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Art. 3 ust. 5 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, paostwowy system 

odniesieo przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, 

uwzględniając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania  



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie paostwowego 

systemu odniesieo przestrzennych Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2000 r. Nr 70 poz. 821 

 

Przyjęcie za obowiązujące geodezyjnego układu odniesienia EUREF-89 jako 

rozszerzenia europejskiego układu odniesienia ETRF89 (European Terrestial Reference 

Frame) na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92  

 

Przyjęcie układu wysokości normalnych, odniesionego do średniego poziomu Morza 

Bałtyckiego w Zatoce Fioskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło 

Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska).  



Rozporządzenie określa także rodzaje odwzorowao kartograficznych, opartych o 

odwzorowanie Gaussa-Krugera: 

 

– układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 

 stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 

 

– układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 

 stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych związanych  

 z wykonaniem mapy zasadniczej 



Systemy i układy odniesieo przestrzennych 



System odniesienia 

określenie takich pewnych stałych, zaleceo i ustaleo na potrzeby definicji: 

początek układu (środek mas Ziemi), początkowej orientacji, skali  

(jednostka SI), a także opis modeli zmian parametrów w czasie 

 

Układ odniesienia 

praktyczna realizacja systemu odniesienia, poprzez wyznaczenie 

współrzędnych oraz ich zmian w czasie (wyznaczenie powyższych 

parametrów). Konkretna realizacja układu odniesienia może byd wyrażona w 

wielu epokach pomiarowych – tzn. dany układ odniesienia może posiadad 

różne współrzędne dla różnych momentów czasu (np. lat). 



Geodezyjne systemy układy odniesienia związane są zawsze z elipsoidą 

odniesienia – powierzchni pozwalającej w sposób jednoznaczny przypisanie 

współrzędnych elipsoidalnych każdemu punktowi Ziemi. 

 

Takie samo rozróżnienie stosowane jest także dla wysokościowych systemów 

i układów odniesienia.  

 

W przypadku systemów geodezyjnych – wysokośd określana jest względem 

specyficznej powierzchni ekwopotencjalnej. 

 



ITRS  International Terrestial Reference System 

ITRF  International Terrestial Reference Frame 

 

Za definicję i realizację ziemskiego systemu odniesienia odpowiada 

Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia 

IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service).  

 

ITRF (obecnie ITRF 2008) jest realizacją układu w systemie ITRS, powstałą 

poprzez kombinowane rozwiązania otrzymane z różnych technik 

satelitarnych, w tym: DORIS (IDS), VLBI (IVS), SLR (ILRS) oraz GPS (IGS) 



IGS  International GNSS Service 

 

Obok realizacji układu odniesienia ITRF istnieje odpowiadająca jej realizacja 

układ odniesienia IGS, która w przeciwieostwie do ITRF oparta jest wyłącznie 

na rozwiązaniach GPS. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewnia wysoką 

zgodnośd produktów dostarczanych przez tą służbę; takich jak: 

 

Produkty wykorzystywane przez ASG-EUPOS: 

dynamiczne współrzędne stacji, orbity precyzyjne, modele atmosfery 
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Punkty sieci ITRF2008 posiadają precyzyjnie wyznaczone współrzędne oraz 

ich zmiany w czasie. 

 

Zmiennośd współrzędnych IGS / ITRF w regionie, w którym leży Polska wynosi 

średnio  ~15 mm / rok. Zastosowanie takiego układu do realizacji typowych 

prac geodezyjnych jest niepraktyczne, zarówno ze względu na wykonywanie 

pomiarów (nawiązanie), ale także w zakresie utrzymania zasobu.  



ETRS89 European Terrestial Reference System 1989 

ETRF  European Terrestial Reference Frame 

 

Głównym założeniem realizacji europejskiego systemu / układu odniesienia jest 

założenie jak najmniejszej zmienności współrzędnych w czasie.  

Aby tego dokonad system ITRF89 został związany ze stabilną częścią płyty 

euroazjatyckiej. 

 

Realizacje systemu ETRS89 są tworzone przez służbę EPN  

(EUREF Permanent Network) 
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Układ odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS realizowany jest przez 

przeniesienie realizacji europejskiego systemu odniesienia ETRS89, wykorzystując do 

tego celu stacje referencyjne w sieci EPN  





Długookresowe monitorowanie współrzędnych 
 

– współrzędne wyznaczane są w oparciu o sied EPN 

– obliczenia są wykonywane cyklicznie w dwóch trybach: 
 

  – rozwiązania tygodniowe (opóźnienie 3 tygodni) 

  – rozwiązania dzienne (opóźnienie 1 dzieo) 

 

– opóźnienie wyników wynoszące 3 tygodnie uzależnione jest od dostępności 
dokładnych modeli służb: 
 

  – IGS International GNSS Service  

   w zakresie orbit nawigacyjnych oraz parametrów obrot. ruchu Ziemi 

  – CODE Center for Orbit Determination in Europe  

   w zakresie modeli jonosfery 

 

– wyniki wyrażone są w układzie ETRF2000 na epokę pomiarów 



Stacja SIED Siedlce 



Stacja ELBL Elbląg 



Stacja KATO Katowice 



Kampania kalibracyjna – integracja osnowy 

W latach 2008, 2010 oraz 2011 zostały przeprowadzone dwa etapy kampanii 

kalibracyjnej, obejmującej pomiary na stacjach referencyjnych systemu ASG-

EUPOS oraz na punktach osnowy naziemnej EUREF-POL, POLREF oraz EUVN. 

 

Celem kampanii jest integracja sieci ASG-EUPOS z punktami osnowy 

naziemnej. W wyniku opracowania obserwacji zostanie wyznaczony nowy 

układ współrzędnych ETRF2000 (obecnie zalecany przez podkomisję EUREF) 

na epokę pomiarową 2011.0 oraz jego ścisła relacja z układami EUREF-POL i 

POLREF. 



Pomiary statyczne i kinematyczne  
w systemie ASG-EUPOS 



Pomiary GNSS odbywają się w globalnym układzie odniesienia – obecnie IGS08, a ich 

wyniki są prezentowane we współrzędnych XYZ lub φλh 

 

Ze względu na to, że pomiary w systemie ASG-EUPOS są pomiarami względnymi  

i odbywają się w nawiązaniu do stacji referencyjnych posiadających współrzędne  

w aktualnej realizacji systemu odniesienia ETRS, wyniki ostateczne są także  

wyrażone w tym układzie. 

 

Do czasu rozwiązania kampanii kalibracyjnej układem współrzędnych realizowanym 

przez sied stacji ASG-EUPOS jest układ ETRF2005 na epokę 2008.13.  



 

Przejście do układów jednoznacznie matematycznie sprecyzowanych odbywa się 

poprzez parametry transformacyjne (Wytyczne G-1.10). Za pomocą formuł 

odwzorowawczych obliczane są współrzędne płaskie w układach 1992 oraz 2000. 

Ze względu na matematyczny charakter powyższych układów, możliwe jest ścisłe 

przejście na współrzędne geodezyjne tj. XYZ lub φλh. 

 

Przejście do układów empirycznych (np. 1965) musi byd przeprowadzone poprzez 

dodatkową transformację na punktach łącznych (min. 4 punkty) z zastosowaniem 

poprawek posttransformacyjnych Hausbrandta. 



W systemie ASG-EUPOS wyznaczane są wysokości elipsoidalne. Aby przejśd 

do wysokości normalnych należy uwzględnid wysokości quasigeoidy nad 

elipsoidą, w mierzonym punkcie. 

 

 



Metody przejścia z wysokości elipsoidalnych na normalne: 

– zastosowanie obowiązującego modelu quasigeoidy 

– transformacja wysokościowa na punktach łącznych (min. 4 repery) 

 

Zaleca się stosowanie łączne tych dwóch metod w celu osiągnięcia 

najlepszego wpasowania pomierzonych wysokości. 



Podsumowanie 

 

Układ odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS nadaje się do 

wykonywania prac geodezyjnych i jest zgodny z układem EUREF-89 

 

W roku 2012 zostaną opracowane współrzędne stacji ASG-EUPOS w nowym 

układzie współrzędnych tj. ETRF2000 na epokę 2011.0 oraz jego ścisłe 

powiązanie z układem EUREF-89 
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