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• Decyzja to wybór dokonany pomiędzy 
alternatywami

• Alternatywy mogą być związane ze 
zróżnicowaniem charakteru działania 
lub odmiennymi hipotezami 
dotyczącymi skutków działania

• Psychika człowieka wymaga oceny 
alternatyw wyboru na podstawie jakiś 
racjonalnych kryteriów (czasami intuicji)

• Kryteria stanowiące podstawę 
podejmowanych decyzji mogą być 
określone i ocenione

Decyzja



1. Zbadanie celów rozważanej akcji czy linii postępowania.

2. Zbadanie możliwych sposobów osiągnięcia tych celów, z 
uwzględnieniem propozycji i projektów nowych rozwiązań.

3. Ocena pozytywnych i negatywnych skutków każdego z 
możliwych wariantów postępowania, uwzględniającą 
niepewność przyszłości.

4. Porównanie wariantów według różnych kryteriów i 
przedstawienie wyników w sposób umożliwiający wybór.

Etapy procesu decyzyjnego



• Wprowadza się pewną dozę obiektywizmu do procesu, który w 
zasadzie jest subiektywny.

• Otwarcie uwzględnia się czynnik niepewności.

• Zagadnienia szczególne rozważa się w szerszym kontekście, 
określając wzajemne powiązania i efekty uboczne.

• Wprowadza się tendencję przesuwania punktu ciężkości dyskusji ze 
środków działania na jego skutki.

• Można ujawnić nieprzewidywalne następstwa proponowanych 
działań.

• W sposób jednolity i systematyczny ocenia się i porównuje możliwe 
warianty.

• Odsłania się niektóre relacje istniejące pomiędzy celami i wynikami 
możliwymi do osiągnięcia.

Znaczenie systemów 

wspomagania decyzji



• Bardziej efektywne osiąganie celów stawianych sobie przez osoby podejmujące 
decyzje, przy mniejszej liczbie niepożądanych skutków ubocznych.

• Oparcie decyzji na lepszej informacji uzyskanej przez jawne rozważenie założeń, 
niepewności, kosztów, strat i innych konsekwencji.

• Stworzenie obiektywnej procedury i wspólnej bazy dla pewnej części rozważanego 
postępowania poprzez wyodrębnienie komponentów obiektywnych.

• Lepsze zrozumienie zagadnień i, co za tym idzie, lepsza intuicja osób podejmujących 
decyzję.

• Stworzenie logicznej podstawy do rozważania i ustalania celów postępowania.

• Zwiększenie umiejętności planowania i kierowania.

• Lepsze możliwości (ekonomiczne, polityczne, organizacyjne, techniczne) stawiania i 
realizacji zadań.

• Pokazanie ludziom nowych możliwości wyboru, nowych celów i horyzontów, a poprzez 
to danie szansy poprawy jakości życia.

Zalety systemów 

wspomagania decyzji



• WIZUALIZACJA DANYCH GEOGRAFICZNYCH (GEOWIZUALIZACJA) –

jest to obszar badań zajmujących się teorią, metodami, i rozwiązaniami 

technicznymi wizualnego poznania, analizy, syntezy i prezentacji danych 

przestrzennych. 

• Celem geowizualizacji jest również wspomaganie procesu budowania 

wiedzy poprzez wypracowywanie technik i rozwiązań technologicznych 

pozwalających na wizualną interakcję użytkownika z dostępnymi danymi i 

prezentowanie tych ostatnich w formie graficznych modeli rzeczywistości 

odniesionych przestrzennie. 

• Często terminem tym określane są wszelkie formy prezentacji danych 

przestrzennych.

• Wśród tych form należy wymienić przede wszystkim mapy, ale również 

prezentacje trójwymiarowe, a także multimedialne.

Definicje



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA:

– to aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców 

lub określonych grup społecznych sprawach,

– to włączanie w proces powstawania dokumentów planistycznych, 

podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych.

Partycypacja społeczna to inaczej proces, w którym dwie lub więcej stron 

współdziałają w przygotowaniu planów, realizacji określonej polityki i 

podejmowaniu decyzji.

Cechą charakterystyczną partycypacji jest aktywny udział wszystkich 

partnerów biorących udział w procesie współdziałania.

Partycypacja społeczna polega na komunikowaniu się mieszkańców z 

władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy.

Definicje



TRADYCYJNY:

Udział społeczeństwa jest formalnym procesem, który ogranicza się do 

przedstawienia projektu dokumentu, wysłuchania uwag do projektu i 

wprowadzenia postulowanych zmian, ale w znikomym stopniu. Jest to 

właściwie tylko spełnienie obowiązku prawa jakie zostało na samorząd 

narzucone.

AKTYWNA WSPÓŁPRACA:

Społeczność lokalna jest informowana od początku o procesie 

opracowywania dokumentu, może aktywnie uczestniczyć w zespołach 

opracowujących i na każdym etapie prac zgłaszać uwagi, które są 

rozpatrywane. Ewentualne odrzucenie propozycji jest rzeczowo 

argumentowane. Celem jest aktywizacja różnych środowisk oraz 

wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje.

Charakter udziału społeczeństwa 

w opracowaniu dokumentów
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Rola GIS we wspomaganiu 

decyzji przestrzennych 

Zarządzanie

danymi

przestrzennymi

System

Informacji

Przestrzennych

(GIS)

Wspomaganie

decyzji

Przestrzennych

(SDSS)

Zarządzanie danymi 

zlokalizowanymi w 

przestrzeni

Tworzenie baz 

danych

Analizy danych 

przestrzennych

Generowanie map

Ocena wielokryterialna

Planowanie urbanizacyjne i 

lokalizacja przemysłu

Planowanie przestrzenne

Estymacja łańcuchami 

Markowa

Prognozowanie zmian 

użytkowania terenu

Prognozowanie erozji 



Dane

teledetekcyjne,

informacje,

wiedza,

cele,

ograniczenia,

czynniki,

scenariusze,

metody.

Narzędzia wspomagania procesu decyzyjnego

Systemy informacji

GIS, bazy danych, 

interaktywne arkusze, 

Internet, spisy, inne 

dokumenty, itp.

Modele

Optymalizacja, 

symulacja, obliczenia, 

prognozy, zarządzanie, 

planowanie, itp.

Dyscypliny

Polityka społeczna, 

inżynieria, ekonomia, nauki 

geograficzne, biologia, 

ekologia, prawo, itp.

Uczestnicy

Administracja centralna, 

samorządy, instytucje 

międzynarodowe, 

przedsiębiorstwa ,organizacje 

pozarządowe (NGO), obywatele, 

uczelnie, centra badawcze, itp.

Podejmowanie decyzji

Dane, aktualizacje,

reakcje, itp.

Rozpowszechnianie, stosowanie,

podejmowanie decyzji itp.



Konwencjonalny GIS a PPGIS
(Public Participation GIS)

GIS PPGIS

Cele

Rozwiązywanie 

problemów 

przestrzennych

Zwiększenie 

komunikacji, 

wzmacnianie 

społeczności

Funkcje
Zastosowania ogólne, 

uniwersalne

Ściśle określone, 

związane z konkretnym 

projektem

Użytkownicy Domena specjalistów Ogół społeczeństwa

Platformy

Autonomiczna (brak 

potrzeby połączenia z 

siecią)

Wymagające dostępu 

sieciowego
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Macierz ocen

Narzędzia

Wielokierunkowy 

przepływ 

informacji 

Dokumentowanie 

rozwoju  projektu

Przejrzysta 

procedura dyskusji

Komunikowanie 

kontekstu 

przestrzennego

Mapy statyczne / 

mapy GIS    

E-maile / 

formularze opinii    

E-maile + narzędzia 

komentowania + 

załączone mapy
   

Sys. wspomagania 

decyzji 

przestrzennych
   

VR + cyfrowe 

notatki    

Zlokalizowane 

komentarze    

Forum dyskusji 

sieciowych + 

zlokalizowane 

komentarze

   



• Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie 

wzrasta. 

• W 2013 r. trzy czwarte gospodarstw z co najmniej jedną osobą w wieku 16-

74 lata było wyposażonych w komputer.

• Zwiększa się również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do 

Internetu, który w 2013 r. osiągnął poziom 72%, przy czym 69% gospodarstw 

korzystało z łączy szerokopasmowych.

• W 2013 r. komputery wykorzystywało 95% przedsiębiorstw, w tym prawie 

wszystkie podmioty duże.

• Dostęp do Internetu posiadało prawie 94% przedsiębiorstw. 

• Najczęściej przedsiębiorstwa korzystały z łączy szerokopasmowych (83%).

Użycie Internetu w procesie 

informacji i konsultacji społecznych

GUS, 2013: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r.



Użycie Internetu w procesie 

informacji i konsultacji społecznych

GUS, 2013: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r.



Użycie Internetu w procesie 

informacji i konsultacji społecznych

GUS, 2013: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r.



Użycie Internetu w procesie 

informacji i konsultacji społecznych

Zalety Wady

poszerzanie dostępności do informacji i 
zwiększanie przejrzystości działao

nie wszyscy mają dostęp do odpowiedniej
technologii i Internetu

obniżenie kosztów udzielania informacji (na 
ogół użycie Internetu jest taosze zarówno 
dla nadawcy, jak i odbiorcy)

różna jest jakośd dostępu

zwiększenie szybkości prezentowania i
uzyskiwania danych

nie wszyscy mają umiejętności korzystania z 
nowoczesnych technologii

informowanie może mied charakter
interaktywny

relacje międzyludzkie stają się
zdehumanizowane

szybka aktualizacja informacji technologia czasem zawodzi i trzeba byd na 
to przygotowanym

zmniejsza się ilośd pracy polegającej na
powtarzaniu tych samych czynności — na
przykład raz udzielona odpowiedz może byd 
dostępna dla wszystkich zainteresowanych

informacje, które mają byd opublikowane w
Internecie, powinny byd przygotowane z
myślą o takim właśnie zastosowaniu



• Wszystko to, co dzięki 

wyobraźni wizualnej, 

wzmacnia udział 

społeczeństwa w procesie 

planowania i przedstawiania 

projektu, i pomaga 

obywatelom w zrozumieniu 

zaproponowanych planów 

• "Skuteczna prezentacja 

społeczeństwu skutków 

proponowanych planów„

• Przykłady:

• szkice 

• rysunki 

• artystyczne wizualizacje 

• modele fizyczne i mapy 

• komputerowo tworzone obrazy 

• interaktywne systemy GIS 

• narzędzia do tworzenia 

scenariuszy planistycznych 

oparte na GIS 

• obróbka zdjęć 

• symulacje komputerowe 

(animacje komputerowe)

Co to jest wizualizacja w 

planowaniu?



• Zastosowanie narzędzi geowizualizacji może w znacznym stopniu ułatwić 

proces konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym.

• Aplikacja ma przede wszystkim pokazać zarówno te dobre jak i złe strony 

planowanej inwestycji oraz w znaczny sposób ułatwić zrozumienie znaczenia 

wyrażenia „dobro wspólne”.

• Zaletami takiego narzędzia jest przede wszystkim:

• ułatwienie organowi rejestracji i porządkowania wpływających wniosków, 

czy uwag do projektów oraz nanoszenie ich na projekt planu;

• zwiększenie liczby mieszkańców mogącej się zaangażować w proces 

uchwalania dokumentów planistycznych,

• ułatwienie odbioru opracowań planistycznych oraz ich uproszczenie.

Kiedy można zastosować narzędzia

geowizualizacji?





Geometria dróg i obrazy 
lotnicze (teledetekcja)



Przestrzeo zajmowana 
przez budynki



Cyfrowe modele 
wysokości obiektów



Modele 3-wymiarowe



symulacje / animacje


