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Układ prezentacji  



ETRS89 European Terrestial Reference System 1989 

ETRF2000  European Terrestial Reference Frame 2000  

Głównym założeniem realizacji europejskiego systemu odniesienia jest 
jak najmniejsza zmienność współrzędnych w czasie. Aby tego dokonać 
system ETRS89 został związany ze stabilną częścią płyty euroazjatyckiej. 

Realizacje systemu ETRS89 są tworzone poprzez sieć permanentnych 
stacji referencyjnych EPN. 

Wprowadzenie  

EVRS European Vertical Reference System  

EVRF2007  European Vertical Reference Frame 2007  

Realizacje systemu EVRS są tworzone poprzez sieć punktów niwelacji 
satelitarnej EUVN (European Unified Vertical Network) i krajowe sieci 
niwelacji precyzyjnej. 



Wprowadzenie  



Zgodnie z 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.  

Wprowadzenie  



Podstawowe pojęcia:  

– system odniesienia to zdefiniowanie niepowtarzalnego i 
jednoznacznego opisu położenia obiektu na lub w pobliżu powierzchni 
Ziemi przy wykorzystaniu osi odniesienia zorientowanych w stosunku 
do figury Ziemi i zdefiniowanych jednostek, 

– układ odniesienia to zbiór parametrów definiujących położenie układu 
współrzędnych w stosunku do bryły Ziemi poprzez wyznaczenie 
początku układu, skali i orientacji osi układu współrzędnych oraz 
parametrów i orientacji elipsoidy odniesienia, 

– układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych (elipsoidalnych) 
to układ współrzędnych, w którym położenie obiektu jest określone 
przez szerokość, długość i wysokość geodezyjną, 

– w przypadkach, w których wyznaczenie wysokości geodezyjnych 
(elipsoidalnych) jednocześnie z wyznaczeniem współrzędnych 
geodezyjnych φ i λ jest niemożliwe, położenie obiektów 
przestrzennych określa się za pomocą współrzędnych geodezyjnych 
w układzie GRS80H oraz wysokości normalnych H. 

 

Definicje  



Układ odniesienia PL-ETRF2000  

• układ 3D, 

• elipsoida odniesienia GRS80, 

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

• stosowany w opracowaniu 
pomiarów wykonywanych 
metodami satelitarnymi,    

– fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest sieć 
europejskich stacji permanentnych EPN (European Permanent Network) 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 
(Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS). 

(§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia), 



Realizacja układu PL-ETRF2000  



Układ odniesienia PL-ETRF89  

• układ 2D + 1D 

• elipsoida odniesienia GRS80, 

• układ współrzędnych 
geodezyjnych GRS80H (φ, λ), 

• realizacja poprzez europejską sieć 
punktów ETRF89 (EUREF89), 

• stosowany w obliczeniach 
pomiarów wykonywanych 
metodami klasycznymi lub 
satelitarnymi i klasycznymi, 

• wysokości normalne H z 
pomiarów niwelacyjnych.    

– przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu 
odniesienia PL-ETRF89 odbywają się przez sieć punktów podstawowej osnowy 
geodezyjnej za pośrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) 

(§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia), 



Różnice współrzędnych (φ i λ) oraz wysokości (h) na punktach sieci POLREF pomiędzy 
układami odniesienia PL-ETRF89 i PL-ETRF2000 (układ współrzędnych GRS80h). 

Porównanie układów odniesienia 

Model różnic współrzędnych φ i λ pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000  
i PL-ETRF89 dostępny jest pod adresem: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-danych2 



Realizacja układu PL-ETRF2000 

• przedsięwzięcia zrealizowane 

– wyznaczenie i opublikowanie współrzędnych stacji ASG-EUPOS  
(i ekscentrów) w układzie PL-ETRF2000, 

– wyrównanie współrzędnych punktów podstawowej osnowy 
poziomej w układzie PL-ETRF2000 ,  

– sporządzenie i opublikowanie modelu różnic  współrzędnych 
pomiędzy układami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89. 

• przedsięwzięcia do wykonania 

– dostosowanie państwowego rejestru podstawowych osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG) 

– konserwacja układu odniesienia PL-ETRF2000. 



Podstawowe pojęcia:  

– odwzorowanie kartograficzne to zestaw formuł matematycznych 
umożliwiających  jednoznaczne przedstawienie zakrzywionej 
powierzchni Ziemi na płaszczyźnie (powierzchni mapy i ekranie 
monitora), 

– układ współrzędnych płaskich prostokątnych to układ 
współrzędnych, w którym położenie rzutów punktów na płaszczyznę 
odniesienia określane jest w odniesieniu do wzajemnie 
prostopadłych osi współrzędnych x, y, przy czym dodatnia część osi 
x zwrócona jest na północ, a  dodatnia część osi y zwrócona jest na 
wschód, 

 

Definicje 



• równopolowe, azymutalne 
odwzorowanie Lamberta, 

• początek układu: φ=52ºN i λ=10ºE, 

• współrzędne płaskie:  
x= 3210000 m,  
y= 4321000 m, 

• stosowany do prowadzenia i 
wizualizacji wyników analiz 
przestrzennych na szczeblu 
europejskim.  

Układ współrzędnych PL-LAEA  

Linia przecięcia 



• równokątne, stożkowe odwzorowanie 
Lamberta, 

• równoleżniki: 35°N i 65°N,  

• początek układu: φ=52ºN i λ=10ºE, 

• współrzędne płaskie:  
x= 2800000 m, y= 4000000 m, 

• stosowany do opracowania map w 
skali 1:500 000 lub skalach 
mniejszych. 

Układ współrzędnych PL-LCC  

2  linie przecięcia 



• 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, 
y=500000 m, 

• współczynnik skali 0,9996, 

• stosowany we współdziałaniu  
z jednostkami resortu obrony 
narodowej. 

 

Układ współrzędnych PL-UTM  
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• równokątne modyfikowane 
odwzorowanie Gaussa-Krügera, 

• 1 strefa odwzorowawcza 10º, 

• początek układu: φ=0ºN i 
λ=19ºE, 

• współrzędne płaskie:  
x=-5300000 m, y=500000 m, 

• współczynnik zmiany skali 
0,9993 

• stosowany do opracowania map 
w skali 1:10000 i skalach 
mniejszych. 

 

Układ współrzędnych PL-1992  



• 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, y=500000 m, 

• współczynnik zmiany skali 
0,999923 

• stosowany w pracach 
geodezyjnych w tym do 
opracowania mapy zasadniczej. 
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Układ współrzędnych PL-2000 



Podstawowe pojęcia:  

– układ wysokościowy definiuje zerową powierzchnię odniesienia dla 
wysokości i głębokości (poziom odniesienia), może być 
powierzchnią matematyczną (np. powierzchnia elipsoidy albo model 
geoidy) albo powierzchnią ekwipotencjalną (W0 = const.) 
definiowaną poprzez obserwacje (np. mareografów, 
grawimetryczne, niwelacyjne lub satelitarne),  

– lokalny układ wysokościowy odnosi się zazwyczaj do lokalnego 
mareografu (mareografów) lub do wybranego punktu (punktów), 
który nie jest powiązany z mareografem, w takich przypadkach 
dokładność definicji średniego poziomu morza będzie obarczona 
wpływem upływu czasu od momentu, w którym poziom morza był 
określony, oceanograficznymi efektami wynikającymi z falowania i 
ruchów pionowych lądu, 

– układ wysokościowy tworzą wartości geopotencjalne podzielone 
przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości, 
zwane wysokościami normalnymi, 

Definicje 



– przeliczenie pomiędzy wysokością geodezyjną h, a wysokością 
normalną odniesioną do powierzchni geoidy H realizuje się poprzez 
model pola grawitacyjnego Ziemi (model geoidy), w systemach 
informacji geograficznej może być stosowany globalny model pola 

grawitacyjnego (np. EGM96, EGM2008).  

Definicje 



• układ 1D,  

• elipsoida odniesienia GRS80, 

• realizuje europejski system EVRS, 

• układ zerowego pływu, 

• przeniesienie układu poprzez 
punkty EUVN, 

• stosowany w pomiarach 
niwelacyjnych i satelitarnych, 

• wprowadzony do stosowania w 
dniu 01.01.2014 r.  

Układ PL-EVRF2007-NH  

Punkt 
EUVN Punkt główny 
EUVN 

– geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości 
normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, 
wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), 
Holandia, 

– fizyczną realizacją układu jest podstawowa osnowa wysokościowa. 
(§ 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia), 



Rozkład błędów średnich wyrównanych wysokości punktów podstawowej osnowy 
wysokościowej 1 i 2 klasy (wyrównanie podstawowe)   

Realizacja układu PL-EVRF2007-NH  



• układ 1D, 

• elipsoida odniesienia Krassowski 
1940,  

• układ niepływowy, 

• przeniesienie układu poprzez repery 
fundamentalne, 

• stosowany w pomiarach 
niwelacyjnych, 

• obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.   

Układ PL-KRON86-NH  

Reper 
fundamentalny  

– geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne 
odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla 
mareografu w Kronsztadzie k/ Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska, 

– fizyczną realizacją układu jest podstawowa osnowa wysokościowa. 
(§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia), 



Porównanie układów wysokościowych 

Model różnic wysokości H pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH  
i PL-KRON86-NH dostępny jest pod adresem: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-danych2 

Poprawki do wysokości z tytułu redukcji do systemu zerowego pływu oraz różnice wysokości 
normalnych (H) pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. 



Niwelacja satelitarna 

– 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, 

(§ 8 ust. 2 rozporządzenia), 

    H = h - N  

gdzie: h  – wysokość geodezyjna (elipsoidalna), 
          N – odstęp quasigeoidy od elipsoidy 

odniesienia,  
          H – wysokość normalna (odniesiona do 

quasigeoidy) 
D = N – (h - H)  
gdzie:     D  – poprawka odstępu quasigeoidy od 

elipsoidy odniesienia, 
 

Model wysokości obowiązujące quasigeoidy PL-geoid-2011 dostępny jest pod 
adresem: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-danych2 



• przedsięwzięcia zrealizowane  

– wyznaczenie wysokości normalnych stacji referencyjnych ASG-
EUPOS (i ekscentrów),  

– wyrównanie podstawowej osnowy wysokościowej w układzie PL-

EVRF2007-NH 

– opracowanie i opublikowanie modelu różnic wysokości pomiędzy 
układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH i PLKRON86-NH, 

– opracowanie i opublikowanie modelu quasigeoidy niwelacyjnej PL-
geoid-2011. 

• przedsięwzięcia do wykonania 

– dostosowanie państwowego rejestru podstawowych osnów 
geodezyjnych i kartograficznych (PRPOG), 

– wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. 

Realizacja układu PL-EVRF2007-NH 



Podstawowe pojęcia:  

– konwersja (przeliczenie) współrzędnych to operacja na 
współrzędnych w ramach tego samego układu odniesienia 
(parametry konwersji są określane w sposób matematyczny),   

– transformacja współrzędnych to operacja na współrzędnych w 
ramach dwóch różnych układów odniesienia (parametry 
transformacji są określane empirycznie na podstawie zbioru 
punktów o znanych współrzędnych w obu układach odniesienia), 

– transformacja wysokości to operacja na wysokościach w ramach 
dwóch różnych układów wysokościowych (parametry transformacji 
są określane empirycznie na podstawie zbioru punktów o znanych 
wysokościach w obu układach wysokościowych). 

 

Definicje 



PL-ETRF89-GRS80H* 

PL-ETRF89-1992 

PL-ETRF89-2000 

PL-ETRF89-UTM  

PL-ETRF89-LAEA 

PL-ETRF89 -LCC 

PL-ETRF2000-XYZ 

PL-ETRF2000-GRS80h 

PL-ETRF2000-GRS80H* 

Parametry 
transformacji 

Formuły 
odwzorowawcze 

Formuły 
odwzorowawcze 

PL-ETRF2000-1992 

PL-ETRF2000-2000 

PL-ETRF2000-UTM  

PL-ETRF2000-LAEA 

PL-ETRF2000-LCC 

PL-KRON86-NH PL-EVRF2007-NH 
* * 

31 grudnia 2019 r. 

Schemat transformacji 

≠ 



W systemie ASG-EUPOS wyznaczane są wysokości geodezyjne (elipsoidalne).  
Aby przejść do wysokości normalnych należy uwzględnić 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) 

    H = h - N  

gdzie: h  – wysokość geodezyjna (elipsoidalna), 
          N – odstęp quasigeoidy od elipsoidy 

odniesienia,  
          H – wysokość normalna (odniesiona do 

quasigeoidy) 
D = N – (h - H)  
gdzie:     D  – poprawka odstępu quasigeoidy od 

elipsoidy odniesienia, 
 

Schemat transformacji 

Model wysokości obowiązujące quasigeoidy PL-geoid-2011 dostępny jest pod 
adresem: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-danych2 



punkt osnowy 

węzeł siatki bazowej 

o – promień poszukiwań 

punktów do interpolacji węzła 

k – odległość punktu osnowy   

od  interpolowanego węzła )   

Cij = (  Ck   wk) / (  wk)  

(sumowanie dla punktów 

w obszarze interpolacji) 

wk  =  1 / k
 2  (waga)  

 



k 



0 

i 

j 

Siatka interpolacyjna Pl-grid001  

# Kolumna 1: Szerokość geodezyjna w stopniach 
# Kolumna 2: Długość geodezyjna w stopniach 
# Kolumna 3: Różnice wysokości pomiędzy układami 
   PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH w metrach 
 
49.00 22.65  0.1874 
49.00 22.66  0.1871 
49.00 22.67  0.1868 
49.00 22.68  0.1868 
49.00 22.69  0.1868 

i +1 

i  

j +1 j 

 λ  

φ  
punkt interpolowany 

φ  

 λ  

Cij  

Ci+1,j  Ci+1,j+1  

Ci,j+1  

dφ  

dλ  



Program TRANSPOL v. 2.06 



• Pomiary w systemie ASG-EUPOS są pomiarami względnymi 
i odbywają się w aktualnej realizacji systemu odniesienia 
ETRS89 – układzie PL-ETRF2000 ep. 2011.0 (wyniki nie są 
wyrażone w układzie EUREF-89 lub systemie WGS84), 

•  Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89 w pomiarach 
klasycznych z wykorzystaniem osnów geodezyjnych,  

• Układ wysokościowy PL-KRON86-NH będzie obowiązywał 
do czasu wdrożenia nowego układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH odniesionego do poziomu Amsterdam, 
nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r., 

Podsumowanie 



• Modele: różnic współrzędnych pomiędzy układami 
odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, różnic wysokości 
normalnych pomiędzy układami wysokościowymi  
PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH oraz wysokości 
obowiązującej quasigeoidy PL-geoid-2011 dostępne są pod 
adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-

danych2 

• Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mogą 
weryfikować poprawność stosowania państwowego  
systemu odniesień przestrzennych przez wykonawców 
wykorzystując program Transpol  v. 2.06 dostępny pod 
adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-

danych2 

 

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 … 
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