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1. Wstęp 
Pierwsza cywilna sieć stacji permanentnych powstała w ramach projektu International GPS 

Service for Geodynamics (IGS) została uruchomiona w 1992 w ramach pilotażowej kampanii 
obserwacyjnej. Formalnie projekt rozpoczął działalność od 1 stycznia 1994 roku i trwa do chwili 
obecnej. Od 1 stycznia 1999 roku projekt zmienił nazwę na International GNSS Service. Głównym 
obszarem działalności IGS są zgodnie z nazwą globalne zjawiska geofizyczne i geodezyjne: 

− Wyznaczanie precyzyjnej orbity satelitów GNSS, 
− Wyznaczanie parametrów ruchu obrotowego Ziemi, 
− Realizacja precyzyjnego układu ziemskiego ITRF, 
− Monitorowanie jonosfery i troposfery, 
− Badanie zmian poziomu mórz i oceanów 
− Badanie ruchu płyt tektonicznych, 
− Transfer czasu, itp. 

W miarę zwiększania się liczby stacji permanentnych powstawały regionalne podsieci. 
Przykładem może być EPN (European Permanent Network) obejmująca swoim zasięgiem Europę. 
Kolejnym krokiem w rozwoju sieci GBAS (Ground Based Augmentation System) było powstanie 
krajowych sieci mających na celu udostępnianie danych ze stacji permanentnych użytkownikom 
indywidualnym. Pierwszym tego typu projektem był amerykański system CORS (ang. Continously 
Operating Reference Station). W Europie pierwsze takie projekty zrealizowano w Szwecji (SWEPOS), 
Finlandii (FINPOS) i Niemczech (SAPOS). Zakres usług jakie poszczególne sieci krajowe oferowały, 
był różny. Najbardziej rozbudowany system został zrealizowany w ramach projektu SAPOS. 
Obejmował on Zarówno udostępnianie danych statycznych ze stacji jak i serwisy czasu rzeczywistego: 
DGPS dla celów nawigacji i GIS oraz RTK dla geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z dokładnością 
1–5 cm. 

W Polsce pierwsza pilotażowa sieć trzech stacji referencyjnych powstała pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XX w. dla aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Gdynia i Sopot). System oferował 
jedynie stacyjne poprawki RTK i  DGPS. Kolejnym projektem obejmującym obszar Śląska było 
ASG–PL (Aktywna Sieć Geodezyjna) zainicjowana w końcu 2001 roku. System oferował serwis 
automatycznych obserwacji użytkownika z dokładnością szczegółowej osnowy poziomej III klasy i 
pobieranie do obliczeń własnych użytkownika, a testowo udostępniał powierzchniowe poprawki RTK. 
Od 2008 roku punkty sieci ASG–PL zostały zintegrowane ze stacjami sieci ASG–EUPOS, a Centrum 
Zarządzania ASG–PL zostało przekształcone w Centrum Zarządzania ASG–EUPOS. 

Od 2006 roku działa również Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) 
obejmujący obszar województwa Małopolskiego. MSPP podobnie jak ASG–EUPOS bazuje na 
oprogramowaniu VRS firmy Trmble udostępniając użytkownikom poprawki RTK i DGPS. 

 

2. PROJEKT EUPOS (EUropean Position Determination System) 
Projekt EUPOS został zainicjowany w 2002 roku w Berlinie. Jego celem było stworzenie na 

obszarze Europy Centralnej i Wschodniej jednolitego naziemnego systemu wsparcia GNSS. 
Partnerami w projekcie są: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, 
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Miasto Berlin. System 
ma się składać z 870 stacji, w tym 429 w krajach Centralnej i Wschodniej Europy poza Rosją. 
Poszczególne kraje realizują swoje części sieci EUPOS, a dla zapewnienia pełnego pokrycia kraju 
udostępniają partnerom dane ze stacji przygranicznych. Zaletą systemu polega na: 

− Stworzeniu sieci wielofunkcyjnych stacji referencyjnych, umożliwiających realizację różnych 
zadań z dziedziny geodezji i nawigacji, o dokładnościach od 1 cm do kilku metrów, 

− Stworzeniu jednolitych standardów technicznych obowiązujących we wszystkich krajach, 

− Dostępności, ciągłości i dokładności serwisów oferowanych przez wszystkich partnerów. 
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3. ASG–EUPOS 
W Polsce wdrażanie systemu EUPOS nastąpiło w momencie uzyskania dofinansowania projektu 

w sierpniu 2005 roku.  

Dofinansowanie projektu w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych uzyskano ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), działanie 1.5 Rozwój systemu 
dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. 

Środki finansowe przewidziane na realizację projektu wyniosły – 29.211.789 zł. Z tej kwoty 
koszty kwalifikowane stanowiły – 28.289.713 zł, natomiast koszty niekwalifikowane – 922.076 zł. 

Podział środków kwalifikowanych przedstawiał się następująco: 

Koszty kwalifikowane ogółem:    28.289.713 zł 

Koszty refundowane z EFRR:    21.217.285 zł 

Koszty pokrywane z budżetu (wkład krajowy):  7.072.428 zł 

Natomiast podział środków na poszczególne zadania realizowane w ramach projektu wyglądał 
następująco: 

WYSZCZEGÓLNIENIE EURO ZŁOTE 

Sprzęt i oprogramowanie (75 stacji) 5.198.302 20.793.209 

Budowa i eksploatacja 1.770.167 7.080.670 

Koszty osobowe 334.478 1.337.910 

Razem 7.302.947  29.211.789 

Procedura przetargowa w trybie przetargu ograniczonego zakończona została 02.01.2007 roku . W 
jej wyniku wybrana została oferta złożona przez konsorcjum w składzie: 

WASKO S.A.,  Geotronics Polska Sp. z o.o. oraz Trimble Europe B.V. 

 

Wartość kontraktu wyniosła  20 638 037 PLN i składało się na nią: 

1. dostawa i założenie infrastruktury technicznej wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego 
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski (termin realizacji 365 dni); 

2. dostawę 65 mobilnych odbiorników GPS wraz wyposażeniem i oprogramowaniem (termin 
realizacji 180 dni) 

Całość prac miała być wykonana do 15 grudnia 2007 roku, została przedłużona do 18 kwietnia 
2008. 

System ASG-EUPOS jest rozwinięciem projektu pilotowego Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-
PL założonej na obszarze województwa śląskiego oraz częścią  projektu EUPOS obejmującego 
swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. System składa się z 98 polskich stacji 
referencyjnych odbierających sygnały z satelitów GNSS (GPS, GLONASS, a w przyszłości 
GALILEO), rozmieszczonych równomiernie na obszarze kraju, 18 stacji zagranicznych oraz 
krajowego centrum  zarządzającego z lokalizacjami w Warszawie i Katowicach. System ASG-
EUPOS umożliwia wyznaczenie pozycji w dowolnym miejscu na obszarze Polski z dokładnością 
od jednego metra do kilku milimetrów w zależności od użytej metody pomiaru i posiadanego 
przez użytkownika sprzętu pomiarowego GNSS. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych 
standardów wymiany danych, z usług systemu mogą korzystać użytkownicy posiadający sprzęt 
pochodzący od różnych producentów. 



Satelitarne techniki pomiarowe    

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju 4

W ramach projektu założono 75 nowych stacji permanentnych w tym: 

− 67 stacji GPS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETRS i anteny Zephyr Geodetic, 

− 8 stacji GPS/GLONASS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETR5 i anteny Zephyr 
Geodetic 2. 

Mobilne odbiorniki GNSS stanowią zestawy Trimble R8 GNSS z kontrolerem TSC2. 

Do systemu włączono również 23 istniejące krajowe stacje permanentne pracujące w sieciach 
IGS/EPN, Małopolskim Systemie Pozycjonowania Precyzyjnego, ASG–PL oraz inne. 

Związanie z sąsiednimi krajami stanowi 18 stacji przygranicznych: 

− 5 punktów czeskiej sieci CZEPOS, 
− 3 punkty litewskiej sieci LITPOS, 
− 6 punkty niemieckiej sieci SAPOS, 
− 6 punktów słowackiej sieci SKPOS, 

Przekazanie systemu przez wykonawcę nastąpiło 18 kwietnia 2008 roku, natomiast użytkownikom 
system został udostępniony 2 czerwca 2008.  

 

 
Rys.1 Rozmieszczenie punktów sieci ASG–EUPOS 

Łącznie w systemie znajduje się 116 stacji permanentnych obsługiwanych przez dwa Krajowe 
Centra Zarządzania: w Warszawie i w Katowicach. 
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4. SERWISY ASG–EUPOS 
Użytkownicy mogą korzystać z 5 serwisów: 

KODGIS – serwis czasu rzeczywistego. Poprawki w formacie RTCM pozwalające w zależności od 
rodzaju odbiornika użytkownika osiągnąć dokładności od 0.25m do 1m. Odbiór poprawek odbywa 
się poprzez GPRS. 

NAWGIS – serwis czasu rzeczywistego. Poprawki DGPS w formacie RTCM do odbiorników 
nawigacyjnych. Dokładność 1 – 3 m. Odbiór poprawek odbywa się poprzez GPRS. 

NAWGEO – serwis czasu rzeczywistego. Poprawki RTK w formacie RTCM (2.3 i 3.1) , RTCM FKP 
(2.3), RTCM VRS (2.3 i 3.1)  z wybranej stacji lub sieciową. Dokładność ±1-2cm+2·ppm·S dla 
składowych horyzontalnych i około ±3cm+2·ppm·S dla składowej wysokościowej. Odbiór 
poprawek odbywa się poprzez GPRS. Jest to najdokładniejszy serwis czasu rzeczywistego 
umożliwiający realizację pomiarów sytuacyjno–wysokościowych. Wymagany 
dwuczęstotliwościowy odbiornik z możliwością pracy w systemach powierzchniowych RTK. 
System umożliwia generowanie poprawek w postaci wirtualnej stacji (VRS) jak i poprawek 
powierzchniowych w formacie FKP i MAC.  

POZGEO – postprocessing. Usługa oferująca opracowanie przez system obserwacji użytkownika w 
trybie automatycznym. Zakładana w serwisie dokładność spełnia wymagania osnowy pomiarowej. 
Użytkownik przesyła Internetem swoje dane pomiarowe po zalogowaniu do systemu a ze strony 
WWW pobiera raport z wyznaczenia pozycji. Warunkiem przyjęcia przez serwis danych do 
opracowania jest zarejestrowanie na punkcie minimum 720 epok pomiarowych, ale nie mniej niż 
15 minut przy interwale zliczeń 1 sekunda. Dopuszczalnym formatem wymiany danych jest 
RINEX 2.x dla obserwacji systemu GPS. Zbiór zawierający dane z odbiornika wielosystemowego 
(np. GPS/GLONASS) nie jest akceptowany. Raport zawiera współrzędne wyznaczanego punktu 
wraz z błędami wyznaczenia w układach państwowych (EUREF89, 1992, 2000 i 1965), 
wysokości normalne w układzie Kronsztadt’86 oraz w układzie UTM. Nie zawiera informacji o 
punktach nawiązania, co wyklucza wykorzystanie serwisu do wyznaczania osnowy szczegółowej i 
pomiarowej. 

POZGEO  D – postprocessing. Usługa oferująca dane obserwacyjne ze stacji permanentnych. Proces 
opracowania wykonywany jest przez użytkownika oprogramowaniem własnym. Dane 
udostępniane są przez system w formacie RINEX i mogą to być obserwacje z fizycznej stacji 
permanentnej jak i z wirtualnej wygenerowanej dla zadanych przez użytkownika współrzędnych. 

 

5. SYSTEM ASG-EUPOS JAKO PODSTAWA JEDNOLITOŚCI PRAC 
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA OBSZARZE 
POLSKI 

 Integracja osnowy podstawowej jaką jest sieć stacji ASG-EUPOS z europejskim systemem 
odniesień przestrzennych jest realizowana przez jej połączenie z siecią EPN (EUREF Permanent 
GNSS Network - http://www.epncb.oma.be/). Na rysunku 2 zostały przestawione istniejące stacje 
EPN (włączone także do sieci ASG-EUPOS) oraz 7 nowych stacji ASG-EUPOS z modułem 
odbiorczym GPS/GLONASS (odbiornik Trimble NetR5, antena TRM55971.00 TZGD), które zostały 
włączone do EPN w czerwcu 2008 roku. Ponadto na dwóch stacjach administrowanych przez GUGiK: 
Katowice (KATO) i Żywiec (ZYWI) zostały wymienione odbiorniki i anteny na sprzęt firmy Trimble. 
Dla wszystkich anten stacji ASG-EUPOS włączonych do sieci EPN została przeprowadzona 
kalibracja z wykorzystaniem robota. Wszystkie anteny mają wyznaczone indywidualne modele 
zmienności centrum fazowego. Dodatkowo na wszystkich polskich stacjach EPN zostały 
zainstalowane stacje meteorologiczne MET4A firmy Paroscientific Inc. Stacje te spełniają więc 
wszystkie standardy sieci EPN. 
 Zgodnie ze standardem EPN każda z tych stacji ma wyznaczane współrzędne w aktualnej 
realizacji systemu ITRS (International Terrestrial Reference System) oraz ETRS89 przez minimum 



Satelitarne techniki pomiarowe    

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju 6

trzy centra obliczeniowe. Europejski system odniesień przestrzennych będzie przenoszony przez 17 
polskich stacji EPN, położenie stacji włączonych do EPN zostało pokazane na rysunku 2. Dzięki 
włączeniu stacji ASG-EUPOS do sieci EPN stworzono pierwszy poziom kontroli poprawności 
realizacji ETRS89 na obszarze Polski. 
 Drugi poziom kontroli poprawności realizacji ETRS89, bezpośrednio na wszystkich stacjach 
ASG-EUPOS jest wykonywany przez moduł obliczeniowy oparty o oprogramowanie Bernese GNSS 
Software wersja 5.0  i realizujący obliczenia według standardu centrów analiz EPN, zainstalowany w 
centrum zarządzającym systemu ASG-EUPOS. Ten w pełni automatyczny moduł wykonuje 
obliczenia całej sieci ASG-EUPOS (łącznie ze stacjami zagranicznymi) w sesjach dobowych w 
nawiązaniu do polskich stacji EPN. Analiza wyników obliczeń pozwoli na ocenę stabilności realizacji 
ETRS89. Dzięki temu modułowi będzie zatem praktycznie realizowana konserwacja systemu 
odniesień przestrzennych na obszarze Polski.  
 Trzeci poziom systemu kontroli poprawności realizacji ETRS89 na obszarze Polski, a właściwie 
wzajemnego położenia stacji referencyjnych ASG-EUPOS jest realizowany wewnętrznie przez 
oprogramowanie GPSNet firmy Trimble stanowiące jeden z modułów systemu obliczeniowego 
zainstalowanego w centrum zarządzającym.  
 

 
 

Rys. 2 Polskie stacje EPN (EUREF Permanent GNSS Network 
 
 Działanie tego modułu polega na ciągłym kontrolowaniu położenia stacji ASG-EUPOS względem 
jednej stacji, której położenie przyjęto za niezmienne (Borowiec: BOR1) wraz z analizą dokładności. 
W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych zmian moduł generuje alerty, na podstawie 
których administrator systemu może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu stacji z systemu 
obliczeniowego. Kontrola na tym poziomie odbywa się w czasie rzeczywistym, a jej wynik został 
przedstawiony na rys. 3. 
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Rys. 3 Moduł Coordinate Monitor aplikacji Trimble GPSNet zainstalowany w CZ 
 

 Opisane powyżej trzy niezależne poziomy systemu kontroli poprawności ETRS89 gwarantują 
poprawność realizacji państwowego systemu odniesień przestrzennych na obszarze Polski. Zarazem 
zgodnie z nowym projektem rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych, zapewniają pełną konserwację układu odniesienia – rozumianą jako ciągłą kontrolę 
stabilności wyznaczanych  współrzędnych i prędkości punktów w określonej realizacji geodezyjnego 
systemu odniesienia. 
 W ramach systemu ASG-EUPOS przenoszenie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
jest realizowane w czasie rzeczywistym (serwisy: NAWGEO, KODGIS i NAWGIS) oraz w 
postprocessingu (serwisy (POZGEO i POZGEO D).  
 W serwisie NAWGEO system ASG-EUPOS wyznacza współrzędne φ, λ, h (B, L, h)  
w  układzie ETRF89 będącego praktyczną  realizacją sytemu ETRS89. W oparciu o tak wyznaczone 
współrzędne geodezyjne obliczane są współrzędne prostokątne płaskie w układzie „2000” i „1992”. 
Zastosowanie modelu geoidy 2001 daje możliwość wyznaczenia wysokości normalnych. Podobna 
procedura przenoszenia państwowego systemu odniesień przestrzennych jest realizowana w 
serwisach: NAWGIS i KODGIS. Podział na segmenty obliczeniowe (północny i południowy) został 
przedstawiony na rys. 4. 
 
W serwisie POZGEO użytkownik systemu po przesłaniu danych obserwacyjnych w formacie RINEX 
otrzymuje plik wynikowy zawierający pełną realizację państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. W przypadku serwisu POZGEO D użytkownik pobiera z systemu obserwacje dla 
zadanej stacji referencyjnej oraz współrzędne tej stacji w układzie ETRF89. Na tej podstawie 
wyznacza w sposób jednoznaczny pozostałe elementy składowe państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. Użytkownik może także w tym serwisie pobrać z systemu obserwacje obliczone dla 
stacji wirtualnej o zadanych współrzędnych w układzie ETRF89 
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Rys.4 Sieci serwisu NAWGEO (północna i południowa) systemu ASG-EUPOS  
realizowane w aplikacji Trimble RTKNet 

. 
 

6. KORZYSTANIE Z SERWISÓW ASG–EUPOS 
Wykorzystanie serwisów ASG–EUPOS wymaga uzyskania od właściciela systemu (GUGiK) 

hasła i loginu do system. Przynajmniej do końca 2009 roku wszystkie serwisy systemu są 
udostępniane użytkownikom nieodpłatnie.  
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