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Każda dziedzina wiedzy ma charakterystyczne dla siebie źródła in
formacji, które są wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów 
naukowych. W przypadku geografii źródła danych obejmują materiał 
niepublikowany (zgromadzony w archiwach, pozyskany w badaniach 
ankietowych, wywiadach itp.) lub publikowany w postaci danych ilo
ściowych i jakościowych obejmujących statystyki ważniejszych struktur 
oraz procesów społecznych i gospodarczych, a także ważnych dla dzia
łalności człowieka zjawisk przyrodniczych (np. opady atmosferyczne, 
burze, poziom wód w rzekach) czy dane kartograficzne (zob. rozdz. 18.2).

1.1. Charakterystyka danych geograficznych
Danymi mogą być wszystkie te informacje, które służą wyjaśnianiu 
i zrozumieniu zjawisk otaczającego nas świata. Główną cechą odróż
niającą dane geograficzne od innych typów danych jest wymiar prze
strzenny. Jednostka przestrzenna jako podstawowa dana może być 
punktem, linią lub obszarem. Oznacza to, że możemy ją opisać i wy
znaczyć jej lokalizację na powierzchni jakiegoś obszaru w sposób bez
względny - poprzez dwu- lub trójwymiarowy układ współrzędnych, 
podając informację o lokalizacji za pomocą współrzędnych geogra-

DANE GEOGRAFICZNE
Informacje służące wyjaśnieniu 
i zrozumieniu zjawisk 
otaczającego nas świata; 
ich cechą jest wymiar 
przestrzenny.
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* materiały niepublikowane 

(archiwalne),
* materiał pozyskany

w badaniach ankietowych, 
wywiadach itp.,

" niepublikowane bazy danych,
’ publikowane dane ilościowe

i jakościowe (statystyki 
ważniejszych struktur oraz 
procesów społecznych 
i gospodarczych),

* publikowane dane ilościowe 
i jakościowe ważnych dla 
działalności człowieka zjawisk 
przyrodniczych (np. opady 
atmosferyczne, burze, poziom 
wód w rzekach),

* dane kartograficzne.

REGION WĘZŁOWY 
Zróżnicowany wewnętrznie 
obszar z wyraźnie zarysowującą 
się dominacją gospodarczą 
i społeczną jednego ośrodka, 
najczęściej miasta (tzw. ogniska), 
wyznaczony w przestrzeni 
przez zasięg oddziaływań tego 
ośrodka; kryterium wydzielania 
regionu węzłowego stanowią 
powiązania (ciążenia) między 
ośrodkiem dominującym 
a otaczającymi terenami; 
region węzłowy nazywany jest 
też regionem funkcjonalnym, 
nodalnym lub wektorowym; 
jest to jeden z dwóch głównych 
regionów gospodarczych obok 
regionu jednolitego.

ficznych oraz w niektórych przypadkach o położeniu nad poziomem 
morza - lub względem siebie, np. miasto E leży na zachód od miasta C. 
Dlatego głównym sposobem wizualizacji danych geograficznych jest 
użycie kartograficznych metod prezentacji, takich jak np. metoda izo- 
linii, kartogramu. Ważną cechą danych geograficznych jest czas ich 
pozyskania, a analiza przemian zjawisk w ujęciu czasowym jest jedną 
z cech geografii.

Dane geograficzne zwykle są gromadzone w odniesieniu do poje
dynczych obiektów, a następnie prezentowane w ujęciu regionalnym. 
Pod pojęciem regionu rozumie się obszar względnie jednolity w za
kresie wybranych cech, czyli obejmujący sąsiadujące ze sobą tereny 
o podobnych cechach, lub obejmujący wzajemnie powiązane jednost
ki przestrzenne (np. region węzłowy). W geografii fizycznej zazwyczaj 
analizie poddawane są regiony naturalne. Przykładem mogą być regio
ny wydzielone na podstawie wielu cech środowiska, np. regiony fizycz- 
nogeograficzne (krainy geograficzne) lub jednego elementu (zlewnia). 
Natomiast w geografii społeczno-ekonomicznej mają zastosowanie 
przede wszystkim regiony administracyjne różnych stopni (np. w Pol
sce są to gminy, powiaty, województwa), regiony kulturowe czy gospo
darcze (regiony przemysłowe, rolnicze itp.).

Każda dana geograficzna, oprócz tego, że lokalizuje się ją w kon
kretnej przestrzeni, ma, podobnie jak dane nieprzestrzenne, swoiste 
cechy (atrybuty). Takim atrybutem dla danej „źródło” może być np. 
wydajność (w litrach na sekundę) czy typ genetyczny (np. szczelino
we). Atrybuty mogą mieć charakter zarówno liczbowy, pozwalający na 
wykonywanie operacji na skali ilorazowej (np. źródło a o wydajności 
5 1 • s1 i źródło b o wydajności 101 • s1), jak i opisowy, pozwalający jedy
nie na proste ich uszeregowanie (źródło a o większej wydajności i źró
dło b o mniejszej wydajności).
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1.2. Problemy z archiwizacją
i przetwarzaniem danych

Zbierając dane i konstruując jakąkolwiek ich bazę, stajemy przed kilko
ma problemami dotyczącymi natury tych danych. Pomijając problem 
źródeł pozyskania, który będzie analizowany w dalszej części tekstu, 
musimy uwzględnić cechy danych już pozyskanych. Te cechy można 
sprowadzić do następujących wymiarów:
- jakość,
- dokładność,
- błędy.

Jakość, rozumiana jako „trafność”, to po prostu stopień przydatno
ści danych do konkretnego celu. Na jakość danych składa się przede 
wszystkim ich dokładność i kompletność. Powszechnym problemem 
występującym przy danych geograficznych w odniesieniu do komplet
ności jest ich uzyskanie w wymaganej skali (wymiarze) albo dla dłuż
szej serii czasowej. Na jakość danych rzutuje ponadto to, czy mamy 
informację o ich źródle i metodzie zbierania.

Dokładność możemy zdefiniować jako stopień przybliżenia do sta
nu albo wartości faktycznej (zgodnej z prawdą). W przypadku danych 
geograficznych dokładność dotyczy dwóch wymiarów: położenia tego 
punktu w przestrzeni (dokładność lokalizacyjna albo pozycyjna) oraz 
jego atrybutów.

Błędy w danych powstają na różnych etapach ich zbierania, opra
cowywania oraz przetwarzania. Ogólnie rzecz biorąc, można mówić 
o błędach powstałych na etapie zbierania i udostępniania danych, 
a także o błędach wynikających z obróbki przygotowanych wcześniej 
danych. Z uwagi na to, że błędy mogą zdarzać się praktycznie w każdej 
fazie pracy, kluczowe jest wypracowanie procedur weryfikacji i kontroli 
jakości danych. Zazwyczaj błędy powstałe na etapie wpisywania i prze
twarzania informacji biorą się z:
- pomyłek we wprowadzaniu ręcznym danych z materiału analogo

wego do cyfrowego,
- niewłaściwej integracji danych z różnych programów lub formatów,
- ze złego zdefiniowania przez użytkownika procedur obliczeniowych,

CECHY DANYCH
■ wymiar przestrzenny 

(pozwala na lokalizację 
danych w konkretnej 
przestrzeni),

* czas pozyskania
(pozwala na analizę przemian 
zjawisk w ujęciu czasowym),

* dokładność
(stopień przybliżenia do stanu 
albo wartości faktycznej),

* jakość
(stopień przydatności danych 
do konkretnego celu),

* błędy (niezgodności 
powstałe na etapie zbierania, 
udostępniania lub obróbki 
danych),

’ cechy swoiste
(atrybuty ilościowe lub 
opisowe).
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PODZIAŁ DANYCH
Kryterium: stopień 
przetworzenia informacji
’ dane pierwotne,
* dane wtórne.

DANE PIERWOTNE
Uzyskane z własnych pomiarów 
lub badań terenowych, ankiet, 
wywiadów itp.

DANE WTÓRNE
Wstępnie przetworzone, 
publikowane w rocznikach 
statystycznych, bazach 
internetowych, katalogach firm, 
rozkładach jazdy i in.

- różnicy pomiędzy stanem normalnym (według teorii) a wynikiem 
działania programu (program jest omylny).

1.3. Rodzaje i dostępność źródeł informacji
W nauce jest stosowanych kilka klasyfikacji źródeł informacji. 
Ze względu na zakres wyróżniamy informacje wyczerpujące i niewy- 
czerpujące. Informacje wyczerpujące obejmują wszystkie elementy 
badanej grupy, natomiast informacje niewyczerpujące odnoszą się do 
fragmentu badanego zbioru.

Ze względu na stopień przetworzenia informacji dane można po
dzielić na pierwotne i wtórne. Danymi pozyskanymi ze źródeł pier
wotnych są te uzyskane z własnych pomiarów lub badań terenowych 
(czasochłonne, ale często konieczne), ankiet, wywiadów. Natomiast ze 
źródeł wtórnych pochodzą dane publikowane w rocznikach statystycz
nych; pochodzące z baz internetowych; katalogi firm; rozkłady jazdy; 
inne źródła publikowane. Są one już wstępnie przetworzone. W tym 
wypadku dane mogą odnosić się już do żądanej przez nas skali prze
strzennej lub musimy sami je do tej skali dostosować, np. lokalizacje 
firm według miejscowości przypisać do powiatów, jeśli w takiej skali 
prowadzimy badania. Samo pozyskanie danych zarówno tych ze źródeł 
pierwotnych, jak i wtórnych wiąże się z ich skopiowaniem, zachowa
niem na nośniku danych, przepisaniem itd.

Dostępność danych źródłowych dla poszczególnych dyscyplin ba
dawczych geografii różni się diametralnie. Dane klimatologiczne oraz 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zbierane są od długiego 
czasu przez specjalnie do tego powołane urzędy. Przedstawiciele innych 
nauk geograficznych, np. hydrolodzy również mogą sięgać do zbiorów 
systematycznie gromadzonych danych, np. o stanach rzek, ale zestaw 
gotowych danych hydrologicznych w porównaniu do np. klimatologii 
jest znaczny węższy. Geomorfolodzy czy gleboznawcy muszą zazwyczaj 
opierać się na własnych badaniach terenowych i laboratoryjnych.

Trudności w pozyskaniu pożądanych przez nas danych zależą od:
- obszaru i skali przestrzennej prowadzonych badań; im w większej skali 

(bardziej szczegółowej) chcemy pozyskać dane, tym jest to trudniejsze.
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- czasu, do którego muszą odnosić się serie danych; im dłuższa seria, 
tym trudniej ją zebrać dla wymaganej skali przestrzennej. Nie jest 
natomiast regułą, że im starsze dane, tym gorsze. Wprawdzie dostęp 
do danych sprzed 70-80 lat może być utrudniony, lecz ich jakość 
i adekwatność dla wymaganej skali jest czasami o wiele większa niż 
danych współczesnych.
Zawężając dalsze rozważania do istniejących już źródeł danych ze 

względu na sposób publikacji, wskażmy na trzy ich typy:
- dane w tradycyjnej postaci analogowej (np. arkusze pomiarów me

teorologicznych, roczniki statystyczne),
- dane dostępne on-line (niektóre firmy wymagają wniesienia opłaty 

celem skorzystania z zawartych na ich stronach danych),
- dane dostępne na płytach CD lub innych nośnikach.

Dostęp do informacji zrewolucjonizował Internet. Dotyczy to da
nych już opracowanych, jak również innych informacji, które chcemy 
pozyskać. Internet wielokrotnie przyspieszył proces pozyskiwania po
trzebnych danych. Rozszerzył on również problematykę, którą można 
badać. Obróbkę danych przyspieszyło ich rozpowszechnianie na pły
tach CD lub D VD. Znacznie łatwiej bowiem wprowadzić (skopiować) 
dane w postaci cyfrowej niż analogowej. Mniejsza jest też możliwość 
popełnienia przy tym błędów, ponieważ większość baz danych pozwa
la na ich pobranie w dogodnych formatach (np. xls) umożliwiających 
analizę bez większych przekształceń.

1.4. Wybrane bazy danych dostępne on-line 
mające zastosowanie w badaniach 
geograficznych

W Internecie istnieje wiele baz danych, które mogą być wykorzystane 
w badaniach geograficznych. Różnią się one szczegółowością i rzetel
nością informacji, a także zakresem wolnego dostępu. Warto jednak 
zawsze zwrócić uwagę na datę utworzenia oraz ostatniej modyfikacji 
strony internetowej. Ta informacja gwarantuje nam większą aktualność 
treści na niej zawartych.

PODZIAŁ BAZ DANYCH
Kryterium: sposób publikacji:
• w postaci analogowej 

(np. roczniki statystyczne, 
arkusze pomiarów 
meteorologicznych),

• dostępne on-line w Internecie,
• dostępne na płytach CD 

lub innych nośnikach.

BAZY DANYCH
Ze względu na rodzaj 
prowadzonych badań bazy 
danych różną się:
’ obszarem i skalą przestrzenną,
’ czasem, do którego się 

odnoszą.
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Z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój nowych stron internetowych 
z różnorodnymi zasobami baz danych, które mogą stanowić ważne 
źródło informacji w geografii, nie jest możliwe nawet ogólne ich omó
wienie. W zależności od potrzeb można szukać informacji na różnych 
poziomach szczegółowości.

W pierwszej kolejności warto przeglądać strony internetowe różnych 
organizacji międzynarodowych (np. Organizacja Narodów Zjednoczo
nych, Europejska Agencja Środowiska), międzynarodowych organizacji 
i stowarzyszeń naukowych (np.: International Union of Soil Sciences - 
IUSS, Global Hydrology Resource Center - GHRC, International Asso- 
ciation of Hydrological Sciences - IAHS, International Association of 
Geomorphologists - IAG, International Union of Geological Sciences - 
IUGS), instytucji krajowych (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - IMGW-PIB, Państwowa 
Służba Hydrogeologicznej - PSH, Główny Inspektorat Ochrony Środo
wiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 
NFOŚiGW) czy ich narodowych odpowiedników w różnych krajach 
(np. Deutscher Wetterdienst - DWD).

W opracowaniach z zakresu geografii fizycznej wciąż podstawowym 
źródłem informacji, oprócz autorskich badań terenowych, są różne
go rodzaju mapy i bazy danych przestrzennych. Większość z map 
ogólnogeograficznych i tematycznych oraz numeryczne bazy danych 
są dostępne w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karto
graficznego na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym. 
W zasobie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto
graficznej w Warszawie (www.codgik.gov.pl) dostępne są: mapy topo
graficzne (w skalach: 1:10 000,1:25 000, 1:50 000,1:100 000), mapy 
tematyczne (np. hydrograficzne, sozologiczne), ortofotomapy, zdjęcia 
lotnicze, numeryczne dane wysokościowe (Numeryczny Model Terenu, 
Numeryczny Model Pokrycia Terenu oraz odpowiadające im dane po
miarowe). Ponadto w zasobie CODGiK znajdują się także różnego ro
dzaju bazy danych: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), 
Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO), Państwowy rejestr granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych (PRG) oraz Dane 
osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej.
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Wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(dla województwa małopolskiego: http://www.malopolskie.pl/region/ 
WODGIK) udostępniają w postaci cyfrowej oraz analogowej informa
cje przestrzenne o zasięgu wojewódzkim - mapy topograficzne, mapy 
tematyczne, dane z BDOT.

Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (np. 
w Krakowie: Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra
ficznej w Krakowie - Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji) udo
stępniają informacje z zakresu ewidencji gruntów i budynków (mapa 
zasadnicza, wypis z rejestru gruntów) oraz archiwalne, sporządzane 
i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne
go miasta.

Szczególnie istotnym źródłem informacji geograficznej są materia
ły dostępne w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym 
Instytucie Badawczym (PIG-PIB). Dostępna na stronie interneto
wej (http://www.pgi.gov.pl/) Centralna Baza Danych Geologicznych 
(CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geo
logicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach 
wiertniczych, złożach kopalin, archiwalnych dokumentacjach geolo
gicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Aplikacje interneto
we CBDG pozwalają użytkownikowi na zaawansowane wyszukiwanie 
danych zarówno tekstowych, jak i przestrzennych. Serwis internetowy 
CBDG zawiera również graficzne skorowidze map seryjnych (Szczegó
łowa mapa geologiczna Polski, Mapa hydrogeologiczna Polski, Mapa geo- 
logiczno-gospodarcza Polski, Mapa geośrodowiskowa Polski - wszystkie 
w skali 1:50 000). Ze strony internetowej PIG-PIB istnieje również dostęp 
do innych tematycznych portali internetowych i baz danych.

Z zakresu hydrogeologii podstawowe informacje i dane można uzy
skać na stronie internetowej Państwowej Służby Hydrogeologicznej 
(PSH): http://www.psh.gov.pl/. Strona ta zawiera: dokumenty i akty 
prawne (dyrektywy UE, ustawy, rozporządzenia), bilans zasobów eks
ploatacyjnych wód podziemnych, informacje o stanie środowiskowym 
wód podziemnych w Polsce, mapy obszarów zagrożonych podtopienia- 
mi (w skali 1:50 000 w regionach wodnych kraju), a także umożliwia 
dostęp do portali tematycznych, np.: geoportalu e-PSH (informacje 
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dotyczące: punktów monitoringu, obiektów hydrogeologicznych, 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Jednolitych Części Wód 
Podziemnych). Na stronie internetowej PSH dostępna jest aplikacja, 
pozwalająca na wyszukiwanie i przeglądanie danych z różnych baz hy
drologicznych i hydrogeologicznych, np.: Centralnego Banku Danych 
Hydrogeologicznych (dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach 
i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych 
z obszaru Polski), bazy POBORY (informacje o poborze rejestrowanym 
wód podziemnych z ujęć na obszarze całego kraju), bazy Monitoringu 
Wód Podziemnych (dane dotyczące sieci i punktów badawczych moni
toringu, pomiarów zwierciadła, wyników analiz chemicznych).

Przy sporządzaniu opracowań z zakresu meteorologii i klimatologii, 
ale również z hydrologii zazwyczaj korzysta się z baz danych w postaci:
- map, zwłaszcza z rozkładem przestrzennym różnych elementów me

teorologicznych (ciśnienia, temperatury, opadów itp.), zjawisk (np. 
trasy przemieszczania się cyklonów tropikalnych), a także m.in. 
map oceny ryzyka powodziowego (dostępnych na stronie Krajowe
go Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.kzgw.gov.pl/) czy map 
hydrogeologicznych (strona PSH) oraz map synoptycznych (archi
walnych i aktualnych),

- danych z pomiarów oraz obserwacji meteorologicznych i hydrolo
gicznych (w formie tekstowej i graficznej), depesz synoptycznych, 
danych z reanaliz (dane gridowe), z odwiertów hydrogeologicznych, 
informacji o ujęciach i źródłach wód podziemnych (zwykłych, mi
neralnych, termalnych),

- zdjęć z satelitów meteorologicznych, radarów, systemów detekcji 
wyładowań atmosferycznych oraz diagramów (sondaży) aerolo- 
gicznych,

- serwisów pogodowych.
W przypadku danych z zakresu meteorologii i klimatologii warto 

zajrzeć na strony internetowe, których bardzo obszerny spis można 
znaleźć w zakładce „linki” na stronie Stowarzyszenia Klimatologów 
Polskich (http://www.klimat.org.pl/). Wśród nich jednymi z najwięk
szych zbiorów danych zawierają:
- MetOffice (http://www.metoffice.gov.uk/),
- Wetterzentrale (http://www.wetterzentrale.de/),
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- OGIMET (http://www.ogimet.com/),
- European Climate Assessment & Dataset (http://eca.knmi.nl/),
- National Oceanic and Atmospheric Administration (http://www. 

noaa.gov/).
Osoby zainteresowane bazami danych związanych z ochroną i mo

nitoringiem środowiska mogą skorzystać m.in. z informacji zawar
tych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (http://www.gios.gov.pl/) lub wojewódzkich inspekto
ratów ochrony środowiska (przykładowo dla Krakowa: http://www. 
krakow.pios.gov.pl/). Można tam znaleźć m.in. wyniki: pomiarów 
jakości powietrza (wartości stężeń różnego rodzaju zanieczyszczeń), 
chemizmu opadów atmosferycznych oraz badań nad stanem warstwy 
ozonowej. Na stronie internetowej dostępne są także wyniki monito
ringu chemizmu gleb ornych Polski, ocena zanieczyszczenia osadów 
dennych rzek i jezior, wyniki badań jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. Ze strony GIOŚ istnieje dostęp do wyników projektu 
CORINE Land Cover 2006 (CLC2006), możliwe więc jest przeglą
danie map i pobieranie danych dla obszaru Polski dokumentujących 
zmiany w pokryciu terenu.

W opracowaniach fizycznogeograficznych korzystamy także 
z tematycznych portali internetowych różnych instytucji rządowych 
związanych z realizowanymi przez nie konkretnymi projektami ba
dawczymi, np.:
- projekt IKAR - realizowany przez PIG-PIB; jego efektem jest baza 

geologicznej informacji przestrzennej integrująca nowe i istniejące 
rozwiązania w zakresie kartografii geologicznej, hydrogeologicznej, 
geośrodowiskowej i geologii złożowej (http://ikar2.pgi.gov.pl/pl/);

- projekty GEOPORTAL i GEOPORTAL2 - realizowane przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, udostępniające użytkownikom dane 
i usługi geoprzestrzenne wraz z interaktywną przeglądarką map 
(http://geoportal.gov.pl/);

- projekt ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwy
czajnymi zagrożeniami) - realizowany przez Krajowy Zarząd Go
spodarki Wodnej, IMGW-PIB, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; jego efektem 
jest opracowanie i udostępnienie map zagrożenia powodziowego 
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oraz map ryzyka powodziowego w skali 1:10 000 (http://www.isok. 
gov.pl/pl/);

- projekt SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) - projekt reali
zowany przez PIG-PIB; jego efektem jest baza danych osuwisk oraz 
terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce 
(http://geoportal.pgi.gov.pl/ portal/page/portal/SOPO).
W zakresie szczegółowych badań lokalnych i regionalnych, zarówno 

z zakresu geografii fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej, możemy 
korzystać również z opracowań naukowych i dokumentacji archiwalnej, 
które są dostępne w instytucjach naukowych i badawczych (np. Polska 
Akademia Nauk, uczelnie wyższe), organach samorządowych (urzędy 
wojewódzkie, powiatowe i gminne), stowarzyszeniach. W przypadku 
badań z zakresu geografii fizycznej warto szczegółowo zapoznać się 
z informacjami zawartymi na stronach internetowych takich organi
zacji jak np.:
- Polskie Towarzystwo Geograficzne,
- Polskie Towarzystwo Geologiczne,
- Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich,
- Polskie Towarzystwo Gleboznawcze,
- Stowarzyszenie Klimatologów Polskich,
- Stowarzyszenie Hydrologów Polskich,
- Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.

W geografii społeczno-ekonomicznej rodzaje wykorzystywanych 
internetowych baz danych są uzależnione od zasięgu przestrzennego 
prowadzonych analiz. W zależności od tego w badaniach mogą być 
wykorzystywane dane gromadzone i udostępniane przez różne orga
nizacje międzynarodowe, ale też przez np.wojewódzkie urzędy staty
styczne, władze samorządowe czy organizacje pozarządowe. Poszukując 
danych o różnych formach działalności gospodarczej człowieka, należy 
w pierwszej kolejności odwiedzić strony internetowe różnych między
narodowych organizacji. Wiele danych publikuje Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ, http://www.un.org/) oraz jej różne wyspecjali
zowane agendy:
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rol

nictwa (FAO) - m.in. dane dotyczące problematyki rolnictwa i wy
żywienia na świecie,
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- Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO),
- Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO),
- Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO),
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemy

słowego (UNIDO),
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF),
- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU),
- Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki

i Kultury (UNESCO),
- Światowy Związek Pocztowy (UPU),
- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO),
- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
- Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju 

(UNCTAD).
Oprócz ONZ dane o zasięgu światowym udostępniają m.in.:
- Światowa Organizacja Handlu (WTO),
- Bank Światowy (World Bank),
- Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA),
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Dane w sieci udostępniają także międzynarodowe ośrodki badawcze, 
takie jak np.: Population Index, World Resources Institute (WRI - dane 
o klimacie, energii, żywności, lasach, wodzie, miastach i transporcie), 
Oxfam (międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmującą się wal
ką z głodem na świecie i pomagającą w krajach rozwijających się), Eldis 
(dane dotyczące problemów krajów rozwijających się). Doskonałym 
źródłem informacji o krajach Unii Europejskiej jest Europejski Sys
tem Statystyczny (EUROSTAT), a w szerszej skali międzynarodowej - 
Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ISI).

Na poziomie krajowym gromadzeniem i udostępnianiem różnych 
danych zajmują się urzędy statystyczne (Główny Urząd Statystyczny - 
GUS oraz wojewódzkie urzędy statystyczne). Na stronie GUS-u do
stępne są m.in.: Baza Demografia, Statystyka Regionalna, Statystyka 
Międzynarodowa oraz Bank Danych Lokalnych, który jest głównym 
źródłem danych dla jednostek podziału administracyjnego w Polsce. 
Jak piszą jego autorzy, jest to „największy w Polsce uporządkowany 
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zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, 
społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty 
oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i admini
stracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elemen
ty nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych”. 
Na stronie internetowej GUS-u (http://stat.gov.pl/) znajduje się także 
odsyłacz do urzędów statystycznych innych krajów. Praktycznie każdy 
państwowy urząd statystyczny publikuje aktualne dane zgodne z kom
petencjami i obszarem jego działania.

Tabela 1. Strony internetowe wybranych instytucji, organizacji i stowarzyszeń

Nazwa Instytucji, organizacji i stowarzyszenia Strona internetowa

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE 1 STOWARZYSZENIA KRAJOWE

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej http://www.codgik.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl/

Główny Urząd Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/

Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/

Instytut Rozwoju Miast http://irm.krakow.pl/pl/
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut 
Badawczy http ://www.imgw.pl/

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej http://www.kzgw.gov.pl/

Lasy Państwowe http://www.lasy.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/

ORGANY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ (URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE, STAROSTWA POWIATOWE, URZĘDY GMINY)

Ośrodek Badań nad Migracjami http://www.migracje.uw.edu.pl/

Państwowa Służba Hydrogeologiczna http://www.psh.gov.pl/

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy http://www.pgi.gov.pl/

Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl/

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu http://paek.ukw.edu.pl/

Polska Organizacja Turystyczna http://pot.gov.pl/

Polskie Towarzystwo Geograficzne http://www.ptg.pan.pl/

Polskie Towarzystwo Geologiczne http://www.ptgeol.pl/
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Nazwa Instytucji, organizacji i stowarzyszenia Strona internetowa

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze http://www.ptg.sggw.pl/

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich http://www.sgp.org.pl/

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich http://www.shp.org.pl

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich http://www.klimat.org.pl/

Urzędy i instytucje państwowe, ministerstwa http://www.sejm.gov.pl/

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE 1 STOWARZYSZENIA MIĘDZYNARODOWE

Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (American Meteorological 
Society - AMS) www.ametsoc.org

Bank Światowy (World Bank) http://www.worldbank.org/

Census Bureau http://www.census.gov/

Centre for Ecology & Hydrology http://www.ceh.ac.uk/

Deutscher Wetterdienst (DWD) www.dwd.de

Dundee Satellite Receiving Station (DSRS) http://www.sat.dundee.ac.uk/

Eldis http://www.eldis.org/

European Climate Assessment & Dataset (WCA&D) http://eca.knmi.nl/

Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency - EEA) http://www.eea.europa.eu/pl

Europejski System Statystyczny - EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat

Global Change Master Directory (GCMD) http://gcmd.nasa.gov/index.html

Global Hydrology Resource Center (GHRC) http://ghrc.msfc.nasa.gov/

International Association for Landscape Ecology (IALE) http://www.landscape-ecology.org/

International Association of Geomorphologists (IAG) http://www.geomorph.org/

International Association of Hydrological Sciences (IAHS) http://iahs.info/

International Glaciological Society (IGS) http://www.igsoc.org/

International Union of Geological Sciences (IUGS) http://www.iugs.org/

International Union of Soil Sciences - IUSS http://www.iuss.org/

MetOffice http://www.metoffice.gov.uk/

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency - IEA) http://www.iea.org/

Międzynarodowy Instytut Statystyczny (The International Statistical 
Institute - ISI) http://www.isi-web.org/

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) http://www.noaa.gov/
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Nazwa Instytucji, organizacji i stowarzyszenia Strona internetowa

OGIMET http://www.ogimet.com/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for 
Economic Co-operation and Development - OECD) http://www.oecd.org/

Oxfam http://www.oxfam.org/

Population Index http://popindex.princeton.edu/

Światowa Organizacja Handlu (WTO) http://www.wto.org/

The International Arctic Science Committee (IASC) http://www.iasc.info/

The International Union for Quaternary Science (INQUA) http://www.inqua.org/

Wetterzentrale http://www.wetterzentrale.de/

World Resources Institute (WRI) http://www.wri.org/

World Soil Information (ISRIC) http://www.isric.org/

WYSPECJALIZOWANE AGENDY ONZ

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil 
Aviation Organization - ICAO)

http://www.icao.int/Pages/default. 
aspx

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organiza
tion - IMO) http://www.imo.org/Pages/home.aspx

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization - ILO) http://www.ilo.org/global/statistics- 
-and-databases/lang-en/index.htm

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for 
Agricultural Development - IFAD) http://www.ifad.org/

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund - IMF) http://www.imf.org/external/index. 
htm

Międzynarodowy ZwiązekTelekomunikacyjny (International 
Telecommunication Union - ITU)

http://www.itu.int/en/Pages/default. 
aspx

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization - UNESCO) http://en.unesco.org/

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego 
(United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) http://www.unido.org/

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(Food and Agriculture Organization - FAO) http://www.fao.org/home/en/

Powszechny Związek Pocztowy (Universal Postal Union - UPU) http://www.upu.int/en.html

Światowa Organizacja ds.Turystyki (United Nations World Tourism 
Organization - UNWTO) http://www2.unwto.org/

Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological 
Organization -WMO)

https://www.wmo.int/pages/index_ 
en.html

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual 
Property Organization - WIPO)

http://www.wipo.int/portal/en/index. 
html

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) http://www.who.int/en/
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