
Warszawa, 7 pazdziemika 2013 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
GLOWNY GEODETA KRAJU 

Kazimierz Bujakowski li'i!!ŷ 3'i'̂ !̂'i"JJ'i"fS' 
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W nawi^aniu do pisma znak GK-NGK.7220.29.2013.RS z dnia 24.07.2013 r. uprzejmie 
informuj^, ze Glowny Urz^d Geodezji i ICartografii (dalej Urz^d) uznaje za shiszn^argumentacj^ 
przedstawion^ przez geodet^ uprawnionego Pana Andrzeja Kudlacika. 

Urz^d nie moze si^ jednakze zgodzic z kohcowym wnioskiem, ze „ ... do operacji zmiany 
iikladu odniesienia nalezalo siq przygotowac i skorygowac go, tak aby zmiana wspolrzqdnych na 
punktach fizycznych i stacjach referencyjnych odbyla si^ jednoczesnie.'" Nalezy bowiem zauwa-
zyc, ze proces wprowadzenia na obszarze kraju jednolitego ukladu odniesienia EUREF89 (obec-
nie nazwanego PL-ETRF89) i ukiadu wspolrz^dnych plaskich prostok^tnych 2000 (obecnie na-
zwanego PL-ETRF89-2000) trwal od momentu wejscia w zycie rozporz^dzenia Rady Ministrow 
z dnia 8 sierpnia w sprawie paristwowego systemu odniesieri przestrzennych' (Dz. U. Nr 70, poz. 
821) do dnia 31.12.2009 r. W rejonach kraju, w ktorych poprawnie wykonano modemizacj^ 
szczegolowej osnowy geodezyjnej istniejXce roznice wspolrz^dnych punktow osnowy wynikaj^-
ce z ewentualnej pomyiki w wyborze ukladu odniesienia PL-ETRF89 lub PL-ETRF2000 mog^ 
bye pomini^te przy wykonywaniu wi^kszosci prac geodezyjnych i kartograficznych, gdyz nawet 
na obszarze pohidniowo-wschodniej Polski (tarn roznice mi^dzy ukladami najwiqksze) ŝ . one 
trzykrotnie mniejsze od dopuszczalnego blqdu polozenia punktu szczegolowej osnowy poziomej. 

Ponizej przedstawione zostaly wyjasnienia do zagadnieri szczegolowych podniesionych 
przez Pana Andrzeja ICudlacika w przywolanym na wstqjie pismie: 

1) Czy mozemy mowic o tym samym ukladzie wspolrz^dnych plaskich prostok^tnych 
w przypadku ukladow: PL-ETRF89-2000 i PL-ETRF2000-2000? 

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie nalezy zauwazyc, ze zarowno uklad odniesie

nia PL-ETRF89 na epok? 1992,5 jak i uklad PL-ETRF2000 na epok^ 2011,0 fizycznymi re-

Rozporz^dzenie weszto w zycie z dniem 24 sierpnia 2000 r. 
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alizacjami tego samego systemu odniesienia ETRS89 i obydwa odnosz^ si^ do stabilnej p^yty 

euroazjatyckiej, rozni je tylko sposob wyznaczenia i konserwacji. Uwzgl^dniaj^c powyzsze, roz-

nice wspolrz^dnych (polozenia) punktow wyznaczonych w obydwu ukladach powinny wynikac 

tylko i wyt^cznie z lokalnych przesuni^c punktow definiuj^cych uklad odniesienia (na obszarze 

kraju przesuni^cia te nie przekraczaj^ 0,6 mm/rok) i bl^dow realizacji danego ukladu odniesie

nia. W przypadku Polski teoretyczne roznice polozenia punktow w skrajnym przypadku nie po

winny przekroczyc wielkosci 11-12 mm. 

W praktyce obliczone roznice potozenia ŝ . wi^ksze i os i^a j^ wartosci od 5 mm na poJ-

nocnym zachodzie kraju do 60 mm na pohidniowym wschodzie, a w wysokosci od 40 mm na 

potnocy do 110 mm na poludniu (por. rys. 1). 
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Rys. 1 Mapa roznic potozenia ((p i X) oraz wysokosci (h) na punktach POLREF pomi^zy 
ukladami odniesienia PL-ETRF89 oraz PL-ETRF2000 (uklad wsp61rz?dnych GRSSOh). 

Istniej^ce roznice powoduj^ ze uklady wspotrz^nych ptaskich prostok^tnych PL-
ETRF89-2000 i PL-ETRF2000-2000, b^d^ce pochodnymi wspolrz^dnych geodezyjnych odpo-
wiednio: PL-ETRF89-GRS80H i PL-ETRF89-GRS80h nie mog^byc uwazane za tozsame. Inn^ 
kwesti^ jest natomiast pytanie czy w kazdym przypadku nalezy przeliczac wspolrz^dne z jedne-
go ukladu do drugiego? Bez znaczenia jest tu sposob prowadzenia mapy zasadniczej (analogowa 
czy numeryczna) istotny jest uklad w jakim jest prowadzona mapa zasadnicza (baza danych), 
a podstawowym kryterium b^dzie wymagana dokladnosc (dopuszczalny bl^d) okreslenia polo-
zenia punktu (obiektu) wzgl^em punktow nawi^ania. 

Zagadnienie stosowania ukladu odniesienia PL-ETRF89 i PL-ETRF2000 zostalo uregulo-
wane w zal^czniku nr 1 do rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziemika 2012 r. 
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) w tabe-
lach nr 4 i 5, 

2) Co z pomiarami na osnow^ klasyczn^ ktorej wspolrz^dne ŝ_ wyrazone w ukladzie odnie
sienia PL-ETRF89JezeU nie w archiwalnym ukladzie 1965 lub w ukladzie lokalnym? 



Zgodnie z przywolanym w pkt 1 zaHcznikiem nr 1 do rozporz^dzenia Rady Ministrow w 

sprawie panstwowego systemu odniesieh przestrzennych „.. w pracach geodezyjnych w szcze-

gdlnosci przy wykorzystaniu pimktow osnowy geodezyjnej oraz klasycznych technik pomiaro-

wych-' stosuje si? uklad wspolrz^dnych geodezyjnych GRS80H, ktorego pochodn^jest uklad 

wspolrz^dnych plaskich prostok^tnych PL-ETRF89-2000. Urz^d nie dopuszcza stosowania 

ukladu 1965 i lokalnych uktadow wspolrz^dnych. 

Ponadto, w § 69 rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow 

sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow 

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) zostat ure-

gulowany sposob opracowywania wynikow pomiarow wykonanych technikami satelitamymi 

w przypadku zasilania baz danych infrastruktury informacji przcstrzcnncj. 

3) Czy przewiduje si? kolejne prace przeliczeniowe osnowy? 

Urz^d nie przewiduje koniecznosci kolejnego przeliczania osnowy geodezyjnej (w domy-

sle szczegolowej osnowy poziomej 3 klasy). Zgodnie z § 5 rozporz^dzenia Rady Ministrow 

w sprawie panstwowego systemu odniesieri przestrzennych .J^rzenoszenie na obszar Polski 

i konserwacja geodezyjnego ukladu odniesienia PL-ETRF89 odbywajq si<^ przez siec punktow 

podstawowej osnowy geodezyjnej za posrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global 

Navigation Satellite Systems)". Ponadto zgodnie z § 23 przywolanego rozporzj^dzenia nie p6z-

niej niz w dniu 1 stycznia 2014 r. zostan^ zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du 

dane okreslajt^ce wartosci modelu: 

- roznic wsp6h^?dnych pomi^dzy ukladami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89, 

- roznic wysokosci pomi^dzy ukladami wysokosciowymi PL-EVRF2007-NH a PL-

K:RON86-NH, 

- obowi^zuj^cej quasi-geoidy 
Wedlug opinii Urz?du powyzsze przedsi?wzi?cia powinny bye wystarczaj^ce do wykona-

nia w razie potrzeby niezb^dnych przeliczeri wsp6h^?dnych pomi?dzy ukladami odniesienia. 

4) W jakim ukiadzie odniesienia nalezy wykonywac osnow? obecnie? 

Zaktadanie i modemizacj? osnowy geodezyjnej reguluje rozporz^dzenie Ministra Admini

stracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-

tycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), a osnowy pomiarowej przywotane powyzej rozporz^dzenie Mini

stra Spraw WewnQtrznych i Administracji ws standard6w. Zastosowanie jednego z dwoch obowi^zuj^-

cych ukiadow odniesienia b?dzie zalezato od klasy osnowy, zastosowanej metody pomiaru i narz^dzi 

pomiarowych, a takze byd zgodne z przepisami rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie pan

stwowego systemu odniesieh przestrzennych, o czym byla mowa powyzej. 

Podsumowuj^c, nalezy stwierdzic, ze wprowadzenie w systemic ASG-EUPOS uktadu 

odniesienia PL-ETRF2000 bylo niezb^dne z technicznego punktu widzenia, bowiem uklad PL-

ETRF89 ze wzgl^du na jego niejednorodnosc nie zapewnial os i^ i?c ia wymaganych dokladno-

sci serwisow systemu na obszarze calego kraju (nie gorzej niz 0,03 m w poziomie i 0,05 m 



w wysokosci). Nalezy podkreslic rowniez, ze z chwilq. podj^cia prac nad nowelizacj^ rozporz^-

dzenia w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych tematyka ukladow odniesie-

nia byJa podnoszona na szkoleniach i naradach organizowanych przez Urz^d, a takze inne orga-

ny Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej. Tematyka ta jest tez stale obecna na seminariach 

i szkoleniach organizowanych dla uzytkownikow systemu ASG-EUPOS. Postulat powiadomie-

nia wszystkich geodetow o konsekwencjach wynikaj^cych ze zmiany ukladu odniesienia jest 

niew^tpliwie shiszny lecz trudny jesli nie niemozliwy do wykonania. Wychodz^c z doswiadczeh 

pozyskanych w trakcie wprowadzania ukiadu PL-ETRF89-2000 Urz^d b^dzie podejmowal dal-

sze kroki, zeby zagadnienia zwi^ane ze zmiany ukladow odniesienia, ukladow wysokosciowych 

czy ukladow wspolrz^dnych i siatek odniesienia przyblizyc jak najwi^kszej liczbie geodetow w 

Polsce. 
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Andrzej Kudlacik, ul. Kniaziewicza 22/2, 50-455 Wroclaw. 


