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Zainteresowania badawcze: 

planowanie przestrzenne, geoinformacja w temacie danych „zagospodarowanie 

przestrzenne”, monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, upowszechnianie 

technologii GIS w gospodarce przestrzennej, projektowanie urbanistyczne (spatial planning, 

spatial geo-information in the subject of data „land use”, monitoring of changes in the spatial 

development, dissemination of GIS technology in spatial management, urban design, 

architecture). 

 

Najważniejsze publikacje, po jednym z każdego rodzaju: 

1) Stelmach-Fita B. (2016) Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu 

terytorialnego z przedsiębiorcami. Przedsiębiorczość i Edukacja, 2016;  

2) Stelmach-Fita B., (2015) Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: 

potrzeby i ograniczenia. W: A. Maciejewska (red.) Współczesne uwarunkowania 

gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, Seria 

Monografie, Gospodarka Przestrzenna, IGIK Politechnika Warszawska, Warszawa, T.VI 

Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, s. 11-24; Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, 2014; 

3) Stelmach Fita B., Jodłowska M. (2014) Mario Botta – współczesny człowiek renesansu. 

Profundere Scientiam, Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki 

Warszawskiej, 2014; 

4) Stelmach-Fita B. ( 2013) Rozprawa doktorska nt. „ Publiczny dostęp do danych o 

zagospodarowaniu przestrzennym w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią 

miejską: potrzeby i ograniczenia, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 

5) Stelmach-Fita B. (2011) Udostępnienie treści planistycznych w celu zintegrowanego 

zarządzania przestrzenią miejską – Miasto Zwarte. Miasto rozproszone . Materiały 

ogólnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury 4-5.11.20111, Warszawa 

– współautor książki; 

6) Metamorfozy przestrzeni - Materiały ogólnopolskiej konferencji W.A.P.W. 2013 - Recenzent; 



7) Polska Norma – Znaki Informacji dla osób niepełnosprawnych” – Norma Polska - recenzent 

normy, 2006 (w ramach członkostwa PKN w Zespole ds. Ochrony Środowiska); 

8) Stelmach-Fita B. (2001) „Dostępność obiektów budowlanych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Praktyka.” CH Back Nieruchomości, nr 8 (36) sierpień 2001. 

Osiągnięcia zawodowe:  

 Współautor opracowań planistycznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie m. st. Warszawy – 2013-2016 

 Rekomendacje Izby Architektów do pracy w komisjach dotyczących tematu danych 

przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” – od 2014; 

 Wyróżnienie Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską 

w 2013 r. nt. „Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w celu 

zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską: potrzeby i ograniczenia – 2013 r.; 

 Laureatka konkursu na grant CAS 16 POKL Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki 

Warszawskiej – 24 miesiące 2011-2012 r.; 

 Konkurs architektoniczny na Hotel Pullman – praca zespołowa, kierownik Witold Benedek–

– I wyróżnienie - 1988 ; 

 Konkurs architektoniczny na Centrum Informacji Naukowej we Wrocławiu – praca 

zespołowa, kierownik Witold Benedek – I nagroda - 1990; 

 Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania i Koordynacji Rządowego Programu 

Rozwoju Systemu Katastralnego - skład zespołu potwierdzony 07.07.1999; 

 Uczestnik w 12 sesjach szkoleniowych dla akredytowanych doradców w zakresie 

gospodarki przestrzennej Gminy dla grupy 10 osób z Polski - zaświadczenie Brytyjski 

Fundusz Know-How, Instytut Gospodarki Przestrzennej (Oddział w Krakowie), 1997. 

 

Adres e-mail:  bfita@up.krakow.pl 

Link do strony macierzystej instytucji: http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=125  
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