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1. Wstęp  

1.1. czy należy się bać sytemu GNSS ? 
Wielu doświadczonych geodetów-praktyków słysząc o wdrażanej coraz śmielej do codziennej prakty-
ki geodezyjnej i kartograficznej techniki satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite System) ma 
szereg obaw i wątpliwości w jaki sposób należy te metody stosować i jak dalece ich wykorzystanie 
różni się od dotychczas stosowanych praktyk pomiarowych. Otóż odpowiedź na to pytanie przynosi 
nam m.in. Rozdz. I § 1 pkt. 1 Wytycznych Technicznych G-1.12 (Projekt), w którym czytamy, że: 
"Korzystając z serwisów systemu ASG-EUPOS wykonawca pomiarów jest zobowiązany do stosowania 
ogólnych zasad obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych, w tym zapewnienia nie-
zależnej kontroli wyników pomiarów, określonych w odrębnych przepisach." 
1. Ponadto Rozdz. I § 3 pkt 3 tychże wytycznych informuje, iż: 
"Przy wykonywaniu prac geodezyjnych z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS mają zastosowanie 
przepisy prawne właściwe dla wykonywanego zadania oraz przyjęte (zalecane) instrukcje i wytyczne 
techniczne."  
Tak więc wykorzystywanie nowoczesnych satelitarnych technik obserwacyjnych w praktyce to tak 
naprawdę wciąż uprawianie tej samej dziedziny jaką jest geodezja - zgodnie z jej wszelkimi spraw-
dzonymi zasadami sztuki, tyle tylko, że przy wykorzystaniu nowocześniejszych narzędzi pracy. 

1.2. Czym jest ASG-EUPOS dla użytkownika ? 
Serwis ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna-EUPOS) to od strony użytkownika udostępnianie 
różnicowych poprawek w czasie rzeczywistym (serwisy NAWGEO, NAWGIS, KODGIS) i/lub udo-
stępnianie danych obserwacyjnych i wykonywanie obliczeń w trybie post-processing’u (odpowiednio 
serwisy: POZGEO D i POZGEO).  
Wprowadzanie danych obserwacyjnych użytkownika, udostępnianie mu wyników obliczeń oraz po-
prawek odbywa się odpowiednio przez stronę Internetową systemu oraz standard GSM (Global Sys-
tem for Mobile Communications) ze standardem pakietowej transmisji danych GPRS (General 
Packet Radio Service), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) oraz systemów 
radiowych. 

2. Cechy praktyczne systemu ASG-EUPOS 
Zakres wykorzystania systemu ASG-EUPOS jest ściśle związany z jego podstawowymi cechami 
"praktycznymi", do których zaliczyć możemy m.in.: 
- punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS stanowią osnowę geodezyjną (w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 
2000 r. nr 100, poz. 1086 z poźn. zm.), pod względem dokładności sytuowanej między punktami sieci 
EUREF-POL i POLREF 
- sieć naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS wraz z punktami sieci EUREF-POL i POLREF, 
jako osnowa podstawowa, realizuje stabilny i jednolity układ odniesienia na obszarze Polski 
- system ASG-EUPOS stanowi część środkowo-europejskiego systemu precyzyjnego pozycjonowania 
EUPOS. 
- system stanowi bazę do budowy własnych systemów i aplikacji przez i dla jego użytkowników 
- system ma strukturę otwartą i zapewnia dostęp do serwisów dla odbiorników różnych producentów 
- wszystkie serwisy systemu ASG-EUPOS dostępne są przez całą dobę. W razie wystąpienia jakich-
kolwiek dysfunkcji, użytkownik jest informowany o ich zaistnieniu za pośrednictwem strony interne-
towej systemu 
- system umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w trybie post-processing’u oraz w czasie rzeczywi-
stym 
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3. Możliwe zastosowania systemu ASG-EUPOS 
W świetle przytoczonych powyżej obowiązujących przepisów i aktów prawnych, generalnie można 
powiedzieć, iż o możliwościach zastosowania poszczególnych serwisów systemu ASG-EUPOS w 
pracach geodezyjnych i kartograficznych decydują głównie: 
- możliwości uzyskania wymaganych stosownymi przepisami dokładności wyznaczenia współrzęd-
nych punktów danego obiektu pomiarowego 
- możliwości spełnienia dodatkowych wymogów stawianych/obwarowanych stosownymi przepisami 
dla danej klasy mierzonego/realizowanego obiektu pomiarowego 
- wygody i efektywności realizacji pomiaru (czasu trwania, łącznych kosztów pomiaru i opracowania 
danych itp.) 
- inne, np. chęć podniesienia prestiżu firmy, inwestowania w nowoczesne technologie, podnoszenie 
kwalifikacji, bycia atrakcyjnym i konkurencyjnym partnerem na rynku usług ?  
 
Przed podjęciem decyzji o wykonaniu pomiarów z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS, należy w 
pierwszym rzędzie przeanalizować przytoczone w niniejszym referacie obowiązujące standardy do-
kładnościowe dla różnych typów/grup/klas realizowanych obiektów, z możliwościami, jakie daje nam 
w tym względzie system i jego serwisy. W opisach jego charakterystyki dokładnościowej pominięta 
została bowiem charakterystyczna i obowiązująca w geodezji "od zawsze" hierarchiczność wyznacza-
nia pozycji punktu. ASG-EUPOS wyznacza bowiem pozycję punktów w nawiązaniu do punktów 
osnowy podstawowej. 
 

4. Serwisy systemu ASG-EUPOS i zapewniane przez nie dokładności 
System ASG-EUPOS umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących serwisów (usług): 
- POZGEO – jest to serwis automatycznych obliczeń w trybie post-processing’u obserwacji GNSS (w 
chwili obecnej faktycznie jedynie z systemu GPS) wykonanych metodą statyczną, z deklarowanym 
błędem średnim wyznaczenia współrzędnych nie większym niż 0.01 m przy wykorzystaniu odbiornika 
L1/L2 i nie większym niż 0.1 m przy wykorzystaniu odbiornika tylko jedno-częstotliwościowego L1 
- POZGEO D – to serwis pobierania obserwacji satelitarnych GNSS w formacie RINEX z wybranych 
przez użytkownika stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS  
- NAWGEO – serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki RTK, umożliwiający wyznacze-
nie współrzędnych płaskich z błędem średnim nie większym niż 0.03 m oraz wysokości z błędem 
średnim nie większym niż 0.05 m przy wykorzystaniu odbiornika L1/L2 RTK, 
- KODGIS – serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki DGNSS, umożliwiający wyzna-
czenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 0.25 m przy korzystaniu z odbiornika 
L1/L2 oraz nie większym niż 1.5 m przy wykorzystaniu odbiornika tylko z L1, 
- NAWGIS – serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki DGNSS, umożliwiający wyzna-
czenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 3.0 m przy wykorzystaniu odbiornika jed-
no-częstotliwościowego L1. 
 
Aby zapewnić osiągnięcie powyżej zdefiniowanych dla poszczególnych serwisów dokładności poło-
żeń wyznaczanych punktów użytkownik korzystający z systemu musi jednak spełnić pewne określone 
wymogi, opisane na stronie internetowej systemu i danego serwisu. Niektóre z nich pojawiają się tak-
że w niniejszym referacie. 

5. Oceny dokładności określone obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi  

5.1. Punkty osnowy poziomej 
Dla punktów I klasy miarą dokładności jest błąd względny między sąsiednimi punktami, który musi 
być mniejszy od 5ppm (parts per milion = 10-9), czyli np. dla odległości 10 km nie więcej niż 5 cm 
Dla punktów szczegółowej osnowy II klasy miarą dokładności jest średni błąd położenia punktu po 
wyrównaniu w nawiązaniu do punktów I klasy, który musi być mniejszy od 5 cm 
Dla punktów szczegółowej osnowy III klasy miarą dokładności jest średni błąd położenia punktu po 
wyrównaniu, w nawiązaniu do punktów klas wyższych, który musi być mniejszy od 10 cm 
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5.2. Osnowa pomiarowa 
Obecnie obowiązujący standard techniczny nie precyzuje wymaganej dokładności dla osnów pomia-
rowych, która zależna jest jedynie od celu wykonywania pomiarów. 
Dla osnowy pomiarowej poziomej wyróżnia się jedynie następujące cele: 
- nawiązanie pomiarów sytuacyjnych i rzeźby terenu 
- wyniesienie projektu na gruncie 
- wykonywanie pomiarów realizacyjnych przy obsłudze inwestycji (osnowy realizacyjne) 
- badania przemieszczeń lub odkształceń obiektów budowlanych i podłoża gruntowego 
Dla ostatnich trzech z w.w. celów pomiarów, mogą być wymagane wyższe dokładności lokalne. 
 
Dla punktów wysokościowej osnowy pomiarowej średni błąd określenia wysokości powinien być: 
- dla niwelacji: mniejszy niż 20 mm/km 
- dla pozostałych metod określenia wysokości punktu: mniejszy od 10 cm 

5.3. Dla punktów sytuacji terenowej 
- o wyraźnych konturach, zachowujących swą niezmienność w okresach wieloletnich, trwale związa-
nych z podłożem: z dokładnością ± 10 cm względem osnowy geodezyjnej 
- o mniej wyraźnych konturach jak: krawędzie budowli ziemnych, nie rozgraniczone drogi publiczne, 
elementy podziemne uzbrojenia terenu i drugorzędne szczegóły uliczne, urządzenia terenów użytecz-
ności publicznej, z dokładnością ± 30 cm względem osnowy geodezyjnej  
- o niewyraźnych obrysach lub małego znaczenia gospodarczego jak: punkty załamania konturów 
użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, naturalne linie brzegowe wód płynących, linie 
podziałowe na oddziały w lasach państwowych, z dokładnością ± 50 cm względem osnowy geodezyj-
nej  

5.4. Osnowy wysokościowe 
Miarą dokładności wysokości punktów są średnie błędy niwelacji po wyrównaniu dla podstawowej i 
szczegółowej osnowy wysokościowej.  
Dopiero na poziomie osnowy pomiarowej wprowadza się w standardzie miarę poprzez średni błąd 
określenia wysokości.  
Dla punktów wysokościowych I klasy - średni błąd po wyrównaniu powinien być mniejszy od 1.0 
mm/km 
Dla punktów wysokościowych II klasy - średni błąd po wyrównaniu powinien być mniejszy od 2.0 
mm/km 
Dla punktów III klasy – 4 mm/km 
Dla punktów IV klasy – 10 mm/km 
Dla punktów wysokościowej osnowy pomiarowej – 20 mm/km lub średni błąd określenia wysokości 
punktu mniejszy od 10 cm. 

5.5. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna III i IV klasy 
W Wytycznych Technicznych G-2, dla niwelacji przy użyciu systemów satelitarnych, kryterium do-
puszczalnej wartości średniego błędu określenia wysokości punktu wynosi odpowiednio:  
- dla punktów III klasy - ± 10 mm 
- dla punktów IV klasy - ± 20 mm 

5.6. Charakterystyczne punkty terenowe należy określać względem wysokościowej osnowy geo-
dezyjnej z dokładnością:  
- dla elementów naziemnych uzbrojenia terenu ± 0.01 m 
- na budowlach i urządzeniach technicznych o konstrukcji trwałej ± 0.05 m 
- na budowlach i urządzeniach technicznych ziemnych oraz na urządzeniach technicznych podziem-
nych, zakrytych ± 0.10 m 
 



Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych__     

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju 5

Kryterium dokładnościowe, aczkolwiek chyba najważniejsze, nie jest jednak jedynym, przesądzają-
cym o przydatności wykorzystania odpowiedniego serwisu ASG-EUPOS do realizacji konkretnego 
zadania pomiarowego. 

6. Inne cechy charakterystyczne serwisów ASG-EUPOS, ważne pod kątem ich wykorzy-
stania do prac geodezyjnych i kartograficznych 

6.1. Serwis POZGEO 
Serwis POZGEO przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessing’u obserwacji GNSS (w chwili 
obecnej tylko GPS), wykonywanych metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje 
fazowe z odbiorników jedno- i dwu-częstotliwościowych użytkownika, przekonwertowane do ustalo-
nego formatu wymiany danych obserwacyjnych RINEX, obecnie w wersji 2.1. 
Obliczenia realizowane za pomocą serwisu POZGEO można porównać do wyznaczania położenia 
punktów metodą punktów rozproszonych, które w swej istocie jest przestrzennym (3D) liniowym 
wcięciem wstecz. 

6.2. Serwis POZGEO D 
Serwis POZGEO D umożliwia: 
- pobieranie obserwacji ze stacji referencyjnych do samodzielnych obliczeń w dowolnych przedziałach 
czasowych i interwałach rejestracji danych 
- generowanie plików obserwacyjnych dla zadanych przez użytkownika współrzędnych wirtualnej 
stacji referencyjnej (VRS) w układzie ETRF-89 w dowolnych przedziałach czasowych i interwałach 
rejestracji danych 
oraz stawia następujące wymagania: 
- konieczność zastosowania polowego odbiornika GPS jedno- (L1) lub dwu-częstotliwościowego od-
biornika fazowego (L1/L2)  
- posiadanie przez użytkownika oprogramowania niezbędnego do wykonania samodzielnego oblicze-
nia współrzędnych pomierzonych punktów. 
 
Niezależnie od wybranej metody pomiarów do obliczeń przy użyciu serwisu POZGEO D należy przy-
jąć: 
- dane obserwacyjne z co najmniej dwóch najbliższych stacji ASG-EUPOS 
- dane obserwacyjne z co najmniej trzech najbliższych stacji ASG-EUPOS, w przypadku pomiaru 
poziomych osnów geodezyjnych III klasy oraz osnów realizacyjnych w pomiarach inżynierskich 
- dopuszcza się wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych, za wyjątkiem pomiarów poziomych 
osnów geodezyjnych II i III klasy. Wirtualne stacje referencyjne mogą być wykorzystane jako punkty 
konstrukcyjne sieci (projekt Instrukcji G-2 §4 pkt 2 mówi, iż: „Dopuszcza się stosowanie w sieciach 
geodezyjnych punktów nieutrwalonych i punktów matematycznych, materializowanych na żądanie z 
wymaganą dokładnością.” 
- obliczone wektory pomiędzy pomierzonymi punktami i stacjami referencyjnymi należy wyrównać 
łącznie, w nawiązaniu do przyjętych stacji ASG-EUPOS, metodą najmniejszych kwadratów, a następ-
nie przeliczyć do wymaganych układów współrzędnych i wysokości. Przed wykonaniem końcowego 
wyrównania należy najpierw przeprowadzić analizę zamknięcia figur, a następnie wykonać wyrówna-
nie swobodne (raczej pseudoswobodne tzn. z przyjęciem jednego punktu jako stałego) w celu spraw-
dzenia poprawności zależności geometrycznych wektorów. 
Sposób wyrównania i przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami określają odrębne przepisy. 

6.3. Serwis NAWGEO 
Serwis, który dostarcza w czasie rzeczywistym poprawki z wybranej fizycznej lub wygenerowanej 
wirtualnej stacji referencyjnej pozwalający, w zależności od zastosowanego sprzętu GNSS i rodzaju 
poprawki, prowadzić pomiary i nawigację z dokładnościami wskazań położenia lepszymi niż 0.03 m 
w składowych poziomych i 0.05m w składowej wysokościowej.  
• Formaty poprawek (dostarczane i wykorzystywane w czasie rzeczywistym):  
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 - powierzchniowe: RTCM v. 3.1 NET, RTCM v. 2.3 i 3.1 + VRS, RTCM v. 2.3 + FKP RTCM v. 3.1 
+ MAC 
 - z pojedynczej stacji: RTCM v. 2.3, 3.1 
• Rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet  
• Wymagany sprzęt: odbiornik GPS L1/L2 RTK z modemem GPRS i obsługą protokołu NTRIP 

6.4. Serwisy KODGIS i NAWGIS 
Serwisy KODGIS i NAWGIS służą do wykonywania pomiarów różnicowych DGNSS w  ramach 
systemu ASG-EUPOS . 
Pomiar metodą DGNSS służy do przestrzennego określenia położenia punktu w czasie rzeczywistym 
(przy wykorzystaniu serwisów KODGIS i NAWGIS, lub w post-processing'u, przy wykorzystaniu 
serwisu POZGEO D) w oparciu o zarejestrowane w odbiorniku dane obserwacyjne z systemu sateli-
tarnego oraz poprawki DGNSS lub obserwacje przekazywane z sieci stacji ASG-EUPOS. 
Do pomiarów DGNSS mają zastosowanie warunki określone w serwisie NAWGEO, przy uwzględ-
nieniu dużo niższej dokładności wyznaczenia położenia punktu. 
W przypadku poprawek DGNSS z  jednej stacji referencyjnej, odległość od odbiornika nie powinna 
być większa od 100 km. 

6.5. Serwis KODGIS 
Serwis udostępniający w czasie rzeczywistym dane korekcyjne w formacie RTCM v. 2.1 z wybranej 
stacji referencyjnej, pozwalający, w zależności od zastosowanego sprzętu GNSS, prowadzić pomiary i 
nawigację z dokładnościami wskazań położenia mniejszymi niż 0.25 m 
Odbiór danych korekcyjnych odbywa się za pośrednictwem systemu GPRS/Internet, z wykorzysta-
niem modemu GPRS 
• rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet  
• wymagany sprzęt: odbiornik fazowy GPS jedno-częstotliwościowy (L1) z modemem GPRS i obsłu-
gą protokołu NTRIP 

6.6. Serwis NAWGIS 
Serwis udostępniający w czasie rzeczywistym dane korekcyjne w formacie RTCM  v.2.1 z wybranej 
stacji referencyjnej, pozwalający, w zależności od zastosowanego sprzętu GNSS, prowadzić pomiary i 
nawigację z dokładnościami wskazań położenia lepszymi niż 3.0 m.  
Odbiór danych korekcyjnych odbywa się za pośrednictwem systemu GPRS/Internet, z wykorzysta-
niem modemu GPRS 
• umożliwia pomiary DGPS  
• rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet  
• wymagany sprzęt: odbiornik kodowy GPS z modemem GPRS i obsługą protokołu NTRIP 
 
 

7. Inne ograniczenia zastosowań serwisów systemu ASG-EUPOS 
Jednym z celów głównych budowy systemu ASG-EUPOS była chęć potanienia prac geodezyjnych i 
kartograficznych wykonywanych z wykorzystaniem odbiorników satelitarnego systemu GNSS, co w 
efekcie przyczyniłoby się do jego większej popularyzacji również w pracach geodezyjnych i kartogra-
ficznych. Użytkownikowi pracującemu w systemie, do wyznaczenia współrzędnych punktu z wysoką 
dokładnością w jednym z obowiązujących obecnie układów państwowych, potrzebny jest teoretycznie 
tylko jeden odbiornik "polowy" co, z uwagi na wciąż wysoką cenę tego typu sprzętu, wydaje się być 
atrakcyjną propozycją. Dodatkowe oszczędności mógłby użytkownik ponadto poczynić na ewentual-
nej rezygnacji z zakupu specjalistycznego i dedykowanego oprogramowania firmowego oraz kosztach 
szkolenia i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego pracownika - specjalisty od systemów satelitar-
nych.  
 
Na dzień dzisiejszy osnowa geodezyjna, jaką stanowią stacje systemu ASG-EUPOS w świetle obecnie 
obowiązującego systemu odniesień przestrzennych, pozbawiona jest cech pozwalających zaliczyć ją 
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do podstawowej osnowy wysokościowej. Stacje te posiadają wprawdzie bardzo dokładne trójwymia-
rowe współrzędne w układzie geodezyjnym, jednakże jedynie z wartościami wysokości elipsoidal-
nych. Gdy stacje te uzyskają także dokładne wartości wysokości normalnych poprzez związanie ich z 
podstawową osnową wysokościową metodą niwelacji geometrycznej, umożliwi to także opracowanie 
metod wyznaczania lub modernizacji osnów wysokościowych w bezpośrednim nawiązaniu do punk-
tów systemu ASG-EUPOS. 
 
Przy obecnie zaimplementowanej w systemie metodzie dystrybucji poprawek RTK jedynie poprzez 
standard GSM i technikę GPRS pakietowej transmisji danych, w serwisach trybu rzeczywistego, dla 
niektórych obszarów Polski w określonych porach dnia, gdy sieci telefonii komórkowych są zbyt 
przeciążone, okresowo może następować spadek prędkości transferu danych w trybie pakietowym, 
(chociażby ze względu na stosowane obecnie przez operatorów sieci komórkowych preferencje dla 
rozmów telefonicznych), uniemożliwiający utrzymanie ciągłej łączności ze stacją referencyjną emitu-
jącą poprawki. W efekcie może nastąpić wyraźny okresowy spadek wydajności w wyznaczaniu współ-
rzędnych punktów. 
 
Wspomnieć w tym miejscu również należy, że pomiary satelitarne trybu czasu rzeczywistego wyko-
nywane w realiach polskiego terenu w praktyce niemal nigdy nie będą kompletne, tzn., że pomiary 
RTK (RTN) wykonane z wymaganą dokładnością nie będą zrealizowane na wszystkich zaplanowa-
nych do pomiaru punktach. Ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania otoczenia (silne zadrze-
wienie, bliskie sąsiedztwo ścian budynków, zakłócenia elektromagnetyczne, niedostatecznie silny 
sygnał transmisji GPRS itp.) w praktyce niemal zawsze pozostają jakieś elementy, wymagające użycia 
jednej z "klasycznych" metod pomiarowych na tzw. "domierzenia". 

8. Przykłady możliwych zastosowań serwisów w pracach geodezyjnych i kartograficz-
nych 
Biorącą pod uwagę przytoczone powyżej charakterystyki i wymogi dokładnościowe, dodatkowe uwa-
runkowania prawne i techniczne oraz chwilowe bądź trwałe ograniczenia systemu możemy w tym 
miejscu pokusić się o podanie kilku przykładów możliwych i sensownych zastosowań systemu ASG-
EUPOS i jego serwisów do prac geodezyjnych i kartograficznych. Byłyby to np.: 
- zakładanie szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych II (tylko przy użyciu metody statycznej) 
i III klasy (tylko przy użyciu metody statycznej lub szybkiej statycznej)  
- zakładanie osnów realizacyjnych w pomiarach inżynierskich (tylko metodą statyczną)  
- zakładanie osnów pomiarowych poziomych i wysokościowych 
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
- pomiary związane z katastrem nieruchomości 
- pomiary związane z pozyskiwaniem danych do krajowego systemu informacji o terenie 
- inne pomiary geodezyjne, których wymagana dokładność pomiaru jest spełniona poprzez zastosowa-
nie odpowiedniego serwisu (mapa zasadnicza, niwelacja techniczna, osnowy sytuacyjne i pomiarowe) 
 
Zastosowanie serwisu POZGEO pozwala obecnie na zakładanie osnów pomiarowych i wykonywanie 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w standardzie osnowy pomiarowej.  
Wyznaczanie punktów poziomej szczegółowej osnowy II i III klasy może być realizowane w systemie 
ASG-EUPOS z wykorzystaniem serwisu POZGEO D i użyciu oprogramowania firmowego. 
Serwis pomiaru w czasie rzeczywistym NAWGEO umożliwia zakładanie osnów sytuacyjno-
wysokościowych, oraz wykonywanie bezpośrednich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w stan-
dardzie osnowy pomiarowej, w tym również dla wyznaczeń, dla których wymagane są wyższe do-
kładności lokalne. 

Pomiary metodą RTK 
Przed rozpoczęciem właściwych prac, należy sprawdzić poprawność działania sprzętu i otrzymywa-
nych poprawek RTK w oparciu o pomiar kontrolny na punkcie o znanych współrzędnych płaskich 
i/lub wysokości. Punkt kontrolny powinien być zlokalizowany na obiekcie lub w jego najbliższym 
sąsiedztwie (do 0.5 km) i mieć współrzędne wyznaczone z dostatecznie wysoką dokładnością. 



Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych__     

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju 8

 
Podczas pomiaru odbiornik powinien: 
- rejestrować dane obserwacyjne z co najmniej 5 satelitów GNSS dla dwóch częstotliwości (L1 i L2), 
- przetwarzać obserwacje z satelitów GNSS o wysokości horyzontalnej większej lub równej 10 stopni, 
- dokonywać wyznaczeń przy wartości współczynnika PDOP mniejszej od 6.0. 
 
Przed rejestracją wyznaczonych współrzędnych mierzonego punktu należy się upewnić, że otrzymano 
rozwiązanie typu fixed, a średnie błędy wyznaczonych współrzędnych odpowiadają wymaganiom 
wykonywanego zadania. 
 
W przypadku pomiarów punktów granicznych, punktów osnowy pomiarowej lub innych, otrzymane 
wartości powinny być sprawdzone za pomocą drugiego, niezależnego pomiaru wykonanego metodą 
RTK, metodą klasyczną (poligonową lub wcięć) lub inną. 
W metodzie RTK, poprzez drugie niezależne wyznaczenie należy rozumieć: 
- pomiar wykonany przy powtórnej inicjalizacji odbiornika, 
- pomiar wykonany innym zestawem pomiarowym, 
- pomiar i opracowanie obserwacji w trybie post-processing’u. 
W przypadku dwukrotnego, niezależnego pomiaru, otrzymane różnice nie powinny przekraczać nastę-
pujących wartości: dx, dy 0.06 m, dh 0.09 m. 
 
Współrzędne punktów pomierzonych metodą RTK wyznaczane są bezpośrednio w geodezyjnym 
układzie odniesienia realizowanym przez stacje ASG-EUPOS (ETRF-89). 
 
Wyznaczenie współrzędnych płaskich w państwowych układach współrzędnych prostokątnych pła-
skich 1992 i 2000 następuje poprzez przeliczenie w odbiorniku pomierzonych współrzędnych według 
ścisłych zależności matematycznych, określonych w odrębnych przepisach, 
Dopuszcza się wykonanie obliczeń na etapie prac kameralnych, przy czym opracowanie uregulowane 
jest odrębnymi przepisami. 
 
Wyznaczenie wysokości w państwowym układzie wysokości: 
- wyznaczenie wysokości następuje poprzez przeliczenie w odbiorniku pomierzonych wysokości we-
dług ścisłych zależności matematycznych dotyczących obowiązującego modelu geoidy niwelacyjnej, 
- dopuszcza się wykonanie obliczeń na etapie prac kameralnych, przy czym opracowanie wyników 
uregulowane jest odrębnymi przepisami, 
-  wyznaczenie wysokości może nastąpić także w oparciu o transformację opartą o punkty dostosowa-
nia, przyjmując opisane powyżej zasady jej wykonania. 
Transformacja pozioma lub wysokościowa powinna być wykonana jednokrotnie dla obiektu, a jej 
wyniki mogą być zastosowane dla wszystkich pomiarów wykonywanych metodą RTK na danym ob-
szarze, także w innych okresach czasowych. 
 
Poprawki RTK wykorzystywane w pomiarach 
Wyznaczenie współrzędnych punktów w metodzie RTK następuje w oparciu o dane z satelitów GNSS 
oraz poprawki RTK: 
-  powierzchniowej, obliczonej na podstawie obserwacji ze stacji ASG-EUPOS, przy uwzględnieniu 
wygenerowanych w oparciu o te stacje modeli jonosfery i troposfery (serwis NAWGEO) 
- z pojedynczej stacji systemu ASG-EUPOS (serwis NAWGEO) 
Zaleca się korzystanie z poprawek: 
- powierzchniowej, jako poprawki podstawowej, w każdym przypadku 
- z pojedynczej stacji referencyjnej ASG-EUPOS, w przypadku gdy odległość wyznaczanego punktu 
od stacji jest mniejsza od 5 km, a odbiornik nie ma możliwości odbierania poprawki powierzchniowej. 
Wybór rodzaju poprawek RTK uzależniony jest od możliwości technicznych użytego odbiornika sate-
litarnego oraz powyższych warunków. 
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9. Sprawdzanie materiałów przyjmowanych do zasobu 
U podstaw kompletowania i sprawdzania materiałów przekazywanych do zasobu leży "podstawa jed-
nolitości prac geodezyjnych" o której jest mowa w Instrukcji O-1, § 2, pkt 1: "O jednolitości prac 
geodezyjnych stanowią: jednolity system miar, jednolite systemy odniesienia wyników pomiarów i 
określona przepisami technicznymi treść, dokładność i forma opracowań". 

9.1. Zasób geodezyjny i kartograficzny 
Nadrzędnym aktem prawnym, określającym zawartość zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie 
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu 
i trybu ich gromadzenia i włączania do zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z dnia 31 maja 1999 
r.). 
 
Wytyczne Techniczne G-1.12, Rozdz. I § 4 Dokumentacja techniczna z pomiarów satelitarnych w 
systemie ASG-EUPOS 
1.  Zasady kompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej określa instrukcja techniczna O-
3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej”, przy uwzględnieniu modyfi-
kacji wynikających z zastosowania satelitarnych metod pomiaru. 
2.  W ramach poszczególnych grup asortymentowych, o których mówi Instrukcja Techniczna O-3, 
powstała dokumentacja techniczna powinna być rozdzielona na następujące grupy funkcjonalne: za-
sób bazowy, zasób użytkowy i zasób przejściowy. 
3.  Skład dokumentów technicznych dla poszczególnych grup funkcjonalnych jest określony przez ro-
dzaj wykonywanego pomiaru. Dokumenty dodatkowe, wynikające z użycia satelitarnych metod pomia-
ru, zostały określone w rozdziałach dotyczących stosowania poszczególnych serwisów systemu. 
 
9.2. Dokumentacja techniczna z pomiarów metodą RTK (źródło: Wytyczne Techniczne G-1.12) 
Zasady kompletowania i przekazywania dokumentacji  technicznej określa  instrukcja  techniczna O-3  
„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej”, przy uwzględnieniu dokumen-
tów wynikających z postępu technicznego związanego z zastosowaniem satelitarnych metod pomiaru. 
W ramach poszczególnych grup asortymentowych, o których mówi instrukcja techniczna O-3, po-
wstała dokumentacja techniczna powinna być rozdzielona na następujące grupy funkcjonalne: zasób 
bazowy, zasób użytkowy i zasób przejściowy 
 
Skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB: 
- szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia  punktu kontrolnego oraz punktów 
dostosowania do lokalnych układów. 
- wykaz współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic dla pomiarów punktów kontrolnych. 
- wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic dla dwukrotnego pomiaru 
punktu z podaniem wyników dla każdego pomiaru. 
- sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, typu i modelu od-
biornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju oprogramowania wewnętrznego, rodzaju i formatu 
wykorzystanych korekt RTK, sposobu wyznaczenia ostatecznych współrzędnych i/lub wysokości, 
współczynniki przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z wynikami transformacji. 
- inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Skład dokumentacji technicznej zasobu użytkowego ZB: 
- wykaz współrzędnych i wysokości punktów. 
- inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Skład dokumentacji technicznej zasobu przejściowego OT: 
- raport z pobranych danych przy pomiarze metodą RTK (w przypadku udostępnienia). 
- inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów. 
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9.3. Propozycja z Wytycznych Technicznych G-4.1: 2007 
W zasadzie odnosi się do osnów pomiarowych 
Rozdział 2 Pomiarowa osnowa sytuacyjna  
§ 12 Dokumentacja techniczna  
Dokumentacja powstała podczas zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej dzieli się na grupy funk-
cjonalne, w tym:  
1) do dokumentów zasobu bazowego włącza się:  
a) sprawozdanie techniczne,  
b) mapy przeglądowe osnowy pomiarowej z wynikami bieżącej inwentaryzacji,  
c) dzienniki pomiaru,  
d) szkice przedstawiające strukturę sieci,  
e)  wykaz danych geodezyjnych zawierający:  
-  numery punktów i oznaczenia rodzaju znaków geodezyjnych,  
- współrzędne (x, y) i wysokości normalne H,  
- polowe opisy topograficzne (oryginały) założonych punktów i zmienione opisy punktów starych,  
- zestawienia zredukowanych, przyjętych do wyrównania, obserwacji;  
2) do dokumentów zasobu użytkowego włącza się:  
a) opisy topograficzne punktów nowych oraz zmienione opisy punktów starych - w formie klasycznej 
(matryce opisów) lub komputerowej, uzgodnionej z ośrodkiem,  
b) wydruki współrzędnych punktów;  
3) do dokumentów zasobu przejściowego włącza się:  
a) zgłoszenie pracy geodezyjnej,  
b) uzgodniony projekt sieci z analizą materiałów,  
c) dokumentację wyrównania i przeliczenia współrzędnych punktów,  
d) kopie świadectw atestacji (komparacji) sprzętu wykorzystanego do pomiaru.  
 
Uwagi: 
Ad. Sprawozdania technicznego: sporządzone powinno być w możliwie najbardziej zwięzłej i czytel-
nej formie, z podaniem jedynie najistotniejszych informacji, pomocnych dla przyszłych użytkowni-
ków przekazanych obiektów i pozwalających na ocenę jakości jej wykonania, 
 
Ad. Opisów topograficznych i ich aktualizacji: w przypadkach, w praktyce dość częstych, braku w 
bezpośrednim otoczeniu punktu (niekiedy nawet w odległości kilkudziesięciu i więcej metrów) trwa-
łych i jednoznacznie zdefiniowanych elementów nawiązania (infrastruktury technicznej mającej szan-
se na wieloletni byt w niezmienionej formie i w dokładnie tym samym miejscu !) powinno się unikać 
dowiązań do zbyt odległych i trudno dostępnych „pomiarowo” obiektów, takich, od których wykona-
nie domiarów mogłoby z czasem stać się problematyczne, uciążliwe a nawet niebezpieczne. W dobie 
taniejących i coraz bardziej powszechnych podręcznych dalmierzy świetlnych a zwłaszcza lawinowej 
wręcz ekspansji rynkowej podręcznych kodowych odbiorników nawigacyjnych GNSS, zasadnym 
wydaje się umieszczanie na opisach współrzędnych przybliżonych dokumentowanego punktu z osza-
cowaniem ich dokładności (kilka metrów czy decymetrów (z DGPS)). 
Opis nie powinien być przeładowany szczegółami, a jedynie zawierać te elementy, które szybko, czy-
telnie i jednoznacznie identyfikują daną lokalizację i pozwalają na precyzyjne dowiązanie do elemen-
tów trwałych w bezpośrednim sąsiedztwie punktu (max. pojedynczych metrów). 

9.4. Propozycja z Wytycznych Technicznych G-1.12 
Zasób Bazowy 
- sprawozdanie techniczne 
- szkic rozmieszczenia punktów 
- wykazy współrzędnych 
- wyniki transformacji punktów 
 
Zasób Użytkowy 
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- opisy topograficzne punktów nowych i zmiany (jeśli zostaną dostarczone przez prowadzącego zaję-
cia) lub informacja że powinny się tu znaleźć 
- wykazy współrzędnych 
- nośnik ze zbiorami 
 
Zasób Przejściowy 
- zgłoszenie pracy geodezyjnej 
- dokumentacja przeliczeń punktów 
- dzienniki pomiarowe 
- opisy topograficzne punktów (jeśli zostaną dostarczone przez prowadzącego zajęcia) lub informacja 
że powinny się tu znaleźć 
- wykazy współrzędnych, w tym: zestawienie współrzędnych płaskich x, y w układzie(ach) państwo-
wym(ych) z podaniem ich charakterystyki dokładnościowej, wysokości punktów wyznaczanych z 
podaniem dla każdego punktu: wysokości elipsoidalnej h, wysokości normalnej H, odstępów quasi-
geoidy od elipsoidy odniesienia N oraz błędów wyznaczenia wysokości. 
 
Dziennik obserwacyjny, prowadzony w trakcie realizowania pomiaru na punkcie, zawierający: imię i 
nazwisko operatora, numer punktu pomiarowego, datę wykonania pomiaru na punkcie, czas rozpoczę-
cia i zakończenia sesji pomiarowej, numer kolejny sesji obserwacyjnej w danym dniu oraz numer dnia 
roku, typ i numer odbiornika GNSS i jego anteny, wysokość anteny nad punktem wraz z podaniem 
sposobu jej pomiaru, szkic horyzontu lub uwagi nt. ewentualnych istniejących na punkcie przeszkód 
terenowych i przesłon horyzontu oraz inne uwagi związane np. ze stabilizacją punktu lub z realizacją 
pomiaru, istotne z punktu widzenia ich wpływu na wyniki opracowania. 

10. Materiały uzupełniające ogólnodostępne 
- opisy serwisów systemu ASG-EUPOS: strona internetowa http://www.asgeupos.pl/   lub 
http://www.asg-eupos.gov.pl  
 
- strona internetowa systemu EUPOS: http://www.eupos.org  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 
1086, z późniejszymi zmianami) 
- Wytyczne Techniczne G-1.12 "Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania 
ASG-EUPOS" (Projekt z dnia 01-03-2008 z popr.) 
http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/981_wytyczne_g_1_12_21_04_2008_1.pdf  
- Wytyczne Techniczne G-4.1: 2007 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi", 
Główny Geodeta Kraju, GUGiK, Warszawa, 2007. 
- Instrukcja Techniczna O-3/O-4 „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych”, Główny Geodeta Kraju, 
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