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Główne funkcje Systemu Informacji Przestrzennej dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

Andrzej Górka (ratownik ochotnik, w TOPR od 5 lat)

System opracowany przez pana Adama Kaczmarka jest swego rodzaju innowacją 
w tej dziedzinie. Zastosowane tam rozwiązania ułatwiają w znacznym stopniu 
pracę ratownikom TOPR. Czytelność oraz forma, w jakiej system jest przedstawiony 
sprawia, iż praca przy komputerze stała się jeszcze łatwiejszą i przyjemniejszą. 
Zalety te w zdecydowanym stopniu wpływają na bezpieczeństwo prowadzonych 
przez nas działań.

Andrzej Marasek (ratownik zawodowy, w TOPR od 11 lat)

Chcę wyrazić jak najlepszą opinię o systemie zrealizowanym przez pana 
Kaczmarka i użytkowanym przez TOPR. System ten znalazł wielokrotnie 
zastosowanie przy planowaniu akcji ratunkowych w Tatrach. Szczególnie 
pomocne okazały się narzędzia wykorzystania rożnego formatu danych GPS. 
Turyści błądzący w Tatrach mają często urządzenia GPS albo starego typu, albo w 
telefonie. Łatwiej jest nam po odebraniu od nich danych wpisać je bezpośrednio w 
odpowiednią rubrykę, niż konwertować, co przyczyniało się często do przekłamań. 
Przy planowaniu działań, a w szczególności szkoleń przydatna była też funkcja 
rysowania "śladu" pozwalająca zrobić to w jednym miejscu, bez konieczności 
sięgania po programy zewnętrzne. Funkcja ta jak i wiele innych zyskuje jednak 
zupełnie nowy wymiar dzięki możliwości jednoczesnego stosowania wielu map 
(fotograficznych i klasycznych, polskich i słowackich, itd.), czy raczej łatwego 
podmieniania ich w systemie. Szczególnie właśnie ta wielość map sprawia, że 
system jest wyjątkowo użyteczny przy lokalizowaniu poszkodowanych i 
ratowników w terenie oraz rysowaniu ścieżek (śladów).

Tomasz Wojciechowski (ratownik ochotnik, w TOPR od 16 lat)

System informacji przestrzennej dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego stanowi dla nas znaczną pomoc w codziennej pracy ratowniczej. 
Często prace studentów, pomimo ich najszczerszych chęci nie znajdują 
zastosowania w naszej pracy. Tym razem otrzymaliśmy narzędzie, które było nam 
potrzebne i do czasu jego powstania nawet nie wiedzieliśmy jak bardzo. Do 
momentu uruchomienia systemu działaliśmy na różnego rodzaju kalkulatorach, 
mapach, wyszukiwarkach, systemach służących do lokalizacji ratowników w 
terenie. Tylko nieliczni ratownicy byli w stanie to wszystko ogarnąć. Teraz mamy 
system spójny, przejrzysty i prosty w wersji podstawowej, a jednocześnie bardzo 
zaawansowany dla tych, których ta problematyka bardziej interesuje. [...]
Jedną z ciekawszych akcji było zgłoszenie z dnia 6 kwietnia 2012 roku od 
taterników, którzy stracili orientację schodząc nocą, w warunkach zimowych z 
Granatów. Nie chcieli, aby iść im z pomocą – oczekiwali tylko wsparcia 
polegającego na naprowadzeniu ich na właściwą drogę zejściową. Dzięki funkcjom 
systemu udało się ustalić, że zmierzają w kierunku urwiska. Taternicy zostali 
natychmiast zawróceni i skierowani na właściwą drogę, którą bezpiecznie dotarli 
do schroniska.
Jestem przekonany, że system na pewno będzie coraz częściej wykorzystywany, 
gdyż urządzenia GPS są coraz powszechniejsze, a ratownicy coraz śmielej 
korzystają z systemu, jako wsparcia w codziennej pracy. 
Chciałbym wierzyć, że pan Adam Kaczmarek po zakończeniu studiów, nie zostawi 
nas samych sobie, a projekt, który stworzył z takim rozmachem nie trafi na półkę, 
jako zamknięty rozdział, lecz będzie ciągle uaktualniany na miarę naszych potrzeb.
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