Warszawa, 09.10.2007
Protokół z zebrania WOGIS (Zespołu GUGiK do spraw wolnego oprogramowania w
systemach geoinformacyjnych).
Zebranie odbyło sie dnia 09.10.2007, w siedzibie GUGiK w Warszawie.
W zebraniu uczestniczyli:
1. Aneta BieleckaLaskownicka  GUGiK
2. Krzysztof Borys  członek WOGIS
3. Adam Iwaniak – Wiceprezes GUGiK
4. Bartosz Kopańczyk  zaproszony gość
5. Tomasz Kubik  zastępca Przewodniczącego WOGIS
6. Grzegorz Myrda  członek WOGIS
7. Piotr Pachół  członek WOGIS
8. Witold Paluszyński  Przewodniczący WOGIS
9. Adam Radłowski  członek WOGIS
i częściowo:
10. Jacek Chenczke  Kierownik Projektu GEOPORTAL.GOV.PL
Porządek zebrania:
1. otwarcie
2. przedstawienie gościa grupy  p.Bartosza Kopańczyka
3. omówienie zadań stawianych przez GUGiK do wykonania – wdrożeń serwerów
katalogowych, edytorów metadanych, serwerów WMS, a także budowa serwera WWW
dotyczącego wolnego oprogramowania
4. przydzielenie zadań konkretnym członkom WOGIS
5. inne, zamknięcie zebrania
Ad. 1.
Zebranie otworzył przewodniczący WOGIS, p.Witold Paluszyński
Ad. 2.
Na spotkanie grupy zaproszono p.Bartosza Kopańczyka, autora polskiego edytora metadanych,
stworzonego na licencji wolnego oprogramowania. W późniejszym czasie zebrania p.Bartosz
zdecydował się wykonywać zadania z Zespołem.
Ad. 3.
Przed WOGIS postawiono następujące zadania:
a) określenie zakresu funkcjonalnego dla edytora metadanych
b) we wszystkich WODGIK zbudowanie i wdrożenie edytora metadanych, zainstalowanie,
uruchomienie, szkolenie w zakresie tego edytora
c) w wybranych WODGIK, z którymi GUGIK zawrze stosowne umowy – instalacja i wdrożenie
serwerów katalogowych zgodnych z CSW
d) we wszystkich WODGIK instalacja serwera WWW z serwerem WMS plus zestaw danych
przykładowych
W ramach zadania (b) omówiono możliwe do zastosowania edytory metadanych. Jako podstawowy
przyjęto edytor p.Bartosza Kopańczyka. W ramach zadania zostanie także do końca spolszczony
"Geonetwork", zawierający także edytor metadanych. Brano pod uwagę także inne edytory.

W ramach zadania (d) jako instalowany serwer WMS wybrano "degree". Rozważano także
"Geonetwork", którego przedstawiono krótka prezentację, a także "Minnesota Web Server".
Stwierdzono, że zamiast systemu Windows Server może być instalowany na serwerach system
Linuks lub wolna wersja Solaris.
W zakresie zadania (d) nie leży instalacja klienta dla takiego serwera.
Ad. 4.
Realizują zadania:
(a)  p.Piotr Pachół
(b)  p.Piotr Pachół i p. Bartosz Kopańczyk
(c)  p.Paweł Netzel plus wybrane przez niego osoby z WOGIS (propozycja wstępna, pod
nieobecność p.Netzel'a)
(d) – p.Krzysztof Borys
Dodatkowo p.Piotr Pachół wykona zadanie dokończenia tłumaczenia oprogramowania
„Geonetworking”. Sprawdzenia tłumaczenia dokona cały zespół WOGIS. Stwierdzono, że
oprogramowanie „Geonetworking” zostanie jedynie pokazane potencjalnym użytkownikom, jako
alternatywa dla wybranych przez WOGIS innych aplikacji.
Osoby realizujące zadania (a), (b) i (c) do 16.10.2007 najpóźniej przekażą propozycje
merytorycznych części umów i ceny.
P. Prezes Adam Iwaniak stwierdził także, że strona WWW WOGIS musi zostać przeniesiona
z serwera „sequoia” jak podstrona GUGiK oraz rozbudowana.
Strona powinna służyć popularyzacji wolnego oprogramowania.
Konieczne elementy, które powinny sie tam znaleźć  to przede wszystkim opisy i propozycje
konkretnych aplikacji GIS opartych na wolnych licencjach, jako alternatywy dla aplikacji
komercyjnych, linki do stron z wersjami instalacyjnymi. Rozbudowa strony będzie także kolejnym
zadaniem WOGIS, po zawarciu umów na ww. zadania (a), (b), (c), (d).
W sprawie zwrotów kosztów dojazdu członkom WOGIS postanowiono, że powinni oni przesyłać
wykorzystane bilety listem poleconym za potwierdzeniem. Wzór podania o zwrot jest załącznikiem
nr 1 do niniejszego protokołu. Dyskutowana była konieczność przesyłania wykorzystanych biletów
(niektórzy mogą przecież skorzystać z samochodu). Zarządzenie Głównego Geodety Kraju
powołujące WOGIS stwierdza w paragrafie 6, ze "Członkom Zespołu mieszkającym poza
aglomeracją warszawską przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości ceny biletu kolejowego
w pociągu ekspresowym I klasy". P.Dyrektor Aneta BieleckaLaskownicka stwierdziła, że najlepiej
przedstawiać jest jednak bilety za względów księgowych.
Podpisy:
Aneta BieleckaLaskownicka
Krzysztof Borys
Adam Iwaniak
Bartosz Kopańczyk
Tomasz Kubik
Grzegorz Myrda
Piotr Pachół
Witold Paluszyński
Adam Radłowski

Załącznik nr 1 do protokołu z zebrania WOGIS (Zespołu GUGiK do spraw wolnego
oprogramowania).

