
Bez kompetencji

Od kilku lat analizy wskazują na duży potencjał rynku programów GIS. Numeryczny
model terenu jest podstawą dla wielu działań i przedsięwzięć. Z cyfrowej informacji o
terenie korzystają geodeci, geolodzy, projektanci dróg i instalacji, urbaniści, służby
podatkowe, służby ratownicze i inni specjaliści. Wydawało się, że ten rynek będzie rozwijał
się niezwykle szybko. Część doświadczonych dostawców oprogramowania CAD/CAM
rozszerzyła swoje oferty o oprogramowanie GIS. Systemy GIS można najogólniej podzielić
na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczamy oprogramowanie, którego zadaniem jest
geometryczne odwzorowanie terenu wraz z opisem obiektów na nim się znajdujących.
Druga kategoria to połączenie programów z pierwszej grupy z systemami baz danych. W
rezultacie takiego połączenia powstaje rozbudowane oprogramowanie bazodanowe,
przeznaczone do gromadzenia i udostępnienia informacji
o terenie i obiektach. Te swego rodzaju hurtownie danych
znalazły zastosowanie w dyscyplinach wydawałoby się

dalekich od pierwotnych przeznaczeń GIS, np. w
paszportyzacji wszelkiego rodzaju sieci.

Dynamiczny rozwój oprogramowania GIS ma
uzasadnienie w silnym zapotrzebowaniu rynku na tego
rodzaju usługi. Niestety, ta światowa tendencja wydaje
się omijać Polskę. Część naszych rodzimych dostawców
w tym roku zanotowała rekordowe... straty.

Co się stało z naszym rynkiem oprogramowania GIS?
Jakie wydarzenie załamało ten rynek?

W trudnej sytuacji znaleźli się dostawcy obsługujący
szeroko rozumianą administrację państwową. Wszelkiego rodzaju urzędy były
największym odbiorcą GIS w Polsce. Od ponad roku jest jednak inaczej administracja
przestała kupować oprogramowanie. Nie dlatego że brakuje funduszy lub "kierunek jest
niesłuszny", a dlatego że czas reformy administracji dla odbiorców programów GIS okazał
się czasem braku kompetencji. Przed wdrożeniem reformy zakupy ustały, ponieważ nowy
podział administracyjny narzucał nowy zakres kompetencji. Natomiast po reformie
zakupów nie rozpoczęto, ponieważ nowych kompetencji nie ustalono. Powstał zatem
nieprawdopodobny bałagan kompetencyjny. Do bałaganu kompetencyjnego doszła jeszcze
bariera złożona z zarządzeń i przepisów z minionej epoki, która istotnie utrudnia dostęp do
informacji geodezyjnych, uznanych za strategiczne. Połączone siły braku kompetencji w
nowej strukturze administracyjnej oraz przepisy utrudniające zastosowanie nowych technik
przechowywania i udostępniania informacji stały się przyczyną załamania części rynku
programów GIS.

Jakże łatwo wylać dziecko z kąpielą.

Inaczej wygląda sytuacja na rynku systemów GIS, które znalazły zastosowanie w
paszportyzacji sieci. Tutaj rynek wymusza (a nie jakieś zarządzenia administracyjne) postęp



i mogliśmy w bieżącym roku odnotować kilka spektakularnych kontraktów na dostawę i
wdrożenie potężnych systemów informacji przestrzennej w przedsiębiorstwach
utrzymujących rozległe sieci, np. sieci telekomunikacyjne (nie mylić z TPSA), sieci
energetyczne. Pierwsze kontrakty, wartości kilku milionów złotych każdy, pozwalają na
bardziej optymistyczne spojrzenie.
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