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Wykaz okreúleÒ, oznaczeÒ i skrÛtÛw uøytych w instrukcji:
centr znaku geodezyjnego - trwale oznaczone miejsce na znaku geodezyjnym, do
ktÛrego sπ odnoszone pomiary wykonywane w terenie,
dok≥adnoúÊ lokalna - dok≥adnoúÊ po≥oøenia punktu geodezyjnego wzglÍdem
najbliøszych punktÛw geodezyjnych wyøszych klas dok≥adnoúci,
przyjÍtych jako bezb≥Ídne w procesie wyrÛwnania,
dok≥adnoúÊ sieci geodezyjnej - dok≥adnoúÊ po≥oøenia punktu geodezyjnego
wzglÍdem punktu poczπtkowego (g≥Ûwnego) lub grupy punktÛw
uk≥adu odniesienia; w sieciach niwelacyjnych, dok≥adnoúÊ pomiaru
linii niwelacyjnej, standaryzowana dla odcinka 1 km,
geoida niwelacyjna - powierzchnia ekwipotencjalna potencja≥u si≥y ciÍøkoúci
Ziemi, utoøsamiana ze swobodnym poziomem mÛrz i oceanÛw,
ktÛrej po≥oøenie okreúlono poprzez pomiary wysokoúci elipsoidalnych (geodezyjnych) przy uøyciu systemÛw satelitarnych i
wysokoúci wyznaczonych niwelacjπ geometrycznπ (aproksymacja
zdefiniowanej powierzchni na lπdzie); do wyznaczenia geoidy
niwelacyjnej zazwyczaj uwzglÍdnia siÍ wyniki pomiarÛw grawimetrycznych,
kπt kierunkowy, azymut topograficzny - kπt poziomy zawarty miÍdzy dodatnim
kierunkiem osi x przyjÍtego uk≥adu p≥askich wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych a danym kierunkiem, mierzony w prawo,
komputerowy noúnik informacji - standardowa forma przekazania informacji do
komputera za pomocπ urzπdzenia do zapisu i (lub) przesy≥ania,
klucz jawny, jawny skrÛt danych - element standardowego podpisu cyfrowego,
s≥uøπcy do sprawdzania przez odbierajπcego autentycznoúci
danych, klucz ten moøe byÊ takøe odbierany przez stronÍ trzeciπ,
w celu ustalenia autentycznoúci danych,
macierz wag - macierz wag wektora wynikÛw pomiarÛw (odwrotnoúÊ macierzy
wariancyjno-kowariancyjnej),
niwelacja geometryczna - wyznaczanie przewyøszeÒ mierzonych przy
spoziomowanej osi celowej niwelatora i pionowo ustawionych
≥atach,
niwelacja precyzyjna - niwelacja geometryczna wykonywana niwelatorami pierwszej klasy dok≥adnoúci (klasa dok≥adnoúci uwarunkowana wielkoúciπ úredniego b≥Ídu pomiaru rÛønicy wysokoúci mierzonej w
kierunku g≥Ûwnym i powrotnym, odniesionego do standardowej
odleg≥oúci 1000m: mDh £ ±0,5 mm) lub niwelatorami drugiej klasy
dok≥adnoúci (±0,5 mm < mDh £ ±2,0 mm) z dok≥adnoúciπ niezbÍdnπ
do dalszych pomiarÛw wysokoúciowych lub do specjalnych celÛw
inøynieryjnych,
niwelacja techniczna - niwelacja geometryczna wykonywana z dok≥adnoúciπ
niøszπ od niwelacji precyzyjnej,
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niwelacja trygonometryczna - niwelacja wykonywana poprzez wyznaczanie
przewyøszenia na podstawie odleg≥oúci i kπta pochylenia celowej,
opis topograficzny punktu geodezyjnego - dokument zawierajπcy niezbÍdne
dane do zidentyfikowania w terenie punktu geodezyjnego,
osnowa dwufunkcyjna, osnowa zintegrowana - osnowa geodezyjna, spe≥niajπca
funkcjÍ osnowy poziomej i osnowy wysokoúciowej,
osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiÛr punktÛw geodezyjnych, dla
ktÛrych okreúlono matematycznie ich po≥oøenie i dok≥adnoúÊ usytuowania,
osnowa podstawowa - osnowa geodezyjna, ktÛrej punkty wyznaczono w celu
nawiπzania osnowy szczegÛ≥owej oraz badania ruchÛw skorupy
ziemskiej,
osnowa pomiarowa - osnowa geodezyjna zak≥adana w celu wykonania pomiarÛw
sytuacyjnych i wysokoúciowych,
osnowa szczegÛ≥owa - osnowa geodezyjna stanowiπca rozwiniÍcie osnowy podstawowej,
pobocznik - znak umieszczony w pobliøu centra punktu osnowy poziomej, pomocny przy odtwarzaniu po≥oøenia zniszczonego centra punktu,
przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych, transformacja wspÛ≥rzÍdnych - operacja matematyczna polegajπca na obliczeniu wspÛ≥rzÍdnych punktÛw z jednego
uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych na inny uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych
geodezyjnych,
przewyøszenie - rÛønica wysokoúci miÍdzy dwoma punktami wyznaczona pomiarem niwelacyjnym,
punkt kierunkowy, punkt azymutalny - punkt w terenie, bezpoúrednio widoczny
z punktu geodezyjnego osnowy poziomej (odcinek ≥πczπcy te punkty ma wyznaczony azymut topograficzny),
punkt ≥πczny - punkt naleøπcy do rÛønych sieci geodezyjnych,
punkt przeniesienia wspÛ≥rzÍdnych, punkt przeniesienia - punkt geodezyjny,
dostÍpny do bezpoúredniego pomiaru, za≥oøony w pobliøu trudno
dostÍpnego punktu poziomej osnowy geodezyjnej, wyznaczony w
zaleønoúci od tego punktu i majπcy dok≥adnoúÊ tego samego
rzÍdu,
quasi-geoida - teoretyczna powierzchnia aproksymujπca swobodny poziom mÛrz i
oceanÛw w systemie wysokoúci normalnych,
reper - zasadniczy element znaku wysokoúciowego lub samodzielny znak
wysokoúciowy wykonany najczÍúciej z metalu i majπcy jednoznacznie okreúlony charakterystyczny punkt, ktÛrego wysokoúÊ
jest wyznaczana,
siatka przeniesienia wspÛ≥rzÍdnych, siatka przeniesienia - konstrukcja geodezyjna do wyznaczenia wspÛ≥rzÍdnych punktu przeniesienia,
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sieÊ geodezyjna - zbiÛr punktÛw geodezyjnych stanowiπcych odrÍbnπ ca≥oúÊ,
charakteryzujπcπ siÍ jednolitoúciπ metod pomiarÛw i okreúlenia
po≥oøenia tych punktÛw; sieci geodezyjne tworzπ osnowÍ geodezyjnπ,
stabilizacja punktu geodezyjnego - czynnoúÊ osadzenia w terenie znaku lub
zespo≥u znakÛw geodezyjnych,
transformacja przez podobieÒstwo - transformacja poprzez przesuniÍcie i obrÛt
p≥aszczyzny ze zmianπ skali uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych, transformacja
konforemna 1 stopnia, transformacja Helmerta,
wizura - przestrzeÒ miÍdzy punktami w terenie, wolna od przeszkÛd
uniemoøliwiajπcych wykonanie pomiaru,
wysokoúÊ elipsoidalna (h), wysokoúÊ geodezyjna - odleg≥oúÊ pomiÍdzy punktem na powierzchni Ziemi a powierzchniπ elipsoidy odniesienia,
dodatnia dla punktÛw leøπcych poza elipsoidπ,
wysokoúÊ normalna (H) - wartoúÊ geopotencjalna podzielona przez przeciÍtnπ
wartoúÊ przyspieszenia normalnego si≥y ciÍøkoúci, ktÛrπ interpretuje siÍ jako odleg≥oúÊ danego punktu od quasi-geoidy, mierzona
wzd≥uø normalnej linii pionu,
wywiad terenowy - czynnoúci terenowe majπce na celu ustalenie lokalizacji punktÛw sieci geodezyjnej i warunkÛw pomiaru,
znak geodezyjny - znak wykonany z trwa≥ych materia≥Ûw, przeznaczony do
oznaczenia w terenie miejsca po≥oøenia punktu geodezyjnego,
znak naziemny - znak geodezyjny osadzony w gruncie, ktÛrego centr lub reper
znajduje siÍ ponad lub na powierzchni terenu,
znak podziemny - znak geodezyjny osadzony w gruncie, ktÛrego centr lub reper
znajduje siÍ poniøej powierzchni terenu,
znak úcienny - znak geodezyjny osadzony w fundamencie, úcianie budowli trwa≥ej
lub skale,
Ñ1965î - dotychczasowy paÒstwowy uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î, ktÛry jest
uk≥adem wspÛ≥rzÍdnych p≥askich w odwzorowaniu konforemnym;
na terenie kraju wprowadzono piÍÊ stref uk≥adu Ñ1965î majπcych
w≥asne poczπtki uk≥adÛw wspÛ≥rzÍdnych,
Ñ1992î - uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych Ñ1992î, wprowadzony do stosowania rozporzπdzeniem Rady MinistrÛw z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie paÒstwowego systemu odniesieÒ przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821)
dla map urzÍdowych w skali 1:10 000 i skalach mniejszych,
Ñ2000î - uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych Ñ2000î, wprowadzony do stosowania rozporzπdzeniem Rady MinistrÛw z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie paÒstwowego systemu odniesieÒ przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821)
dla prac geodezyjnych oraz kartograficznych, zwiπzanych z
wykonywaniem mapy zasadniczej,
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Ñ42/58î, ÑPu≥kowoî, Ñ1942î - geodezyjny uk≥ad odniesienia z punktem
przy≥oøenia elipsoidy do geoidy Pu≥kowo i orientacjπ okreúlonπ azymutem geodezyjnym na punkt Bugry; elipsoidπ odniesienia jest
elipsoida Krasowskiego z 1940 roku; w wyniku wyrÛwnania podstawowej osnowy geodezyjnej, ktÛre zakoÒczono w 1958 roku,
uk≥ad ten przyjÍto jako obowiπzujπcy w kraju,
DGPS - úwiatowy system okreúlania po≥oøenia metodπ rÛønicowπ (ang. Differential
Global Positioning System),
EUREF-89 - paÒstwowy, geodezyjny uk≥ad odniesienia, uk≥ad ten jest rozszerzeniem europejskiego uk≥adu odniesienia ETRF na epokÍ 1989.0
(ang. European Reference Frame 1989.0), rÛwnieø stosowana
nazwa ETRF-89,
EUREF-POL - polska sieÊ zerowego rzÍdu, z≥oøona z 11 punktÛw krajowej osnowy
podstawowej, wyznaczonych przy uøyciu GPS w ETRF-89; punkty EUREF-POL zosta≥y przyjÍte przez PodkomisjÍ EUREF
MiÍdzynarodowej Asocjacji Geodezji jako punkty o dok≥adnoúci
1 cm na epokÍ obserwacji,
ETRS - europejski system odniesienia (ang. European Terrestrial Reference
System), zdefiniowany przez europejskie punkty globalnego uk≥adu
odniesienia ITRS (ang. International Terrestrial Reference System),
ETRF-89 - europejski uk≥ad odniesienia dla epoki 1989.0 (ang. European Terrestrial
Reference Frame 1989.0),
EVRF - europejski uk≥ad odniesienia wysokoúci (ang. European Vertical Reference
Frame),
GPS - úwiatowy system okreúlania po≥oøenia (ang. Global Positioning System),
POLREF - podstawowa sieÊ geodezyjna wyznaczona przy uøyciu GPS sk≥adajπca
siÍ z 348 punktÛw rÛwnomiernie roz≥oøonych na obszarze kraju
(ang. Polish Reference Frame),
SWING - Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej, format wymiany danych w
ramach krajowego systemu informacji o terenie (SIT).
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Rozdzia≥ I
POSTANOWIENIA OG”LNE
ß1
Niniejsza instrukcja okreúla:
1) standardy techniczne w zakresie:
a) dok≥adnoúci po≥oøenia punktÛw,
b) klasyfikacji punktÛw,
c) dokumentacji technicznej,
d) opracowania wynikÛw pomiarÛw geodezyjnych,
2) tryb postÍpowania technicznego przy zak≥adaniu osnÛw szczegÛ≥owych,
3) procedury przeliczeÒ wspÛ≥rzÍdnych punktÛw miÍdzy uk≥adami wspÛ≥rzÍdnych.
ß2
1. SzczegÛ≥owπ osnowÍ geodezyjnπ tworzπ zbiory punktÛw sieci geodezyjnych,
dla ktÛrych zosta≥y okreúlone dane geodezyjne w paÒstwowym systemie
odniesieÒ przestrzennych.
2. Po≥oøenie punktÛw osnÛw geodezyjnych jest opisane bezpoúrednio, w geodezyjnym uk≥adzie odniesienia EUREF-89. Uk≥ad ten okreúla:
1) typ uk≥adu odniesienia,
2) po≥oøenie poczπtku uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych,
3) orientacjÍ osi wspÛ≥rzÍdnych,
4) parametry elipsoidy odniesienia.
3. Wysokoúci punktÛw geodezyjnych sπ opisane rzÍdnymi w obowiπzujπcym
uk≥adzie wysokoúci. PomiÍdzy tymi wysokoúciami a wysokoúciami elipsoidalnymi w geodezyjnym uk≥adzie odniesienia istnieje zaleønoúÊ matematyczna
okreúlona modelem geoidy niwelacyjnej.
4. W paÒstwowym systemie odniesieÒ przestrzennych przyjÍto elipsoidalny uk≥ad
wspÛ≥rzÍdnych z wysokoúciami odniesionymi do pola grawitacyjnego Ziemi (typ
2D +1D, rÛwnieø oznaczany jako 2.5D wed≥ug úwiatowej klasyfikacji).
ß3
1. Ze wzglÍdÛw praktycznych, z uwagi na wykorzystywanie w paÒstwowym systemie odniesieÒ przestrzennych geodezyjnego uk≥adu odniesienia i uk≥adu
wysokoúci, szczegÛ≥owπ osnowÍ geodezyjnπ rozdziela siÍ na osnowÍ poziomπ
i osnowÍ wysokoúciowπ.
2. Do osnowy poziomej zalicza siÍ sieci geodezyjne, ktÛrych punkty spe≥niajπ kryteria klasyfikacyjne osnowy poziomej, podstawowej lub szczegÛ≥owej, a
wysokoúci punktÛw tych sieci sπ okreúlone z dok≥adnoúciπ wysokoúciowej
osnowy pomiarowej.
3. Do osnowy wysokoúciowej zalicza siÍ sieci geodezyjne, ktÛrych punkty
spe≥niajπ kryteria klasyfikacyjne osnowy wysokoúciowej, podstawowej lub
szczegÛ≥owej. Po≥oøenie poziome tych punktÛw jest okreúlone z dok≥adnoúciπ
poziomej osnowy pomiarowej lub pomiarÛw sytuacyjnych. W osnowie tej
dopuszcza siÍ stosowanie bezpoúredniego opisywania po≥oøenia poziomego
przez okreúlenie wspÛ≥rzÍdnych z mapy i, w sytuacjach wyjπtkowych, poúrednie
opisywanie tego po≥oøenia.
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4. Sieci, ktÛrych punkty spe≥niajπ rÛwnoczeúnie kryteria osnowy szczegÛ≥owej
poziomej i wysokoúciowej tworzπ osnowÍ dwufunkcyjnπ.
ß4
1. Punkty osnÛw geodezyjnych utrwala siÍ w terenie znakami geodezyjnymi.
2. Dopuszcza siÍ stosowanie w sieciach geodezyjnych punktÛw nieutrwalonych i
punktÛw matematycznych, materializowanych na øπdanie z wymaganπ
dok≥adnoúciπ.
ß5
Dalmierze elektromagnetyczne i ≥aty niwelacyjne, uøyte do pomiaru szczegÛ≥owej
osnowy geodezyjnej muszπ posiadaÊ waøne úwiadectwo komparacji. åwiadectwo
to jest dokumentem metrologicznym okreúlajπcym odchylenia wskazaÒ przyrzπdu
od obowiπzujπcego paÒstwowego wzorca miary d≥ugoúci i zawierajπce okreúlenie
b≥Ídu úredniego poprawki komparacyjnej. Pozosta≥e instrumenty pomiarowe powinny posiadaÊ certyfikat zgodnoúci, krajowy lub zagraniczny, uznawany w trybie
obowiπzujπcych przepisÛw.
ß6
Metody i procedury stosowane przy zak≥adaniu osnowy geodezyjnej muszπ zapewniaÊ eliminacjÍ wystÍpowania b≥ÍdÛw grubych (pomy≥ek). Wykonanie czynnoúci
kontrolnych w poszczegÛlnych etapach prac wymaga udokumentowania (poúwiadczenia).
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Rozdzia≥ II
KLASYFIKACJA PUNKT”W
ß7
OsnowÍ geodezyjnπ tworzπ sieci i punkty geodezyjne podzielone na klasy
dok≥adnoúci. Klasyfikacja punktÛw jest prowadzona odrÍbnie dla sieci i punktÛw
osnowy poziomej i odrÍbnie dla punktÛw osnowy wysokoúciowej.
ß8
Punkt zalicza siÍ do klasy na podstawie stwierdzenia zgodnoúci z kryteriami:
1) dok≥adnoúci lokalnej lub dok≥adnoúci sieci geodezyjnej,
2) konstrukcji geometrycznej wyznaczenia punktu,
3) utrwalenia punktu znakami geodezyjnymi.
Klasyfikacja punktÛw osnowy poziomej
ß9
Poziomπ osnowÍ geodezyjnπ (z wy≥πczeniem osnowy pomiarowej) dzieli siÍ na trzy
klasy oznaczone cyframi rzymskimi.
1) Punkty osnowy podstawowej zalicza siÍ do I klasy, a punkty osnowy
szczegÛ≥owej do II i III klasy.
2) Punkty wyznaczone przy uøyciu systemÛw satelitarnych w danej klasie wyrÛønia
siÍ indeksem ÑSî (IS, IIS, IIIS).
3) Do punktÛw klasy IS zalicza siÍ punkty sieci POLREF i punkty zagÍszczenia
sieci EVRF.
ß 10
Dok≥adnoúÊ lokalnπ po≥oøenia punktÛw szczegÛ≥owej osnowy poziomej ocenia siÍ
na podstawie b≥ÍdÛw po≥oøenia punktÛw po wyrÛwnaniu:

*) Dla sieci, w ktÛrych punktami nawiπzania sπ punkty klasy I i IIS
ß 11
Do klasy II zalicza siÍ punkty spe≥niajπce kryteria dok≥adnoúci, o ile w konstrukcji
geometrycznej okreúlajπcej po≥oøenie punktÛw moøna wydzieliÊ co najmniej dwa
niezaleøne wyznaczenia dla kaødego punktu.
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ß 12
W przypadku zak≥adania osnowy poziomej z uøyciem techniki GPS majπ zastosowanie przepisy odnoszπce siÍ do badania konstrukcji geometrycznej wyznaczanych punktÛw. Wyznaczenie jednego przestrzennego wektora odpowiada pomiarowi kπta kierunkowego (azymutu) i d≥ugoúci boku, tzn. pomiar ten dostarcza
dwÛch elementÛw konstrukcji geometrycznej punktu. Do badania konstrukcji
geometrycznej przyjmuje siÍ, øe w sesji pomiarowej przy uøyciu n odbiornikÛw GPS
wyznacza siÍ (n-1) niezaleønych wektorÛw.
ß 13
Do klasy III zalicza siÍ sieci, spe≥niajπce warunek b≥Ídu po≥oøenia punktu dla punktÛw o najmniej korzystnych warunkach wyznaczenia (punkty úrodkowe w ciπgach
poligonowych, skrajne punkty bloku aerotriangulacji itp.).
Klasyfikacja punktÛw osnowy wysokoúciowej
ß 14
OsnowÍ wysokoúciowπ (z wy≥πczeniem osnowy pomiarowej) dzieli siÍ na cztery
klasy, oznaczone cyframi rzymskimi. Do osnowy podstawowej zalicza siÍ osnowÍ I
i II klasy, a do osnowy szczegÛ≥owej osnowÍ III i IV klasy.
ß 15
OsnowÍ wysokoúciowπ klasyfikuje siÍ na podstawie oceny dok≥adnoúci sieci lub
dok≥adnoúci lokalnej. Kryteria úrednich b≥ÍdÛw pomiaru niwelacji mo (dok≥adnoúÊ
sieci) lub úrednich b≥ÍdÛw wyznaczenia wysokoúci mH (dok≥adnoúÊ lokalna) dla
poszczegÛlnych klas wynoszπ:

Rodzaj osnowy

Klasa

Podstawowa

I
II
III

SzczegÛ≥owa
IV

mo [mm/km]
lub mH [mm]
1 mm/km*)
2 mm/km **)
4 mm/km
lub
10 mm dla mH ***)
10 mm/km
lub
20 mm dla mH ***)

*) úredni b≥πd pomiaru niwelacji precyzyjnej (geometrycznej) po wyrÛwnaniu
**) úredni b≥πd pomiaru niwelacji precyzyjnej (geometrycznej, trygonometrycznej lub
satelitarnej)
***) dopuszczalna wartoúÊ úredniego b≥Ídu okreúlenia wysokoúci punktu mH odnosi
siÍ do pozosta≥ych, poza niwelacjπ technicznπ, technik pomiaru ( w tym niwelacji
przy uøyciu systemÛw satelitarnych)
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Rozdzia≥ III
SYSTEM ODNIESIE— PRZESTRZENNYCH
ß 16
Po≥oøenie punktÛw osnowy szczegÛ≥owej okreúla siÍ poprzez:
1) wspÛ≥rzÍdne geodezyjne B,L w geodezyjnym uk≥adzie odniesienia,
2) wysokoúci H w obowiπzujπcym uk≥adzie wysokoúci.
ß 17
Przyjmuje siÍ, øe wszystkie inne wspÛ≥rzÍdne wyznaczajπce po≥oøenie punktu sπ
wspÛ≥rzÍdnymi wtÛrnymi w stosunku do wspÛ≥rzÍdnych ürÛd≥owych B, L, H, nawet
w przypadku, gdy wspÛ≥rzÍdne ürÛd≥owe otrzymano z innych uk≥adÛw wspÛ≥rzÍdnych.
ß 18
OdstÍpy N geoidy niwelacyjnej od elipsoidy odniesienia oblicza siÍ z modelu geoidy
wprowadzonego do stosowania przez G≥Ûwnego GeodetÍ Kraju. OdstÍpy N s≥uøπ
do obliczeÒ rÛønic odstÍpÛw geoidy od elipsoidy pomiÍdzy punktami sieci geodezyjnej, w celu przeliczeÒ wysokoúci elipsoidalnych do obowiπzujπcego uk≥adu
wysokoúci.
ß 19
Punkty wysokoúciowej osnowy szczegÛ≥owej, wyznaczane przy uøyciu GPS, otrzymujπ wysokoúci H poprzez uwzglÍdnienie rÛønic odstÍpÛw geoidy niwelacyjnej od
elipsoidy miÍdzy punktami.
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Rozdzia≥ IV
NUMERACJA PUNKT”W
ß 20
System numeracji punktÛw jest zwiπzany z po≥oøeniem punktu, okreúlonym przez
wspÛ≥rzÍdne geodezyjne B,L.
ß 21
Identyfikatorem punktu jest trzynastoznakowy ciπg numeryczny.
ß 22
Zasady numeracji punktÛw wyjaúnia poniøszy przyk≥ad:
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Oznaczajπc kaødπ pozycjÍ identyfikatora literπ jak wyøej, punkt o wspÛ≥rzÍdnych
geodezyjnych:
B = 53∞12í56,4879î
L = 16∞48í15,6789î
ma identyfikator 5316.125481.klm
5

3

1

6

1

2

5

4

8

1

k

l

m

tzn.
na pozycjach Ñabî umieszcza siÍ liczbÍ oznaczajπcπ szerokoúÊ geodezyjnπ w stopniach,
na pozycjach Ñcdî umieszcza siÍ liczbÍ oznaczajπcπ d≥ugoúÊ geodezyjnπ w stopniach,
na pozycjach Ñefgî umieszcza siÍ cyfry oznaczajπce w szerokoúci geodezyjnej
punktu kolejno: dziesiπtki minut, minuty, dziesiπtki sekund,
na pozycjach Ñhijî umieszcza siÍ cyfry oznaczajπce w d≥ugoúci geodezyjnej punktu
kolejno: dziesiπtki minut, minuty, dziesiπtki sekund.
ß 23
Identyfikator punktu ustalany jest dla po≥oøenia centra.
1. Na pozycji Ñkî umieszcza siÍ numer kolejny punktu na obszarze 10îx10î szerokoúci i d≥ugoúci geodezyjnej.
2. Na pozycji Ñlî:
cyfra Ñ1î oznacza punkt osnowy poziomej klasy IS,
cyfra Ñ2î oznacza punkt osnowy poziomej klasy I,
cyfra Ñ3î oznacza punkt osnowy poziomej klasy IIS,
cyfra Ñ4î oznacza punkt osnowy poziomej klasy II,
cyfra Ñ5î oznacza punkt osnowy poziomej klasy IIIS,
cyfra Ñ6î oznacza punkt osnowy poziomej klasy III,
cyfry Ñ7î i Ñ8î oznaczajπ ekscentry punktu Ñkî ñ wtedy na pozycji Ñmî umieszcza
siÍ kolejny numer ekscentru tego punktu,
cyfra Ñ9î oznacza punkt kierunkowy punktu Ñkî ñ wtedy na pozycji Ñmî umieszcza
siÍ kolejny numer punktu kierunkowego,
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cyfra Ñ0î oznacza punkt nieklasyfikowany do, podstawowej lub szczegÛ≥owej,
poziomej osnowy geodezyjnej.
3. Na pozycji Ñmî, pod warunkiem øe na pozycji Ñlî sπ cyfry < 7:
cyfra Ñ1î oznacza punkt osnowy wysokoúciowej klasy I,
cyfra Ñ2î oznacza punkt osnowy wysokoúciowej klasy II,
cyfra Ñ3î oznacza punkt osnowy wysokoúciowej klasy III,
cyfra Ñ4î oznacza punkt osnowy wysokoúciowej klasy IV,
cyfra Ñ5î oznacza punkt pomiarowej osnowy wysokoúciowej,
cyfra Ñ0î oznacza punkt nieklasyfikowany do osnowy wysokoúciowej (podstawowej, szczegÛ≥owej lub pomiarowej).
ß 24
Zasadπ jest podawanie klasy punktu geodezyjnego w identyfikatorze centra punktu. Dla pozosta≥ych punktÛw stanowiπcych zespÛ≥ znakÛw geodezyjnych danego
punktu geodezyjnego na pozycjach od Ñaî do Ñkî wystÍpuje numer centra.
ß 25
Dopuszcza siÍ stosowanie numeracji uproszczonej, bez pozycji Ñabcdî, jeøeli z
innych danych wynika jednoznacznoúÊ okreúlenia obszaru po≥oøenia punktu, oraz
bez pozycji Ñlmî, jeøeli informacja ta wynika z innych danych; ten ostatni przypadek
dotyczy centrÛw punktÛw. Numeracja punktÛw na mapach z siatkπ geograficznπ
10î x 10î wymaga podania jedynie pozycji Ñkî lub Ñklmî.
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Rozdzia≥ V
PROJEKT TECHNICZNY
ß 26
Sieci geodezyjne, wchodzπce w sk≥ad szczegÛ≥owej osnowy geodezyjnej, zak≥ada
siÍ na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
ß 27
Dla osnowy poziomej II klasy prace projektowe obejmujπ:
1) opracowanie za≥oøeÒ projektu technicznego,
2) opracowanie projektu technicznego.
Te dwa rozdzielne etapy projektowania ≥πczy siÍ w przypadku osnowy poziomej III
klasy i osnowy wysokoúciowej III i IV klasy.
ß 28
W ramach opracowania za≥oøeÒ projektu powinna byÊ wykonana analiza i ocena
istniejπcych materia≥Ûw geodezyjnych i kartograficznych w celu okreúlenia stopnia
przydatnoúci i sposobu wykorzystania tych materia≥Ûw przy zak≥adaniu nowej sieci.
ß 29
1. Niezaleønie od nawiπzaÒ umoøliwiajπcych okreúlenie wspÛ≥rzÍdnych i wysokoúci punktÛw zak≥adanej sieci, podczas modernizacji osnowy szczegÛ≥owej naleøy
wykonaÊ wzajemne nawiπzania bliskich punktÛw osnowy geodezyjnej.
Nawiπzania poziome punktÛw powinny byÊ wykonane do punktÛw wyøszej
klasy, oraz w celach kontrolnych miÍdzy punktami tej samej klasy, wyznaczonymi w rÛønych sieciach.
2. Nawiπzania poziome i wysokoúciowe naleøy wykonywaÊ miÍdzy punktami
osnowy geodezyjnej, po≥oøonymi w odleg≥oúci:
1) w terenie odkrytym: do 300 m,
2) w terenie zabudowanym lub zalesionym: do 50 m.
3. Nawiπzanie geodezyjne punktu bliskiego powinno byÊ wykonane w sposÛb
umoøliwiajπcy wyznaczenie jego wspÛ≥rzÍdnych i wysokoúci z kontrolπ prawid≥owoúci pomiaru i obliczeÒ.
ß 30
Projekt podlega zatwierdzeniu przez w≥aúciwy organ s≥uøby geodezyjnej, okreúlony
odrÍbnymi przepisami.
SieÊ dwufunkcyjna
ß 31
SieÊ dwufunkcyjnπ zak≥ada siÍ technikπ GPS. W wyjπtkowych przypadkach sieÊ ta
moøe byÊ zak≥adana metodami klasycznymi lub metodami ≥πczπcymi obserwacje
klasyczne z satelitarnymi.
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ß 32
KlasyfikacjÍ punktu sieci dwufunkcyjnej wykonuje siÍ oddzielnie dla osnowy
poziomej i osnowy wysokoúciowej.
ß 33
1. Punktami nawiπzania sieci dwufunkcyjnej sπ punkty klas wyøszych od
zak≥adanych, leøπce na obszarze projektowanej sieci lub w bezpoúrednim
otoczeniu tego obszaru, spe≥niajπce wymogi techniki GPS. Do punktÛw tych
zalicza siÍ punkty geodezyjnego systemu stacji permanentnych GPS.
2. D≥ugoúci wektorÛw GPS pomiÍdzy punktami wyznaczanymi II klasy nie powinny
przekraczaÊ 10 km, przy úredniej d≥ugoúci poniøej 7 km. D≥ugoúci wektorÛw do
punktÛw nawiπzania osnowy poziomej w tej sieci powinny byÊ krÛtsze od 15 km.
3. D≥ugoúci wektorÛw GPS pomiÍdzy punktami przy zak≥adaniu sieci III klasy nie
powinny przekraczaÊ 20 km, przy úredniej d≥ugoúci poniøej 10 km.
ß 34
Nawiπzanie wysokoúciowe punktÛw sieci dwufunkcyjnej wykonuje siÍ co najmniej
do 3 punktÛw osnowy wysokoúciowej odpowiedniej klasy.
Osnowa pozioma
ß 35
W za≥oøeniach projektu technicznego ustala siÍ:
1) zasiÍg projektowanej sieci,
2) punkty nawiπzania i inne punkty istniejπce, przewidziane do w≥πczenia do nowej
sieci,
3) metodÍ pomiaru i obliczeÒ,
4) stopieÒ zagÍszczenia punktÛw sieci, w zaleønoúci od charakteru terenu.
ß 36
SieÊ poziomπ projektuje siÍ tak, aby stopieÒ zagÍszczenia punktami wynosi≥:
1) dla osnowy poziomej II klasy (≥πcznie z punktami I klasy):
a) 1 punkt na oko≥o 0,8 km2 na terenach intensywnie zainwestowanych,
b) 1 punkt na 1 - 2 km2 na terenach rolnych, w zaleønoúci od potrzeb
zagospodarowania terenu,
c) 1 punkt na oko≥o 12 km2 na terenach zwartych kompleksÛw leúnych,
2) dla osnowy poziomej III klasy (≥πcznie z punktami I i II klasy):
a) 1 punkt na 10 - 20 ha na terenach intensywnie zainwestowanych,
b) 1 punkt na 20 - 50 ha na terenach rolnych w zaleønoúci od potrzeb
zagospodarowania terenu,
c) 1 punkt na 50 - 120 ha na terenach zwartych kompleksÛw leúnych.
ß 37
Projekt techniczny naleøy opracowaÊ na podstawie danych z wywiadu terenowego,
po ustaleniu najkorzystniejszej, pod wzglÍdem technicznym i ekonomicznym,
lokalizacji punktÛw. Do zakresu prac wywiadu terenowego, poza czynnoúciami
technicznymi, naleøπ czynnoúci uzgodnienia lokalizacji projektowanych punktÛw z
w≥aúcicielami lub uøytkownikami nieruchomoúci.
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ß 38
Dla kaødego punktu II klasy (lub punktu przeniesienia) powinien byÊ ustalony co
najmniej jeden punkt kierunkowy. Jako punkt kierunkowy naleøy przyjmowaÊ
dobrze widoczny z ziemi, zwiπzany bezpoúrednim pomiarem:
1) naziemny punkt osnowy poziomej, po≥oøony w odleg≥oúci 0,5 - 2 km, widoczny
po zasygnalizowaniu,
2) trwa≥y i jednoznacznie okreúlony punkt na budowli, po≥oøony w odleg≥oúci 0,5 - 5 km.
W przypadku braku moøliwoúci ustalenia punktu kierunkowego jak powyøej naleøy
zaprojektowaÊ naziemny punkt kierunkowy w odleg≥oúci 400 - 600 m, a w trudnych
warunkach terenowych - w odleg≥oúci nie mniejszej niø 200 m.
ß 39
Dla punktu III klasy punktem kierunkowym jest widoczny, po zasygnalizowaniu,
sπsiedni punkt tej lub wyøszej klasy. W przypadku zak≥adania punktÛw III klasy przy
uøyciu GPS zaleca siÍ w tym celu projektowanie par punktÛw z wizurπ miÍdzy nimi.
ß 40
Po zakoÒczeniu prac projektowych naleøy przedstawiÊ projekt na mapie
topograficznej (typowπ skalπ jest 1:50 000 dla II klasy, 1:10 000 dla III klasy). Na
mapie tej zaznacza siÍ po≥oøenie punktÛw nawiπzania i punktÛw wyznaczanych.
ß 41
Dokumentacja projektu technicznego powinna zawieraÊ:
1) krÛtki opis projektu, z uzasadnieniem ewentualnych zmian w stosunku do
za≥oøeÒ technicznych,
2) opis metod pomiaru,
3) szkic projektowanej sieci z projektowanymi obserwacjami,
4) dokumenty robocze wykorzystywane oraz powsta≥e podczas prowadzenia
wywiadu terenowego (mapy z istniejπcymi i projektowanymi punktami, opisy
topograficzne punktÛw, szkice projektowanych siatek przeniesienia i nawiπzaÒ
geodezyjnych punktÛw bliskich).
ß 42
W opisie projektu technicznego podaje siÍ informacje o istniejπcej osnowie
poziomej i wysokoúciowej, niezbÍdne do wykonania prac przywracajπcych wartoúÊ
uøytkowπ istniejπcych punktÛw.
Osnowa wysokoúciowa
ß 43
Opracowanie projektu niwelacji III i IV klasy poprzedza siÍ czynnoúciami przygotowawczymi, polegajπcymi na zebraniu i analizie istniejπcych materia≥Ûw z uprzednio wykonanych pomiarÛw, dotyczπcych obszaru objÍtego projektem, zwiÍkszonym
o pas szerokoúci 3 km. Analiza materia≥Ûw powinna ustaliÊ dok≥adnoúci istniejπcych
sieci i typy znakÛw wysokoúciowych oraz przydatnoúÊ i projektowany sposÛb wykorzystania istniejπcych reperÛw (adaptacji znakÛw) i wynikÛw pomiarÛw.
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ß 44
OsnowÍ wysokoúciowπ szczegÛ≥owπ tworzπ sieci zak≥adane jako jednorzÍdowe.
Sieci powinny byÊ nawiπzane wielopunktowo (minimum 3 punkty) do sieci
wyøszych klas, przy czym rozmieszczenie punktÛw nawiπzania powinno byÊ
rÛwnomierne (na obrzeøu sieci nawiπzywanej w przypadku nawiπzania do minimalnej liczby 3 punktÛw).
ß 45
OsnowÍ wysokoúciowπ tworzπ sieci niwelacji, ktÛrych elementami konstrukcyjnymi
sπ:
1) poligony niwelacyjne, zamkniÍte lub otwarte, utworzone z linii (ciπgÛw niwelacyjnych),
2) linie (ciπgi) niwelacyjne, utworzone z odcinkÛw niwelacyjnych, ≥πczπce punkty
wÍz≥owe sieci,
3) odcinki niwelacyjne, ≥πczπce dwa sπsiednie znaki wysokoúciowe danej linii
niwelacyjnej.
ß 46
Projekt sieci wysokoúciowej obejmuje nastÍpujπce czynnoúci:
1) analizÍ dotychczasowych pomiarÛw z ocenπ rodzaju znakÛw, dok≥adnoúci
pomiarÛw i sposobu opracowania,
2) wywiad terenowy ze sprawdzeniem stanu znakÛw istniejπcych, aktualizacjπ
opisÛw, ocenπ potrzeb w zakresie typu znakÛw, ustaleniem przebiegu linii i
ciπgÛw,
3) opracowanie zasadniczego projektu wykonawczego z opisem technicznym,
4) przedstawienie na mapie w skali 1:25 000 (lub wiÍkszej) istniejπcej osnowy
wysokoúciowej, usytuowania punktÛw wÍz≥owych, przebiegu ciπgÛw niwelacyjnych oraz numerÛw (identyfikatorÛw) punktÛw,
5) wykonanie opisu technicznego projektu.
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Rozdzia≥ VI
STABILIZACJA PUNKT”W
ß 47
Nowo zak≥adane punkty szczegÛ≥owej osnowy geodezyjnej naleøy lokalizowaÊ tak,
aby:
1) by≥y ≥atwo dostÍpne,
2) by≥y stabilne, przy wziÍciu pod uwagÍ rodzaju gruntu w powiπzaniu ze stosunkami wodnymi,
3) nie by≥y naraøone na zniszczenie,
4) w miarÍ moøliwoúci by≥y moøliwe do pomiaru przy uøyciu systemÛw
satelitarnych,
5) nie budzi≥y sprzeciwu w≥aúcicieli nieruchomoúci.
ß 48
Punkty szczegÛ≥owej osnowy geodezyjnej powinny byÊ stabilizowane w terenie
znakami geodezyjnymi, w sposÛb i w miejscach zapewniajπcych ich d≥ugoletnie
przetrwanie.
ß 49
Centry punktÛw osnowy poziomej oraz ich punkty przeniesienia utrwala siÍ:
1) dwupoziomowo, stosujπc znaki z betonu lub granitu,
2) jednopoziomowo, stosujπc znaki z metalu, betonu lub innych trwa≥ych materia≥Ûw i zabezpieczajπc punkt pobocznikami, umoøliwiajπcymi jego odtworzenie
z dok≥adnoúciπ 0,01 m,
3) wieloznakowo, stosujπc co najmniej trzy znaki úcienne, zaleønie od warunkÛw
terenowych,
4) za pomocπ znakÛw odtwarzalnych, materializowanych poprzez elementy
przenoúne.
ß 50
Dla punktÛw osnowy poziomej III klasy dopuszcza siÍ
tworzyw sztucznych.

stosowanie znakÛw z

ß 51
W szczegÛ≥owej osnowie wysokoúciowej rozrÛønia siÍ dwa zasadnicze rodzaje
znakÛw wysokoúciowych:
1) naziemne, w ktÛrych repery znajdujπ siÍ nad powierzchniπ ziemi, a podstawa
znaku - na g≥Íbokoúci wiÍkszej od g≥Íbokoúci zamarzania gruntu,
2) úcienne, ktÛrymi sπ repery osadzone na úcianach budowli gwarantujπcych stabilnoúÊ posadowienia.
ß 52
Przy zak≥adaniu osnowy geodezyjnej dwufunkcyjnej (punkty osnowy poziomej II lub
III klasy, bÍdπce rÛwnoczeúnie punktami osnowy wysokoúciowej III lub IV klasy)
naleøy, w przypadku znakÛw gruntowych, stosowaÊ znaki dwupoziomowe, w
ktÛrych s≥up znaku naziemnego jest osadzony na p≥ycie (znaku podziemnym) o
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wielkoúci przekraczajπcej wymiar dolnej podstawy s≥upa, przy czym p≥yta ta znajduje siÍ co najmniej na g≥Íbokoúci 110 cm. S≥up powinien posiadaÊ centr punktu z
funkcjπ reperu.
ß 53
O wykonaniu stabilizacji punktu zawiadamia siÍ w≥aúciciela lub w≥adajπcego danπ
nieruchomoúciπ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami.
ß 54
Przeglπdy i konserwacje punktÛw szczegÛ≥owych osnÛw geodezyjnych
przeprowadza siÍ w miarÍ potrzeb wystÍpujπcych przy wykonywaniu prac geodezyjnych.
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Rozdzia≥ VII
POMIAR
ß 55
1. Do pomiaru naleøy uøywaÊ instrumentÛw geodezyjnych w jak najwiÍkszym stopniu posiadajπcych moøliwoúci automatycznego zapisu i kontroli wynikÛw
obserwacji.
2. Dla instrumentÛw geodezyjnych prowadzi siÍ dokumentacjÍ (metrykÍ), w ktÛrej
zapisuje siÍ przeprowadzone badania kontrolne (podstawowe, okresowe,
doraüne), odpowiednie dla danych przyrzπdÛw pomiarowych.
3. KoniecznoúÊ przeprowadzania badaÒ kontrolnych dotyczy tych instrumentÛw i
przymiarÛw geodezyjnych, ktÛrych uøycie moøe wprowadzaÊ b≥Ídy systematyczne do obserwacji i opracowania wynikÛw pomiarÛw d≥ugoúci i wysokoúci.
Pomiar sieci technikπ GPS
ß 56
Do pomiaru sieci technikπ GPS uøywa siÍ:
1) odbiornikÛw GPS, jedno- lub dwuczÍstotliwoúciowych, posiadajπcych certyfikat
zgodnoúci, krajowy lub zagraniczny, uznawany w trybie obowiπzujπcych
przepisÛw,
2) anten o okreúlonej wysokoúci úrodka fazowego anteny, przy zaleceniu uøywania
anten tego samego typu w sesjach obserwacyjnych.
ß 57
W pomiarach osnowy szczegÛ≥owej obserwacje wykonuje siÍ pomiÍdzy
najbliøszymi punktami sieci.
ß 58
Okres czasu obserwacji powinien zapewniaÊ otrzymanie rozwiπzania ca≥kowitej
liczby zaobserwowanych cykli fazowych i b≥Ídu úredniego obliczenia wektora w
danej sesji obserwacyjnej nie przekraczajπcego wielkoúci 10 mm.
ß 59
Antena nad punktem powinna byÊ ustawiona z dok≥adnoúciπ:
1) dla punktÛw II klasy: w p≥aszczyünie poziomej 2 mm i w wysokoúci 2 mm,
2) dla punktÛw III klasy: w p≥aszczyünie poziomej 5 mm i w wysokoúci 5 mm.
Pomiar sieci poziomej
ß 60
Prace obserwacyjne powinny byÊ wykonane w odniesieniu do zasadniczego centra
punktu, ktÛrym, dla dawnych punktÛw I i II klasy zastabilizowanych dwupoziomowo,
jest centr oznaczony na znaku podziemnym.
ß 61
W pomiarze sieci poziomej naleøy uøywaÊ instrumentÛw i metod pomiaru, gwarantu22

jπcych uzyskanie úrednich b≥ÍdÛw pomiaru kπtÛw i d≥ugoúci bokÛw, zapewniajπcych
otrzymanie kryteriÛw dok≥adnoúci po≥oøenia punktu po wyrÛwnaniu.
ß 62
Przy mimoúrodowych pomiarach kπtÛw i d≥ugoúci bokÛw elementy mimoúrodu
powinny byÊ pomierzone z dok≥adnoúciπ zapewniajπcπ redukcjÍ ze wzglÍdu na
mimoúrÛd z b≥Ídem úrednim nie wiÍkszym od 0,3 wartoúci úredniego pomiaru kπta
lub d≥ugoúci.
ß 63
Dla punktÛw niedostÍpnych do bezpoúredniego pomiaru (wieøe koúcielne, maszty
itd.) obserwacje dla wyznaczenia punktu przeniesienia wspÛ≥rzÍdnych powinny byÊ
wykonane z dok≥adnoúciπ zapewniajπcπ uzyskanie úredniego b≥Ídu nie wiÍkszego
od 0,03 m w stosunku do punktu macierzystego.
ß 64
Wyznaczenie punktu kierunkowego naleøy wykonaÊ wed≥ug nastÍpujπcych zasad:
1) przy wyznaczaniu punktu kierunkowego, nie bÍdπcego punktem I lub II klasy,
powinny byÊ spe≥nione nastÍpujπce warunki:
a) obserwacje naleøy wykonywaÊ ze stanowiska centrycznego,
b) b≥πd úredni pomiaru kπta kierunkowego, niezaleønie od metody wyznaczenia, nie powinien byÊ wiÍkszy od 5" (15cc),
2) kπty kierunkowe na punkty kierunkowe, bÍdπce punktami I i II klasy, naleøy
obliczaÊ ze wspÛ≥rzÍdnych,
3) odleg≥oúci do punktÛw kierunkowych, bÍdπcych punktami osnowy poziomej,
naleøy obliczaÊ ze wspÛ≥rzÍdnych. Odleg≥oúci do innych punktÛw powinny byÊ
okreúlane z b≥Ídem úrednim nie wiÍkszym od 1m, a w przypadku odleg≥oúci
wiÍkszej od 1 km - z mapy topograficznej z dok≥adnoúciπ 10 m.
ß 65
Obserwacje nawiπzania punktu bliskiego powinny byÊ wykonane z dok≥adnoúciπ
zapewniajπcπ wyznaczenie jego wspÛ≥rzÍdnych z b≥Ídem úrednim nie wiÍkszym od:
1) dla punktu odleg≥ego do 50 m
0,01 m,
2) dla punktu odleg≥ego od 50 do 300 m
0,02 m,
w stosunku do punktu nawiπzania.
W wyniku tego pomiaru punkt bliski staje siÍ ekscentrem punktu macierzystego.
ß 66
1. WysokoúÊ punktu powinna byÊ wyznaczona z b≥Ídem úrednim nie wiÍkszym od
0,10 m.
2. Punkty po≥oøone w odleg≥oúci mniejszej niø 300 m od punktu osnowy wysokoúciowej powinny mieÊ wyznaczone wysokoúci metodami osnowy wysokoúciowej
IV klasy.
3. Dla punktÛw stabilizowanych dwupoziomowo powinna byÊ okreúlona wysokoúÊ
znaku naziemnego i podziemnego.
ß 67
Dokumentacja powsta≥a w wyniku prac polowych powinna byÊ wykonana na komputerowych noúnikach informacji lub w formie tradycyjnej, i powinna zawieraÊ:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

zapisy obserwacji,
zestawienia zredukowanych wynikÛw obserwacji,
opisy (szkice) topograficzne po≥oøenia punktÛw,
kontrolne obliczenia wynikÛw obserwacji,
sprawozdanie techniczne,
protoko≥y przekazania znakÛw pod ochronÍ.
Pomiar sieci wysokoúciowej

ß 68
SprzÍt s≥uøπcy do pomiaru osnowy wysokoúciowej III i IV klasy powinien sk≥adaÊ
siÍ z:
1) niwelatora technicznego, samopoziomujπcego (cyfrowego, ew. klasycznego), o
powiÍkszeniu lunety ³24x, b≥Ídzie úrednim poziomowania osi celowej (przy
uøyciu kompensatora) £0,8",
2) statywu odpowiadajπcego danemu typowi niwelatora,
3) dwÛch ≥at trzymetrowych, niesk≥adanych, o podziale kodowym lub dwÛch
podzia≥ach centymetrowych o dopuszczalnym b≥Ídzie poszczegÛlnych dzia≥ek
≥aty nie wiÍkszym niø 0,2 mm dla niwelacji III klasy i 0,3 mm dla niwelacji
IV klasy,
4) øabek jednotrzpieniowych o wadze ok. 5 kg.
ß 69
Przed rozpoczÍciem pomiarÛw sprzÍt naleøy sprawdziÊ i zrektyfikowaÊ. Powinien
on byÊ teø sprawdzany i rektyfikowany okresowo w czasie prac polowych. £aty
niwelacyjne powinny mieÊ wyznaczone poprawki do d≥ugoúci úredniego metra, w
oparciu o porÛwnanie z jednometrowym metalowym kontrolnym przymiarem liniowym. Poprawka ≥aty powinna byÊ wyznaczona z b≥Ídem úrednim £0,15 mm/m dla
≥aty do niwelacji III klasy i £0,20 mm/m dla ≥aty do niwelacji IV klasy. £aty powinny
teø mieÊ wyznaczony b≥πd miejsca zera.
ß 70
W niwelacji geometrycznej stosuje siÍ nastÍpujπce zasady:
1) kaødy odcinek mierzony jest dwukrotnie w kierunku g≥Ûwnym i powrotnym,
2) liczba stanowisk na odcinku powinna byÊ parzysta, aby na obu punktach koÒcowych stawiana by≥a ta sama ≥ata. Pomiar odcinka w dwÛch kierunkach
powinien siÍ zaczynaÊ od obserwacji na innπ ≥atÍ,
3) d≥ugoúÊ celowej na stanowisku nie powinna przekraczaÊ 50 m. W szczegÛlnych
warunkach terenowych (np. przejúcia przez rzekÍ) lub w szczegÛlnie dobrych
warunkach obserwacyjnych i przy powiÍkszeniu lunety niwelatora ³ 30x maksymalna d≥ugoúÊ celowej moøe wynosiÊ 75 m,
4) rÛønica d≥ugoúci celowych na danym stanowisku nie moøe byÊ wiÍksza niø
0,8 m,
5) linia celowa powinna przebiegaÊ minimum na wysokoúci 1m nad powierzchniπ
terenu, a w terenie falistym - minimum 0,6 m.
Przedstawione wymagania sπ obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wykonuje siÍ
pomiary w ograniczonym zakresie, nie pozwalajπcym na okreúlenie dok≥adnoúci
pomiaru na podstawie analizy statystycznej.

24

ß 71
RÛønica miÍdzy dwoma wyznaczeniami przewyøszenia na stanowisku nie powinna
byÊ wiÍksza niø 2 mm dla III klasy i 3 mm dla IV klasy.
ß 72
RÛønica wynikÛw dwukrotnego pomiaru (r) odcinka niwelacyjnego (d≥ugoúÊ odcinka R w km), obliczona z pomiarÛw w kierunku g≥Ûwnym i powrotnym, nie powinna
byÊ wiÍksza niø:
Klasa

III

IV

r

6 R mm

12 R mm

ß 73
Odchy≥ka zamkniÍcia poligonu (f) o d≥ugoúci obwodnicy poligonu F (w km), wyznaczona z wartoúci pomierzonych, nie powinna byÊ wiÍksza niø:
Klasa

III

IV

f

6 F mm

12 F mm

ß 74
Odchy≥ka nawiπzania (f1) linii (ciπgu o d≥ugoúci L w km) do punktÛw wyøszych klas
nie powinna byÊ wiÍksza niø:
Klasa

III

IV

f1

4 L mm

10 L mm

ß 75
Przed wyrÛwnaniem sieci linii (ciπgÛw) danej klasy naleøy wykonaÊ obliczenia
wstÍpne, na ktÛre sk≥adajπ siÍ:
1) sprawdzenie obliczeÒ polowych,
2) obliczenie przewyøszeÒ odcinkÛw i linii,
3) ewentualne wprowadzenie poprawek ≥at.
ß 76
Dok≥adnoúÊ zapisu wartoúci przewyøszeÒ, poprawek i b≥ÍdÛw úrednich pomiaru
niwelacji powinna wynosiÊ 0,1 mm.
ß 77
Poúrednie wymagania dok≥adnoúciowe (rÛønica wynikÛw dwukrotnego pomiaru
odcinka niwelacyjnego, odchy≥ka zamkniÍcia poligonu, odchy≥ka nawiπzania linii)
obowiπzujπ w sytuacji, gdy ograniczony zakres prac nie pozwala na ocenÍ
dok≥adnoúci wynikÛw (dotyczy np. zwiπzaÒ wysokoúciowych).
ß 78
Znaki naziemne i podziemne osnowy wysokoúciowej powinny mieÊ wyznaczone
po≥oøenie poziome z dok≥adnoúciπ sytuacyjnej osnowy pomiarowej. W wyjπtkowych
przypadkach dopuszcza siÍ okreúlenie tego po≥oøenia na podstawie mapy 1:10 000
lub pomiaru odbiornikiem nawigacyjnym GPS.
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Rozdzia≥ VIII
WYR”WNANIE SIECI
ß 79
1. WyrÛwnanie sieci, zak≥adanej bez uøycia GPS, wykonuje siÍ na p≥aszczyünie odwzorowania, w obowiπzujπcym paÒstwowym systemie odniesieÒ przestrzennych.
2. WyrÛwnanie wykonuje siÍ úciúle, metodπ poúredniczπcπ. Do obserwacji, zredukowanych ze wzglÍdu na mimoúrody oraz ze wzglÍdu na niepoziomy przebieg celowych, naleøy przed wyrÛwnaniem wprowadziÊ poprawki ze wzglÍdu na
poziom odniesienia oraz redukcje na p≥aszczyznÍ odwzorowania.
3. Przy jednoczesnym wyrÛwnaniu zbioru obserwacji niejednakowo dok≥adnych
naleøy stosowaÊ odpowiadajπce im wagi, ktÛre ustala siÍ jako wielkoúci odwrotnie proporcjonalne do kwadratÛw b≥ÍdÛw úrednich tych obserwacji.
4. Przy wyrÛwnaniu sieci zak≥adanej bez uøycia GPS, naleøy obliczaÊ charakterystykÍ dok≥adnoúci w postaci b≥ÍdÛw po≥oøenia kaødego punktu (mp).
ß 80
Punkty osnowy poziomej III klasy, przewidziane do adaptacji i posiadajπce
wspÛ≥rzÍdne w innym uk≥adzie niø przyjÍty dla danego opracowania, powinny byÊ
ponownie wyrÛwnane. W przypadkach uzasadnionych wzglÍdami technicznymi i
ekonomicznymi dopuszcza siÍ wykonywanie transformacji wspÛ≥rzÍdnych.
ß 81
WyrÛwnanie sieci zak≥adanej przy uøyciu GPS wykonuje siÍ przy nastÍpujπcych
za≥oøeniach:
1) wspÛ≥rzÍdne punktÛw sieci, zak≥adanej przy uøyciu GPS, wyznacza siÍ w procesie wyrÛwnania obserwacji w uk≥adzie przestrzennym,
2) do wyrÛwnania przyjmuje siÍ tylko niezaleøne wektory GPS,
3) do wyrÛwnania obserwacji GPS dopuszcza siÍ jedynie oprogramowanie, ktÛre
spe≥nia nastÍpujπce warunki:
a) posiada moøliwoúÊ obliczania trÛjwymiarowych przyrostÛw kartezjaÒskich DX,
DY, DZ wektora z ich b≥Ídami úrednimi i macierzπ wag (tak okreúlony wektor
jest podstawowym elementem obserwacji podlegajπcych archiwizacji),
b) wykonuje wyrÛwnanie przestrzenne w uk≥adzie geocentrycznym na elipsoidzie odniesienia,
c) posiada moøliwoúÊ wyrÛwnywania wysokoúci elipsoidalnej h dla punktÛw
nawiπzania (na ktÛrych przyjÍto B,L jako sta≥e) i przyjmowania sta≥oúci
wysokoúci h na punktach wyrÛwnywanych (gdzie z kolei wspÛ≥rzÍdne B,L
podlegajπ wyrÛwnaniu),
d) uwzglÍdnia b≥Ídy centrowania i pomiaru wysokoúci,
e) podaje b≥Ídy úrednie wspÛ≥rzÍdnych po wyrÛwnaniu,
f) wyprowadza informacje o poprawnoúci procesu wyrÛwnania.
ß 82
Punkty osnowy poziomej II klasy, zak≥adanej przy uøyciu GPS, wyrÛwnuje siÍ przy
za≥oøeniu bezb≥Ídnoúci punktÛw nawiπzania, ktÛrymi sπ punkty I klasy osnowy
poziomej i punkty osnowy wysokoúciowej o klasach wyøszych od projektowanej.
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ß 83
Punkty osnowy poziomej III klasy, zak≥adanej przy uøyciu GPS, wyrÛwnuje siÍ przy
za≥oøeniu bezb≥Ídnoúci wspÛ≥rzÍdnych punktÛw nawiπzania, czyli punktÛw I klasy
i punktÛw klasy IIS, i bezb≥Ídnoúci wysokoúci punktÛw osnowy wysokoúciowej
o klasach wyøszych od projektowanej.
ß 84
Zaleca siÍ wykonanie kontroli wstÍpnej obserwacji poprzez wyrÛwnanie swobodne
sieci geodezyjnej, tzn. wyrÛwnanie z przyjÍciem jednego punktu jako punktu
sta≥ego. Wyniki tego wyrÛwnania nie podlegajπ dalszemu opracowaniu, a s≥uøπ
wykryciu ewentualnych b≥ÍdÛw innych niø przypadkowe.
ß 85
1. Wysokoúci elipsoidalne h punktÛw nawiπzania, w wyrÛwnaniu sieci zak≥adanej
przy uøyciu GPS, oblicza siÍ z zaleønoúci:
h = H+N
gdzie: H - wysokoúÊ punktu,
N - wielkoúÊ odstÍpu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy odniesienia
obliczona z modelu geoidy.
2. Wysokoúci punktÛw wyrÛwnanych wyznacza siÍ z rÛønic miÍdzy wysokoúciami
elipsoidalnymi i odstÍpami N, zgodnie z zaleønoúciπ:
H = hñN
gdzie: h - wysokoúÊ elipsoidalna z wyrÛwnania sieci.
3. Obliczenia naleøy wykonywaÊ w ramach jednego, obowiπzujπcego modelu
geoidy, tzn. nie naleøy ≥πczyÊ obliczeÒ wykonanych przy uøyciu innego modelu
geoidy, np. wczeúniej obowiπzujπcego.
4. Wysokoúci elipsoidalne majπ jedynie znaczenie pomocnicze i nie podlegajπ dalszemu opracowaniu, tzn. nie sπ archiwizowane do dalszego wykorzystania.
ß 86
1. Osnowa wysokoúciowa III i IV klasy powinna byÊ wyrÛwnana metodπ najmniejszych kwadratÛw.
2. Wagi (p) wynikÛw pomiaru poszczegÛlnych linii powinny byÊ odwrotnie proporcjonalne do kwadratu b≥Ídu úredniego ich pomiaru lub - przy podobnych wartoúciach b≥Ídu úredniego 1 km linii - odwrotnie proporcjonalne do ich d≥ugoúci.
3. Ostateczne wysokoúci punktÛw podaje siÍ z precyzjπ 1 mm dla osnowy III klasy
i 1 cm dla osnowy IV klasy.
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Rozdzia≥ IX
PRZELICZENIA WSP”£RZ DNYCH POMI DZY UK£ADEM
Ñ2000î I UK£ADEM Ñ1965î LUB UK£ADEM LOKALNYM
ß 87
1. Przeliczenia wspÛ≥rzÍdnych punktÛw osnÛw szczegÛ≥owych, pomiÍdzy uk≥adem
wspÛ≥rzÍdnych Ñ2000î i uk≥adem wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î (lub lokalnym uk≥adem
wspÛ≥rzÍdnych), wykonuje siÍ wed≥ug úciúle ustalonych procedur obliczeniowych i okreúlonej sekwencji przeliczeÒ.
1) Z uk≥adu Ñ2000î na Ñ1965î (lub uk≥ad lokalny):
®] (B,L)GRS-80 [2®
®] (B,L)Krasowski [3®
®] (x,y)quasi-stereo,G-K [4®
®]
(x,y)2000 [1®
(x,y)1965 lub lok.
gdzie:
[1®] przeliczenie przy uøyciu formu≥ matematycznych odwzorowania
Gaussa-Kr¸gera,
[2®] przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L w uk≥adzie odniesienia
EUREF-89 na elipsoidzie GRS 80 na wspÛ≥rzÍdne geodezyjne B,L w
uk≥adzie odniesienia Ñ1942î na elipsoidzie Krasowskiego,
[3®] przeliczenie przy uøyciu formu≥ matematycznych odwzorowania quasi-stereograficznego Ñ1965î dla stref: I, II, III, IV lub Gaussa-Kr¸gera dla
strefy V, lub odwzorowania lokalnego uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych,
[4®] transformacja przez podobieÒstwo z usuniÍciem odchy≥ek na punktach
≥πcznych metodπ Hausbrandta.
2) Z uk≥adu Ñ1965î (lub uk≥adu lokalnego) na Ñ2000î:
®] (B,L)Krasowski [2®
®] (B,L)GRS-80 [3®
®] (x,y)G-K [4®
®] (x,y)2000
(x,y)1965 lub lok. [1®
gdzie:
[1®] przeliczenie przy uøyciu formu≥ matematycznych odwzorowania quasi-stereograficznego Ñ1965î dla stref: I, II, III, IV lub Gaussa-Kr¸gera dla
strefy V, lub odwzorowania lokalnego uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych,
[2®] przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L w uk≥adzie odniesienia
Ñ1942î na elipsoidzie Krasowskiego na wspÛ≥rzÍdne geodezyjne B,L w
uk≥adzie odniesienia EUREF-89 na elipsoidzie GRS 80,
[3®] przeliczenie przy uøyciu formu≥ matematycznych odwzorowania
Gaussa- Kr¸gera,
[4®] transformacja przez podobieÒstwo z usuniÍciem odchy≥ek na punktach
≥πcznych metodπ Hausbrandta.
2. TransformacjÍ przez podobieÒstwo, okreúlonπ jako etap [4®] ust. 1 pkt 1 i 2,
wykonuje siÍ do istniejπcych punktÛw osnowy wyøszych klas; ten etap obliczeÒ
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jest obowiπzkowy w przeliczeniach pomiÍdzy uk≥adami Ñ2000î i Ñ1965î i nie
moøe byÊ zastÍpowany innymi przeliczeniami.
3. Przeliczenia w etapie [2®] wykonuje siÍ przez transformacjÍ uk≥adÛw
odniesienia, ktÛra moøe byÊ wykonana zarÛwno poprzez geocentryczne
wspÛ≥rzÍdne kartezjaÒskie1, jak i wspÛ≥rzÍdne elipsoidalne.
4. Przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L na elipsoidzie GRS 80 (elipsoida
paÒstwowego systemu odniesieÒ przestrzennych), na wspÛ≥rzÍdne geodezyjne
B,L na elipsoidzie Krasowskiego (elipsoida dawnego, paÒstwowego uk≥adu
wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î) wykonuje siÍ przy uøyciu nastÍpujπcych parametrÛw
przesuniÍcia geocentrycznych uk≥adÛw wspÛ≥rzÍdnych:
DX ("GRS80"®"Krasowski")= -23,74 m,
DY ("GRS80"®"Krasowski")= +123,83 m,
DZ ("GRS80"®"Krasowski")= +81,81 m,
(przy zerowych kπtach obrotu osi wspÛ≥rzÍdnych i niezmiennoúci skali):
1) Przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych (B,L)"GRS80" ® (B,L)"Krasowski":
DB"= {-DX sinB cosL - DY sinB sinL +DZ cosB +Da (RN e2 sinB cosB) / a +Df
[ RM (a/b) + RN (b/a)] sinB cosB }ï [(RM + h) sin1"]-1
DL"= [-DX sinL +DY cosL]ï [(RN +h) cosB sin1"]-1
gdzie:
BKrasowski = B + DB",
LKrasowski = L + DL"
B,L - wspÛ≥rzÍdne geodezyjne na GRS80,
h - wysokoúÊ elipsoidalna od GRS80 (h=H+34m),
a = 6378137 m,
b = 6356752,3141 m,
b/a = 1 - f
f = 1/298,257222101 = 0,003352810687
Da = 108 m
Df = - 4,80812ï10-7
1 Opisywana procedura przeliczania wspÛ≥rzÍdnych B,L(GRS80) ® B,L (Krasowski) i odwrotnie moøe
byÊ wykonana poprzez geocentryczne wspÛ≥rzÍdne kartezjaÒskie, tzn. stosuje siÍ wÛwczas transformacjÍ trÛjwymiarowπ przez podobieÒstwo, przy uøyciu nastÍpujπcych parametrÛw, np.
dla przeliczenia z EUREF-89 na Ñ1942î:
TX = -33,4297
TY = +146,5746
TZ = +76,2865
m = 0,84077 . 10-6
RX = -1,7388854 . 10-6 [rad] = -0,35867î
RY = -0,2561460 . 10-6 [rad] = -0,05283î
RZ =+ 4,0896031. 10-6 [rad] = 0,84354î
gdzie: TX , TY , TZ - sk≥adowe przesuniÍcia wzajemnego úrodkÛw uk≥adÛw,
RX , RY , RZ - kπty obrotÛw osi jednego uk≥adu wzglÍdem drugiego oraz m ñ parametr zmiany skali.
Formu≥y przeliczenia majπ postaÊ:
Xn = TX + (1+m) . Xi + RZ . Yi ñ RY . Zi
Yn = TY - RZ . Xi + (1+m). Yi + RX . Zi
Zn = TZ + RY . Xi - RX . Yi + (1+m). Zi
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e2 = 2f - f2 = 0,006694380036
RN = a / (1 - e2 sin2B)1/2
RM = a (1-e2) / (1 - e2 sin2B)3/2
2) Przeliczenie wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych (B,L)"Krasowski" ® (B,L)"GRS80":
DB"= {-DX sinB cosL - DY sinB sinL +DZ cosB +Da (RN e2sinB cosB) / a +Df
[ RM (a/b) + RN (b/a)] sinB cosB }ï [(RM + h) sin1"]-1
DL = [-DX sinL +DY cosL]ï [(RN +h) cosB sin1"]-1
gdzie:
BGRS80 = B + DB",
LGRS80 = L + DL"
B,L - wspÛ≥rzÍdne geodezyjne na elipsoidzie Krasowskiego,
h - wysokoúÊ elipsoidalna od elipsoidy Krasowskiego (h=H+2m),
a = 6378245 m,
b = 6356863,0188 m,
b/a = 1 - f
f = 1/298,3 = 0,003352329865
Da = -108 m
Df = + 4,80812ï10-7
e2 = 2f - f2 = 0,006693421615
RN = a / (1 - e2 sin2B)1/2
RM = a (1-e2) / (1 - e2 sin2B)3/2
5. Przeliczenia wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L do uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych prostokπtnych x,y (i przeliczenia odwrotne), wykonywane przy zastosowaniu formu≥
odwzorowaÒ kartograficznych przyjÍtych dla tych uk≥adÛw, wykonuje siÍ z
dok≥adnoúciπ numerycznπ nie gorszπ od 1mm.
ß 88
Przeliczenia wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L na elipsoidzie Krasowskiego do
uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î dla stref: I, II, III i IV (i zadanie odwrotne) wykonuje
siÍ przy zastosowaniu odwzorowania quasi-stereograficznego o nastÍpujπcych
parametrach:
Nazwa uk≥adu

Ñ1965î
strefa I

Ñ1965î
strefa II

Ñ1965î
strefa III

Ñ1965î
strefa IV

Punkt g≥Ûwny

B=50o37í30"
L=21o05í00î

B=53o00í07î
L=21o30í10î

B=53o35í00î
L=17o00í30î

B=51o40í15î
L=16o40í20î

0,9998

0,9998

0,9998

0,9998

Zmiana skali w
punkcie
g≥Ûwnym
WspÛ≥rzÍdne
p≥askie punktu
g≥Ûwnego
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Xo=5 467 000
Yo=4 637 000

Xo=5 806 000 Xo =5 999 000 Xo=5 627 000
Yo=4 603 000 Yo =3 501 000 Yo=3 703 000

ß 89
Przeliczenia wspÛ≥rzÍdnych geodezyjnych B,L na elipsoidzie Krasowskiego na
wspÛ≥rzÍdne p≥askie x,y w strefie V uk≥adu Ñ1965î wykonuje siÍ w odwzorowaniu
Gaussa-Kr¸gera o nastÍpujπcych parametrach:
1) po≥udnik osiowy Lo=18o57í30î,
2) zmiana skali w po≥udniku osiowym rÛwna 0,999983,
3) zmiana wspÛ≥rzÍdnych x liczonych od rÛwnika o wielkoúÊ - 4 700 000m,
4) wspÛ≥rzÍdne y w po≥udniku osiowym rÛwne wielkoúci +237 000m.
ß 90
Transformacja przez podobieÒstwo z rozrzuceniem odchy≥ek na punktach ≥πcznych
metodπ Hausbrandta dostosowuje sieÊ punktÛw, podlegajπcych przeliczeniu do
docelowego uk≥adu wspÛ≥rzÍdnych:
1) Dla przeliczeÒ punktÛw II klasy jako punkty ≥πczne przyjmuje siÍ wszystkie
punkty I klasy po≥oøone w rozszerzonym obszarze przeliczanej grupy punktÛw,
a do przeliczeÒ punktÛw III klasy ñ wszystkie punkty I i II klasy. Wykonanie takiej
transformacji ma na celu:
a) przy przeliczaniu na dawny, paÒstwowy uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î: dostosowanie sieci geodezyjnej do osnowy geodezyjnej wyrÛwnanej w uk≥adzie
Ñ42/58î, na podstawie ktÛrej utworzono uk≥ad wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î,
b) przy przeliczaniu punktÛw III klasy - wyznaczonych w dawnym, paÒstwowym
uk≥adzie wspÛ≥rzÍdnych Ñ1965î - do uk≥adu Ñ2000î: dostosowanie do osnowy
geodezyjnej I i II klasy wyrÛwnanej w obowiπzujπcym systemie odniesieÒ
przestrzennych.
2) B≥πd transformacji, obliczony z odchy≥ek na punktach ≥πcznych, ktÛry jest odpowiednikiem b≥Ídu po≥oøenia punktu:

mt =

VxVx + VyVy
n -2

gdzie: Vx ,Vy ñ odchy≥ki wspÛ≥rzÍdnych x,y dla punktÛw ≥πcznych,
n ñ liczba punktÛw ≥πcznych,
nie powinien przekraczaÊ 0,05m.
W wyjπtkowych przypadkach dopuszcza siÍ moøliwoúÊ niespe≥nienia tego kryterium, pod warunkiem wykazania, w drodze wyrÛwnania swobodnego, øe przyczyna leøy w niedok≥adnoúci osnowy w uk≥adzie Ñ1965î.
3) Odchy≥ki na punktach ≥πcznych nie mogπ przekraczaÊ potrÛjnej wartoúci b≥Ídu
transformacji i powinny byÊ usuniÍte metodπ Hausbrandta:
n

åV

xi

x =xt +

i =1

n

åp

i

i =1

n

×pi

åV

yi

y =y

× pi

i =1
t+
n

åp

i

i =1

gdzie: xt , yt - wspÛ≥rzÍdne z transformacji przez podobieÒstwo,
Vx , Vy - wielkoúci poprawek na punktach ≥πcznych,

pi =

(d)
i

2

c= const.,

d - odleg≥oúÊ punktu obliczanego do i-tego punktu ≥πcznego.
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ß 91
1. Przeliczenia wspÛ≥rzÍdnych punktÛw mapy zasadniczej (miÍdzy uk≥adami
Ñ1965î i Ñ2000î), dla punktÛw leøπcych na duøych obszarach (co najmniej kilku
powiatÛw), mogπ byÊ wykonywane poprzez transformacjÍ wielomianami, konforemnymi lub niekonforemnymi, wyøszych stopni.
2. Projekt techniczny transformacji i procedury obliczeniowe wymagajπ
zatwierdzenia przez G≥Ûwnego GeodetÍ Kraju.
3. Punktami ≥πcznymi w transformacjach wielomianami wyøszych stopni sπ wszystkie punkty klasy I na danym obszarze (bez punktÛw klasy IS).
4. B≥πd transformacji, obliczony z odchy≥ek na punktach ≥πcznych, ktÛry jest
odpowiednikiem b≥Ídu po≥oøenia punktu:

VxVx + VyVy
u
n -2
gdzie: Vx ,Vy ñ odchy≥ki wspÛ≥rzÍdnych x,y dla punktÛw ≥πcznych,
n ñ liczba punktÛw ≥πcznych,
u ñ liczba niewiadomych parametrÛw transformacji,
nie powinien przekraczaÊ 0,05m.
5. Odchy≥ki na punktach ≥πcznych nie mogπ przekraczaÊ potrÛjnej wartoúci b≥Ídu
transformacji i powinny byÊ usuniÍte metodπ Hausbrandta.
mt =
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Rozdzia≥ X
KONTROLA JAKOåCI
ß 92
Wykonawca prac geodezyjnych, o ktÛrych mowa w niniejszej instrukcji, jest
zobowiπzany do przeprowadzenia kontroli jakoúci, potwierdzonej protoko≥em jakoúci. G≥Ûwnym celem tej kontroli jest potwierdzenie spe≥nienia wymagaÒ technologicznych i dok≥adnoúciowych.
ß 93
OcenÍ jakoúci przeprowadza siÍ oddzielnie dla sieci poziomej i wysokoúciowej.
ß 94
MetodÍ oceny dok≥adnoúci naleøy opisaÊ w protokole jakoúci (test statystyczny,
wynik wyrÛwnania metodπ najmniejszych kwadratÛw, porÛwnanie z danymi geodezyjnymi o wyøszej dok≥adnoúci, powtÛrzenie pomiarÛw, estymacja). Kontrola
jakoúci powinna w szczegÛlnoúci weryfikowaÊ spÛjnoúÊ sieci geodezyjnej z danymi
geodezyjnymi nie wchodzπcymi do danej sieci.
ß 95
Kontrola jakoúci sk≥ada siÍ z trzech etapÛw:
1) sprawdzenia wykonanych obserwacji, dziennikÛw polowych, szkicÛw, wynikÛw
pomiarÛw i innej dokumentacji technicznej z obowiπzujπcymi wymaganiami
technicznymi i projektem technicznym,
2) wstÍpnej analizy jakoúciowej zbiorÛw obserwacyjnych, po usuniÍciu b≥ÍdÛw
grubych,
3) oceny poprawnoúci wynikÛw wyrÛwnania sieci oraz oceny spe≥nienia za≥oøeÒ
dok≥adnoúci w okreúlonej klasie sieci.
ß 96
Kontrola jakoúci obejmuje rÛwnieø sprawdzenie poprawnoúci osadzenia znakÛw
geodezyjnych w terenie i dokumentacji z tym zwiπzanej.
ß 97
Kontrola jakoúci przeprowadzona ze strony wykonawcy nie wyklucza wykonania
kontroli przez innπ stronÍ (zleceniodawcÍ, oúrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej itp.).
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Rozdzia≥ XI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ß 98
DokumentacjÍ technicznπ prac zwiπzanych z za≥oøeniem i modernizacjπ osnowy
geodezyjnej stanowi dokumentacja:
1) projektu technicznego,
2) utrwalenia znakÛw geodezyjnych,
3) pomiarÛw,
4) obliczeÒ,
5) formalnoprawna.
ß 99
Dane geodezyjne w dokumentacji koÒcowej osnowy poziomej III i IV klasy naleøy
zapisywaÊ z dok≥adnoúciπ:
1) wspÛ≥rzÍdne geograficzne geodezyjne (B,L) 0,0001",
2) wspÛ≥rzÍdne prostokπtne p≥askie (x,y)
0,01 m,
3) kπty i kierunki obserwowane 1cc (0,001g dla punktÛw III klasy),
4) odleg≥oúci do punktÛw kierunkowych:
a) pomierzone bezpoúrednio lub obliczone ze wspÛ≥rzÍdnych 1 m,
b) okreúlone z mapy topograficznej lub technikπ DGPS 10 m,
5) wysokoúci punktÛw:
a) dla punktÛw pomiarowej osnowy wysokoúciowej 0,01 m,
b) dla punktÛw pozosta≥ych 0,1 m.
ß 100
Ostateczne wysokoúci punktÛw w dokumentacji koÒcowej podaje siÍ z dok≥adnoúciπ 1 mm dla niwelacji III klasy i 1 cm dla niwelacji IV klasy.
ß 101
wyniku zakoÒczenia prac powinny byÊ sporzπdzone:
sprawozdanie techniczne,
szkic przedstawiajπcy strukturÍ sieci,
wykaz danych geodezyjnych zawierajπcy:
a) numery, klasy punktÛw i oznaczenia rodzaju znakÛw geodezyjnych,
b) wspÛ≥rzÍdne i wysokoúci,
c) oznaczenia punktÛw kierunkowych, kπty kierunkowe i odleg≥oúci do punktÛw
kierunkowych (dotyczy punktÛw II klasy),
d) opisy topograficzne punktÛw,
4) zestawienia zredukowanych, przyjÍtych do wyrÛwnania, obserwacji (w przypadku obserwacji przy uøyciu GPS, zestawienie niezaleønych wektorÛw po
przetworzeniu, ang.postprocessing),
5) plik danych geodezyjnych i uzupe≥niajπcych, dotyczπcy punktÛw II klasy, w formacie SWING, przygotowany do aktualizacji centralnego banku danych geodezyjnych.
W
1)
2)
3)
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ß 102
Sprawozdanie techniczne w formie syntetycznego opisu wykonywanych prac
powinno zawieraÊ, miÍdzy innymi, informacje dotyczπce:
1) metod pomiaru,
2) liczby i rodzaju uøytych instrumentÛw geodezyjnych,
3) wykonanych obserwacji, ze stwierdzeniem zgodnoúci z projektem,
4) wynikÛw wyrÛwnania i obliczeÒ dokumentujπcych prawid≥owoúÊ wykonanych
prac,
5) opisu przeliczeÒ (transformacji) punktÛw, jeøeli ten etap prac by≥ wykonywany,
6) oprogramowania komputerowego uøytego do obliczeÒ geodezyjnych,
7) kontroli jakoúci.
ß 103
DokumentacjÍ technicznπ rozdziela siÍ na grupy funkcjonalne, w tym:
1) do zasobu przejúciowego: wyniki wyrÛwnania swobodnego sieci (wydruk lub
zapis na noúnikach komputerowych), jeøeli takie wyrÛwnanie by≥o wykonywane,
2) do zasobu bazowego: polowe opisy topograficzne, szkic sieci z obserwacjami,
dzienniki obserwacyjne (lub zbiory wynikowe z opracowania wektorÛw GPS),
wykaz identyfikatorÛw punktÛw (z roboczπ numeracjπ punktÛw, jeøeli by≥a
stosowana), dokumentacja wyrÛwnania i przeliczenia punktÛw, protoko≥y
przekazania znakÛw pod ochronÍ,
3) do zasobu uøytkowego: wykazy zmian w opisach topograficznych punktÛw
istniejπcych, opisy topograficzne punktÛw nowych, wykazy zmian w danych
geodezyjnych punktÛw istniejπcych, dane geodezyjne punktÛw nowych.
ß 104
Dokumentacja techniczna osnÛw geodezyjnych powinna byÊ przekazywana
(przesy≥ana) na komputerowych noúnikach informacji, a w wyjπtkowych przypadkach w formie drukowanej (pisemnej).
ß 105
1. Przekazywanie danych geodezyjnych i opisÛw topograficznych nastÍpuje przy
uøyciu SWING.
2. Przekazywanie materia≥Ûw geodezyjnych i kartograficznych, stanowiπcych
zasÛb bazowy i uøytkowy oúrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
nastÍpuje po uzgodnieniu z oúrodkiem (odbiorcπ danych) sposobu komputerowego przekazania informacji.
ß 106
Do przekazywanych danych do≥πcza siÍ protokÛ≥ przekazania danych zawierajπcy,
miÍdzy innymi, klucz jawny podpisu cyfrowego (jawny skrÛt danych) do sprawdzania przez odbierajπcego autentycznoúci danych, zgodny ze standardem SWING.
ß 107
1. ProtokÛ≥ przekazania danych jest odrÍcznie podpisanym dokumentem. ProtokÛ≥
ten zawiera informacje dotyczπce:
1) wykonawcy - nadruk lub pieczπtka firmowa z adresem,
2) jednostki obszarowej - oznaczenie obiektu, god≥o arkusza mapy lub nazwÍ
wojewÛdztwa, miasta, powiatu, gminy,
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3) daty sporzπdzenia,
4) formy przekazania (przes≥ania) - dyskietki, taúmy komputerowe, CD-ROM,
transfer danych poprzez sieÊ itp.,
5) wykazu danych (zbiorÛw) przekazywanych z wszystkimi informacjami
niezbÍdnymi do ich wykorzystania (nazwy zbiorÛw, zastosowana metoda
kompresji danych, format danych, specyficzne informacje, dotyczπce opracowania danych technicznych, niezbÍdne do ich odczytania i przetwarzania)
- dane, bÍdπce elementami zasobu bazowego i uøytkowego, sπ podawane z
kluczem jawnym (mogπ byÊ stosowane grupy zbiorÛw dla jednego klucza).
2. Wykaz danych z kluczami podpisuje podpisem rÍcznym uprawniony wykonawca.
3. Odbiorca danych potwierdza na protokole przekazania zgodnoúÊ danych z ich
kluczami.
ß 108
Jeøeli przekazanie dokumentacji na komputerowych noúnikach dokumentacji odbywa siÍ bez uøycia klucza jawnego, to do takiej dokumentacji naleøy do≥πczyÊ jej
autoryzowane wydruki komputerowe.
ß 109
Po wykonaniu prac zwiπzanych z za≥oøeniem i modernizacjπ osnowy geodezyjnej,
tworzy siÍ zbiory wynikÛw pomiarÛw oraz przetworzonych danych geodezyjnych.
Zbiory te, zak≥adane i aktualizowane na komputerowych noúnikach informacji,
wprowadza siÍ do banku danych geodezyjnych.
ß 110
1. Przetworzone dane geodezyjne osnÛw podstawowych i osnowy szczegÛ≥owej II
klasy gromadzi siÍ w centralnym banku danych geodezyjnych.
2. Regionalne banki danych geodezyjnych gromadzπ dane geodezyjne osnÛw:
poziomej III klasy i wysokoúciowej III i IV klasy.
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