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Układ prezentacji

Wprowadzenie

Przepisy obowiązujące

Przepisy wprowadzane

Podsumowanie



• Stosowanie państwowego systemu odniesień
przestrzennych,

• Obowiązek nawiązania do punktów osnowy 
geodezyjnej,

• Postępowanie zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w przepisach, 
instrukcjach i wytycznych technicznych,

• Wykorzystywanie nowych metod tylko przy 
zapewnieniu niezależnej kontroli wyników 
pomiarów.

Wprowadzenie



• Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
rozporządzenia.

• Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły, akty prawa 
miejscowego. 
(Konstytucja RP art. 87 ust 1 i 2)

Wprowadzenie



Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i 
kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne 
opracowane w państwowym systemie 
odniesień przestrzennych (ustawa pgik, art. 3 ust. 1), 

System odniesienia



• geodezyjny system odniesienia - definicja i zbiór parametrów 
określających położenie punktu początkowego, skalę oraz orientację
układu współrzędnych względem przyjętej elipsoidy odniesienia,

• geodezyjny układ odniesienia – matematyczna i fizyczna realizacja 
geodezyjnego systemu odniesienia,

• system wysokościowy – powierzchnia wraz z określoną skalą jako 
jednostką długości oraz parametry określające relację wysokości 
fizycznych do bryły Ziemi (wysokości geodezyjne – względem 
elipsoidy odniesienia, wysokości ortometryczne – względem 
powierzchni geoidy, wysokości normalne – względem quasigeoidy),  

• układ współrzędnych płaskich prostokątnych – definicja i zbiór 
parametrów jednoznacznie przyporządkowujących punkty na 
elipsoidzie odniesienia odpowiednim punktom na płaszczyźnie według 
przyjętej teorii odwzorowania.

System odniesienia



• Państwowy system odniesień przestrzennych w 
Polsce tworzą:

– geodezyjny układ odniesienia EUREF-89 – będący matematyczną
i fizyczną realizacją geodezyjnego systemu odniesienia ETRS89,

– układ wysokości normalnych, odniesionych do pola grawitacyjnego 
Ziemi, względem średniej powierzchni Morza Bałtyckiego w 
Kronsztadzie k. Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska),  

– układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 – stosowany 
w pracach geodezyjnych i kartograficznych związanych z 
wykonywaniem mapy zasadniczej,

– układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 – stosowany 
w mapach urzędowych w skali 1:10 000 i skalach mniejszych 
(rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu .. § 3),

System odniesienia

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1965 i 
układy lokalne – mogły być stosowane w pracach 
geodezyjnych i kartograficznych do 31 grudnia 2009 r.! 
(rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu .. § 4)



Osnowy geodezyjne

• osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów 
geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne 
położenie i dokładność usytuowania (ustawa pgik, art. 2 pkt 4),

• punkt osnowy - punkt, który ma położenie wyznaczone w 
państwowym systemie odniesień przestrzennych, na którym 
wyznaczono wielkość fizyczną, charakterystyczną dla określonego 
rodzaju osnowy, ma niepowtarzalny numer, został oznaczony w 
terenie znakiem geodezyjnym, ma sporządzony opis topograficzny i 
którego dane  są umieszczone w państwowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym prowadzonym przez uprawniony do tego organ (proj. 

rozporządzenia MSWiA w sprawie osnów .. §2 pkt 4), 

• znak geodezyjny - znak z trwałego materiału, określający położenie punktu 
osnowy geodezyjnej (ustawa pgik, art. 2 pkt 5),



• Projekty osnów geodezyjnych są
zatwierdzane przez:

– Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z 
Ministrem Obrony  Narodowej – w zakresie osnów 
podstawowych,

– Starostów – w zakresie osnów szczegółowych.
(ustawa pgik, art. 3 ust. 3)

Osnowy geodezyjne



Osnowy geodezyjne

Obecnie

1 pkt/ 45,3 km²6880Razem

2000 r.6521I

2011 r.348POLREF

2011 r.11EUREF

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

W przyszłości

1 pkt/ 44,1 km²7076Razem

ASG-EUPOS, EUREF, 
POLREF, EUVN, I klasa

70622

ASG-EUPOS (EPN)141

RODZAJ SIECI LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

Obecnie

1 pkt/ 7,5 km²41 779Razem

2013 r.25650II

2002 r.16067I

1999 r.62EUVN

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

W przyszłości

1 pkt/ 7,4 km²41 877Razem

EUVN, ASG-EUPOS, I i II 
klasa

418672

EUVN (główne)101

RODZAJ SIECI LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

PODSTAWOWA OSNOWA POZIOMA

PODSTAWOWA OSNOWA WYSOKOŚCIOWA



Osnowy geodezyjne

Obecnie

1 pkt/ 22,5 ha*1 378 383Razem

1 274 184III

104 199II

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

W przyszłości

1 pkt/ 22,5 ha*1 378 383Razem

Punkty II i III klasy1 378 3833

RODZAJ SIECI LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

Obecnie

1 pkt/ 103,6 ha*259 309Razem

126 071IV

133 238III

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

W przyszłości

1 pkt/ 103,6 ha*259 309Razem

Punkty III i IV klasy259 3093

RODZAJ SIECI LICZBA 
PUNKTÓW

KLASA

SZCZEGÓŁOWA OSNOWA POZIOMA

SZCZEGÓŁOWA OSNOWA WYSOKOŚCIOWA

* Łącznie z punktami osnowy podstawowej



Wymagania techniczne

• Przez standardy techniczne rozumie się przepisy lub 
normy techniczne, ustanowione w formie instrukcji 
technicznych,

• Jednolite standardy techniczne stosuje się przy:
– zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy geodezyjnej grawimetrycznej i 

magnetycznej,
– wykonywaniu i aktualizacji mapy zasadniczej,
– wykonywaniu geodezyjnej ewidencji sieci technicznego uzbrojenia terenu i uzgadniania 

projektów usytuowania tych sieci,
– wykonywaniu fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju na potrzeby państwa,
– wykonywaniu i aktualizacji map topograficznych i map tematycznych na potrzeby 

państwa,
– wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
– przeprowadzaniu powszechnej taksacji nieruchomości,
– prowadzeniu państwowego rejestru granic RP oraz granic administracyjnych  jednostek 

terytorialnego podziału kraju,
– wykonywaniu wszelkich opracowań geodezyjnych dla celów prawnych i projektowych,
– zakładaniu i prowadzeniu baz danych wchodzących w skład krajowego systemu 

informacji o terenie,
– prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu centralnym, 

wojewódzkim i powiatowym.
(rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów .. § 2)



W przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb 
wykonania nie został określony  w obowiązujących 
powszechnie standardach technicznych dotyczących 
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są
pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z 
zachowaniem formy pisemnej , w terminie 10 dni (1, 30)
(rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac .. § 5 ust. 5),

Wymagania techniczne



• O jednolitości prac geodezyjnych stanowią: jednolity 
system miar, jednolite systemy odniesienia wyników 
pomiarów i określona przepisami technicznymi treść, 
dokładność i forma opracowań (instrukcja techniczna O-1, § 2, ust 1)

• Stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie 
przewidzianych instrukcjami technicznymi jest 
dopuszczalne, a metod będących wynikiem postępu 
technicznego jest zalecane, pod warunkiem zachowania 
wymaganych przez instrukcje dokładności opracowań
wynikowych (instrukcja techniczna O-1, § 3 ust. 9)

Standardy techniczne



• Jeśli narzędzie pomiarowe wykonuje bezpośrednio 
podczas pomiaru obliczenie współrzędnych x, y i (lub) 
wysokości H obserwowanych punktów w oparciu o dane 
stanowiska i celów nawiązania (orientacji) oraz 
pozwala na ich zapis i przekazanie plikiem tekstowym, 
to wydruki tych plików, poprzedzone wskazówkami 
objaśniającymi sposób kodowania i kolejność danych, 
podpisane na każdej karcie przez wykonawcę
pomiarów, uznaje się za dokumenty pomiarowe, pod 
warunkiem wykonania niezależnej kontroli pomiaru. 
(instrukcja techniczna G-4 z 2002 r., § 28 ust. 2)

Standardy techniczne



• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

Wprowadzane przepisy



Delegacja zawarta w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, państwowy 
system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie 
całego kraju, uwzględniając jego parametry techniczne oraz 
warunki stosowania.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wymogu 
przyjęcia przepisów wykonawczych do dyrektywy 2007/2/WE z dnia 
14 marca 2007 r. stanowiącej infrastrukturę informacji przestrzennej 
we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), w szczególności 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług 
danych przestrzennych (Dz. U. UE Nr L 323/11 z dnia 8.12.2010 r.)

System odniesień



Zgodnie z projektem nowelizacji rozporzZgodnie z projektem nowelizacji rozporząądzenia Rady dzenia Rady 
MinistrMinistróów z dnia 8 sierpnia 2000 r. sprawie paw z dnia 8 sierpnia 2000 r. sprawie pańństwowego stwowego 
systemu odniesiesystemu odniesieńń przestrzennych paprzestrzennych pańństwowy system stwowy system 
odniesieodniesieńń przestrzennych tworzprzestrzennych tworząą::

– geodezyjne układy odniesienia: PL-ETRF2000 i PL-ETRF89,
– układy wysokościowe: PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH,
– układy współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-LAEA, 

PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000, 
– układy współrzędnych: geocentrycznych XYZ, geocentrycznych 

geodezyjnych GRS80h oraz geodezyjnych GRS80.

System odniesień



Nowelizacja rozporzNowelizacja rozporząądzenia Rady Ministrdzenia Rady Ministróów z dnia 8 w z dnia 8 
sierpnia 2000 r. sprawie pasierpnia 2000 r. sprawie pańństwowego systemu odniesiestwowego systemu odniesieńń
przestrzennych regulujeprzestrzennych reguluje: : 

– wprowadzenie geodezyjnego układu odniesienia PL_ETRF2000 i 
geodezyjnego układu wysokościowego PL_EVRF2007-NH oraz 
układów współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych 
symbolami: PL-LAEA, PL-LCC i PL-UTM,

– uszczegółowienie przepisów dotyczących przyjęcia na obszarze 
Polski geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych 
i systemów współrzędnych płaskich, 

– wprowadzenie specyfikacji modelu pojęciowego państwowego 
systemu odniesień przestrzennych zgodnej z Polską Normą PN-EN 
ISO 19111:2010 oraz zastosowanie sposobu definiowania i opisu 
obiektów w języku UML,

– udostępnianie urzędowych modeli: geoidy i parametrów 
transformacji co umożliwi wyznaczanie współrzędnych i wysokości z 
pomiarów satelitarnych,

System odniesień



– sposób przedstawiania na materiałach kartograficznych 
(wizualizacji w materiałach cyfrowych) siatek odniesienia: siatki 
kartograficznej i siatki kilometrowej,

– określenie zasad podziału na arkusze i obliczania godeł map w 
układach współrzędnych: PL-LCC, PL-1992 i PL-2000,

– sposób włączania obszarów poszczególnych powiatów 
do odpowiednich pasów południkowych układów współrzędnych 
płaskich: PL-UTM i PL-2000

– wprowadzenie okresu przejściowego na stosowanie układu 
wysokościowego PL_KRON86_NH do 31.12.2018 r. 

System odniesień



 class PSOP

«FeatureType»
SOP_Elipsoida

+ nazwa  :CharacterString
+ duzaPolos  :Real
+ odwrotnoscSplaszczenia  :Real
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_SystOdn

+ idIIP  :BT_Identyfikator
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]

«FeatureType»
SOP_UkladOdn

+ identyfikator  :CharacterString
+ nazwaPelna  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ epokaRealizacji  :Date
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_UkladWsp

+ identyfikator  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString
+ typUkladu  :SOP_TypUkladuWsp
+ liczbaOsi  :Integer
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_OsUkladu

+ nazwa  :CharacterString
+ oznaczenie  :CharacterString [1..*]
+ jednostkaMiary  :SOP_Jednostka
+ zwrot  :SOP_ZwrotOsi
+ informDodatkowa  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_UkladGeodezyjny

+ punktPrzylozenia  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_UkladWysokosciowy

+ poziomOdniesienia  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_ZlozSystOdn

+ /identyfikator  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_PojSystOdn

+ identyfikator  :SOP_IdSystOdn
+ typ  :SOP_TypSystOdn
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_Geoida

+ nazwa  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ epokaRealizacji  :Date
+ rozdzielczoscPol  :Real
+ rozdzielczoscRown  :Real
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_UklWspGeod

«FeatureType»
SOP_UklWspPion

«FeatureType»
SOP_Odwzorowanie

+ identyfikator  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ typOdwz  :CharacterString
+ parametr  :SOP_ParametrOdwzor [4..8]
+ formulyObliczeniowe  :CharacterString [0..*]
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_PolPocz

+ nazwa  :CharacterString
+ wartosc  :Angle
+ infDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_SiatkaKarto

+ naroznik  :DirectPosition
+ jednostka  :SOP_Jednostka
+ rozdzielczoscN  :Real
+ rozdzielczoscE  :Real
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

+ukladOdn

1..*

+polPocz

1..*

+geoida1 0..1

+osUkladu

1..31..*

+siatkaKarto

+odwzorowanie2

+odwzorowanie1

{tylkoDlaOdzworowania}

+uklWspGeod

+elipsoida1

1..*

+ukladWsp

1..*

+elipsoida2 +geoida2

0..*

+pojSystOdn

2 {systemZlozony} 0..*

Specyfikacja modelu



Skutki wprowadzenia

• wprowadzenie nowego systemu współrzędnych PL-LAEA dla 
potrzeb analizy przestrzennej i sprawozdawczości na poziomie 
ogólnoeuropejskim,

• wprowadzenie nowego systemu współrzędnych PL-LCC dla potrzeb 
wydawania map w skali 1:500 000 i skalach mniejszych,

• wprowadzenie nowego systemu współrzędnych PL-UTM dla 
potrzeb współdziałania z jednostkami organizacyjnymi resortu 
obrony narodowej,

• wprowadzenie od 01.01.2014 r. nowego systemu wysokościowego 
PL-EVRF2007-NH odniesionego do poziomu Amsterdam,

• wprowadzenie nowych siatek kilometrowych na mapach 
topograficznych w skalach: 1:1000 000, 1:500 000, 1:100 000, 
1:50 000, 

• wprowadzenie do stosowania urzędowych parametrów 
transformacji i modeli poprawek oraz urzędowego modelu 
quasigeoidy.



Osnowy geodezyjne

Delegacja zawarta w art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w 
drodze rozporządzenia „organizację, tryb i standardy techniczne 
zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów 
geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie 
danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych 
osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia 
tych baz, ich aktualizacji i  udostępniania, mając na uwadze ich 
referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz 
harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami , o których 
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b (ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji  
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
dokonanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej.



Osnowy geodezyjne 

INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE

• Instrukcje Techniczne: G-1, G-2, O-1, (O1/O2), O-3, O-4, 

• Wytyczne Techniczne: G-1.2, G-1.3, G-1.4, G-1.5, G-1.6, G-1.7,
G-1.9, G-1-10, G-1.11, G-2.1, G-2.2, G-2.5, G-4.1.

NORMY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

• Normy Europejskie serii PN-EN ISO: 19101:2005, TS 19103, 
19107:2005, 19109:2005, 19110:2005, 19111:2005, 19112:2006, 
19115:2006, 19116:2006, 19136:2007,

• Polskie Normy serii PN: 86/N-02207, 87/N-02251, 87/N-02212, 
87/N-02213, 74/N-02210,

W rozporządzeniu zostały wykorzystane:



Główne uregulowania

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych: : 

– umożliwia zaliczenie stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS do 
podstawowej osnowy geodezyjnej kraju,

– wprowadza kategorię osnowy fundamentalnej we wszystkich 
rodzajach osnów oraz pojęcia osnowy wielofunkcyjnej,

– wprowadza podział osnów na 3 klasy: 1 klasa – osnowa podstawowa 
fundamentalna, 2 klasa – osnowa podstawowa bazowa, 3 klasa –
osnowa szczegółowa, oznaczane cyframi arabskimi,

– wprowadza obowiązek stosowania satelitarnych metod obserwacji 
GNSS do zakładania podstawowych i szczegółowych osnów 
geodezyjnych,

– wprowadza obowiązek zakładania osnowy zintegrowanej, co najmniej 
poziomej i wysokościowej (2D+1D lub 3D*),

– wprowadzenie wymogu sporządzania i wymiany dokumentacji 
geodezyjnej w formie elektronicznej,

*  D (dimension)  wymiarowość osnowy: współrzędne geodezyjne + wysokość normalna (φ, λ + H) = osnowa 2D+1D 
lub współrzędne geocentryczne kartezjańskie X, Y, Z albo geocentryczne geodezyjne (φ, λ, h) = osnowa 3D



– wprowadza jednolity sposób definiowania obiektów i ich opisu w 
języku GML,

– nakłada wymóg nadawanie numeru w momencie założenia punktu 
(punkt osnowy może mieć tylko jeden numer niezależnie od 
zakwalifikowania go do różnych rodzajów osnów),

– określa minimalny zakres informacji gromadzonych w bazie danych 
państwowego rejestru osnów podstawowych oraz w bazie danych 
szczegółowych osnów geodezyjnych,

– określa zakres i tryb wymiany danych zawartych w bazie danych 
osnów podstawowych i bazie danych osnów szczegółowych,

– dopuszcza stosowanie modeli matematyczno-fizycznych do redukcji 
wyników pomiarów geodezyjnych

– likwiduje obowiązek sporządzania oraz przekazywania do zasobu 
operatu przejściowego,

– likwiduje obowiązek podawania danych osobowych właściciela 
nieruchomości na opisie topograficznym,

– likwiduje obowiązek sporządzania wstępnego projektu technicznego 
modernizacji osnowy,

Osnowy geodezyjne



– nie dopuszcza zakładania punktów podstawowej osnowy poziomej 
metodami klasycznymi,

– nie dopuszcza stosowania standardu wymiany danych SWING przy 
udostępnianiu danych z baz danych osnów,

– ogranicza do 3 liczbę ekscentrów punktów szczegółowej osnowy 
geodezyjnej (punkty przeniesienia i punkty kierunkowe będą
ekscentrami).

Osnowy geodezyjne



class Osnowy

«FeatureType»
OS_OgolnyPunktOsnowy

+ idIIP  :BT_Identyfikator
+ nrPkt  :CharacterString
+ idD  :BT_ReferencjaDoObiektu [1..*]
+ nazwaPkt  :CharacterString [0..1]
+ celh  :OS_OdniesWys [0..1]
+ dataOstatniejAkt  :Date
+ waznyOd  :Date
+ geometria  :GM_Point
+ metFiLa  :OS_TypWyznWsp
+ nrGlow  :CharacterString [0..1]
+ stanPkt  :OS_StanStabil izacji [1..*]
+ typPkt  :OS_TypPunktu
+ typPom  :OS_TypWyznWys [0..1]
+ typStab  :OS_TypStabil izacji
+ typZab  :OS_TypZabudowy [0..1]
+ wysPkt  :Distance [0..1]
+ rodzajPkt  :OS_RodzajPunktu [0..1]
+ klasaOsn  :OS_KlasaOsnowy
+ foto  :BT_Zbior [0..*]
+ godlo  :BT_ReferencjaDoObiektu [1..*]
+ szkic  :BT_Zbior [0..*]
+ szkicZesp  :BT_Zbior [0..1]
+ ukladGeod  :BT_UkladGeod
+ cyklZycia  :BT_CyklZyciaInfo

«FeatureType»
OS_PunktOsnowyPoziomej

+ mP  :Distance

«FeatureType»
OS_PunktKierunkowy

+ azymut  :Angle
+ dlugosc  :Distance
+ nrGlow  :CharacterString [0..1]
+ numPkier  :CharacterString

«FeatureType»
OS_PunktOsnowyWysokosciowej

+ mH  :Distance [0..1]
+ typH  :OS_RodzajWys [0..*]
+ uH  :BT_UkladWys [0..*]

«FeatureType»
OS_LiniaNiwelacyjna

+ numerLinii  :CharacterString
+ nazwaLinii  :CharacterString [0..1]
+ numerPoligonu  :CharacterString [1..2]
+ numPocz  :CharacterString
+ numKoniec  :CharacterString
+ klasaOsn  :OS_KlasaOsnowy
+ /odcinekCount  :Integer
+ epoka  :CharacterString
+ mKm  :Distance
+ mPierwszyPunkt  :Distance
+ mPrzypKm  :Distance
+ mSystKm  :Distance
+ wyrPopr  :Real

«FeatureType»
OS_OdcinekLiniiNiwelacyjnej

+ numerOdcinka  :CharacterString
+ numPocz  :CharacterString
+ numKoniec  :CharacterString
+ deltaH  :Distance
+ diffPW  :Real
+ dlugosc  :Distance
+ poprNorm1  :Real
+ poprNorm2  :Real
+ wyrPopr  :Distance

«FeatureType»
OS_PunktOsnowyGrawimetrycznej

+ przyspieszenieSilyCiezkosci  :Real
+ mG  :Real
+ VG  :Real [0..1]
+ typVG  :CharacterString [0..1]
+ epoka  :Date [0..1]

«FeatureType»
OS_PrzesloGrawimetryczne

+ idPrzesla  :CharacterString
+ numPocz  :CharacterString
+ numKoniec  :CharacterString
+ deltaG   :Real
+ mDeltaG  :Real

«FeatureType»
OS_PunktOsnowyMagnetycznej

+ deklinacja  :Angle [0..1]
+ mDekl  :Angle [0..1]
+ inklinacja  :Angle [0..1]
+ mInkl  :Angle [0..1]
+ epoka  :Date
+ natH  :Real [0..1]
+ mH  :Real [0..1]
+ natVF  :Real [0..1]
+ mVF  :Real [0..1]
+ natX  :Real [0..1]
+ mX  :Real [0..1]
+ natY  :Real [0..1]
+ mY  :Real [0..1]
+ natZ  :Real [0..1]
+ mZ  :Real [0..1]

«FeatureType»
ModelPodstawowy::BT_OperatTech

«FeatureType»
OS_WektorGNSS

+ tmpPocz  :CharacterString
+ tmpKoniec  :CharacterString
+ ukladGeod  :BT_UkladGeod
+ deltaX  :Distance
+ mDeltaX  :Distance
+ deltaY  :Distance
+ mDeltaY  :Distance
+ deltaZ  :Distance
+ mDeltaZ  :Distance

+ogPktOsnowy2

1..*+operatTech

1..*

+odcinekLiniiNiw1

1..*

+liniaNiw

+pktOsnowyGraw 2

+przesloGraw 0..*

+pktOsnPoz1 2

+wektorGNSS21..*

+pktOsnWys22

+wektorGNSS1 1..*

+pktOsnWys12

+odcinekLiniiNiw2 0..*

+pktOsnPoz2

+pktKier

Tylko 
osnowa 

podstawowa

Specyfikacja modelu



class Obserwacje

«FeatureType»
OS_ObserwacjaOdleglosci

+ celTMP  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ odleglosc  :Distance [1..*]
+ mOdl  :Distance [1..*]
+ ukladGeod  :BT_UkladGeod

«FeatureType»
OS_ObserwacjaAzymutu

+ celTMP  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ azymut  :Angle [1..*]
+ mAzymut  :Angle [1..*]
+ ukladGeod  :BT_UkladGeod

«FeatureType»
OS_ObserwacjaGrawimetrycznaPrzeslo

+ tmpPocz  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ tmpKoniec  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ grawConst  :Real
+ momentObserwacji  :DateTime [1..*]
+ diffG  :Real [1..*]
+ mDiffG  :Real [1..*]

«FeatureType»
OS_ObserwacjaGrawimetrycznaPunkt

+ wartoscPrzyspieszenia  :Real [1..*]
+ mG  :Real [1..*]
+ momentObserwacji  :DateTime [1..*]

«FeatureType»
OS_ObserwacjaKata

+ lewyTMP  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ prawyTMP  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ kat  :Angle [1..*]
+ mKat  :Angle [1..*]

«FeatureType»
OS_ObserwacjaKierunku

+ celTMP  :OS_OgolnyPunktOsnowy
+ kierunek  :Angle [1..*]
+ mKier  :Angle [1..*]

«FeatureType»
OS_ObserwacjaMagnetyczna

+ deklinacja  :Angle [0..*]
+ mDekl  :Angle [0..*]
+ inklinacja  :Angle [0..*]
+ mInkl  :Angle [0..*]
+ momentObserwacji  :DateTime [1..*]
+ magnetogram  :BT_Zbior
+ natH  :Real [0..*]
+ mH  :Real [0..*]
+ natVF  :Real [0..*]
+ mVF  :Real [0..*]
+ natX  :Real [0..*]
+ mX  :Real [0..*]
+ natY  :Real [0..*]
+ mY  :Real [0..*]
+ natZ  :Real [0..*]
+ mZ  :Real [0..*]

«FeatureType»
OS_OgolnyPunktOsnowy

«FeatureType»
OS_RINEXFile

+ oRINEX  :BT_Zbior [1..*]

OS_Obserwacja

+obs11..*

+wskazujeStanowisko

+obsGrawPunkt
2

+obsGrawPrzeslo

0..*

Specyfikacja modelu

Tylko 
osnowa 

podstawowa



• stacje referencyjne ASG-EUPOS będą punktami podstawowej 
osnowy geodezyjnej, 

• modernizację osnowy przeprowadza się w miarę potrzeb 
wynikających z rozwoju gospodarczego kraju na podstawie 
miejscowego planu lub studium zagospodarowania 
przestrzennego,

• kierowanie pracami geodezyjnymi związanymi z zakładaniem i 
modernizacją osnowy będą mogły wykonywać osoby 
posiadające uprawnienia zawodowe,

• punkty osnowy zakłada się i wyrównuje w sieciach w 
nawiązaniu do osnów wyższej klasy, 

• punkty osnowy numeruje się w ramach arkusza (sekcji) mapy 
w skali 1:10 000 (w układzie PL-2000),

• udostępnianie danych z bazy danych odbywa się przez 
geoportal infrastruktury informacji przestrzennej w postaci 
zestandaryzowanych zbiorów informacji.

Skutki wprowadzenia



Standardy techniczne

Delegacja zawarta w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w 
drodze rozporządzenia „standardy techniczne wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i 
budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów 
nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, 
zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej 
obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i 
spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w 
tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o 
których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność
zawartych w nich zbiorów danych. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji  
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
dokonanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej.



Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego

– określa definicje i dokładności metod pomiarów geodezyjnych,
– określa warunki wykonywania pomiarów satelitarnych z 

wykorzystaniem sygnałów GNSS,
– definiuje standardy zakładania osnów pomiarowych i realizacyjnych,
– reguluje wykonywanie pomiarów szczegółów sytuacyjnych, znaków i 

punktów granicznych oraz pikiet,
– reguluje sposób transformacji map analogowych,
– określa warunki tyczenia obiektów budowlanych oraz wykonywania 

inwentaryzacji powykonawczej,
– określa zawartość i formę mapy do celów prawnych i mapy do celów 

projektowych, 
– określa zawartość i formę dokumentacji przekazywanej do pzgik.

Standardy techniczne



Specyfikacja modelu

class ModelSytWys

«FeatureType»
SW_Pomiar

+ operat:  BT_GeodDokTech
+ rodzajPom:  SW_RodzajPom

«FeatureType»
SW_ParTechNarzedzi

+ parTech:  BT_Zbior

«CodeList»
SW_RodzajPom

+ geodPomFotogram
+ geodPomKartometr
+ geodPomTerenowe

«FeatureType»
SW_WynikPom

+ metoda:  SW_MetodaPom
+ szkic:  BT_Zbior [1..*]
+ wynik:  BT_Zbior [1..*]

«FeatureType»
SW_WywiadTerenowy

+ sprawozdTech:  BT_Zbior
+ szkicMapa:  BT_Zbior [1..*]

«FeatureType»
SW_DaneZPZGiK

- dane:  BT_Zbior [1..*]

«CodeList»
SW_MetodaPom

+ biegunowa
+ digitalizacja
+ GNSS
+ niwGeom
+ niwTrygonom
+ ortogonalna
+ pomFotogram
+ skaningLaser
+ wciec

«Union»
BT_ReferencjaDoObiektu

+ idIIP:  BT_Identyfikator

+EGiB
0..*

+EMUiA

0..*
+PRNG

0..*
+GESUT 0..*

+dostarczaDane

0..*

+dostarczaDane

0..*

1..*

1..*

+odniesieniaPrzestrz

1..*



Klasa: OS_OgolnyPunktOsnowy Abstract
Nazwa: Ogólny punkt osnowy 
Definicja: Abstrakcyjny punkt osnowy zawierający atrybuty wspólne dla 

wszystkich rodzajów osnów, punktem fizycznym najbardziej 
zbliżonym pojęciowo do ogólnego punktu osnowy jest punkt 
osnowy wielofunkcyjnej. 

Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut: 
Nazwa: idIIP
Nazwa (pełna): Identyfikator 
Dziedzina: BT_Identyfikator
Liczność: 1 
Definicja: Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator punktu osnowy w 

ramach bazy danych. 
Atrybut: 
Nazwa: numPkt
Nazwa (pełna): Numer punktu osnowy 
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1 
Definicja: Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator punktu osnowy na 

obszarze kraju 

Katalog obiektów i atrybutów



<element name="OS_OgolnyPunktOsnowy" type="os:OS_OgolnyPunktOsnowyType„
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> 

<complexType name="OS_OgolnyPunktOsnowyType" abstract="true"> 
<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractFeatureType"> 
<sequence> 

<element name="idIIP" 
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/> 

<element name="numPkt" type="string"/> 
<element name="idD" maxOccurs="unbounded"> 

<complexType> 
<complexContent> 

<extension base="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"> 
<attribute ref="gco:nilReason"/> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
</element> 
<element name="nazwaPkt" type="string" minOccurs="0"/> 
<element name="celh" type="os:OS_OdniesWysType" minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/> 
<element name="dataOstatniejAkt" type="date"/> 
<element name="waznyOd" type="date"/> 
<element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/> 
<element name="metFiLa" type="os:OS_TypWyznWspType"/> 
<element name="nrGlow" type="string" minOccurs="0"/> 

Schemat aplikacyjny GML



Nowe rozporządzenia mają standardową strukturę zgodną
z normami PN EN ISO serii 1900 (Informacja geograficzna)
i obejmują::

– część główną zawierającą ogólne przepisy zgodnie z delegacją
ustawową,

– załącznik (załączniki) merytoryczny zawierający uregulowania 
szczegółowe,

– załącznik zawierający specyfikację modelu pojęciowego,
– załącznik zawierający tabele obiektów i atrybutów tych 

obiektów,
– załącznik zawierający schemat wymiany danych w języku 

GML.

Podsumowanie



•• nie istniejnie istniejąą przeszkody natury prawnej albo technicznej do przeszkody natury prawnej albo technicznej do 
stosowania na obszarze kraju geodezyjnego systemu stosowania na obszarze kraju geodezyjnego systemu 
odniesienia ETRS89 i systemu wysokoodniesienia ETRS89 i systemu wysokośściowego EVRS07ciowego EVRS07,,

•• dotychczasowe standardy techniczne obowidotychczasowe standardy techniczne obowiąązujzująą do czasu do czasu 
wydania rozporzwydania rozporząądzedzeńń regulujregulująących okrecych okreśślone zagadnienia lone zagadnienia 
nie dnie dłłuużżej jednak niej jednak niżż do dnia 7 czerwca 2012 r.,   do dnia 7 czerwca 2012 r.,   

•• wydanie nowych aktwydanie nowych aktóów prawnych usuwa gw prawnych usuwa głłóówne bariery w wne bariery w 
stosowaniu pomiarstosowaniu pomiaróów satelitarnych GNSS (w tym serwisw satelitarnych GNSS (w tym serwisóów w 
ASGASG--EUPOSEUPOS) w pracach geodezyjnych i kartograficznych) w pracach geodezyjnych i kartograficznych,,

•• od 01.01.2014 r. na obszarze bod 01.01.2014 r. na obszarze bęędzie obowidzie obowiąązywazywałł nowy nowy 
ukukłład wysokoad wysokośściowy PLciowy PL--EVRF2007EVRF2007--NH odniesiony do NH odniesiony do 
poziomu Amsterdam (poziom odniesienia Kronsztad bpoziomu Amsterdam (poziom odniesienia Kronsztad bęędzie dzie 
stosowany do 31.12.2010 r.),stosowany do 31.12.2010 r.),

Podsumowanie



Podsumowanie

•• baza danych podstawowych osnbaza danych podstawowych osnóów geodezyjnych, w geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych bgrawimetrycznych i magnetycznych bęędzie rejestrem dzie rejestrem 
publicznym w rozumieniu przepispublicznym w rozumieniu przepisóów ustawy z dnia 17 w ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji dzialutego 2005 r. o informatyzacji działłalnoalnośści podmiotci podmiotóów w 
realizujrealizująących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 
ppóóźźnn. zm.),. zm.),

•• bazy danych podstawowych osnbazy danych podstawowych osnóów geodezyjnych, w geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych, utworzone na mocy grawimetrycznych i magnetycznych, utworzone na mocy 
dotychczasowych przepisdotychczasowych przepisóów mogw mogąą bybyćć stosowane do dnia stosowane do dnia 
31.12.2013 r. a bazy osn31.12.2013 r. a bazy osnóów szczegw szczegóółłowych do dnia owych do dnia 
31.12.2014 r.,31.12.2014 r.,

•• zgodnozgodnośćść sieci sieci ASGASG--EUPOSEUPOS z naziemnz naziemnąą osnowosnowąą geodezyjngeodezyjnąą
bbęędzie zapewniona poprzez udostdzie zapewniona poprzez udostęępnienie w parametrpnienie w parametróów w 
transformacji do uktransformacji do ukłładu EUREF 89 i poziomu Kronsztad 86.adu EUREF 89 i poziomu Kronsztad 86.



Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

tel. 22 6618038, 22 6618265, faks 22 6283206
e-mail: gugik.gi@gugik.gov.pl

biuro.eupos@gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
www.asgeupos.pl

Dziękuję za uwagę …


