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Podsumowanie



Stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS przenoszą na 
obszar Polski globalne (ITRF) i europejskie (ETRF) układy 
odniesienia oraz zapewniają  zgodność podstawowych 
osnów geodezyjnych z tymi układami, 

Serwisy systemu ASG-EUPOS są zgodne z krajowymi i 
międzynarodowymi  standardami technicznymi.

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

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) 

Wprowadzenie



Rozporządzenie Rady Ministrów ws. 
państwowego systemu odniesień przestrzennych

(z dnia 15 października 2012 r., Dz. U. Nr 0, poz. 1247)

Standardy techniczne



Państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce 
tworzą (obecnie):

– 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



System odniesienia

Zgodnie z nowym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych 
państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

– geodezyjne układy odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89 -
będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego 
systemu odniesienia ETRS89,

– układy wysokościowe PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH -
będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego 
systemu wysokościowego EVRS,

– układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich XYZ, 
geocentrycznych geodezyjnych GRS80h oraz geodezyjnych GRS80H,

– układy współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-LAEA, 
PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000.



Układ PL-ETRF89 (2D+1D)
• elipsoida odniesienia GRS80,
• układ współrzędnych geodezyjnych 

GRS80H (φ, λ),
• realizacja poprzez europejską sieć 

punktów ETRF89 (EUREF89),
• konserwacja poprzez sieć punktów 

EUREF-POL i POLREF, 
• stosowanie w opracowaniu pomiarów 

wykonywanych metodami klasycznymi 
i satelitarnymi,

• wysokości normalne H otrzymuje się z 
pomiarów niwelacyjnych.

Układ odniesienia

Układ PL-ETRF2000 (3D)
• elipsoida odniesienia GRS80,
• układ współrzędnych geocentrycznych 

kartezjańskich X, Y, Z albo 
geocentrycznych geodezyjnych GRS80h 
(φ, λ, h),

• realizacja poprzez europejską sieć stacji 
permanentnych EPN,

• konserwacja poprzez sieć stacji 
permanentnych ASG-EUPOS, 

• stosowanie w opracowaniu pomiarów 
wykonywanych metodami satelitarnymi.



Układ PL-KRON86-NH
• przeniesienie układu poprzez 

repery fundamentalne,
• stosowany w pomiarach 

niwelacyjnych,
• obowiązuje do dnia 

31.12.2019 r. 

Układ PL-EVRF2007-NH
• realizacja europejskiego 

systemu EVRS,
• przeniesienie poprzez punkty 

EUVN,
• stosowany w pomiarach 

niwelacyjnych i satelitarnych,
• wprowadzenie w dniu 

01.01.2014 r. 

Układ wysokościowy



Układ PL-UTM
• równokątne poprzeczne odwzorowanie 

Merkatora,
• 3 strefy odwzorowawcze: 33, 34 i 35,
• początek układu: φ=0ºN i λ=15ºE, 

21ºE lub 27ºE 
• współrzędne płaskie: x=0 m i 

y=500000 m,
• współczynnik skali 0,9996,
• stosowany w materiałach na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa.

Południk osiowy

Biegun północny

Elipsoida 
odniesienia GRS80

60

120

180

Walec sieczny

150

Układ współrzędnych

Układ PL-1992
• równokątne modyfikowane 

odwzorowanie Gaussa-Krügera,
• 1 strefa odwzorowawcza 10º,
• początek układu: φ=0ºN i λ=19ºE,
• współrzędne płaskie: 

x=-5300000 m i y=500000 m,
• współczynnik zmiany skali 0,9993
• stosowany do opracowania map w 

skali 1:10000 i skalach mniejszych.

Układ PL-2000
• równokątne modyfikowane 

odwzorowanie Gaussa-Krügera,
• 4 strefy odwzorowawcze: 5, 6, 7, 8,
• początek układu: φ=0ºN i λ=15ºE, 

18ºE, 21ºE i 24ºE, 
• współrzędne płaskie: 

x=0 m i y=500000 m,
• współczynnik zmiany skali 0,999923
• stosowany do opracowania mapy 

zasadniczej.



fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest 
sieć europejskich stacji permanentnych EPN o dokładnie wyznaczonych 
współrzędnych oraz zmianach tych współrzędnych w czasie,

przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu 
odniesienia  PL-ETRF2000 odbywają się przez sieć stacji 
permanentnych ASG-EUPOS, 

wysokości normalne określa się na podstawie pomiarów geodezyjnych 
odniesionych do pola grawitacyjnego Ziemi, względem przyjętej 
powierzchni odniesienia, albo na podstawie pomiarów satelitarnych 
GNSS, z uwzględnieniem wysokości obowiązującej quasi-geoidy nad 
elipsoidą odniesienia ,

dane określające wartości modelu różnic współrzędnych: pomiędzy 
układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89, układami 
wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH oraz  
obowiązującej quasi-geoidy  publikuje się w BIP GUGiK nie później niż 
w dniu 1 stycznia 2014 r.

Istotne uregulowania



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
ws. osnów geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych 
(z dnia 14 lutego 2012 r., Dz. U. Nr 0, poz. 352)

Standardy techniczne



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
(rozporządzenie MAiC w sprawie osnów .. 2 pkt 4),

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



Osnowy geodezyjne

Obecnie

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

EUREF 11 2011 r.

POLREF 348 2011 r.

I 6521 2000 r.

Razem 6880 1 pkt/ 45,3 km²

W przyszłości

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

RODZAJ SIECI 

1 14 ASG-EUPOS (EPN)

2 7062 ASG-EUPOS, EUREF, 
POLREF, EUVN, I klasa

Razem 7076 1 pkt/ 44,1 km²

Obecnie

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

EUVN 62 1999 r.

I 16067 2002 r.

II 25650 2013 r.

Razem 41 779 1 pkt/ 7,5 km²

W przyszłości

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

RODZAJ SIECI 

1 10 EUVN (główne)

2 41867 EUVN, ASG-EUPOS, I i II 
klasa

Razem 41 877 1 pkt/ 7,4 km²

PODSTAWOWA OSNOWA POZIOMA

PODSTAWOWA OSNOWA WYSOKOŚCIOWA



Osnowy geodezyjne

Obecnie

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

II 104 885

III 1 291 079

Razem 1 395 964 1 pkt/ 22,4 ha*

W przyszłości

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

RODZAJ SIECI 

3 1 395 964 Punkty II i III klasy

Razem 1 395 964 1 pkt/ 22,4 ha*

Obecnie

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

OSTATNIA 
MODERNIZACJA

III 135 654

IV 126 615

Razem 262 269 1 pkt/ 119,0 ha*

W przyszłości

KLASA LICZBA 
PUNKTÓW

RODZAJ SIECI 

3 262 269 Punkty III i IV klasy

Razem 262 269 1 pkt/ 119,0 ha*

SZCZEGÓŁOWA OSNOWA POZIOMA

SZCZEGÓŁOWA OSNOWA WYSOKOŚCIOWA

* Łącznie z punktami osnowy podstawowej (dane na dzień 31.12.2011 r.



Osnowa wielofunkcyjna

Dla każdej stacji referencyjnej ASG-EUPOS został założony 
punkt osnowy podstawowej (ekscentr nr 1 stacji) będący 
punktem:

trójwymiarowej GNSS,
wysokościowej,
grawimetrycznej,

Niwelacja satelitarna

Punkt kierunkowy
(exc 2)

0,2-0,5 km

0,2-1,5 km

Źródło: http://www.asgeupos.pl

Stacje ASG-EUPOS są punktami osnowy wielofunkcyjnej



system ASG-EUPOS to uruchomiona w 2008 r. ogólnopolska sieć stacji 
referencyjnych zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
(§ 2 pkt 2) 

dane stacji gromadzone w bazie danych obejmują co najmniej: 
numer, współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień 
przestrzennych, błędy średnie współrzędnych i wysokości po 
wyrównaniu, opis topograficzny (§ 16 ust 1) ,

stacje EPN, a także inne stacje referencyjne, na których wykonuje się 
ciągłe lub okresowe obserwacje satelitarne GNSS, wykorzystuje  się do 
geodezyjnego dowiązania  punktów osnów, jeżeli spełniają kryteria 
określone dla punktu osnowy (Zal. 1 rozdz. 1 pkt 3) .

stacje ASG-EUPOS należące do sieci stacji EPN tworzą podstawową 
fundamentalną osnowę poziomą, jeżeli błąd średni określenia 
współrzędnych nie przekracza 0,01 m a wysokości 0,02 m i spełniają 
kryteria określone przez Podkomisję EUREF (Zal. 1 rozdz. 2 pkt 2),

Istotne uregulowania



nowe punkty bazowej osnowy poziomej zakłada się przy wykorzystaniu 
techniki GNSS, przy czym błąd średni określenia współrzędnych nie 
może przekraczać 0,01 m a wysokości 0,02 m, każdy punkt powinien 
mieć co najmniej jeden punkt ekscentryczny, położony w odległości 
0,2 – 1,0 km od punktu macierzystego, a wysokości spełniały co 
najmniej kryteria określone  dla szczegółowej osnowy wysokościowej
(Zał. 1 rozdz. 2 pkt 5),

szczegółową osnowę poziomą tworzą punkty osnowy poziomej II klasy, 
których średni błąd położenia nie przekracza 0,05 m, punkty osnowy 
poziomej III klasy, których średni błąd położenia 0,10 m i nowe 
punkty, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania 
nie przekracza 0,07 m (Zał. 1 rozdz. 6 pkt 2),

punkty szczegółowej osnowy poziomej zakłada się w sieciach, 
wykorzystując obserwacje statycznych pomiarów satelitarnych GNSS, 
pomiarów wykonywanych w ramach systemu ASG-EUPOS oraz 
klasycznych pomiarów metodą poligonizacji i wcięć (Zał. 1 rozdz. 6 pkt 3).

Istotne uregulowania



punkty szczegółowej osnowy poziomej powinny mieć wyznaczone wysokości z 
dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m (Zał. 1 rozdz. 6 pkt 6),

przy wyznaczaniu wysokości punktów techniką GNSS wykonuje się nawiązania 
wysokościowe do co najmniej czterech punktów podstawowej osnowy 
wysokościowej, a punkty nawiązania wysokościowego powinny być 
rozmieszczone równomiernie na obszarze mierzonej sieci (Zał. 1 rozdz. 6 pkt 14).

szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną tworzą  sieci niwelacyjne, 
zakładane metodą niwelacji geometrycznej oraz punkty wysokościowe zakładane 
techniką GNSS, przy czym błąd średni niwelacji nie powinien być większy niż 4 
mm/ km a średni błąd wysokości punktu po wyrównaniu nie większy niż 0,01 m 
(Zał. 1 rozdz. 7 pkt 2).

Istotne uregulowania



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji ws. standardów  wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego 

i  kartograficznego
(z dnia 9 listopada 2011 r., Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Standardy techniczne



dane obserwacyjne, są to wyniki pomiarów: kierunków, kątów, 
długości, różnic wysokości oraz przestrzennych wektorów 
wyznaczanych technikami satelitarnymi, wolne od błędów grubych lub 
omyłek oraz błędów systematycznych (§ 2 pkt 6),

przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy 
GNSS stosuje się pomiarowe techniki zapewniające wyznaczenie 
położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w 
rozporządzeniu, w szczególności: technikę statyczną, technikę szybką 
statyczną, technikę kinematyczną RTK i RTN (§ 9), 

do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy 
pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG-EUPOS oraz inne systemy 
stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji 
włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają 
osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z 
dokładnością określoną w rozporządzeniu (§ 10),

Istotne uregulowania



przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami 
kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co 
najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, 
zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów 
będących przedmiotem pomiaru (§ 12 ust 1),

przy opracowywaniu wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych, wykonanych metodą precyzyjnego pozycjonowania 
przy pomocy GNSS, dane przestrzenne objęte bazami danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy pgik, dotyczące obiektów 
położonych na obszarze opracowania, harmonizuje się ze zbiorami 
danych uzyskanych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy 
pomocy GNSS (§ 69 ust. 2),

harmonizację danych objętych bazami danych, o których mowa w w 
art. 4 ust. 1a i 1b ustawy pgik, ze zbiorami danych uzyskanych 
metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS przeprowadza 
się metodą matematycznej transformacji w oparciu o wybrane punkty 
dostosowania (§ 69 ust. 2), 

Istotne uregulowania



w przypadku osnów pomiarowych, których dane obserwacyjne 
pozyskane zostały zarówno w drodze geodezyjnych pomiarów 
terenowych, jak i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS, 
stosuje się metodę łącznego wyrównania tych danych obserwacyjnych 
(§ 74 pkt 4) .

Istotne uregulowania



Włączanie stacji do PZGiK 

1. Typ stacji
– klasa osnowy
– standard
– numer stacji

A
1

EPN Guid.
DOMES

B
2

RMAiC
RMAiC

C
3

RMAiC
RMAiC

D
pomiarowa
RMSWiA

–

2. Zgłoszenie pracy
– formularz

CODGiK
RMRRiB

CODGiK
RMRRiB

PODGiK
RMRRiB

PODGiK
RMRRiB

3. Projekt techniczny
– opis projektu
– mapa projektu
– zatwierdzenie

wymagany
RMAiC
RMAiC
GGK

wymagany
RMAiC
RMAiC
GGK

wymagany
RMAiC
RMAiC

starosta

–
–
–
–

4. Założenie stacji
– lokalizacja
– instalacja
– odbiór

GGK
RMAiC

EPN Guid.
branż.

inwestor
RMAiC

EPN Guid.
branż.

inwestor
RMAiC

–
branż.

wykonawca
RMSWiA

–
–

Procedura włączania stacji referencyjnych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikająca z 
obowiązujących przepisów



5. Określenie położenia
– ekscentry
– punkty nawiązania

Φ, λ, h, H 
2

EPN

Φ, λ, h, H
1

1 klasy

Φ, λ, h, H
–

1 i 2 klasy

x, y, (h), H
–

3 klasy

6. Pomiary GNSS
– odbiornik
– czas pomiaru
– wyrównanie
– dokładność

GNSS (3)
L1/L2
7/7
ścisłe

1/2 cm  

GNSS (2)
L1/L2
2/2
ścisłe

1/2 cm   

GNSS (1)
L1/L2

?/2 (1/3)
ścisłe

7/5(1) cm

GNSS (1)
L1
?/2
MNK

10/5(2) cm

7. Pomiary kontrolne
– certyfikowanie

ciągłe
–

ciągłe
–

okresowe
–

–
–

8. Dokumentacja
– sprawozdanie
– opis topograficzny
– dzienniki
– raport z wyrównania
– pliki wsadowe GML
– zawiadomienie
– metadane

RMAiC
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

RMAiC
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

RMAiC
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

RMSWiA
tak
–

tak
tak
tak
–

tak

Włączanie stacji do PZGiK 



EPN Guid. - Guidelines for EUREF Densifications (C. Bruyninx i inni, 2009),

DOMES – numerowanie stacji ITRF (więcej http://itrf.ensg.ign.fr/domes_desc.php),

RMAiC – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,

RMRRiB – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa ws. zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych oraz 
ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz, 

RMSWiA - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. standardów  wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego,

9. Przekazanie operatu
– dokument
– kontrola

CODGiK
wniosek
protokół

CODGiK
wniosek
protokół

PODGiK
wniosek
protokół

PODGiK
wniosek

akceptacja

Włączanie stacji do PZGiK 



<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 GML



Metadane

Rozporządzenie MAiC ws organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (projekt)

KRPOG Zbiór danych dla punktów określonej klasy dokładnościowej osnowy 
geodezyjnej poziomej, geodezyjnej wysokościowej, grawimetrycznej lub 
magnetycznej obejmujący obszar całego kraju

BDSOG Zbiór danych dla punktów określonej klasy dokładnościowej osnowy 
geodezyjnej poziomej lub geodezyjnej wysokościowej, obejmujący obszar 
jednego powiatu 

L.p. Tytuł Status Liczność Opis

1. Tytuł O 1 Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, osnowa < 
rodzaj osnowy szczegółowej: geodezyjna pozioma lub 
geodezyjna wysokościowa> dla obszaru <nazwa powiatu> w 
zakresie < klasa dokładnościowa osnowy> 

2. Streszczenie O 1 Zbiór zawiera informacje i dane (także archiwalne) dotyczące 
punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej <rodzaj osnowy> dla 
obszaru <nazwa powiatu>, w zakresie 3 klasy

3. Typ O 1 Wskazuje rodzaj pojedynczego zbioru danych

4. Adres W 0..* Zawiera adres URL: opisywanego zbioru, strony internetowej 
zawierającej informacje na jego temat lub strony internetowej 
organizacji odpowiedzialnej za zbiór

5. Unikalny 
identyfikator

O 1 < numer TERYT powiatu>. <poz>. <klasa osnowy> - gdy zbiór 
danych dotyczy osnowy poziomej lub < numer TERYT powiatu>. 
<wys>. <klasa osnowy> - gdy pojedynczy zbiór danych dotyczy 
osnowy wysokościowej



Metadane

6. Język O 1..* Określa język wybierany w zbiorze danych, należy zawsze 
wybierać wartość „pol” (polski),

7. Standard zapisu 
znaków

W 0..* Podaje się jeśli zbiór danych zawiera informację w formie tekstu
(kodowanie UTF-8)

8. Typ prezentacji 
przestrzennej

O 1..* Wskazuje metodę użytą do przestrzennego reprezentowania 
informacji geograficznej („vector”, „raster”, „textTable”) 

9. Kategoria 
tematyczna

O 1..* Tematyczne pogrupowanie przestrzennych zbiorów danych
(położenie „location”) 

10. Wartość słowa 
kluczowego

O 1..* Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, Osnowa, 
Osnowa geodezyjna, Osnowa szczegółowa, <Ponadto, w 
zależności od  zawartości pojedynczego zbioru danych  należy 
wybrać słowa kluczowe spośród następujących: Geodezyjny 
układ odniesienia, Linia niwelacyjna, Osnowa pozioma, Osnowa 
wysokościowa, Punkt osnowy poziomej, Punkt osnowy 
wysokościowej, Układ wysokościowy, Wysokość geodezyjna, 
Wysokość normalna>

11. Standardowy 
słownik źródłowy

W 0..1 Tezaurus GUGiK <numer wersji>, <data odniesienia, tj. data 
publikacji, data ostatniej aktualizacji lub data utworzenia)>, <typ 
daty>

12. Geograficzny 
prostokąt 
ograniczający

0 1..* Prostokąt ograniczający opisany za pomocą południków granicy 
zachodniej i granicy wschodniej obszaru oraz równoleżników 
granicy południowej i granicy północnej, wyrażonych w częściach 
dziesiętnych stopnia z dokładnością do co najmniej czterech cyfr 
dziesiętnych w układzie ETRS-89

13. Układ odniesienia O 1..* Nazwa układu odniesienia zgodnie z rozporządzeniem RM ws. 
państwowego systemu odniesień przestrzennych



Wydanie nowych standardów usuwa bariery prawne 
w stosowaniu pomiarów satelitarnych GNSS (w tym 
serwisów ASG-EUPOS) w pracach geodezyjnych i 
kartograficznych,

Stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS określają 
państwowy system odniesień przestrzennych oraz 
zapewniają wykonanie pomiarów geodezyjnych w 
tym systemie,

Zgodność sieci ASG-EUPOS z naziemną osnową 
geodezyjną będzie zapewniona poprzez 
udostępnienie parametrów transformacji do układu 
EUREF 89 i poziomu Kronsztad 86,

Podsumowanie



System ASG-EUPOS jest nowoczesnym narzędziem 
przeznaczonym do stosowania w pomiarach 
geodezyjnych i nawigacji,

Zakładanie stacji ASG-EUPOS oraz komercyjnych 
stacji referencyjnych musi odbywać się zgodnie z 
przepisami ustawy Pgik.

Podsumowanie



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

http://system.asgeupos.pl

Dziękuję za uwagę …


