLogistyka

Przedsiębiorca z uprawnieniami transportowymi GeoLogistyka

Właściciel składowiska odpadów niebezpiecznych System informatyczny GeoAzbest (wszystkie moduły)

Przedsiębiorca z uprawnieniami monitoringu powietrza GeoMonitoring

Płatnik (posiadacz WZA), 
płatnik wspomagający (administracja – środki publiczne) GeoDepozyt, GeoAnkieta, GeoForum

Podmiot koordynujący System informatyczny GeoAzbest (wszystkie moduły)
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rysunek 12. obszary wsparcia informatycznego z zidentyfikowanymi podmiotami w gospodarce 
odpadami niebezpiecznymi

Kryterium badawcze do oceny sposobu podziału wsparcia informatycz-
nego w uprawnionych podmiotach i w podmiocie koordynacyjnym przy po-
żądanym stopniu użyteczności funkcjonalności w modułach oprogramowania 
SIG jest trafność i użyteczność . Na podstawie dokonanych założeń w tomie 
III w podrozdziale „3.1. Założenia systemowe budowy SIG”, „3.2. Założenia in-
frastruktury technicznej SIG”, „3.3. Założenia platformy sprzętowo-programowej 
SIG”, będących warunkiem założeń funkcjonalności przedstawionych w pod-
rozdziale „3.4. Założenia platformy programowej SIG” należy stwierdzić, że 
istnieją przesłanki, które potwierdzają praktyczną trafność wykonanych zało-
żeń zaimplementowanych w wytworzonym prototypowym oprogramowaniu 
SIG . Natomiast użyteczność funkcjonalności została zweryfikowana praktycz-
ne w toku realizacji projektu rozwojowego przez, po pierwsze testy funkcjo-
nalności, po drugie, przez pilotażowe wdrożenie aplikacji GeoAnkietera i prze-
testowanie aplikacji GeoDepozyt . 

Kryterium oceny użyteczności w przydatności technologii informacyjno-
komunikacyjnych w uprawnionych podmiotach w usuwaniu azbestu zostało 
zweryfikowane w procesie wytwórczym oprogramowania . Wyrazem użytecz-
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ności ICT może być opracowana dokumentacja zawierająca projekty: „Projekt 
wdrożenia i wsparcia SIG”, „Projekt likwidacji SIG” . W momencie wdrożenia 
i pracy z SIG w cyklu eksploatowania nastąpi rzeczywista weryfikacja przy-
datności wykonanego oprogramowania . Przy czym, wsparcie informatyczne 
podmiotu koordynacyjnego powinno być sprzężone z opracowaniem i wdro-
żeniem dla podmiotu systemu zarządzania . Celem opracowania systemu za-
rządzania jest zapewnienie sprawnej obsługi właścicieli poszczególnych ogniw 
łańcucha logistycznego oraz rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w ogni-
wie koordynacyjnym . System zarządzania powinien pozwolić wdrażać i utrzy-
mywać procesowe, kompleksowe podejście do zarządzania procesami koordy-
nacyjnymi, czego efektem powinna być skuteczna realizacja założonych celów 
gospodarczych zmierzająca do zaspokojenia potrzeb kluczowych interesariuszy .

Reasumując, wynikiem dokonania dekompozycji systemu logistycznego 
wg podziału wsparcia informatycznego w uprawnionych podmiotach i w pod-
miocie koordynacyjnym są wymagania i założenia funkcjonalności zrealizowa-
ne w poszczególnych modułach oprogramowania SIG . Realizacja funkcjonalno-
ści nastąpiła w procesie wytwórczym, w którym, istotną kwestą stała się me-
todyka procesu wytwarzania oprogramowania i zaimplementowania założeń/ 
/wymagań . Stąd też w zakresie pytania drugiego dotyczącego związku logiki 
koncepcji budowy oprogramowania SIG z efektem końcowym stało się istot-
ne zadania pytania badawczego związanego z tym problemem: 

W jaki sposób opracowana logika koncepcji budowy oprogramowania SIG 
wpływa na proces wytwarzania oprogramowania i na końcowy produkt?

Istotą działań inżynierskich są działania w sposób „właściwy” i „właści-
we” . Podejście do działań w sposób właściwy oznacza, że każdy proces wy-
twórczy rozumiany jest, jako dobre wykonanie działań59 (zdefiniowany cel, 
opracowany plan działań, wykorzystanie zasobów) . Dobre wykonawstwo wią-
że się z zastosowaniem podejścia systemowego, wykorzystania technik infor-
macyjno-komunikacyjnych, w tym również w procesach wspomagających za-
rządzanie, wykorzystanie doświadczenia Wykonawców, zastosowanie wiedzy 
skodyfikowanej oraz na pracy zespołowej dającej efekt synergii . Wymienione 
czynniki podejścia do działań w sposób właściwy spowodowało, że Wykonaw-
cy opracowali logikę koncepcji budowy oprogramowania SIG . Wynikiem dzia-
łań właściwych powinien być produkt właściwy – prototyp systemu informa-
tycznego GeoAzbest (rys . 13) .

 59 Dobre wykonanie działań można zaliczyć do nauki o sprawnym działaniu (prakseologii) . 
Polskim twórcą naukowej prakseologii był Tadeusz Kotarbiński i jego dzieło Traktat o dobrej ro-
bocie wydane w 1982 roku .
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rysunek 13. logika koncepcji budowy oprogramowania sig w kontekście przyczynowym (czyn-
niki podejścia do działań w sposób właściwy) oraz skutkowym (produkt właściwy)

Zastosowanie autorskiej logiki koncepcji budowy oprogramowania SIG 
pozwala na działania właściwe, w wyniku którego otrzymuje się produkt wła-
ściwy . Produkt właściwy to kompozyt cech produktu oprogramowania, któ-
ry oznacza, że jest to:
 — Produkt użytkowy, zrealizowany zgodnie z wymaganiami, potrzebami in-

teresariuszy oraz założeniami platformy programowej SIG (wymagań sys-
temu informatycznego SIG, wymagań funkcjonalne, wymagań niefunkcjo-
nalne)60 . Realizacja funkcjonalności z zaspokojeniem potrzeb manualnych 
i informacyjnych zapewnia możliwie wysoki stopień użyteczności modu-

 60 Szerzej: Rozdz . „2.5.3. Wymagania, potrzeby, cele interesariuszy” oraz rozdz . „3.4. Założe-
nia platformy programowej SIG”, t . III „Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia opro-
gramowania…”
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łów oprogramowania zrealizowanych w ramach opracowanych wektorów 
funkcjonalności . Natomiast funkcjonalność modułów zbudowana z wyma-
ganiami niefunkcjonalnymi zapewniają użytkownikowi komfort działania .

 — Produkt bezpieczny . Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa wiąże się ze 
stopniem zaufania użytkowników do oprogramowania SIG i zachowa-
nia danych w stopniu nienaruszonym przez nieuprawnione strony (osób 
lub programów) .

 — Produkt estetyczny . Estetyka produktu jest również ważna jak zaspokoje-
nie pozostałych potrzeb, gdyż będzie miało wpływ na samopoczucie czło-
wieka obsługującego . Każdy użytkownik, który korzysta z oprogramowania 
powinien doznawać także pozytywnych wrażeń estetycznych, np . poczucie 
przyjemności korzystania z serwisu, pobudzenia emocjonalnego, wyzwa-
nia intelektualnego i działań kreatywnych, w sensie, co by było  gdyby .
Produkt właściwy umożliwia zaspokojenie czterech najważniejszych po-

trzeb użytkownika (manualnych, estetycznych, informacyjnych, bezpieczeń-
stwa), to również wyzwanie intelektualne dla każdego zespołu tworzącego 
oprogramowanie zwłaszcza, jeżeli oprogramowanie ma być przydatne bizne-
sowo (właściwy biznesowy produkt użytkowy), produkt bezpieczny i estetycz-
ny . Spełnienie postulatu właściwego produktu oprogramowania pomiędzy uży-
tecznością a estetyką, przy zapewnieniu akceptowalnego poziomu bezpieczeń-
stwa zostało wykonane na etapie prototypu, ale również może zostać doskona-
lone podczas wdrożenia . Zależność pomiędzy użytecznością a estetyką i bez-
pieczeństwem oprogramowania w celu wytworzenia idealnego produktu wła-
ściwego przedstawiono na rysunku 14a . Natomiast zależność pomiędzy uży-
tecznością a estetyką przy zdefiniowanym i akceptowalnym poziomie bezpie-
czeństwa zostało schematycznie przedstawione na rysunku 14b .

rysunek 14. a) idealny produkt właściwy, b) zależność pomiędzy użytecznością a estetyką opro-
gramowania, przy zdefiniowanym i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa 
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Satysfakcja z korzystania z właściwego produktu wpływa motywacyjnie 
do podjęcie kolejnych wyzwań użytkowników oraz wpływa na zadowolenie 
z życia w środowisku pracy, czyli na psychologiczne potrzeby i zaspokojenie 
każdego człowieka . Realizacja satysfakcji jest trudna na etapie tworzenia pro-
totypu oprogramowania SIG, jednak w procesie wdrożenia nastąpi proces do-
stosowania produktu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego w zakresie 
hierarchii i wag potrzeb . 

Dobre zaplanowanie procesów wytwarzania oprogramowania jest pod-
stawą otrzymania produktu właściwego, dlatego opracowana przez Wykonaw-
ców logika koncepcji budowy oprogramowania SIG jest właściwym gwaran-
tem produktu końcowego (rys . 15) .

rysunek 15. wpływ logiki koncepcji budowy oprogramowania sig na proces wytwarzania opro-
gramowania i produkt końcowy 

Opracowana logika koncepcji budowy oprogramowania SIG powstała 
w oparciu o czynniki podejścia do działań w sposób właściwy . 

Kryterium badawczym oceny wpływu logiki koncepcji budowy oprogra-
mowania SIG na proces wytwarzania oprogramowania i na końcowy produkt 
jest trafność i użyteczność . Kryterium oceny trafności zostało zweryfikowa-
ne przez wykorzystanie wszystkich elementów logiki w procesie wytwarza-
nia oprogramowania, natomiast kryterium użyteczności zostało potwierdzone 
właściwym produktem informatycznym .
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Jednym z kluczowych czynników w realizacji zadań projektowych jest 
wiedza Wykonawców . Wiedza występuje pod dwoma zasadniczymi postacia-
mi, w umyśle człowieka jako wiedza osobista nieskodyfikowana oraz wiedza 
skodyfikowana wyrażona postaciowo, np . wyrażona opisem tekstowym, gra-
ficznie, przedstawiona w postaci matematycznej (w tym za pomocą kodowa-
nia za pomocą języków programowania) . W przypadku złożoności zagadnie-
nia wiedza skodyfikowana jest przedstawiona w postaci mieszanej . 

Istotną kwestą staje się pytanie, czy oprócz wykorzystania wiedzy osobi-
stej członków Zespołu ICT i pracy zespołowej dla uzyskania efektu addytywności 
lub synergii wiedzy, należy jeszcze wykorzystać wiedzą skodyfikowaną? W tym 
celu zostało sformułowane trzecie pytanie badawcze: 

Jaki jest wpływ wiedzy skodyfikowanej (kompendiów wiedzy, standardów, 
specyfikacji technicznych i raportów technicznych) oraz innych branżowych prze-
pisów i zasad, ma na proces wytwarzania oprogramowania i końcowy produkt? 

Wykonawcy w ramach zadań projektu rozwojowego korzystali z różnych 
postaci wiedzy skodyfikowanej, ale przede wszystkim w postaci elektronicz-
nej z dokumentów elektronicznych lub mediów strumieniowych, np . normy 
ISO w dostępie on-line .

Z wiedzy branżowej, z dorobku światowego Wykonawcy korzystali 
z kompendiów wiedzy (Body of Knowledge)61, określane akronimami BOK lub 
BoK, w następujących obszarach profesjonalnej wiedzy branżowej: 
 — Z inżynierii oprogramowania: Guide to the Software Engineering Body 

of Knowledge (SWEBOK V3) z odwołaniami do standardów, specyfikacji 
technicznych i raportów technicznych .

 — Z zarządzania projektami: Guide to Project Management Body of Know-
ledge (PMBOK® Guide)62 .

 — Z inżynierii systemów: System Engineering Body of Knowledge (SEBoK) 
– INCOSE Systems Engineering Handbook v . 3 .2 .2, Guide to the Systems 
Engineering Body of Knowledge (SEBoK) version 1 .1 .263 .

 — Z architektury przedsiębiorstw: Enterprise Architecture Body of  Knowledge 
(EABOK) .

 61 Kompendia wiedzy to zestaw koncepcji, terminów i działań, które tworzą profesjonaliści 
dziedzinowi stowarzyszeni przez profesjonalne stowarzyszenia zawodowe .
(http://en .wikipedia .org/wiki/Body_of_Knowledge, dostęp czerwiec 2013) .
 62 Project Management Institute Standards Committee, Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute .
 63  http://www .sebokwiki .org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_
(SEBoK) (dostęp 15 .06 .2013) .
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 — Modelu dojrzałości organizacji: Capability Maturity Model Integrated 
(CMMI®) .

 — SEVOCAB ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering 
– Vocabulary .

 — Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI-
S&T BoK)64 .

 — Analizy biznesowej: Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) .
 — Zarządzania danymi: Data Management Body of Knowledge (DMBOK) .

Oprócz wyżej wymienionych pozycji, Zespół ICT w zakresie procesu 
wytwórczego oprogramowania w cyklu wytwórczym uwzględnili dokumen-
ty branżowe:
 1 . Przepisy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania przez użyt-

kowników . W pierwszej kolejności uwzględnili zalecenia, zasady wyni-
kające z przepisów prawa, np . Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, prze-
pisów BHP, Karty Praw Osób Niepełnosprawnych . Przepisy prawne rów-
nież zabraniają stosowania określonych technik oraz rozpowszechniania 
lub łączenia niektórych treści ze sobą . Niezastosowanie się do przepisów 
prawa może powodować określone skutki wynikające z nieprzestrzega-
nia przepisów prawnych . 

 2 . Konwencje . 
 3 . Specjalistyczne metody projektowania i zasady konstrukcyjne . 
 4 . Stan wiedzy . Stan wiedzy wynika z aktualnego rozwoju sprzętu i opro-

gramowania oraz są to również definicje, wskazówki, przykłady, wzor-
ce projektowe, szablony, przypadki, które formalnie są spisane . 

 5 . Zasady profesjonalnej praktyki zawodowej oraz zasady etyczne inżynie-
ra oprogramowania . 
W obszarze tematycznym, w procesie wytwarzania tworzeniu oprogra-

mowania kierowano się dokumentami (rys . 16):
 1 . Pozycje bibliograficzne z zakresu inżynierii oprogramowania . 
 2 . Wiedza specjalistyczna i zbiór doświadczeń zebranych w normy między-

narodowe i ich tłumaczenie na normy krajowe oraz standardach tech-
nicznych . Wykorzystanie norm wiąże się ze znajomością poszczególnych 
obszarów wiedzy zakodowanych w normach ISO i standardach, np . stan-
dardach IEC, IEEE . Wpływ norm na proces wytwarzania oprogramowa-
nia ma duże znaczenie z kilku powodów . Normy/standardy zawierają 

 64 DiBiase, DeMers, Johnson, Kemp, Luck, Plewe, Wentz, Geographic Information Science 
and Technology Body of Knowledge, University Consortium for Geographic Information Science 
(UCGIS) and the Association of American Geographers (AAG), 2006 .
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sumę doświadczeń specjalistów dziedzinowych, którzy dokonali kodyfi-
kacji wiedzy osobistej w zakresie dobrych praktyk . Również zakres tema-
tyczny norm i standardów jest uzgodniony w szerokim gronie specjali-
stów, treści wielokrotnie dyskutowane i przedstawiane w postaci wstęp-
nej (Draft) . Tematyka prezentowana w normach i standardach jest neu-
tralna technologicznie . W przypadku norm ogólnych istnieją normy od-
niesienia, tzw . powołania normatywne (Normative references), łącznie ze 
zmianami do norm szczegółowych lub wieloczęściowych, zwłaszcza, że 
każda norma posiada wyjaśnienie terminów i definicji oraz z punktu wi-
dzenia odniesień – bibliografię . Bibliografia to spis nie tylko norm wy-
korzystanych, ale również inne publikacje drukowane i elektroniczne . 
Niestety do wad norm i standardów można zaliczyć długi czas powsta-
wania i uaktualniania (ok . 3–7 lat), gdyż każda zmiana lub opracowa-
nie nowego dokumentu przechodzi długi proces konsultacji branżowej .

 3 . Standardami zawartymi w dokumentach RFC (Requests For Comments) 
wydawanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF) . 

 4 . Standardami konsorcjum W3C publikowane w postaci W3C Recommen-
dation (REC), w tym standardy określające dostępność zawartości dla 
użytkowników niepełnosprawnych WAI (Web Accessibility Initiative), stan-
dardy amerykańskie Section 508, standardy brytyjskie (British Standards 
Institute BS7000 Part 6, “Guide to Managing Inclusive Design”) . W przy-
padku dostępności zawartości to zalecenia (accessibility guidelines): 

	 •	 ATAG	(Authoring Tool Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności 
dotyczące narzędzi do tworzenia stron WWW, 

	 •	 WCAG	(Web Content Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące do-
stępności zawartości serwisów, 

	 •	 UAAG	(User Agent Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności na-
rzędzi wspomagających użytkowników, 

	 •	 WAI-ARIA	 (Accessible Rich Internet Application) – zalecenia dostępno-
ści dla technologii AJAX i powiązanych technologii, 

Techniczne specyfikacje: HTML, XML, CSS, SVG, SMIL i inne .
Kryterium badawczym oceny wykorzystania wiedzy skodyfikowanej i jej 

wpływ na proces wytwarzania oprogramowania i końcowy produkt jest traf-
ność i użyteczność . Trafność doboru pozycji literaturowych oraz ich użytecz-
ność została zweryfikowana praktycznie w procesie wytwórczym oprogramo-
wania, a formalnie świadczy o tym liczba cytatów powołujących się na te 
pozycje bibliograficzne w monografiach . Również Wykonawcy realizując SIG 
kierowali się zasadą, że: „stosowanie się do skodyfikowanej wiedzy (kompen-
diów wiedzy, standardów, specyfikacji oraz innych branżowych przepisów i za-
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sad) jest wyrazem wysokiego poziomu dojrzałości Wykonawców postępujących 
zgodnie z zasadą etyki, polityki równości i prywatności oraz odpowiedzialności 
społecznej za produkt programowy, z którego mogą korzystać różni użytkownicy, 
z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami. Stosowanie się do branżowej 
skodyfikowanej wiedzy umożliwia wytworzonym produktom programowym na 
wykorzystanie przez użytkowników w sposób przyczyniający się do budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego z godnie z zasadą interoperacyjności, co może przy-
nieść wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne.” .

rysunek 16. umiejscowienie wiedzy skodyfikowanej wykorzystanej w projekcie rozwojowym 

Reasumując, wiedza specjalistyczna i branżowe doświadczenie zawodo-
we ludzi niemalże z całego świata, które zostały skodyfikowane do wielu róż-
nych i w różnej randze dokumentów oraz doświadczenia Zespołu ICT warun-
kują prawidłowość procesu realizacji zadań i wykorzystania zasobów w pro-
cesie wytwórczym oprogramowania i końcowy produkt .

W zakresie postawionej tezy badawczej: twierdzimy, iż wykonany proto-
typowy system informatyczny GeoAzbest został zrealizowany na podstawie logiki 
koncepcji budowy oprogramowania SIG, wsparty standardowymi rozwiązaniami 
branżowymi, pozwala na spełnienie technicznych i funkcjonalnych wymagań sta-
wianych systemowi informatycznymi zgodnych z opisem założeń oprogramowania .
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Dowodzona teza będzie oparta o wnioskowanie logiczne . Na rysunku 17 
zostały przedstawione niezbędne elementy składające się na zdefiniowaną tezę 
badawczą .

rysunek 17. wymagania, założenia, działania i procesy właściwe i właściwy produkt wspoma-
gający podmiot koordynacyjny w systemie logistycznym

Dowodzenie tezy jest ściśle związane z kryteriami odpowiedzi na po-
stawione we wstępie trzy pytania badawcze . Kryterium odpowiedzi na pyta-
nia była ocena trafności i użyteczności ICT na proces wytwarzania oprogra-
mowania i produkt końcowy . Pierwsze pytanie dotyczyło wsparcia informa-
tycznego podmiotów w łańcuchu logistycznym i w podmiocie koordynacyjnym 
w modułach oprogramowania . Podział wsparcia przebiega zgodnie z podzia-
łem uprawnień obowiązków i zakresu odpowiedzialności poszczególnych pod-
miotów tworzących system logistyczny65 . Podmiot koordynacyjny jest w sta-

 65 System logistyczny to celowo zorganizowane i zintegrowane działania w obszarze świad-
czenia usług, oraz odpowiadające im przepływy strumieni materiałów, informacji i strumieni fi-
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nie koordynować zasoby, dzięki czemu, przy zintensyfikowaniu działań usuwa-
nia azbestu ze środowiska jest w stanie w sposób kontrolowany i efektywny 
alokować zasoby adekwatne do skali i zakresu działań poszczególnych pod-
miotów . Pozytywna odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze współprzyczy-
nia się do uzyskania pozytywnej weryfikacji tezy badawczej, gdyż założenia 
oprogramowania SIG są elementem logiki koncepcji budowy oprogramowa-
nia SIG (założenia są właściwe) . Trzecie pytanie badawcze dotyczy wpływu 
wiedzy skodyfikowanej na proces wytwarzania oprogramowania i na końco-
wy produkt . Wiedza skodyfikowana jest elementem logiki koncepcji budowy 
oprogramowania SIG i pozytywna odpowiedź współprzyczynia się do uzyska-
nia pozytywnej weryfikacji tezy badawczej (zasoby są właściwe) . Drugie py-
tanie, które dotyczy wpływu logiki koncepcji budowy oprogramowania SIG 
na proces wytwarzania oprogramowania i na końcowy produkt zostało zwe-
ryfikowane pozytywnie (działania są właściwe) . Zamieniając odpowiedzi py-
tań badawczych do wersji weryfikowanej otrzymujemy tezę pośrednią o na-
stępującym brzemieniu: twierdzimy, że produkt właściwy (SIG) został zrealizo-
wany na podstawie działań właściwych, wsparty zasobami właściwymi, pozwala 
na spełnienie właściwych wymagań stawianych systemowi informatycznemu dla 
wsparcia podmiotu koordynacyjnego, zgodnie z założeniami właściwymi. Logicz-
ne wnioskowanie w postaci schematu zostało przedstawione na rysunku 18 . 
Ze względu na pozytywne zweryfikowanie trzy pytania badawcze, które wpi-
sują się w tezę badawczą, można wnioskować, że nie ma podstaw do zane-
gowania żadnej pozytywnej odpowiedzi, w związku z tym istnieje racjonalnie 
uzasadnienie do potwierdzenia postawionej tezy badawczej .

Wykonane oprogramowane SIG to prototyp oprogramowania, który 
w momencie wdrożenia zostanie przez Wykonawcę uzupełnione o oczekiwa-
nia Zamawiającego pod względem dostosowania do technicznych i funkcjonal-
nych wymagań środowiska pracy Zamawiającego, z równoczesną dokumenta-
cją i opracowaniem instrukcji użytkownika . Proces wytwórczy jak i wdrożenie 

nansowych (płatności), umożliwiających sprawne działania jednostek z uwzględnieniem wy-
magań prawnych . Z założenia jest konglomeratem opisujący wielowymiarowy charakter przed-
sięwzięcia logistycznego rozpatrywany w układzie: przestrzennym topograficznym z nałożo-
ną strukturą sieciową (węzły i połączenia sieci), przestrzennym w sensie zarządzania syste-
mem (wielu właścicieli procesów, wielu decydentów z uprawnieniami i wiele odpowiedzialno-
ści), przestrzennym informacyjnym (przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z roz-
proszonymi strumieniami informacji, pieniędzy, dokumentów), przestrzennym materiałowym 
(przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z rozproszonymi strumieniami przepływu fi-
zycznego MZA) . Skrótowo ujmując system logistyczny zawiera zbiór łańcuchów logistycznych 
oraz powiązania z innymi systemami, np . system płatności, monitoringu, kontroli .
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oprogramowania nastąpi w oparciu model cyklu doskonalenie produktu wg 
Deminga Plan-Do-Check-Act „Planuj-Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj” (PDCA) oraz 
zgodnie z opracowanym projektem pt . „2. Projekt wdrożenia i wsparcia SIG” 
(tom III, rozdz . 5) . Takie podejście zapewni, że działania inżynierskie będą 
realizowane w sposób „właściwy” i „właściwe” (rys . 19) . 

rysunek 18. logiczne wnioskowanie w oparciu działania, zasoby, procesy właściwe i właściwy 
produkt wspomagający podmiot koordynacyjny 

Praca w głównej części ma charakter aplikacyjny z niezbędnymi elemen-
tami badawczymi, które determinowały powstanie prototypu systemu informa-
tycznego GeoAzbest . Autorzy świadomie zrezygnowali z przedstawiania opro-
gramowania SIG jako dokumentacji oprogramowania, gdyż po pierwsze, do-
kumentacja projektowa, informatyczna była tworzona wyłącznie na potrzeby 
zespołu wykonującego oprogramowanie i stanowi know-how66, po drugie by-
łaby mało interesująca dla odbiorców monografii .

 66 Zwłaszcza opracowane narzędzie w arkuszu kalkulacyjnym służącym do utworzenia wek-
torów funkcji, które jest podstawą do budowy dowolnego serwisu internetowego . Wykorzysta-
ne narzędzie jest rozwijane od 2007 roku i pierwsza jego wersja w sposób uogólniona zosta-
ła przedstawiona w monografii Bogdan Wita „Electronic commerce – budowanie konkurencyjno-
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rysunek 19. cykl doskonalenia produktu programowego dla wsparcia podmiotu koordynujące-
go w systemie logistycznym w usuwaniu azbestu ze środowiska

W warstwie opisowej starano się przedstawić wyniki prac Zespołu ICT 
w projekcie rozwojowym w postaci stworzonego narzędzia pod nazwą Sys-
tem Informatyczny GeoAzbest, wspomagającego decydentów w gospodarce od-
padami niebezpiecznymi . Wycinkowy charakter przedstawiający poszczególne 
modułu funkcjonalne SIG to fragmenty dokumentacji technicznej, w zamyśle 
autorów, przedstawianej językiem nietechnicznym . Wycinkowy charakter wiąże 
się z dwoma przesłankami . Pierwszą przesłanką jest to, że Wykonawcy zapro-
jektowali i zbudowali prototypy oprogramowania dedykowanymi podmiotom 
odpowiedzialnym za składowanie odpadów niebezpiecznych w podziemnych 
składowiskach odpadów niebezpiecznych . Użycie słowo prototyp oznacza za-
projektowanie i zbudowanie systemu przez Wykonawców w celu zademon-

ści przedsiębiorstwa w Internecie . Politechnika Lubelska, 2008” (http://bc .pollub .pl/Content/348) . 
Obecnie elementarna funkcja serwisu jest opisywana przez pięciowymiarowy wektor: elemen-
tarna funkcja={ {wektor użytkowników}, {wektor potrzeb użytkowników}, {wektor funkcji po-
trzeb}, {wektor wymagań}, {wektor stron dostępowych} } .



system informatyczny geoazbest…

170

strowania zdolności Zespołu ICT do budowy oprogramowania już docelowe-
go i dedykowanego już konkretnemu podmiotowi, zwłaszcza, że oprogramo-
wanie budowane było przy ograniczonych działaniach, zasobach i środkach 
w ramach projektu rozwojowego .

Wykonane prototypowe oprogramowanie powstało w oparciu o doświad-
czenia w budowie i wdrażaniu wykonanych innych rozwiązań informatycz-
nych Wykonawców . Na etapie analizy i projektowania, budowy prototypu SIG 
nie wzorowano się na żadnym innym oprogramowaniu do wspomagania pro-
cesów zarządczych w usuwaniu odpadów zawierających azbest, gdyż do tej 
pory nie zidentyfikowano i nie istniała taka potrzeba na tego typu oprogra-
mowanie . W związku tym, koncepcja rozwiązania problemu, podziału na mo-
duły jest autorskie i oryginalne .

Opracowane i wykonane prototypowe oprogramowanie SIG formalnie 
nie jest dedykowane jednemu podmiotowi gospodarczemu . LW „Bogdanka” 
występuje jako podmiot przykładowy, zwłaszcza, że w niedługim czasie po-
wstanie kolejna kopalnia węgla kamiennego w okolicach Chełma . Proces bu-
dowy i wykonane prototypowe oprogramowanie SIG stanowi propozycję bę-
dącą odpowiedzią Wykonawców na bariery, które przyczyniają się do faktu, 
że usuwanie azbestu z województwa lubelskiego jest zbyt wolne, co powo-
duje, że eksploatowane wyroby zawierające azbest stanowią zagrożenia dla 
środowiska . Analiza tempa usuwania z województwa lubelskiego wg danych 
z lat 2007–2009 upoważnia do stwierdzenia, „że jeśli działoby się to w tem-
pie zaobserwowanym na Lubelszczyźnie, to azbest w Polsce będzie obecny jesz-
cze przez 568 lat – aż do roku 2576”67 . 

Technologie ICT i dedykowany System Informatyczny GeoAzbest bez-
pośrednio nie spowodują przyspieszenia tempa usuwania i unieszkodliwienia 
azbestu z województwa lubelskiego, lecz odpowiednio wykorzystane stano-
wią sprawne narzędzie umożliwiające wspomaganie decyzji w optymalizacji 
przestrzennej alokacji zasobów, pośrednio przyczyniając się do skrócenia pro-
cesów oraz działania sprawozdawcze, które są nałożone przepisami prawny-
mi na podmioty w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi . Dzisiaj trud-
no sobie wyobrazić, że przy złożoności problematyki gospodarczej oraz okre-
ślonych obowiązkach nałożonych przez przepisy prawa na wszystkie podmio-
ty w gospodarce odpadami niebezpiecznymi można nie korzystać technologii 
ICT . Tym bardziej, że rozwój gospodarczy i urządzeń mobilnych powoduje, 
że coraz mniej podmiotów świadczących usługi jest w stanie wykonać wię-

 67 NIK, http://www .nik .gov .pl/plik/id,1254,vp,1258 .pdf, 2013 .
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cej zleceń, dzięki odpowiedniej koordynacji usług przez wykorzystanie odpo-
wiednich programów komputerowych68 . Większa realizacja zleceń przy koor-
dynacji zasobów zwiększa wydajności pracy i obniża koszty funkcjonowania 
łańcuchów składających się z uprawnionych podmiotów w gospodarowaniu 
azbestem . Zwłaszcza, że produkty programowe w postaci programów są za-
mieniane na e-usługi w chmurze obliczeniowej, a dostęp do e-usług odbywa 
się za pomocą przeglądarek internetowych z dowolnego miejsca w przestrze-
ni, oczywiście przy warunku dostępu do sieci Internet .

Drugim wnioskiem z realizacji z przeprowadzonych prac inżynier-
skich jest fakt, że dokonując oceny prototypowego oprogramowania, nie 
można dokonywać analizy w oderwaniu o zaproponowanych rozwiązań lo-
gistycznych, które zostały przedstawione tomie69 z ekologistyki, oraz roz-
wiązań z zakresu ICT w trzecim tomie70 z założeniami oprogramowania . 
W dalszej kolejności, z technologią składowania podziemnego zaprezen-
towanego w siódmym tomie71 oraz rozwiązań z zakresu zintegrowanego
zarządzania72 .

Integralną część pracy stanowi opracowane trzy załączniki, które są nie-
zbędne dla utworzenia środowiska pracy u Zamawiającego, tj . zainstalowa-
nia platformy sprzętowo-programowej i platformy programowej SIG . Załącz-
nik nr 1 specyfikuję dane dotyczące infrastruktury technicznej systemu infor-
matycznego GeoAzbest (SIG), załącznik nr 2 zawiera dane dotyczące platfor-
my sprzętowo-programowej systemu informatycznego GeoAzbest (SIG), za-
łącznik nr 3 w sposób syntetyczny specyfikuje dane platformy programowej 
(SIG) . W suplemencie zawarto krótką charakterystyka projektu rozwojowego, 
którego produktem jest również niniejsza monografia .

 68 Następna wersja oprogramowania powinna być wykonana z uwzględnieniem urządzeń 
mobilnych .
 69 B . Wit, Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w uję-
ciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”,
Toruń 2014 .
 70 Tom III: B . Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zin-
tegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo 
Nau kowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013 .
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 n aplikacja on-line

Oprogramowanie dostępne dla użytkownika usługi WWW z wykorzy-
staniem przeglądarki internetowej w trybie bezpośredniej łączności z siecią 
komputerową Internet .

 n asysta techniczna

Działania Wykonawcy w cyklu eksploatacji życia oprogramowania, któ-
re mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi systemu informa-
tycznego SIG w okresie trwania Asysty Technicznej .

 n azbest, wyroby zawierające azbest, materiały zawierające azbest

Synonimy „wyroby zawierające azbest” „materiały zawierające azbest” „na-
leży przez to rozumieć następujące włókniste krzemiany:
 1) azbest chryzotylowy, nr CAS 2) 12001-29-5;
 2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
 3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
 4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
 5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
 6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.”

(Dz .U . 1997 Nr 101 poz . 628, Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r . o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, Art . 1 . ust . 2) .

 n bdo

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpada-
mi . (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach Art . 79) .
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 n cms (Content Management System)

System zarządzania zawartością . Przez CMS rozumie się narzędzie do-
starczającą zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie zawartością 
udostępnianą w serwisie SIG .

 n dokument elektroniczny

„stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 
w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku da-
nych” (Art . 3 pkt 2, Dz .U . 2005 nr 64 poz . 565 z późn . zm .) .

 n „dzikie wysypisko”

To wysypiska, które są niezorganizowane i funkcjonują bez zezwole-
nia władz . 

 n emisja azbestu

„oznacza to bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie pyłu i włókien azbe-
stowych do środowiska, powstające w wyniku użytkowania obiektów, urządzeń 
budowlanych, instalacji przemysłowych oraz wykonywania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest” (Rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r . Dz .U . Nr 71, poz . 649 w sprawie sposo-
bów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest, §2 ustęp 6) .

 n esip

Elektroniczny System Informacji Przestrzennej . Docelowy system infor-
matyczny monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest z te-
rytorium Polski .

 n Favicon

FAVourite ICON – ikona graficzna, który znajduje się tuż obok adresu 
WWW w pasku adresu przeglądarki internetowej lub tuż obok tytułu strony 
w pasku tytułowym karty przeglądarki .

 n Funkcja

Zdolność produktu oprogramowania do realizacji określonych działań 
na rzecz ich odbiorców (są to działania w sensie zbioru instrukcji lub opera-
cji na tym oprogramowaniu, a ściślej na interfejsach: programowych, komu-
nikacyjnych, użytkownika) .
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 n Funkcjonalność

Zdolność produktu oprogramowania do zapewnienia funkcji odpowia-
dających ustalonym potrzebom, w kontekście jego użycia, zgodnie z wyspe-
cyfikowanymi założeniami .

 n geospatial web (geoweb), webgis, web mapping

GeoWeb odnosi się do zbioru aplikacji internetowych i usług na mapach 
cyfrowych . WebGIS odnosi się do systemów GIS wykorzystujących technologie 
oparte o sieć WWW i sposobów komunikacji pomiędzy elementami GIS . Web 
mapping odnosi się do aplikacji umożliwiających wizualizację danych geogra-
ficznych z wykorzystaniem przeglądarki WWW w trybie on-line (np . nawiga-
cje samochodowe) . Można przyjąć, że elementem odróżniającym poszczegól-
ne terminy jest złożoność aplikacji i usług internetowych . Zależność graficz-
na została przedstawiona na rysunku:

Zależność pomiędzy terminami GeoWeb, WebGIS, Web mapping

 n geoazbest.pl

Nazwa domenowa wortalu, która została zarezerwowana na potrzeby 
i czas trwania projektu rozwojowego .

 n gospodarka odpadami

„Rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 3) .

 n gospodarowanie odpadami

Rozumie się przez to „zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącz-
nie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowa-
nie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w cha-
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rakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;” . (Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 2) .

Gospodarowaniu odpadami „oznacza zbieranie, transport, odzysk oraz 
unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, 
jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 
wraz z działaniami wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera” (Dyrekty-
wa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r . 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, art . 3 punkt 9) .

 n ict

Information and communication technology – technologie informacyjno-
komunikacyjne .

 n informatyczny nośnik danych

„materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i od-
czytywania danych w postaci cyfrowej” (Art . 3 pkt 1, Dz .U . z 2005 r . Nr 64, 
poz . 565, z późn . zm .) .

 n infrastruktura

„System urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organi-
zacji” (ISO 9000:2001, s . 17) .

 n infrastruktura techniczna sig

System urządzeń, wyposażenia niezbędny do zainstalowania platformy 
sprzętowo-programowej SIG w zakresie technicznym .

 n infrastruktura techniczna systemu informatycznego geoazbest (sig)

Infrastruktura techniczna to zaplanowane i zakupione elementy infra-
struktury technicznej dla SIG na podstawie opracowanej specyfikacji . 

 n inspire

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 mar-
ca 2007 r . ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólno-
cie Europejskiej .

 n interoperacyjność

„zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów telein-
formatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia 
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wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia 
informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za 
pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te pod-
mioty systemów teleinformatycznych” (Art . 3 pkt 18, Dz .U . z 2005 r . Nr 64, 
poz . 565, z późn . zm .) .

 n ka – Knowledge Area 

Obszar wiedzy . Termin występujący w kontekście kompendiów wiedzy 
specjalistycznej opracowanej przez specjalistyczne branżowe stowarzyszenia . 
W niniejszej pracy skorzystano z kompendiów skodyfikowanej wiedzy:
 — Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
 — Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 — System Engineering Body of Knowledge (SEBoK)
 — Enterprise Architecture Body of Knowledge (EABOK)
 — Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge 

(GISTBoK)
 — Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
 — Data Management Body of Knowledge (DMBOK) .

 n katalog odpadów – odpady azbestowe

Katalog odpadów i sposób klasyfikowania odpadów został opublikowany 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r . w spra-
wie katalogu odpadów (Dz .U . z 2001 r . Nr 112, poz . 1206) . Odpady azbe-
stowe zostały zakwalifikowane do 10 grup odpadów:
 — 06 07 01* odpady azbestowe z elektrolizy
 — 06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu
 — 10 11 81* Odpady zawierające azbest
 — 10 13 09* odpady zawierające azbest z produkcji elementów cemento-

wo-azbestowych
 — 10 13 10 odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne 

niż wymienione w 10 13 09
 — 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np . azbest), włącznie z pusty-
mi pojemnikami ciśnieniowymi 

 — 16 01 11* okładziny hamulcowe zawierające azbest
 — 16 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
 — 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest
 — 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest .
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 n kontekst użycia (context of use)

„Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt komputerowy, oprogramowanie 
i materiały), fizyczne i społeczne środowisk w którym produkt jest wykorzysty-
wany” . (ISO/IEC 25000:2004, s . 2) . Kontekst użycia to użytkownicy w kon-
tekście ich potrzeb, zadań do wykonania, wyposażenie techniczne i progra-
mowe, środowisko fizyczne i społeczne, w których oprogramowanie jest wy-
korzystywane .

 n kopia bezpieczeństwa

Wykonana kopia danych, która ma służyć do odtworzenia oryginalnych 
danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia .

 n koszty gospodarowania odpadami

„Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wy-
twórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.(…)” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 22) .

 n lca (Life Cycle Assessment) – ocena cyklu życia

 — „LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środo-
wisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów 
i zmniejszenie obciążeń środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być 
prowadzona zarówno dla wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest trakto-
wana jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA 
są: 1) zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do śro-
dowiska, tj. zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wpro-
wadzanych do środowiska, 2) ocena potencjalnych wpływów tych obcią-
żeń oraz 3) oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.” 
(http://www .wikipedia .pl) .

 —  Zidentyfikowanie i ocena czynników wejsiowych i wyjsciowych potencjalne 
wpływająych na środowisko produktu w cyklu życia” ISO 14040:2006, s . 3

 n magazynowanie odpadów

 — „Rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
 a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
 b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie 

odpadów,
 c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów” 

(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 5) .
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 n miejsce zawierające azbest 

„oznacza to także miejsce, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest” 
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r . Dz .U . z 2010 r . 
Nr 71, poz . 649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowa-
nia i usuwania wyrobów zawierających azbest, §2 ustęp 3) .

 n mieszanie odpadów niebezpiecznych

„Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mie-
szanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmio-
tami, jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarza-
nia odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych pro-
cesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach, art . 21 .2 .) .

 n mieszanina odpadów

„Oznacza odpady powstałe w wyniku celowego lub przypadkowego wy-
mieszania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, która to mieszanina nie zosta-
ła zaliczona do żadnej z kategorii w załącznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady 
w pojedynczym przemieszczeniu, obejmującym dwa lub więcej rodzajów odpadów 
transportowanych osobno, nie są uważane za mieszaninę odpadów” . (Rozporzą-
dzenie (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, punkt 3) .

 n minerały azbestopodobne

„richteryt i winchit, choć można je uznać za nie mniej szkodliwe niż tre-
molit, amozyt czy krokidolit” (2010/C 212 E/15 Rezolucja Parlamentu Euro-
pejskiego z dnia 7 maja 2009 r . w sprawie projektu rozporządzenia Komisji 
zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) .

 n minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

„zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez 
system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia 
wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do re-
alizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udo-
stępnianych za pomocą tych systemów” (Art . 3 pkt 9, Dz .U . z 2005 r . Nr 64, 
poz . 565, z późn . zm .) .
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 n model chmury obliczeniowej

„Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych, do których do-
stęp uzyskuje się przez Internet, na znajdujących się w innej lokalizacji kompu-
terach” (COM(2012) 529 final 27 .9 .2012 r .) .

 n monitorowanie składowiska odpadów podziemnych

„Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa również typ pod-
ziemnego składowiska, rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do składowania 
oraz zakres i sposób monitorowania składowiska.” (Prawo geologiczne i górni-
cze Art . 32, punkt 6) .

 n narażenie na działanie azbestu

„oznacza to narażenie w czasie wykonywania pracy na zawieszone w po-
wietrzu respirabilne włókna azbestu lub pył azbestowy, bez względu na ich po-
chodzenie” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r . 
Dz .U . z 2010 r . Nr 71, poz . 649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecz-
nego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, § 2 ustęp 7) .

 n obowiązki posiadacza odpadów

„Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościo-
wej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 66 .1) .

 n ochrona środowiska

„Rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowa-
nie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
 a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środo-

wiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
 c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego” . (Prawo 

ochrony środowiska . Art . 3 punkt 15) .

 n odbiór akceptacyjny sig

Odbiór na etapie wróżenia systemu informatycznego polegający na 
stwierdzeniu faktu, czy SIG spełnia wszystkie oczekiwania odbiorcy w mo-
mencie jego przekazania do procesu eksploatacji . Dokumentem potwierdzają-
cym jest podpisanie Protokołu Akceptacji SIG.
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 n odbiór ilościowy sig

Odbiór na etapie wdrożenia systemu informatycznego polegający na 
stwierdzeniu faktu, czy SIG zawiera wszystkie wymagane elementy . Doku-
mentem potwierdzającym jest podpisanie Protokołu Kompletności SIG .

 n oddziaływanie na środowisko

„Rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi” . (Prawo 
ochrony środowiska . Art . 3 punkt 11) .

 n odpad

„rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 6)

„wszelkie substancje lub przedmioty należące do kategorii określonych w za-
łączniku I, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć lub ma obowiązek usu-
nąć” . (Dyrektywa 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 dot . odpadów, OJ L 194, 
25 .7 .1975, s . 39 ze zmianami, zastąpiona przez skonsolidowany tekst Dyrek-
tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 
dot . odpadów, OJ L 114, 27 .4 .2006, s . 9 .) .

 n odpad niebezpieczny

 — „Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną 
spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są 
odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.” Załącznik 
nr 3 (właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpieczny-
mi): H5 „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdy-
chania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone 
zagrożenie dla zdrowia, H7 „rakotwórcze”: substancje i preparaty, które 
w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wy-
wołać raka lub zwiększać częstotliwość jego występowania. (Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .4)

 — „składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń 
substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami nie-
bezpiecznymi. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 4 .1 
punkt 3) Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa za-
łącznik nr 4 do ustawy” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . 
Art . 4 .2) Załącznik nr 4 (składniki, które mogą powodować, że odpady 
są odpadami niebezpiecznymi): pozycja 25: azbest (pył i włókna) .
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 — „Odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biolo-
giczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi albo dla środowiska”,
(GUS, 2013, http://www .stat .gov .pl/gus/definicje_PLK_HTML .htm?i-

d=POJ-477 .htm) .

 n odpad obojętny

„rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fi-
zycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w re-
akcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub za-
grożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczysz-
czeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie sta-
nowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby 
i ziemi” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 9) .

 n odpady pozostające w kontakcie z azbestem

„oznacza to odpady tych wyrobów, które w okresie użytkowania przylega-
ły do wyrobów zawierających azbest i narażone były na długotrwałe przenika-
nie włókien i pyłu azbestu, w szczególności wełny mineralnej” . (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r . Dz .U . z 2010 r . Nr 71, poz . 
649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest, §2 ustęp 8) .

 n odzysk

„rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest 
to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych mate-
riałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funk-
cji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funk-
cji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;” (Ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 14) .

 n oprogramowanie aplikacyjne (aplikacja)

Oprogramowanie aplikacyjne (application software):
 (1) Zaprojektowanie oprogramowanie aby wspomóc użytkownika w wyko-

nywaniu jego szczególnych działań lub w posługiwaniu się szczególnych 
typów problemów, w odróżnieniu od oprogramowania które kontrolu-
je sam komputer (ISO/IEC 18019:2004 Software and system engineering
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– Guidelines for the design and preparation of user documentation for ap-
plication software, 2 .6) .

 (2) Oprogramowanie lub program, który służy do rozwiązania problemów 
aplikacyjnych (ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology-Vocabulary-
Part 1: Fundamental terms, 01 .04 .01) . 

 (3) Zaprojektowane oprogramowanie, aby zrealizować specyficzne potrzeby 
użytkownika (ISO/IEC 24765, Software and Systems Engineering Voca-
bulary) .

 n oprogramowanie interfejsowe

„oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunika-
cji pomiędzy systemami teleinformatycznymi” . (Art . 3 pkt 11, Dz .U . z 2005 r . 
Nr 64, poz . 565, z późn . zm .) .

 n os-6

Formularz sprawozdawczy GUS „Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem
odpadów komunalnych)”, http://form .stat .gov .pl/formularze/2013/passive/OS-6 .pdf .

 n pa

Punkt Azbestowy – Miejsce zawierające azbest .

 n pestel

Otoczenie polityczne (political), ekonomiczne (economic), społeczne (so-
cial), technologiczne (technological), środowiska naturalnego (environment), 
prawne (legal) .

 n platforma programowa (sig)

Platforma programowa to zestaw oprogramowania dedykowanego dla 
systemu informatycznego GeoAzbest składających się bloków architektonicz-
nych w postaci aplikacji informatycznych i serwisów internetowych wyspecy-
fikowanych w ramach infrastruktury technicznej SIG oraz inne wyspecyfiko-
wane oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplika-
cji składających się na SIG . 

 n platforma sprzętowo-programowa systemu informatycznego geoazbest (sig)

Platforma sprzętowo-programowa to zaplanowana i zakupiona infra-
struktura techniczna oraz oprogramowanie systemowe na podstawie wyko-
nanej specyfikacji . Platforma sprzętowo-programowa składa się z: platformy 
serwerowej z systemami operacyjnymi, usług dostępowych .
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 n płatnik

Podmiot dokonujący płatności . Płatnikami są posiadacze WZA/OZA lub 
odpadów mieszanych, płatnikami pomocniczymi są bezpośredni lub pośredni 
kontraktorzy, np . WFOŚiGW, polsko-szwajcarski program usuwania azbestu na 
Lubelszczyźnie, samorząd gminy .

 n pmbok

Project Management Body of Knowledge, zbiór standardów i najlepszych 
rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych 
przez członków PMI (Project Management Institute) . Standard PMBoK jest to 
zbiór najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie 
w zarządzaniu projektami .

 n podziemne składowisko odpadów

 — „jest część górotworu, w tym podziemne wyrobisko górnicze, wykorzysty-
wana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie” (Prawo 
geologiczne i górnicze . Art . 6, punkt 6) .

 — „oznacza stałe miejsce składowania odpadów w głębokim wgłębieniu geolo-
gicznym, takim jak kopalnia soli lub potasu” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie składowania odpadów) .

 n poka

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski na lata 2003 – 2032” . Pierwszy dokument został przyję-
ty przez Radę Ministrów Polski w dniu 14 maja 2002 r . Aktualizacja następu-
je przez każdorazową uchwalę Rady Ministrów . Dokument jest niewersjono-
wany . Data przyjęcie przez Radę Ministrów wyznacza aktualność dokumentu .

 n portal

Zbiór wortali . Jest bardzo rozbudowanym serwisem internetowym stano-
wiący tzw . „bramę wejściową” do obszernych zasobów, usług Internetu o do-
stępie publicznym (publiczny portal) . Jego podstawową funkcją jest dostar-
czanie informacji obejmujących zróżnicowany zakres tematyczny oraz różne-
go rodzaju usług dla najszerszego kręgu odbiorców .

 n portfel sig

Portfel to grupa składającą się z trzech projektów powiązanych merytorycz-
nie: 1 . Projekt budowy SIG oraz realizacja informatyczna w oparciu o jego zało-
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żenia podczas trwania projektu rozwojowego (szczegóły w rozdz . 3 i rozdz . 4),
2 . Projekt wdrożenia i wsparcia SIG (rozdz . 5), 3 . Projekt likwidacji SIG (rozdz . 6) .

 n posiadacz odpadów

„Rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną 
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posia-
daniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posia-
daczem odpadów znajdujących się na nieruchomości” (Ustawa z dnia 14 grud-
nia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 19) .

 n pośrednik

„Oznacza każdego, kto organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 
w imieniu osób trzecich, w tym także pośredników, którzy nie obejmują faktyczne-
go władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE” . (Rozporzą-
dzenie (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, punkt 13) .

 n pośrednik w obrocie odpadami

„Rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów 
w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje od-
padów fizycznie w posiadanie” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpa-
dach . Art . 3 .1 punkt 20) .

 n potrzeby użytkownika

Uzewnętrznianie celów użytkownika skodyfikowanych do wiązki po-
trzeb: informacyjnych, manualnych, estetycznych, bezpieczeństwa użytkow-
ników końcowych .

 n prince2

Metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatyw-
nych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów an-
glosaskich .

 n produkt cyfrowy

„należy przez to rozumieć oprogramowanie lub dokumenty elektronicz-
ne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej lub publicznej” (§ 3 ust .1 
punkt 3, Dz .U . z 2013 r . Nr 0, poz . 412) .

 n produkt programowy

Produkt programowy (oprogramowanie – software) to „zbiór progra-
mów komputerowych, procedur i możliwie, z dołączoną dokumentacją i danymi”



system informatyczny geoazbest…

186

(ISO/IEC 90003-2004 Software engineering – Guidelines for the application
of ISO 9001:2000 to computer software . Def . 3 .15 . software product, s . 4) .

 n program gospodarki odpadami w urządzeniach przewoźnych

Brak możliwości przetwarzania odpadów w urządzeniach przewoźnych 
wg zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . 

 n projekt

Projekt zaplanowany zbiór rozwiązań w celu dostarczenia określone-
go efektu oczekiwanego przez Zamawiającego, w tym przede wszystkim celu 
biznesowego .

 n projekt rozwojowy

Projekt rozwojowy finansowanego ze środków Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach umowy NR11 0073 10/2010 na podstawie decyzji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0990/R/H03/2010/10 pt . „Zinte-
growany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach pod-
ziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej” realizowany 
od 1 grudnia 2010 roku do 30 listopada 2013 roku na Wydziale Zarządza-
nia Politechniki Lubelskiej .

 n prototyp systemu lub prototyp sig

Prototyp to oprogramowanie działające z ograniczoną funkcjonalnością 
w takim zakresie, aby Zamawiający mógł zweryfikować wymagania funkcjo-
nalne i niefunkcjonalne dla Systemu oraz wygląd i zachowanie interfejsów, 
a w szczególności interfejsu użytkownika .

 n przetwarzanie odpadów

„Rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przy-
gotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie” (Ustawa z dnia 14 grud-
nia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 21)

 n przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze pu-
blicznej lub po innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów 
wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewo-
zem .” (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r . o przewozie towarów niebezpiecz-
nych, art . 2 punkt 5, Dz .U . z 2011 r . Nr 227, poz . 1367) .
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 n przewóz koleją towarów niebezpiecznych

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych wagonem, z uwzględnie-
niem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych 
z tym przewozem” . (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r . o przewozie towarów 
niebezpiecznych, art . 2 punkt 6, Dz .U . z 2011 r . Nr 227, poz . 1367) .

 n przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych 

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych statkiem po wodach śród-
lądowych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz 
czynności związanych z tym przewozem” (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r . 
o przewozie towarów niebezpiecznych, art . 2 punkt 7, Dz .U . z 2011 r . Nr 227, 
poz . 1367) .

 n racjonalne ekologicznie gospodarowanie

„Oznacza podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu zapew-
nienia, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób, który uchroni zdro-
wie ludzkie i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem takich odpadów” . 
(Rozporządzenie (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, 
punkt 8) .

 n recykling

„oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpado-
we są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzysty-
wane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarza-
nie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego prze-
twarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk .” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE z dnia 19 listopada 2008 r . w sprawie odpadów oraz uchylająca niektó-
re dyrektywy, Art . 3 ust . 17) .

 n rodzaje składowisk odpadów (->typy składowisk)

„Każde składowisko odpadów zostaje zaklasyfikowane do jednego z nastę-
pujących rodzajów:
 — składowisko odpadów niebezpiecznych,
 — składowisko odpadów innych niż niebezpieczne,
 — składowisko odpadów obojętnych.” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 

26 kwietnia 1999 r . w sprawie składowania odpadów . Art . 4) .



system informatyczny geoazbest…

188

 n równowaga przyrodnicza

„Rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje rów-
nowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej 
i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieoży-
wionej” . (Prawo ochrony środowiska . Art . 3 punkt 32) .

 n scenariusz testowy

Sekwencyjny opis zadań jakie należy wykonać aby porównać zgodność 
wyników ze środowiska testowego Zamawiającego z wynikami środowiska te-
stowego Wykonawcy . 

 n selekcja odpadów

„Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny” . (Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 10) .

 n selektywne zbieraniu

„Rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpa-
dów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 24) .

 n sig

System Informatyczny GeoAzbest . Zbiór dedykowanych serwisów i spe-
cjalistycznych aplikacji funkcjonujących w ramach serwisu internetowego Geo-
Azbest zbudowanych podczas realizacji projektu rozwojowego .

 n składowanie odpadów na składowiskach podziemnych

„Podziemne składowania odpadów – może być wykonywana po uzyskaniu 
koncesji.” (Prawo geologiczne i górnicze . Art . 21, punkt 1) . Koncesji „udziela 
minister właściwy do spraw środowiska” . Prawo geologiczne i górnicze . Art . 22, 
punkt 1) .

 n składowisko odpadów

„Rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składo-
wania odpadów” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1
punkt 25) .

„Oznacza miejsce przeznaczone do usuwania odpadów na lub w ziemi, 
uwzględniające:
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 — ewnętrzne miejsca usuwania odpadów (np. składowisko odpadów, jeśli pro-
ducent odpadów urządza samodzielne usuwanie odpadów w miejscu pro-
dukcji), oraz

 — miejsce stałe (tzn. używane dłużej niż jeden rok), które wykorzystywane 
jest do czasowego magazynowania odpadów, lecz z wyłączeniem:

 — miejsc, gdzie wysypuje się odpady w celu ich przygotowania do dalsze-
go transportu w celu odzysku, obróbki lub wywozu do innego miejsca, 
oraz

 — składowania odpadów przed odzyskiem lub obróbką przez okres krótszy niż 
trzy lata jako zasadę ogólną, lub – składowania odpadów przed ich zby-
tem przez okres krótszy niż jeden rok.” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE 
z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie składowania odpadów) .

 n substancja niebezpieczna

„Rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substan-
cji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promienio-
twórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować za-
grożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może 
być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyni-
ku awarii.” (Prawo ochrony środowiska, art . 3 punkt 37) .

 n substancje występujące w przyrodzie

„oznacza substancje w sposób naturalny występujące w ich postaci wła-
snej, nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wy-
korzystaniem siły grawitacji; poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję 
z wody oraz destylacje z parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia 
wody lub substancje, które w jakikolwiek sposób wyodrębniane są z powietrza” 
(Art . 3 ust . 39 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r . w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…)) .

 n swebok

Software Engineering Body of Knowledge, Kompendium wiedzy z inży-
nierii oprogramowania .

 n system

(słowo pisane dużą literą) Zbiór aplikacji i serwisów internetowych, ter-
min równoznaczny z terminem SIG .
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 n system informatyczny geoazbest (sig)

Nazwa własna oprogramowania wykonana w ramach projektu rozwojo-
wego przez zespół składający się na Wykonawcę .

 n system teleinformatyczny

„Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramo-
wania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i od-
bieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla da-
nego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)” (Art . 3 pkt 3, Dz .U . 2005 nr 64 poz . 565
z późn . zm .) .

 n Środek transportu

„pojazd, wagon lub statek używany do przewozu towarów niebezpiecz-
nych”. (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r . o przewozie towarów niebezpiecz-
nych Art . 2 punkt 15, Dz .U . 2011 nr 227 poz . 1367) .

 n Środowisko

„Rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także prze-
kształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię 
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy róż-
norodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elemen-
tami” . (Prawo ochrony środowiska . Art . 3 punkt 39) .

 n Środowisko szkoleniowe

Środowisko testowe u Zamawiającego służące do szkolenia pracowni-
ków Zamawiającego . Szkolenie pracowników planowane jest przez cyklem 
eksploatacji SIG .

 n Środowisko testowe wykonawcy

Środowisko testowe posiadane przez Wykonawcę w celu testowania Sys-
temu w procesie wytwórczym oprogramowania (w cyklu budowy oprogramo-
wania) . Środowisko testowe jest środowiskiem pracy systemu SIG, czy wa-
runki, w jakich praca jest wykonywana (warunki obejmują czynniki fizyczne, 
społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, programy 
rozpoznawania, ergonomia i skład atmosfery) .
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 n Środowisko testowe Zamawiającego

Środowisko testowe u Zamawiającego . Odzwierciedla środowisko skła-
dające się z infrastruktury technicznej systemu informatycznego GeoAzbest, 
platformy sprzętowo-programowej oraz platformy programowej i służy do te-
stowania Systemu SIG .

 n technologia

„Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w spo-
sób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy któ-
rych określaniu uwzględnia się w szczególności:
 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materia-

łów i paliw;
 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów;
 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecz-

nie zastosowane w skali przemysłowej;
 7) (uchylony);
 8) postęp naukowo-techniczny” (Prawo ochrony środowiska, art . 143) .

 n termiczne przekształcaniu odpadów

„Termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to:
 a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
 b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, 

w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstają-
ce podczas tych procesów są następnie spalane” (Ustawa z dnia 14 grud-
nia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 29) .

 n test poinstalacyjny

Test stwierdzający, że instalacja SIG jest kompletna i wszystkie aplika-
cje są uruchamiane poprawnie .

 n testy akceptacyjne

„Udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do sys-
temu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych 
wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycz-
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nego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności 
wdrożenia oprogramowania interfejsowego” (Art . 3 pkt 12, Dz .U . z 2005 r . 
Nr 64, poz . 565, z późn . zm .) .

Testy wykonywane przez klienta końcowego z obecnością twórców SIG 
w środowisku testowym . Celem testów jest weryfikacja i formalne potwier-
dzenie zgodności testowanego systemu SIG z założeniami specyfikacyjnymi .

 n testy otwarte

Testy wykonywane ad hoc w momencie tworzenia SIG, bez formalnego 
uzgodnienia scenariuszy testowych i wcześniejszego ich zaplanowania . W wy-
padku wykonania takiego testu sprawdzana jest funkcjonalność zgodna z wy-
maganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi . 

 n testy sig

Testy wykonane w środowisku testowym Zamawiającego oraz u Wyko-
nawcy polegające w szczególności na:
 — Testy Akceptacyjne – rozumie się testy z udziałem użytkowników koń-

cowych Zamawiającego, których celem jest uzyskanie praktycznej wie-
dzy i potwierdzenia, że SIG spełnia wymagania Zamawiającego .

 — Testy Funkcjonalne – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG speł-
nia wymagania funkcjonalne wskazane w Dokumentacji Systemu .

 — Testy Niezawodności – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG 
spełnia wymagania w zakresie niezawodności wskazane w Dokumenta-
cji Systemu .

 — Testy Przeciążeniowe – rozumie się testy mające potwierdzić, że System 
prawidłowo działa przy próbie skrajnego obciążenia .

 — Testy Użyteczności – rozumie się testy mające potwierdzić, że System speł-
nia wymagania w zakresie użyteczności wskazane w Dokumentacji  Systemu .

 — Testy Zabezpieczeń – rozumie się testy mające potwierdzić ze System 
spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa wskazane w Dokumen-
tacji Systemu .

 n testy utrzymania i rozwoju

Testy realizowane w procesie pielęgnacji SIG, tj . w okresie utrzymania 
i rozwoju systemu .

 n ‘tsa

Miejsce magazynowania (tymczasowego) odpadów przez właściciela lub 
wstępne tymczasowe magazynowanie OZA przez wytwórcę odpadów .
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 n tsa

Miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych . „Od-
pady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu 
zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko od-
padów, nie dłużej jednak niż przez rok.” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . 
o odpadach . Art . 25 punkt 5), „Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do skła-
dowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika 
z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uza-
sadnionych zastosowaniem tych procesów (…) Okresy magazynowania odpadów 
są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów” (Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 25 punkt 4, 6) .

 n tsa’

Miejsce magazynowania tymczasowego OZA na powierzchni na terenie 
kopalni (bufor magazynowy) .

 n tsa’ – sp

Proces transportu OZA z miejsc TSA’ do składowiska podziemnego od-
padów niebezpiecznych .

 n typy podziemnych składowisk odpadów

„Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów: 
 1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych; 
 2) podziemne składowisko odpadów obojętnych; 
 3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.” (Pra-

wo geologiczne i górnicze . Art . 125, punkt 1) .

 n typy składowisk odpadów

„Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:
 1) składowisko odpadów niebezpiecznych;
 2) składowisko odpadów obojętnych;
 3) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.”

(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 103 punkt 2) .

 n umowa usługi wdrożenia

Rozumie się Umowę wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami za-
warta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na usługę wdrożenia systemu 
informatycznego SIG na kompletnej platformy informatycznej .
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 n unieszkodliwianie odpadów

 — „Rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii” (Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r . o odpadach . Art . 3 .1 punkt 30) .

 — „wszelkie działania przewidziane w załączniku II A” Załącznik II, A Dy-
rektywy ramowej dotyczącej odpadów jest przeznaczony do „wyszczegól-
nienia procesów unieszkodliwiania występujących w praktyce” . (Dyrektywa 
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 
dot . odpadów, OJ L 114, 27 .4 .2006) .

 n urządzenia przewoźne do przetwarzania odpadów zawierających azbest

„W przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządze-
niach przewoźnych organem, o którym mowa w ust. 2, jest marszałek woje-
wództwa właściwy według obszaru województwa, na którym następuje przetwa-
rzanie tych odpadów” . (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . o odpadach . Art . 
26 punkt 3a) . Brak możliwości przetwarzania odpadów w urządzeniach prze-
woźnych wg zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach .

 n usuwający odpady

„Oznacza każdą osobę, do której dostarczane są odpady niebezpieczne lub inne 
odpady i która zajmuje się usuwaniem takich odpadów” (Konwencja Bazylejska) .

 n użytkownik (end user)

Człowiek, który w trybie interakcyjnym współpracuje bezpośrednio 
z oprogramowaniem .

 n użytkownik wewnętrzny

Użytkownik Systemu posiadający swoje konto wewnątrz organizacji, 
w której jest eksploatowany System .

 n użytkownik zewnętrzny 

Każdy użytkownik, który uzyskał dostęp do Systemu przez zewnętrz-
ny adres IP .

 n Vortal lub vertical portal

Wortal jest złożonym serwisem składającym się ze zbioru stron i stowa-
rzyszonych plików . Wortale stanowią jeden z najliczniejszych serwisów WWW 
w Internecie . Jest to serwis internetowy wyspecjalizowany w określonej tema-
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tyce, skupiający informacje z ściśle określonej dziedziny oraz oferujący usłu-
gi przydatne dla ściśle określonego grona odbiorców .

 n wai

Web Accessibility Initiative – Inicjatywa dostępności do sieci . Projekt W3C 
którego celem jest promocja rozwiązań dostępności (głównie w kontekście do-
stępu do zawartości WWW dla osób niepełnosprawnych) .

 n wcag

Web Content Accessibility Guidelines – Wytyczne dotyczące dostępności 
treści internetowych dla użytkowników końcowych .

 n web page

Strona w sieci WWW . „Web page jest cyfrowym obiektem multimedialnym 
dostarczonym do klienta. Strona WWW może zostać wygenerowana dynamicznie 
po stronie serwera i może włączać aplety lub inne aktywne elementy ze strony 
klienta lub po stronie serwera” (ISO/IEC 23026:2010) .

 n web site

Miejsce w sieci WWW . Jest to „zbiór połączonych logicznie stron WWW, 
zarządzanych przez pojedynczą organizację (jednostkę). Serwis WWW może za-
wierać jedną lub wiele podrzędnych serwisów WWW .” (ISO/IEC 23026:2010) .

 n wprowadzenie do obrotu

„oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie 
trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu” . (Art . 3 . ust . 12 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r . w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i sto-
sowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europej-
skiej Agencji Chemikaliów (…)) .

 n www

Sieciowy system informacyjny funkcjonujący na bazie sieci Internet . Naj-
powszechniejsza usługą Internetu wykorzystywane przez społeczność użytkow-
ników . Pięć najważniejszych cech usługi WWW: 1) Rozproszone i otwarte śro-
dowisko Internetu a tym samym usługi (globalność, dostępność on-line, wol-
ność wypowiedzi i swoboda wyboru, otwartość technologiczna: języki progra-
mowania, budowa serwisu WWW), 2) Multimedialność (różnopostaciowość 
zasobów, brak ograniczeń ilości, wielkości, rodzaju zasobów), 3) Multikulturo-
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wość, 4) Możliwość łączenia zasobów hiperłączami (swoboda ustalania struk-
tury, zarządzanie danymi, możliwość wyszukiwania), 5) Skalowalność (zmia-
na, rozbudowa, aktualizacja danych w dowolnym czasie) . Ze względu na roz-
proszoność terytorialną oraz sposób umieszczania i zależność pomiędzy zaso-
bami, system informacyjny tworzy sieć bezskalową .

 n wykonawca

Zespół autorski w składzie: analityka systemowego (w projekcie rozwojo-
wym – Ekspert ds . systemów informacyjno-komunikacyjnych ICT, dr inż . Bog-
dan Wit), główny programista (Specjalista ds . systemów informacji przestrzen-
nych, mgr inż . Dariusz Kuś), programista (Specjalista ds . geolokacji faktogra-
ficznej depozytów azbestowych, mgr inż . Marek Malendowski), ekspert z za-
kresu ergonomii z obszarem zainteresowań interfejsów użytkownika (Ekspert 
ds . integracji systemu, dr inż . Krzysztof Czarnocki),

 n wymagania dla składowisk odpadów

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie 
składowania odpadów . Załącznik Nr I . Ogólne wymagania dla wszystkich ro-
dzajów składowisk odpadów.

 n wymaganie

„Potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub 
jest obowiązkowe” . (ISO 9000:2001 def 3 .1 .2, s . 7) .

 n wyrób

„oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, 
powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji 
w stopniu większym niż jego skład chemiczny” . (Art . 3 . ust . 3 Rozporządze-
nie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud-
nia 2006 r . w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agen-
cji Chemikaliów (…)) .

 n wyrób zawierający azbest (wZa)

„Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wago-
wo 0,1% lub więcej azbestu” . („Informacja o wyrobach zawierających azbest” 
załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r . w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawie-
rających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest)



definicje najważniejszych pojęć

197

 n wytwórca odpadów

„Rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 
powstawanie odpadów (pierwszy wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przepro-
wadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę cha-
rakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, 
który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej” 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach, art . 3 .1 punkt 32) .

„Oznacza każdą osobę, której działalność jest przyczyną powstania odpa-
dów niebezpiecznych lub innych odpadów, a gdy osoba ta jest nieznana – oso-
bę, która posiada i/lub kontroluje te odpady;” (Konwencja Bazylejska) .

 n Zabezpieczenie roszczeń na podziemne składowanie odpadów

„Koncesji na podziemne składowanie odpadów udziela się pod warunkiem 
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania 
takiej działalności .” (Prawo geologiczne i górnicze . Art . 28, punkt 1) . „Zabez-
pieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo poręczenia bankowego .” (Pra-
wo geologiczne i górnicze, art . 28, punkt 3) .

 n Zakład górniczy

„Jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących 
bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wy-
dobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywa-
jących węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wy-
dobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziem-
nego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowa-
nia odpadów, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz 
instalacje.”. (Prawo geologiczne i górnicze, art . 6, punkt 18) .

 n Zamawiający

Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem SIG .

 n Zanieczyszczenie

„Rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać 
walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposo-
bami korzystania ze środowiska” . (Prawo ochrony środowiska, art . 3 punkt 49) .
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 n Zanieczyszczenie pochodzących ze źródeł naturalnych

„udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych – rozumie się 
przez to tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio 
lub pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wy-
buchy wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów 
i nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przeno-
szenie w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z regionów suchych;” (Usta-
wa Prawo ochrony środowiska, art . 3, punkt 49a) .

 n Zapobieganie powstawaniu odpadów

„Zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zasto-
sowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się 
one odpadami, zmniejszające:
 a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okre-

su dalszego używania produktu, 
 b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdro-

wie ludzi,
 c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale” (Ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 r . o odpadach, art . 3 .1 punkt 33) .

 n Zbieranie odpadów

„Rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do 
miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej 
zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji od-
padów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 
lit. b.” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach, art . 3 .1 punkt 34) .

 n Zdolność oprogramowania

Zdolność oprogramowania to możliwość oprogramowania do spełnienia 
określonych wymagań stawianych przez jego odbiorców .

 n Zrównoważony rozwój

„Rozumie się przez to taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym na-
stępuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego poko-
lenia, jak i przyszłych pokoleń” . (Prawo ochrony środowiska, art . 3 punkt 50) .
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Załącznik 1 
specyfikacja infrastruktury technicznej

Opracowany załącznik nr 1 i jego zawartość jest niezbędna w przypad-
ku braku odpowiedniej infrastruktury technicznej dla zainstalowania platfor-
my sprzętowo-programowej oraz dla zainstalowania platformy programowej . 
Wykonana specyfikacja jest dokumentacją infrastruktury technicznej która zo-
stała opracowana dla utworzenia środowiska testowego Wykonawcy . W opar-
ciu o zawarte dane załącznika 1, Zamawiający do końca 2014 roku może do-
konać specyfikacji . W przypadku dłuższego okresu czasu należy specyfikację 
uaktualnić konsultując się merytorycznie z Wykonawcą .

Przedmiotem zakupów jest sprzęt komputerowy, który będzie tworzył in-
frastrukturę techniczną systemu informatycznego GeoAzbest . Na infrastrukturę 
techniczną składają się 4 serwery . Wszystkie serwery muszą pochodzić od tego 
samego producenta i muszą być objęte jego 36-miesięczną gwarancją realizo-
waną w trybie on-site za pośrednictwem autoryzowanej organizacji serwisowej . 
Wszystkie elementy oferowanych konfiguracji serwerów muszą być zainstalowane 
fabrycznie przez producenta i muszą być objęte jego gwarancją . Producent musi 
spełniać wymagania certyfikatu ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji 
sprzętu komputerowego . Dla oferowanych serwerów muszą być dostępne doku-
menty potwierdzające spełnienie wymagań . Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących, ja-
kości, głośności, kompatybilności i sposobu realizacji obsługi gwarancyjnej .

Wraz ze sprzętem oferent musi dostarczyć komplet elementów monta-
żowych koniecznych do instalacji w szafie Rack całości dostarczanego sprzętu 
(serwery, macierze, przełączniki KVM i LAN, UPS) oraz kable do połączenia 
Serwerów 1, 2, 3, 4 z macierzą dyskową oraz przełącznikiem KVM + kable 
do podłączenia Serwerów 1, 2, 3, 4, i NAS do Switcha LAN zgodnie z opisem .
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 n Serwer 1 (Serwer Bazy Danych), 1 szt.
 — obudowa Rack o wysokości max . 2U wyposażona w wentylatory 

Hot-Plug, głębokość max 100 cm,
 — zestaw szyn teleskopowych umożliwiających instalację serwera 

w szafie Rack,
 — zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dwa procesory 

o następującej charakterystyce: Każdy z procesorów 4 rdzeniowy, 
12MB  Cache, Max TDP 80W, Wydajność wg testu Passmark CPU 
Mark (wyniki pomiaru wydajności oferowanych procesorów powin-
ny być opublikowane na stronie http://www .cpubenchmark .net/cpu_
list .php) co najmniej 9500,

 — płyta główna dwuprocesorowa zaprojektowana do zastosowania 
w serwerach, wykorzystująca chipset zalecany przez producenta pro-
cesorów, wyposażona w następujące złącza i interfejsy: co najmniej 
9 złącz USB 2 .0 (3 na froncie, 3 z tyłu obudowy, 3 wewnętrzne), 
dwa złącza VGA (1 na froncie i 1 z tyłu obudowy), zintegrowane 
2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet + 1 interfejs sieciowy 10/100 
dedykowany do celów serwisowych, sloty PCI-Express 2 .0 umożli-
wiające instalację co najmniej 4 kart PCI-Express z magistralą x8, 
zintegrowany kontroler serwisowy umożliwiający zdalne odczytanie 
informacji diagnostycznych oraz zarządzanie serwerem,

 — zainstalowana pamięć 24GB RAM 1333MHz Registered DDR3 ECC 
z technologią Chipkill, możliwość rozbudowy pamięci serwera do co 
najmniej 192GB,

 — zainstalowane fabrycznie 2 dyski twarde 146GB SAS 15000 rpm 
w kasetach Hot-Swap połączone w macierz RAID 1, możliwość in-
stalacji dodatkowych 4 dysków,

 — zainstalowany napęd optyczny DVD +/- RW,
 — kontroler macierzowy SAS obsługujący co najmniej standardy 

RAID 0 i 1, złącze zewnętrzne SAS External umożliwiające połą-
czenie z macierzą dyskową,

 — połączona z serwerem zewnętrzna macierz dyskowa o następują-
cej charakterystyce: obudowa Rack o wysokości max . 2U, głębokość 
max 100 cm ., zestaw szyn teleskopowych umożliwiających instala-
cję w szafie Rack, 4 portowy kontroler SAS External umożliwiający 
podłączenie Serwerów 1, 2, 3 i 4, zainstalowane fabrycznie 3 dys-
ki twarde 600GB SAS 15000 rpm w kasetach Hot-Swap, możliwość 
instalacji dodatkowych 9 dysków, możliwość rozbudowy o dodatko-
wą półkę dyskową na 12 dodatkowych dysków, 4 kable SAS Exter-
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nal o długości min . 2 m umożliwiające podłączenie Serwerów 1, 2, 
3 i 4, obsługa standardów RAID 0, 1, 5 i 6, zintegrowany interfejs 
sieciowy Gigabit Ethernet, elementy redundantne: wentylatory, zasi-
lacze, kontrolery RAID, obsługa kopii migawkowych (Snapshot), li-
cencja standardowa na co najmniej 8 kopii z możliwością rozsze-
rzenia do co najmniej 256 kopii,

 — zasilacz redundantny o mocy co najmniej 2x 780W i efektywności 91%,
 — poziom hałasu pracującego serwera (w trybie idle) zmierzony labo-

ratoryjnie zgodnie z normą ISO 7779 nie wyższy niż 50 dB(A),
 — wsparcie producenta serwera i certyfikaty zgodności (potwierdzone 

na witrynie Microsoft) dla systemów operacyjnych MS Windows Se-
rver 2003, 2008 i 2008 R2 .

 n Serwer 2 (Serwer Plików), 1 szt.
 — obudowa Rack o wysokości max . 2U wyposażona w wentylatory 

Hot-Plug, głębokość max 100 cm,
 — zestaw szyn teleskopowych umożliwiających instalację serwera 

w szafie Rack,
 — zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dwa procesory 

o następującej charakterystyce: Każdy z procesorów 4 rdzeniowy, 
12MB Cache, Max TDP 80W, Wydajność wg testu Passmark CPU 
Mark (wyniki pomiaru wydajności oferowanych procesorów powin-
ny być opublikowane na stronie http://www .cpubenchmark .net/cpu_
list .php) co najmniej 9500,

 — płyta główna dwuprocesorowa zaprojektowana do zastosowania 
w serwerach, wykorzystująca chipset zalecany przez producenta pro-
cesorów, wyposażona w następujące złącza i interfejsy: co najmniej 
9 złącz USB 2 .0 (3 na froncie, 3 z tyłu obudowy, 3 wewnętrzne), 
dwa złącza VGA (1 na froncie i 1 z tyłu obudowy), zintegrowane 
2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet + 1 interfejs sieciowy 10/100 
dedykowany do celów serwisowych, sloty PCI-Express 2 .0 umożli-
wiające instalację co najmniej 4 kart PCI-Express z magistralą x8, 
zintegrowany kontroler serwisowy umożliwiający zadalne odczyta-
nie informacji diagnostycznych oraz zarządzanie serwerem,

 — zainstalowana pamięć 8GB RAM 1333MHz Registered DDR3 ECC 
z technologią Chipkill, możliwość rozbudowy pamięci serwera do co 
najmniej 192GB,

 — zainstalowane fabrycznie 2 dyski twarde 146GB SAS 15000 rpm 
w kasetach Hot-Swap połączone w macierz RAID 1, możliwość in-
stalacji dodatkowych 4 dysków,
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 — zainstalowany napęd optyczny DVD +/- RW,
 — kontroler macierzowy SAS obsługujący co najmniej standardy RAID 

0 i 1, złącze zewnętrzne SAS External umożliwiające połączenie 
z macierzą dyskową,

 — zasilacz redundantny o mocy co najmniej 2x 780W i efektywności 
91%,

 — poziom hałasu pracującego serwera (w trybie idle) zmierzony labo-
ratoryjnie zgodnie z normą ISO 7779 nie wyższy niż 50 dB(A),

 — połączone z serwerem jedno urządzenie (Switch Gigabit Ethernet) 
umożliwiające pracę serwera z pozostałymi serwerami 1, 3, 4, o na-
stępującej charakterystyce: min 24 porty Ethernet 10/100/1000 + 4 
porty Gigabit SFP, przepustowość co najmniej 48 Gbps i 35,5 Mpps, 
tablica adresów MAC na co najmniej 8192 adresy, agregacja portów: 
do 8 portów w 8 grupach, 4 kolejki sprzętowe na port, obsługa 
IEEE 802 .1p CoS/QoS, obsługa ramek typu Jumbo (do 9Kb), obsłu-
ga do 256 VLAN, możliwość tworzenia reguł filtracji MAC w opar-
ciu o: adres źródłowy, adres docelowy, CoS, VLAN, możliwość two-
rzenia reguł filtracji IP w oparciu o: adres źródłowy, adres docelo-
wy, protokół, port TCP/UDP, wartość DSCP, konfiguracja i zarządza-
nie typu „Web-based”, komunikacja szyfrowana HTTPS, zgodność ze 
standardami IEEE: 802 .1d, 802 .1p, 802 .1Q, 802 .1X, 802 .1w, 802 .3, 
802,3ab, 802 .3u, 802,3x, 802 .3z,

 — wsparcie producenta serwera i certyfikaty zgodności (potwierdzone 
na witrynie Microsoft) dla systemów operacyjnych MS Windows Se-
rver 2003, 2008 i 2008 R2 .

 n Serwer 3 (Serwer Poczty), 1 szt.
 — obudowa Rack o wysokości max . 1U, głębokość max 100 cm,
 — zestaw szyn teleskopowych umożliwiających instalację serwera 

w szafie Rack,
 — zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dwa procesory 

o następującej charakterystyce: Każdy z procesorów 4 rdzeniowy, 
12MB Cache, Max TDP 80W, Wydajność wg testu Passmark CPU 
Mark (wyniki pomiaru wydajności oferowanych procesorów powin-
ny być opublikowane na stronie http://www .cpubenchmark .net/cpu_
list .php) co najmniej 9500,

 — płyta główna dwuprocesorowa zaprojektowana do zastosowania 
w serwerach, wykorzystująca chipset zalecany przez producenta pro-
cesorów, wyposażona w następujące złącza i interfejsy: co najmniej 
7 złącz USB 2 .0 (3 na froncie, 3 z tyłu obudowy, 1 wewnętrzne), 
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dwa złącza VGA (1 na froncie i 1 z tyłu obudowy), zintegrowane 
2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet + 1 interfejs sieciowy 10/100 
dedykowany do celów serwisowych, sloty PCI-Express 2 .0 umożli-
wiające instalację co najmniej 2 kart PCI-Express z magistralą x8, 
zintegrowany kontroler serwisowy umożliwiający zadalne odczyta-
nie informacji diagnostycznych oraz zarządzanie serwerem,

 — zainstalowana pamięć 8GB RAM 1333MHz Registered DDR3 ECC 
z technologią Chipkill, możliwość rozbudowy pamięci serwera do co 
najmniej 192GB,

 — zainstalowane fabrycznie 2 dyski twarde 146GB SAS 10000 rpm 
w kasetach Hot-Swap połączone w macierz RAID 1, możliwość in-
stalacji dodatkowych 4 dysków,

 — zainstalowany napęd optyczny DVD +/- RW,
 — kontroler macierzowy SAS obsługujący co najmniej standardy 

RAID 0 i 1, złącze zewnętrzne SAS External umożliwiające połą-
czenie z macierzą dyskową,

 — zasilacz redundantny o mocy co najmniej 2x 760W i efektywności 
89%,

 — poziom hałasu pracującego serwera (w trybie idle) zmierzony labo-
ratoryjnie zgodnie z normą ISO 7779 nie wyższy niż 50 dB(A),

 — połączone urządzenie do przechowywania plików (serwer dyskowy 
NAS, 1 szt .) o następującej charakterystyce: zainstalowane co naj-
mniej 4 dyski o pojemności 2TB każdy w wymiennych kasetach, 
możliwość łączenia dysków w macierze RAID 0, 1, wbudowana pa-
mięć 1GB RAM, wbudowany procesor o wydajność wg testu Pas-
smark CPU Mark co najmniej 715, (wyniki pomiaru wydajności ofe-
rowanego procesora powinny być opublikowane na stronie http://
www .cpubenchmark .net/cpu_list .php), złącza interfejsów: Ethernet 
10/100/1000, 5x USB 2 .0, eSATA, wymiary obudowy nie większe 
niż: 30 cm x 25 cm x 30 cm,

 — wsparcie producenta serwera i certyfikaty zgodności (potwierdzone 
na witrynie Microsoft) dla systemów operacyjnych MS Windows Se-
rver 2003, 2008 i 2008 R2 .

 n Serwer 4 (Serwer WWW), 1 szt.
 — obudowa Rack o wysokości max . 1U, głębokość max 100 cm,
 — zestaw szyn teleskopowych umożliwiających instalację serwera 

w szafie Rack,
 — zainstalowany fabrycznie przez producenta pojedynczy procesor 

o następującej charakterystyce: 4 rdzeniowy, 12MB Cache, Max TDP 
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80W, Zdolny do współdziałania z drugim identycznym procesorem 
w układzie dwuprocesorowym, Wydajność wg testu Passmark CPU 
Mark (wyniki pomiaru wydajności oferowanego procesora powinny 
być opublikowane na stronie http://www .cpubenchmark .net/cpu_list .
php) co najmniej 4550 oraz 9500 po zainstalowaniu drugiego iden-
tycznego procesora,

 — płyta główna dwuprocesorowa zaprojektowana do zastosowania 
w serwerach, wykorzystująca chipset zalecany przez producenta pro-
cesorów, wyposażona w następujące złącza i interfejsy: co najmniej 
7 złącz USB 2 .0 (3 na froncie, 3 z tyłu obudowy, 1 wewnętrzne), 
dwa złącza VGA (1 na froncie i 1 z tyłu obudowy), zintegrowane 
2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet + 1 interfejs sieciowy 10/100 
dedykowany do celów serwisowych, sloty PCI-Express 2 .0 umożli-
wiające instalację co najmniej 2 kart PCI-Express z magistralą x8, 
zintegrowany kontroler serwisowy umożliwiający zdalne odczytanie 
informacji diagnostycznych oraz zarządzanie serwerem,

 — zainstalowana pamięć min 8GB RAM 1333MHz Registered DDR3 
ECC z technologią Chipkill, możliwość rozbudowy pamięci serwera 
do co najmniej 192GB,

 — zainstalowane fabrycznie 2 dyski twarde min 146GB SAS 10000 rpm 
w kasetach Hot-Swap połączone w macierz RAID 1, możliwość in-
stalacji dodatkowych 4 dysków,

 — zainstalowany napęd optyczny DVD +/- RW,
 — kontroler macierzowy SAS obsługujący co najmniej standardy RAID 

0 i 1, złącze zewnętrzne SAS External umożliwiające połączenie 
z macierzą dyskową,

 — zasilacz redundantny o mocy co najmniej 2x 760W i efektywności 
89%,

 — poziom hałasu pracującego serwera (w trybie idle) zmierzony labo-
ratoryjnie zgodnie z normą ISO 7779 nie wyższy niż 50 dB(A),

 — połączone z serwerem urządzenie podtrzymujące pracę serwera (2 
szt) oraz podtrzymujące pracę pozostałe serwery 1, 2, 3, o nastę-
pującej charakterystyce: obudowa do instalacji w szafie Rack 19”, 
wysokość max 3U, głębokość max 100 cm, ciężar UPS’a nie więk-
szy niż 55kg, moc 2100W / 3000VA, wydajność przy pełnym obcią-
żeniu 93%, technologia on-line, typ przebiegu – sinusoida, gniazda 
wyjściowe: 8x IEC 320 C13 i 2x IEC 320 C19, czas podtrzymania 
przy obciążeniu 100% = 13 min, 50% = 30 min, możliwość pod-
łączenia dodatkowych, dedykowanych przez producenta zestawów 
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bateryjnych i wydłużenia czasu podtrzymania do 3h15min przy ob-
ciążęniu 100%, złącze do instalacji dodatkowej dedykowanej przez 
producenta karty monitorującej umożliwiającej przesyłanie za pomo-
cą sieci informacji na temat stanu UPS’a oraz temperatury i wilgot-
ności,

 — serwer powinien zostać umieszczony w szafie zamykanej (1 szt) oraz 
umożliwić umieszczenie serwerów 1, 2, 3 oraz dołączonych do nich 
elementów, tak aby stanowiły jedną całość fizyczną, sprzętową, pro-
gramową, elektryczną o następujące charakterystyce:

	 •	 kompatybilna	z	serwerami	1,	2,	3,	4,	switchem	i	zasilaczami	UPS,	
wysokość 42U, szerokość max . 60 cm, głębokość min . 107 cm – 
max . 110 cm, nośność szafy (przy obciążeniu statycznym) co naj-
mniej 1000 kg

	 •	 drzwi	 przednie	 perforowane,	 panele	 boczne	 pełne,	 zdejmowane,	
drzwi tylne dwudzielne, perforowane

	 •	 możliwość	 regulacji	 pionowych	 szyn	 montażowych,	 na	 szynach	
(przednich i tylnych) naniesiona numeracja pozycji U, regulowa-
ne nóżki poziomujące

	 •	 wyposażona	 w	 dedykowany	 przez	 producenta	 szafy	 sufitowy	 pa-
nel wentylacyjny, czterowentylatorowy o wydajności co najmniej 
370 cfm

	 •	 wyposażona	w	konsolę	KVM	w	formie	wysuwanej	kasety	o	wyso-
kości 1U zainstalowanej w Racku, zintegrowany, odchylany panel 
LCD o przekątnej co najmniej 17” 1280x1024, zintegrowana kla-
wiatura i Touch Pad, przełącznik KVM obsługujący min 8 kompu-
terów, porty komunikacyjne PS2/USB, zestaw kabli do podłącze-
nia komputerów: 5x kabel o długości min . 1,8m zakończony wty-
kami VGA + 2xPS/2, 1x kabel o długości min . 1,8m zakończony 
wtykami VGA + USB, do konsoli muszą być dostępne oryginal-
ne kable do podłączania komputerów (obecne w katalogu produ-
centa jako opcje dedykowane) o długości co najmniej 7,5m,

	 •	 wsparcie	producenta	 serwera	 i	 certyfikaty	 zgodności	 (potwierdzo-
ne na witrynie Microsoft) dla systemów operacyjnych MS Win-
dows Server 2003, 2008 i 2008 R2 .
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Załącznik 2 
specyfikacja oprogramowania 

platformy sprzętowo-programowej

specyfikacja techniczna serwera dla oprogramowania dla uruchomienia sig

Strona serwera

Wyszczególnienie Zalecana wersja

System operacyjny

Linux dystrybucja serwerowa np. RedHat Enteprise 
Linux, SUSE Linux Enterpise Server, CentOS

Protokoły sieciowe

IP v.4
TCP/IP
HTTP/HTTPS
SSH
FTP
SSL
SMPT

Oprogramowanie

Serwer WWW Apache 2.2.x

Język skryptowy PHP 5.3.x

SZRBD MySQL MySQL 5.1.x

Dodatkowe moduły PHP:

php-mysql,
php-pdo,
php-gd,
php-xml,
php-jpgraph,
php-mcrypt

CMS Joomla 1.5.x

Dodatkowe moduły JS niezbędne do pracy poszczególnych aplikacji

jQuery, 
jQuery UI, 
jQuery Lightbox
Slimbox
keydragzoom.js
markerclusterer.js

Narzędzia wspomagające SZRBD phpMyAdmin 3.4.x



Załącznik 2. specyfikacja oprogramowania platformy sprzętowo-programowej

W przypadku użytkownika końcowego korzystającego z SIG, założono 
wieloplatformowość sprzętową i programową, a praktycznie są to minimalne 
wymagania dla urządzeń końcowych .

*

specyfikacja techniczna klienta dla oprogramowania dla uruchomienia sig

Strona klienta

Stacja robocza PC, Laptop

Procesor
Core 2 Duo, 
Core 2 Quad,
i3, i5, i7

Pamięć operacyjna Co najmniej 4GB

System operacyjny Co najmniej Windows XP, Linux

Przeglądarka WWW Chrome 8 i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Internet Explorer 7.x, 8.x i 9.x, Safari 
4.x i wyżej, Opera 10.6 i wyżej, SeaMonkey 2.0 i wyżej

Języki skryptowe JavaSript (włączona obsługa w przeglądarce

Stacja robocza MAC,
laptop MAC

Procesor Intel Core 2 Duo

Pamięć operacyjna 4GB

System operacyjny Co najmniej MacOSX 10.6.x

Przeglądarka Safari 4.x i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10.6 i wyżej

Tablet System operacyjny Android 2.x
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Załącznik 3 
specyfikacja platformy programowej

Platforma programowa obejmuje zbiór specjalistycznych serwisów oraz 
aplikacji określanych terminologicznie System Informatyczny Geoazbest, funk-
cjonujący w postaci wortalu . Na oprogramowanie SIG składają się dwa spe-
cjalistyczne serwisy: GeoForum, GeoAnkieta oraz cztery aplikacje: GeoAnkie-
ter, GeoDepozyt, GeoMonitoring, GeoLogistyka . Poszczególne nazwy modu-
łów oprogramowania są odzwierciedleniem głównych funkcji realizowanych 
przez te serwisy/aplikacje i są związane z podmiotami świadczącymi usługi . 

System Informatyczny GeoAzbest Zamawiający może zainstalować 
w trzech wariantach . Wariant pierwszy to korzystanie z e-usług zlokalizowa-
nych na serwerze klienta-usługodawcy w modelu klient-serwer lub e-usługa 
w modelu CC (chmura obliczeniowa prywatna), przy wydatkowaniu na za-
kup niezbędnej infrastruktury technicznej oraz platformy sprzętowo-progra-
mowej systemu informatycznego GeoAzbest . Zakup i zbudowanie prywatne-
go centrum danych dla utworzenia CC to wydatek inwestycyjny, ale umożli-
wia łatwy rozwój, gdyż istnieje możliwość świadczenia usług oprogramowania 
jako usługę (SaaS), platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usłu-
gę (IaaS) . Drugi wariant związany jest z ograniczeniem wydatków na infra-
strukturę techniczną oraz platformę sprzętowo-programową, ale ponosi się 
comiesięczne koszty związane z opłatami za e-usługę w modelu CC (chmu-
ra obliczeniowa publiczna) świadczoną przez komercyjne podmioty . Zagroże-
niem w korzystaniu z tego wariantu, jest zależność usług od dostawcy, brak 
prywatności, ograniczoność zaufania związanego z bezpieczeństwem danych, 
brak normalizacji oraz kwestie prawne związane z dostępem organów ściga-
nia do danych i incydentów, a także zagrożenie utraty kontroli lub dostępno-
ści do CC i zarządzania nimi przez podmioty korzystające z usług w chmu-
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rze . Trzeci wariant to połączenie dwóch wariantów, przy czym rola urządzeń 
z wariantu pierwszego wiąże się z funkcją kopii zapasowej i archiwizacji da-
nych z CC publicznych .

rysunek 20. elementy platformy programowej sig z uwidoczniona strukturą katalogów dla 
aplikacji

Niezależnie od wariantów instalacji, na strukturę CC składa się kilka po-
ziomów: sprzęt, platforma i oprogramowanie użytkowe oraz świadczenie e-
usług dla użytkowników . W przypadku publicznych CC użytkownicy płacą za 
to, z czego korzystają, unikając dużych stałych kosztów początkowych na in-
frastrukturę i oprogramowanie, związanych z samodzielną konfiguracją i eks-
ploatacją sprzętu komputerowego . Jednak istotą funkcjonowania Systemu In-
formatycznego GeoAzbest jest korzystanie z e-usług z dostępem za pośrednic-
twem publicznej sieci internetowej .
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Z punktu widzenia użytkownika korzystającego z systemu GeoAzbest nie 
ma różnicy pomiędzy modelem e-usługi w architekturze klient-serwer a e-usługą 
w modelu CC, gdyż powszechna stosowana definicja CC jest szeroka „Model 
„chmury obliczeniowej” można w uproszczeniu zdefiniować jako przechowywanie, 
przetwarzanie i wykorzystanie danych, do których dostęp uzyskuje się przez In-
ternet, na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach”73 . Struktura katalo-
gów wykonanych aplikacji została przestawiona rysunku 20, natomiast naklej-
ka płyty DVD z platformą oprogramowania zaprezentowano na rysunku 21 .

rysunek 21. Zdjęcie naklejki płyty dysku dVd z platformą oprogramowania sig

 73 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Eu-
ropie . Bruksela, dnia 27 .9 .2012 r . COM(2012) 529 final .
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Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych . Pod wzglę-
dem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia 
i sodu . Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wysokie tempera-
tury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników 
chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budow-
nictwie, energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym .

W Polsce ponad 90% wyrobów zawierających azbest stanowią płyty 
azbestowo-cementowe (faliste i płaskie) . Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r . 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazano wprowadzania 
na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbe-
stem i wyrobami zawierającymi azbest .

Wstępna inwentaryzacja ilości wyrobów zawierających azbest wskazuje, 
że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce  pod względem 
ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych 
(ponad 900 tys . ton) . Duży wpływ na ilość tych wyrobów może mieć fakt, 
że na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowały 4 zakłady przemy-
słowe wykorzystujące do produkcji swych wyrobów azbest .

W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Pol-
ski” . Zgodnie z jego zapisami proces usuwania wyrobów zawierających azbest, 
powinien być zakończony w 2032 r .

W tych warunkach w roku 2008 z inicjatywy władz samorządowych Wo-
jewództwa Lubelskiego, przy istotnym zaangażowaniu Wydziału Zarządzania 
Politechniki Lubelskiej, doszło do podpisania Lubelskiego Porozumienia Azbe-
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stowego, na podstawie którego powołano na poziomie województwa swego 
rodzaju radę programową, która w zamyśle jej twórców miała w istotny spo-
sób przyczynić się do poprawy zarządzania i zwiększenia efektywności pro-
cesu usuwania azbestu .

Sygnatariuszami porozumienia byli Marszałek Województwa Lubelskie-
go, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Instytut Medycyny Wsi w Lublinie . Wy-
miernym efektem tego porozumienia było opracowanie przez interdyscyplinar-
ny zespół Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2009–2032 .

Wkrótce też rozpoczęło działalność Lubelskie Konsorcjum Naukowe, któ-
rego obecnymi uczestnikami są: Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Medy-
cyny Wsi w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie .

Konsorcjum i jego członkowie zrealizowali szereg przedsięwzięć o cha-
rakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych 
w znacznej mierze z problematyką odpadów niebezpiecznych, w tym w szcze-
gólności odpadów i wyrobów zawierających azbest . Realizowane przedsięwzię-
cia korzystały m .in . ze wsparcia Ministerstwa Gospodarki w ramach organi-
zowanych corocznie konkursów oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej . Wynikiem tych działań jest szereg publikacji, w tym monogra-
fie naukowe, prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, artykuły w indek-
sowanych czasopismach oraz wystąpienia i referaty prezentowane na konfe-
rencjach naukowych w kraju i za granicą .

Dzięki skutecznej współpracy z otoczeniem gospodarczym zespół ba-
dawczy Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej opracował projekt roz-
wojowy „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na 
składowiskach podziemnych w aspekcie  zrównoważonego rozwoju Polski 
wschodniej” i w wyniku dwuetapowego konkursu uzyskał na jego realizację 
środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (numer projek-
tu – NR 110073 10) .

Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 30 listo-
pada 2013 roku przez 5 zespołów ekspertów z 5 wyższych uczelni w Polsce: 
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej . W początkowej fazie realizacji projektu brali również udział 
eksperci Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach .
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Celem projektu było zwiększenie efektywności działań prowadzących 
do oczyszczenia terenu Polski wschodniej z azbestu poprzez kompleksowe 
rozwiązania obejmujące koordynację komplementarnych działań, począwszy 
od miejsca występowania azbestu (punktu azbestowego), przez miejsca po-
średnie (tymczasowe punkty składowania), aż do miejsca jego ostatecznego 
unieszkodliwienia na składowiskach podziemnych . Nadrzędnym celem stra-
tegicznym projektu było opracowanie skutecznych narzędzi służących wypeł-
nieniu zobowiązań nałożonych przez przepisy UE w zakresie usuwania azbe-
stu z terytorium Polski do roku 2032 . Założono również, że realizacja pro-
jektu wpłynie na poprawę warunków życia i ochronę zdrowia ludności oraz 
przyniesie istotne korzyści w sferze społecznej, ekonomicznej i ekologicznej .

Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na skła-
dowiskach podziemnych to połączenie procesów, procedur i praktyk działania, 
które przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań w osiąganiu celów 
wynikających z przyjętej strategii, niż podejście poprzez oddzielne systemy . 
Kompleksowość proponowanego systemu zarządzania polega na włączeniu do 
niego rozwiązań i działań (podsystemów) dotyczących następujących obszarów:
 a) prawa (legalności zaproponowanych rozwiązań, ale i propozycji zniesie-

nia barier prawnych, które w przyszłości mogłyby stanowić przeszkodę 
dla efektywnego i bezpiecznego składowania materiałów niebezpiecz-
nych w kopalniach głębinowych),

 b) zarządzania (w szczególności z zakresu logistyki, zarządzania projekta-
mi, badań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu),

 c) środowiska naturalnego (opracowane rozwiązania będę miały pozytyw-
ny wpływ na środowisko naturalne, gdyż ideą projektu jest zaplanowa-
nie procesu unieszkodliwiania azbestu poprzez bezpieczne składowanie 
w wyeksploatowanych wyrobiskach górniczych),

 d) technologii informacyjno-komunikacyjnych (obszar działań obejmuje za-
gadnienia wspomagania informatycznego systemu zarządzania uniesz-
kodliwianiem azbestu oraz upublicznienia informacji i wiedzy odnośnie 
stanu depozytów azbestowych),

 e) środowiska pracy (zaplanowanie bezpiecznego system transportu i ma-
gazynowania, który nie oddziałuje negatywnie na zdrowie ludzi),

 f) polityki regionalnej (w szczególności zastosowanie podejścia sieciowe-
go dla zarządzania strategicznego w regionach i uwzględnienie klu-
czowej roli czynników społecznych dla realizacji projektowanego 
 przedsięwzięcia) .
Dzięki współpracy specjalistów z wielu dyscyplin i grup zawodo-

wych (chemicy, górnicy, prawnicy, ekonomiści, mechanicy, ekolodzy, lekarze, 
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informatycy), a przede wszystkim specjalistów zajmujących się zarządzaniem, 
udało się osiągnąć cele założone w projekcie, spojrzeć na zagadnienie w wie-
loaspektowym ujęciu osiągając przez to efekt synergii .

Efekty prowadzonych badań i analiz zostały zaprezentowane w nastę-
pujących monografiach:
 — E . Bojar (red .), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbe-

stu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju 
Polski wschodniej . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
„Dom Organizatora”, Toruń, 2013 .

 — A . Kuczumow, J . Nowak, Azbest – właściwości, utylizacja . Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013 .

 — B . Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowa-
nia. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu 
systemowym . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom 
Organizatora”, Toruń, 2013 .

 — B . Wit, D . Kuś, M . Malendowski, System informatyczny GeoAzbest. Zin-
tegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu syste-
mowym . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Orga-
nizatora”, Toruń, 2013 .

 — K . Czarnocki, E . Czarnocka, J . Nowak, Ekspozycja i ryzyko w systemie 
monitoringu. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbe-
stu w ujęciu systemowym . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013 .

 — K . Czarnocki, M . Opielak, Technologia składowania podziemnego. Zinte-
growany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemo-
wym . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organi-
zatora”, Toruń, 2013 .

 — E . Bojar, J . Stachowicz, J . Machnik-Słomka, M . Bojar, Zarządzanie strate-
gicznymi projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania uniesz-
kodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrówno-
ważonego rozwoju Polski wschodniej . Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013 .




