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 Akty prawne 

 Standardy techniczne 

 Podsumowanie 



 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 



 Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne 
(nieobowiązkowe). Polskie Normy mogą być 
powoływane w przepisach prawnych po ich 
opublikowaniu w języku polskim,  
(ustawa o normalizacji, art. 5) 

 Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej 
dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca 
świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez 
wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej 
ustawy, 

Wprowadzenie 



„Współrzędne punktu to jedynie matematyczny model prezentacji 
tego punktu, ich wartość zależy od położenia punktu, jakości 
osnowy geodezyjnej wykorzystanej do jego nawiązania oraz 
dokładności i wiarygodności zastosowanej metody (techniki) 
pomiaru. Niezmienne jest tylko położenie punktu w terenie (na 
gruncie), jeżeli zostało ono ustalone w sposób przewidziany 
przepisami prawa. 
 
Do pomiaru tego samego punktu mogła być wykorzystana różna 
pod względem dokładności osnowa geodezyjna, a także różne 
metody pomiaru. 
 
W wyniku pomiarów matematyczny model tego samego punktu, 
wyrażony za pomocą współrzędnych może ulegać zmianie."  

Wprowadzenie 



Akty prawne 

 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
 rozporządzenie RM ws. państwowego systemu odniesień 

przestrzennych, 

 rozporządzenie MAiC ws. osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych, 

 rozporządzenie MSWiA ws. standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i  kartograficznego, 

 rozporządzenie MAiC ws. formularzy dotyczących 
zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 
przekazywania ich wyników do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 

 



Uregulowania prawne 

 rozporządzenie MAiC ws. organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

 rozporządzenie MAiC ws. udostępniania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia 
Opłaty, 

 rozporządzenie MAiC ws. sposobu i trybu 
uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych, 



Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) 

 



 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. 2 i 3)  

 Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy 
zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map 
topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze 
środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań 
własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu 
terytorialnego lub inni inwestorzy. (ustawa pgik, art. 4 ust. 3) 

 
 

Podstawa prawna 



 Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich 
rozpoczęciem (art. 12 ust.1), 

 Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z 
wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub 
przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich 
kopie za opłatą. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może 
uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów 
zasobu (art. 12 ust.1), 

 Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego 
przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały 
stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem 
zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i 
kartografii, w szczególności dotyczącymi: 
− wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a 

ustawy pgik, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;  
− kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych.    

Zgłaszanie prac 



Opłaty 

 Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i 
kartograficzny pobierają opłaty za: 

– umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu 
ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych 
podstawowej osnowy geodezyjnej, 

 (ustawa pgik, art. 40b ust. 1 pkt 1)  

 Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości 
wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu 
określa licencja wydawana przez organ udostępniający te 
materiały. (ustawa pgik, art. 40c ust. 1) 
 

 



Załącznik do ustawy pgik 

   

  

1. Stawki podstawowe Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane 

przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz 

za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają 

tabele nr 4 i 15 (dane systemu ASG-EUPOS). 

2. Stawki podstawowe Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane 

przy ustalaniu opłat za usługi systemu teleinformatycznego ASG-

EUPOS określa tabela nr 17. 

 

Istotne uregulowania 



6. 

Satelitarne dane 

obserwacyjne dotyczące 

podstawowej osnowy 

geodezyjnej* 

Punkt 

osnowy 
10,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr większej od 100. 

2. AJ przyjmuje wartość: 

1) 1,0 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje 

zgromadzone przez okres powyżej 30 dób; 

2) 0,5 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje 

zgromadzone przez okres dłuższy niż 1 doba, a 

niedłuższy niż 30 dób; 

3) 0,3 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje 

zgromadzone przez okres nie dłuższy niż 1 

doba. 

3. PD przyjmuje wartość 1,0. 

* Stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS są co do zasady punktami podstawowej osnowy geodezyjnej 

Tabela nr 4 załącznika do ustawy pgik 

Stawki podstawowe 



Tabela nr 15 załącznika do ustawy pgik  

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Lp. Nazwa  materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ 

1. 
Opracowane satelitarne 

dane obserwacyjne 

Punkt 

sytuacyjny 
5,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr większej od 100. 

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0. 

Stawki podstawowe 



Usługi systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Lp. Nazwa usługi 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 

(Sp) 

Wartość współczynnika T 

1. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych sieciowych 

(RTN) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

1500,0 zł 
T przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 1 roku;  

2) 0,54 – jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 6 miesięcy; 

3) 0,12 –  jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 1 miesiąca;  

4) 0,036 – jeżeli usługa świadczona 

jest przez okres 1 tygodnia.  

2. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych z pojedynczej 

stacji referencyjnej (RTK) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

700,0 zł 

3. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych różnicowych 

(DGPS) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

300,0 zł 

Tabela nr 17 załącznika do ustawy pgik  

Stawki podstawowe 



4. 

Udostępnianie satelitarnych 

obserwacji odnoszących się 

do stacji referencyjnych 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

1000,0 zł 

T przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 1 roku, a łączny limit 

pobranych obserwacji nie przekracza 

3000 godz.;  

2) 0,54 – jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 6 miesięcy, a łączny limit 

pobranych obserwacji nie przekracza 

1500 godz.; 

3) 0,12 –  jeżeli usługa świadczona jest 

przez okres 1 miesiąca, a łączny limit 

pobranych obserwacji nie przekracza 

250 godz. ;  

4) 0,036 – jeżeli usługa świadczona 

jest przez okres 1 tygodnia, a łączny 

limit pobranych obserwacji nie 

przekracza 70 godz.  

5. 

Udostępnianie danych 

korekcyjnych różnicowych 

(DGPS) 

1 rok 

udostępniania 

usługi 

1200,0 zł 

Wysokość opłaty za usługi, o których mowa w lp. 1-5, oblicza się według wzoru: Wop=Sp x T. 

Tabela nr 17 cd. 

Stawki podstawowe 



 

 

Modele licencji są zgodne z załącznikiem do ustawy pgik: 

Wyszczególnienie 

Wysokość opłaty w zależności od okresu udostępniania 

usługi (w zł) 

1 rok 6 miesięcy 1 miesiąc 1 tydzień 

1. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych RTN (serwis NAWGEO) 

1. Usługa dotyczy dostępu do portów:  

1) 8080, 2101 (sieć ogólnopolska GPS),  

2) 2103, 2104, 2105 (podsieci regionalne GPS+GLONASS) 

2. Udostępniane strumienie danych*: 

1) NAWGEO_VRS_3_1, 

2) NAWGEO_VRS_2_3, 

3) NAWGEO_MAC_3_1, 

4) NAWGEO_VRS_CMR, 

5) SLASK_VRS_3_1, 

6) MAZ_VRS_3_1, 

7) POM_VRS_3_1. 

1500,00 810,00 180,00 54,00 

2. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej RTK (serwis NAWGEO) 

1. Usługa dotyczy dostępu do portów: 8082, 8083, 8084, 8085 

2. Udostępniane strumienie danych*: 

1) NAWGEO_POJ_3_1, 

2) XXXX_RTCM_3_1, 

3) XXXX_RTCM_2_3 

gdzie: XXXX - czteroznakowe oznaczenie fizycznej stacji 

referencyjnej 

700,00 378,00 84,00 25,20 

Licencje ASG-EUPOS 



3. Licencja na udostępnianie danych korekcyjnych różnicowych DGPS (serwisy: KODGIS i NAWGIS) 

1. Usługa dotyczy dostępu do portu: 8081 

2. Udostępniane strumienie danych*: 

1) KODGIS 

2) NAWGIS_Polnoc 

3) NAWGIS_Poludnie 

300,00 162,00 36,00 10,80 

4. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych (serwis POZGEO D) 

Usługa umożliwia pobieranie obserwacji GNSS z fizycznych 

stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (CORS)**. 

1000,00 

(limit 3000 

godzin 

obserwacji) 

540,00 

(limit 

1500godzin 

obserwacji) 

120,00 

(limit 

250godzin 

obserwacji) 

36,00 

(limit 70 

godzin 

obserwacji) 

5. Licencja na udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych - wirtualnych stacji 

referencyjnych (serwis POZGEO D)  

Usługa okresowego dostępu do serwis POZGEO D w zakresie 

obserwacji z wirtualnych stacji referencyjnych (VRSTM). 

1200,00 

(limit 3000 

godzin 

obserwacji) 

648,00 

(limit 

1500godzin 

obserwacji) 

144,00 

(limit 

250godzin 

obserwacji) 

43,20 

(limit 70 

godzin 

obserwacji) 

Licencje ASG-EUPOS 



Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) 

 

Standardy techniczne 



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.  

Systemy odniesienia 



 

 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 
w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych  i magnetycznych  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 352) 

Standardy techniczne 



 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 punktu, 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  



 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  



 numer punktu składa się z trzech członów; pierwszy człon 
określa godło arkusza mapy, na którym znajduje się punkt, 
drugi człon numeru zawiera informację o rodzaju osnowy, trzeci 
człon oznacza właściwy numer punktu w ramach danego 
arkusza mapy (Zał. 1 rozdz. 9 pkt 2)  

 geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być 
przekazana w formie dokumentów elektronicznych, o których 
mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w 
formie analogowej, przy czym: sprawozdanie techniczne, raport 
z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały 
bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w 
formie analogowej i elektronicznej (Zał. 1 rozdz. 9 pkt 18). 

 

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 
(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), 

 dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje 
się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci 
jednorzędowej. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej 
są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy 
założeniu bezbłędności punktów nawiązania (§ 18 ust. 1-2),  

 dane określające wysokości szczegółów terenowych lub 
wysokości punktów osnowy pomiarowej, pozyskane metodą 
niwelacji satelitarnej, podlegają matematycznej transformacji 

do obowiązującego systemu wysokości normalnych (§ 27),  

Istotne uregulowania 



 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), 

 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 



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
ws. formularzy dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego     

(Dz. U. z 2014 r., poz. 924) 

Standardy techniczne  



 Zgłaszanie prac: 

– cel lub zakładany wynik pracy (zgodny z art. 12 ust. 1 ustawy 
pgik – załącznik nr 1 do zgłoszenia), 

– rodzaj prac (załącznik nr 2 do zgłoszenia), 

 Formularz zgłoszenia jest powiązany z formularzami wniosków 
o udostępnienie materiałów, 

  Weryfikacja wyników prac: 
− kompletność przekazanych materiałów,  
− zgodność ze standardami technicznymi (wskazanie naruszonych 

przepisów prawa).  
 

Istotne uregulowania 



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) 

Standardy techniczne  



 system PZGiK stanowi uporządkowany i całościowy układ, 
zintegrowany z systemami teleinformatycznymi 
wykorzystywanymi do przetwarzania danych w bazach danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, art. 7a pkt 16a, art. 24b 
ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w  zintegrowanych kopiach baz 
danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz z 
systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, o 
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 
2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 
oraz Nr 171, poz. 1016), obejmujący:  

 bazy systemu PZGiK, w których gromadzi się: 
– dane niezbędne do prowadzenia: rejestru zgłoszeń, ewidencji 

materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie 
materiałów zasobu,  

– materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, 
– metadane (§ 7 ust. 3),  

Istotne uregulowania 



Metadane 

Rozporządzenie MAiC ws organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

PRPOG 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 



Metadane 

14. Zakres czasowy  W 0..* Okres ten może być wyrażony w postaci: daty, przedziału 

wyrażonego przez datę początkową i datę końcową lub 

kombinacji daty i przedziału dat. Nie wypełnia się dla zbiorów 

danych aktualizowanych w trybie ciągłym.  

15. Data 
opublikowania 

F 0..1 Określa datę, kiedy pojedynczy zbiór danych lub seria zbiorów 

danych stały się dostępne za pomocą co najmniej jednej z usług, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej  

16. Data ostatniej 
aktualizacji 

W 0..1 W odniesieniu do zbioru lub serii podlegającym bieżącej 

aktualizacji jest to data aktualizacji dokonanej w wyniku 

kompleksowej weryfikacji tego zbioru.  

17. Data utworzenia O 1 Określa datę, kiedy pojedynczy zbiór danych lub seria zbiorów 

danych zostały utworzone 

18. System 
odniesienia 
czasowego 

W 0..* 
Zawiera informację o systemie czasowym, do którego odnosi się 

pojedynczy zbiór danych lub seria zbiorów danych  

19. Pochodzenie 0 1 Opis procesu tworzenia pojedynczego zbioru danych lub serii 

zbiorów danych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o 

wykorzystanych danych źródłowych  

20. Rozdzielczość 
przestrzenna 

W 0..* Poziom szczegółowości danych zawartych w pojedynczym 

zbiorze danych lub serii zbiorów danych np. mianownik skali 

mapy, gęstość punktów itd.. 

21. Specyfikacja O 1 Przepisy wykonawcze na podstawie których jest prowadzony 

pojedynczy zbiór danych lub seria zbiorów danych, podaje się . 

tytuł dokumentu oraz jego datę wejścia w życie.  

22. Informacja o 
zarządzaniu 

F 0..1 Lista dopuszczalnych wartości: zgodny („true”) niezgodny 

(„false”) 



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
ws. udostępniania materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 

Obliczenia Opłaty,     

(Dz. U. z 2014 r., poz. 914) 

Standardy techniczne  



  

 Wzory wniosków są zgodne z tabelami stawek podstawowych 
zawartymi w załączniku do ustawy pgik, 

 Wraz z udostępnieniem materiałów i dostępu do usług jest 
przydzielania licencja o unikalnym numerze, 

 W numerze licencji jest określany zakres obszarowy i cel 
udostępnienia materiałów i usług, 

 Licencja określa zakres i cel wykorzystania udostępnionych 
materiałów i usług, 

 Wnioski, dokumenty obliczenia opłaty i licencje mogą być 
przekazywane w formie dokumentów elektronicznych, 

 

 

Istotne uregulowania 



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
ws. sposobu i trybu uwierzytelniania przez 

organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
dokumentów na potrzeby postępowań 

administracyjnych, sądowych lub czynności 
cywilno-prawnych     

(Dz. U. z 2014 r., poz. 914) 

Standardy techniczne 



 Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 
podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych 
dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których 
mowa w przepisach o prowadzeniu pzgik (§ 2 ust. 1),  

 W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest 
składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji 
geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego uwierzytelnienie dokumentów następuje z 
chwila przyjęcia tej dokumentacji. W innych przypadkach 
uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po 
złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni (§ 4 ust. 1-2),  

Standardy techniczne 



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

 Stacje referencyjne co do zasady muszą być punktami 
osnowy geodezyjnej, a ich dane muszą znajdować się w 
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,  

 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, 

Podsumowanie 



 Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i 
kartograficzny pobierają opłaty za umożliwienie 
korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-
EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych 
podstawowej osnowy geodezyjnej, 

 Obowiązek uzgodnienia z wykonawcą terminie 10 dni 
roboczych listy materiałów zasobu niezbędnych lub 
przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i 
udostępnienia ich kopii  będzie trudny do dotrzymania w 
odniesieniu do danych obserwacyjnych ASG-EUPOS.  

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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