
Opis niezbędnych funkcji programu QGIS, ułatwiających użycie systemu siatki binarnej PolBiG 

 

Po instalacji programu QGIS (można użyć wersji 3.14-PI  lub też nieco starszej i być może bardziej 

pewnej wersji 3.10-LTR (wersję 3.14-PI, której używam  można pobrać także tutaj) na pulpicie ukaże 

się folder zawierający linki do odpowiednich podprogramów. Nas interesuje jedynie „QGIS Desktop” 

z numerem wersji i ten link uruchamiamy. 

Powinno ukazać się dla nowego projektu okno programu wyglądające w sposób następujący: 

 

Po stronie lewej mamy dwa panele (Przeglądarka i Warstwy), u góry Menu programu a pod nim dwa 

paski użytecznych ikon umożliwiających skrótowe wybieranie opcji menu górnego. Na samym dole 

okna pasek określający powiększenie widzianych elementów (Skala), a także wyświetlający wartości 

położenia aktywnego kursora myszki na tle obszaru roboczego programu. Z prawej strony dolnego 

paska znajduje się przycisk EPSG:4326, który określa bieżący układ współrzędnych WGS 84. W tym 

właśnie układzie współrzędnych określa się położenie obiektów na zdefiniowanej przez społeczność 

międzynarodową elipsoidzie1 w stopniach długości i szerokości geograficznej. Ta elipsoida w 

najlepszy możliwy sposób przybliża matematycznie powierzchnię Ziemi, choć oczywiście nie oddaje 

bogactwa jej ukształtowania. System odniesienia WGS 84 nie jest jedynym systemem odniesienia, w 

Polsce używane są też inne. Są to układy współrzędnych prostokątnych: ETRS89/Poland CS92 (ID 

                                                           
1 Parametry elipsoidy są następujące: półoś duża a=6378137 m, półoś mała b=6356752,314 …  m. Położenie 
punktów geofizycznych w odniesieniu do powierzchni tej elipsoidy można zdefiniować precyzyjnie poprzez 
współrzędne geodezyjne B, L i h, gdzie h jest wysokością elipsoidalną położenia, liczoną jako różnica wysokości 
pomiędzy gruntem a elipsoidą (uwaga: powierzchnię morza można przybliżyć do powierzchni geoidy ziemskiej, 
która jest z definicji ekwipotencjalna, w każdym punkcie prostopadła do kierunku pionu. Elipsoida 
ustabilizowana i powiązana jest poprzez kształt powierzchni geoidy). Odległości w pionie pomiędzy 
powierzchnią elipsoidy i geoidy (undulacja geoidy) wahają się od -110 m do +84 m. 

https://polbig.botany.pl/Inne/QGIS-OSGeo4W-3.14.16-2-Setup-x86_64.exe


EPSG:2180) obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę a także strefowe Pulkovo 1942/58)/Poland zone 

I-IV (ID EPSG:2171-2174) czy też ETRS89/Poland CS2000 strefa 5 do 8. Wszystkie te układy 

współrzędnych są zdefiniowane w QGIS, pozwalają więc na wczytanie dostępnych dla nas danych  do 

obszaru roboczego programu. 

Poza zdefiniowanymi w QGIS układami odniesienia konieczne będzie wprowadzenie do systemu 

prostokątnego układu współrzędnych zgodnego ze zdefiniowaną już siatką PolBiG. Robimy to 

następująco: 

1. Przechodzimy do Menu górnego 

2. Wybieramy „Ustawienia” i dalej „Układy współrzędnych użytkownika…” 

3. Ukazuje się okno z pomocą którego korzystając z przycisku + możemy zdefiniować nasz nowy 

układ współrzędnych 

4. Określamy nazwę (np. Polbig-Elipse) i parametry: +proj=laea +lat_1=52 +lat_2=52 +lat_0=52 

+lon_0=19 +a=6371000 +b=6371000 +ellps=sphere +x_0=512000 +y_0=512000 

5. Możemy też wprowadzić równoważny numerycznie zapis skrócony wprowadzając wielkość R: 
+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=19 +R=6371000 +x_0=512000 +y_0=512000 

6. Warto też przeprowadzić przed zapisaniem (OK) test czy jest zgodność obu zapisów: 

 

W tym momencie możemy już przejść do prostych operacji na warstwach. Zacznijmy od rzeczy 

najprostszej, tj. wczytajmy warstwę wektorową w formacie SHP (Shapefile) granic polskich 

województw2. Przechodzimy do menu górnego, dalej „Warstwa”>”Dodaj warstwę”>”Dodaj warstwę 

wektorową”, lub też skrótowo: Ctrl+Shift+V. Otworzy się okno umożliwiające wczytanie warstwy, 

należy wpisać tylko lub wyszukać przyciskiem odpowiedniego pliku (Wojewodztwa.zip) i wcisnąć 

przycisk „Dodaj”. Na tle obszaru roboczego ukaże się następujący widok: 

                                                           
2 Pliki (Polska, Województwa, Powiaty …) można pobrać całkowicie legalnie ze strony Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii jako spakowane pliki ZIP: https://gis-support.pl/granice-administracyjne/ . Nie ma 
konieczności rozpakowywania tych plików. QGIS robi to automatycznie. 

https://gis-support.pl/granice-administracyjne/


 

Warto zauważyć, że przycisk w dolnej części okna z prawej zmienił swoją nazwę na EPSG:4258 

(ETRS89). To oznacza, że wczytany plik samoistnie zamienił w programie układ współrzędnych na  

geodezyjny układ definiowany dla centralnej Europy. Stąd też charakterystyczne odkształcenie Polski. 

Można teraz wczytać drugi plik określający same granice naszego kraju: 

 

Sytuacja nieco zaskakująca, ale łatwo zorientować się, że obie warstwy pozostały, można je włączać 

lub wyłączać korzystając z panelu Warstwy po lewej stronie. Szybkie podwójne kliknięcie w jedną z 



warstw (np. Państwo) uruchamia okno z właściwościami, które poprzez wybór „Styl” umożliwia 

ustalenie przezroczystości wypełnienia (zarazem też obrysu) a także zaznaczając „Proste 

wypełnienie” poza samym kolorem można też wybrać styl wypełnienia („brak pędzla” całkowicie 

likwiduje wypełnienie), także kolor, grubość i styl obrysu wypełnienia.  

Pozostaje nam teraz przejść z krzywoliniowego układu odniesienia do świeżo zdefiniowanego przez 

nas układu prostokątnego PolBiG. Jest to proste: klikamy w przycisk EPSG:4258, ukazuje się okno 

„Właściwości projektu | Układ współrzędnych”, w którym poprzez dostępne układy współrzędnych 

wybieramy ten świeżo przez nas zdefiniowany (należy przejść beleczką na sam dół do „Układów 

współrzędnych użytkownika” i po rozwinięciu zatwierdzić wybór – Zastosuj i OK przyciskami na dole 

nowego okna. Powinien z grubsza ukazać się taki widok: 

 

Widać wyraźnie, że kształt Polski jest naturalny, można więc teraz wygenerować w tym właśnie 

układzie odniesienia przykładową siatkę binarną złożoną z kwadratów o wielkości 64×64 km. QGIS 

posiada odpowiednie narzędzia w tym celu: 

1) Przechodzimy do menu górnego: „Wektor”>”Narzędzia badawcze”>”Utwórz siatkę” 

2) W powstałym oknie „Utwórz siatkę” wypełniamy zakładkę „Parametry”: 

a. Wybieramy prostokąt (poligon) 

b. Zasięg siatki to wartości od 0 do 1024 km. Wpisujemy: 0,1024000,0,1024000 

c. Odległość w pionie i poziomie to zgodnie z ustaleniami 64000 m 

d. Pozostawiamy Grid CRS jako nasz zdefiniowany układ PolBiG zaznaczając wczytanie pliku. 

3) Możemy teraz uruchomić generowanie siatki i poczekać na wynik 

4) Z lewej strony w panelu „Warstwy” ukaże się warstwa „Siatka”, którą można edytować w 

podobny sposób jak poprzednie. Warto, by „Proste wypełnienie” było ustawione w trybie braku 

pędzla. Siatka nie będzie zasłaniała innych elementów, ale jej kontury będą nadal widoczne. 

Tak wygenerowaną siatkę można oczywiście zapisać w aktualnym układzie odniesienia (PolBiG), 

najprościej w formacie SHP, ale też np. w układzie WGS 84, po to, by zapisać ją w układzie 

umożliwiającym wczytywanie do programu Google Earth, tj. Keyhole Markup Language (KML). W tym 



ostatnim przypadku musimy jednak zapisać siatkę w układzie WGS 84. Taki zapis dowolnej warstwy 

(także siatki) w odpowiednim formacie realizuje się wybierając prawym przyciskiem myszki 

odpowiednią warstwę i poprzez menu kontekstowe klikając w „Eksportuj”>„Zapisz warstwę jako … 

 

Procedura „produkcji” siatek w formacie KML opisana jest bardziej szczegółowo na stronie tego 

projektu w menu „Krótki opis siatki PolBiG”, choć dotyczy nieco wcześniejszej wersji QGIS. Nie 

będziemy jednak opisywać tutaj szczegółowo tej problematyki bo właśnie z pomocą przedstawionych 

tu narzędzi siatki będą generowały się i etykietowały w sposób całkowicie automatyczny. Dodatkowe 

narzędzia  

Osobną problematyką opisaną w dalszym etapie informacji o QGIS jest jego zastosowanie w  

generowaniu rycin do opracowań naukowych z wykorzystaniem danych Geoportalu i dostępnego 

tutaj oprogramowania serwerowego. Zostało to opisane w następnym tekście PDF pt.:  

Jak generować ryciny? OPIS  ( w ramach podmenu „Jak działa Program”). 
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