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Normy zatwierdzane przez powo³ane do tego celu organizacje normalizacyjne spe³niaj¹ w
geomatyce rolê trudn¹ do przecenienia. Du¿e znaczenie maj¹ zw³aszcza normy Miêdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej z serii ISO 19100, które powstaj¹ w ramach dzia³alnoci
komitetu technicznego TC 211 i dotycz¹ informacji geograficznej, tworz¹c fundament pojêciowy niezbêdny dla dalszego rozwoju geomatyki. Obecnie s¹ one przyjmowane równie¿
jako normy europejskie przez Europejski Komitet Normalizacyjny oraz jako normy polskie
przez Polski Komitet Normalizacyjny. Jest to zgodne z opiniami polskiego rodowiska geoinformacyjnego, które ju¿ w roku 2002 domaga³o siê wprowadzania w Polsce norm miêdzynarodowych ISO, co wówczas wi¹za³o siê z zaprzestaniem prac nad polskimi normami
wzorowanymi na projektach norm europejskich (Gadzicki, Michalak, 2002).
Normy ISO nie zaspokajaj¹ jednak wszystkich potrzeb wynikaj¹cych z postêpu technologii interoperacyjnych oraz tworzenia infrastruktur geoinformacyjnych. S¹ to normy na wysokim poziomie ogólnoci i nie wystarczaj¹ dla standaryzacji w konkretnych obszarach zastosowañ geoinformacji. Co wiêcej, monopolistyczny charakter organizacji normalizacyjnych stwarza pewne problemy. Do tych organizacji nale¿¹ pe³ne prawa autorskie. Narzucane
s¹ ceny, których wysokoæ podawana w witrynie www.iso.org budzi zdziwienie. Koszt
jednego egzemplarza normy w postaci drukowanej lub elektronicznej wynosi 100200 franków szwajcarskich, co nie jest ma³o dla pojedynczego u¿ytkownika, a mo¿e stanowiæ powa¿ny wydatek przy organizacji pracy grupowej w ramach szkoleñ lub wdro¿eñ. Restrykcyjne egzekwowanie praw autorskich mo¿e wp³ywaæ negatywnie na procesy dyskutowania,
opiniowania i uzgadniania projektów norm oraz póniejszej ich popularyzacji, praktycznego
stosowania i aktualizacji. Pod wzglêdem prawnym stan obecny w tym zakresie okrela art. 5
ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzenia 2002 r. o nastêpuj¹cym brzmieniu:
1. Polska Norma jest norm¹ krajow¹, przyjêt¹ w drodze konsensu i zatwierdzon¹ przez
krajow¹ jednostkê normalizacyjn¹, powszechnie dostêpn¹, oznaczon¹  na zasadzie
wy³¹cznoci  symbolem PN.
2. Polska Norma mo¿e byæ wprowadzeniem normy europejskiej lub miêdzynarodowej.
Wprowadzenie to mo¿e nast¹piæ w jêzyku orygina³u.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mog¹ byæ powo³ywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu
w jêzyku polskim.
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5. Polskie Normy korzystaj¹ z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa maj¹tkowe do nich przys³uguj¹ krajowej jednostce normalizacyjnej.
6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do norm europejskich i miêdzynarodowych, z
zachowaniem porozumieñ miêdzynarodowych.
Podstawowe znaczenie ma zapis w punkcie 5 o korzystaniu przez Polskie Normy z ochrony
przys³uguj¹cej utworom literackim. Pewnego tylko z³agodzenia tego zapisu mo¿na siê doszukiwaæ w art. 27 ustawy o prawie autorskim:
Instytucje naukowe i owiatowe mog¹, w celach dydaktycznych lub prowadzenia w³asnych badañ, korzystaæ z opublikowanych utworów w oryginale i w t³umaczeniu oraz sporz¹dzaæ w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.
Bior¹c pod uwagê wa¿noæ elektronicznej administracji oraz wi¹¿¹ce siê z jej rozwojem
potrzeby interoperacyjnoci us³ug pod wzglêdem organizacyjnym, technicznym i semantycznym, Komisja Europejska w dokumencie European Interoperability Framework for PanEuropean eGovernment Services wydanym w roku 2004 zaleci³a stosowanie standardów
otwartych (open standards). W dokumencie tym jako standard otwarty rozumie siê specyfikacjê wraz z uzupe³niaj¹cymi dokumentami, która odpowiada podanym ni¿ej wymaganiom.
1. Standard powinien byæ ustanowiony i utrzymywany przez organizacjê niedochodow¹
(not-for-profit), a jego rozwój ma siê odbywaæ na podstawie otwartego procesu podejmowania decyzji (w trybie konsensusu lub wiêkszociowych decyzji) z udzia³em wszystkich zainteresowanych.
2. Standard ma byæ opublikowany, a jego dokumentacja powinna byæ dostêpna albo
bezp³atnie, albo po cenie nominalnej. Ka¿dy ma mieæ prawo kopiowania, upowszechniania i u¿ytkowania tej dokumentacji bez ¿adnej op³aty lub przy op³acie nominalnej.
3. Prawa wy³¹czne, np. prawa patentowe, do w³asnoci intelektualnej dotycz¹cej standardu lub jego czêci musz¹ byæ udostêpniane na zasadach nieodwo³alnej bezp³atnej
licencji.
4. Stosowanie standardu nie mo¿e byæ ograniczane (np. nie mo¿na ograniczaæ stosowania go w innych standardach).
Przez cenê lub op³atê nominaln¹ rozumie siê tu kwotê stanowi¹c¹ zwrot cile okrelonych i ograniczonych kosztów, zwi¹zanych w szczególnoci z wykonaniem kopii lub wysy³k¹ poczt¹.
Rozwój standardów otwartych jest wspomagany przez oprogramowanie otwarte (open
source software). Produkty oprogramowania otwartego s¹ bowiem publicznie dostêpnymi
specyfikacjami. Dostêpnoæ kodu ród³owego u³atwia demokratyczn¹ debatê, która prowadzi do zwiêkszenia niezawodnoci oraz interoperacyjnoci us³ug i systemów.
W geomatyce powszechnie znane s¹ specyfikacje stanowi¹ce wynik prac zas³u¿onej organizacji miêdzynarodowej Open Geospatial Consortium (OGC). Specyfikacje te s¹ w istocie standardami otwartymi, powszechnie i bezp³atnie dostêpnymi, spe³niaj¹cymi w pe³ni
wszystkie cztery wymienione wy¿ej wymagania. Jak wiadomo, standardy otwarte OGC s¹
w znacz¹cym stopniu przejmowane przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Normalizacyjn¹ staj¹c
siê oficjalnymi (de jure) normami ISO. W rezultacie, na podstawie umowy zawartej w roku
1999, te normy ISO z grupy 19100, które s¹ opracowane wspólnie z OGC staj¹ siê koñcowymi wersjami odpowiednich specyfikacji OGC. Treæ odpowiadaj¹cych sobie dokumentów jest identyczna, a ró¿nice sprowadzaj¹ siê jedynie do praw autorskich i zasad publikowania  specyfikacje OGC s¹ dostêpne bezp³atnie pod adresem http://www.opengeospatial.org/
standards. Istotê wspomnianej umowy charakteryzuj¹ poni¿sze jej fragmenty:
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OGC opracowuje publicznie dostêpne specyfikacje implementacyjne w trybie otwartego,
opartego na konsensie procesu obejmuj¹cego cz³onków OGC. ISO/TC 211 tworzy miêdzynarodowe standardy w zakresie informacji geograficznej/geomatyki, stosuj¹c proces g³osowania z udzia³em narodowych organizacji cz³onkowskich
OGC d¹¿y do tego, aby specyfikacje implementacyjne OGC uzyskiwa³y status norm ISO.
ISO/TC 211 d¹¿y do tego, aby odpowiednie specyfikacje implementacyjne stawa³y siê
normami ISO
Stosownie do procedur OGC, teksty wszystkich roboczych dokumentów opracowanych na
podstawie tej umowy, a tak¿e dokumenty ISO nie bêd¹ ograniczane prawami w³asnoci intelektualnej wp³ywaj¹cymi na u¿ytkowanie tych dokumentów
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e przepisy implementacyjne INSPIRE maj¹ równie¿ cechy otwartych standardów. S¹ one tworzone obecnie pod egid¹ Komisji Europejskiej przez miêdzynarodowe grupy wybranych w okrelonym trybie ekspertów. Zapewnione jest szerokie opiniowanie przez liczne miêdzynarodowe i krajowe rodowiska zawodowe (Spatial Data Interest
Communities) oraz instytucje pañstwowe (LMO). Zapewnia siê równie¿ nieodp³atny dostêp
do wszelkich dokumentów, a ¿adne ograniczenia z tytu³u w³asnoci intelektualnej nie s¹
wprowadzane.
W Planie Informatyzacji Pañstwa na lata 20072010 zalecono stosowanie jawnych, powszechnie dostêpnych standardów informatycznych. W u¿ytym okreleniu mieszcz¹ siê standardy otwarte zalecane przez Komisjê Europejsk¹. Wa¿noæ stosowania standardów otwartych w Polsce by³a przedmiotem dyskusji w witrynie www.vagla.pl
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e przedstawione w niniejszym artykule tendencje rozwoju standardów otwartych bêd¹ mia³y równie¿ pozytywny wp³yw na tworzenie, konsultowanie,
upowszechnianie i utrzymywanie w stanie aktualnoci urzêdowych instrukcji i wytycznych
technicznych, m. in. wydawanych przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest cz³onkiem OGC i bierze udzia³ w
pracach nad INSPIRE, obecnie koncentruj¹cych siê na przepisach implementacyjnych i prowadzonych w zespo³ach ekspertów oraz w ramach SDIC PASI (PTIP).
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Summary
This paper describes the needs for open standards in the context of the Infrastructure for Spatial
Information in the European Community (INSPIRE) and its implementation in Poland. The characteristics of open standards defined in the European Interoperability Framework for Pan-European
eGovernment Services are considered.
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