
TECHNIK  GEODETA 
 

W zawodzie technik geodeta uczniowie realizują następujące kwalifikacje: 

• BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i 
realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów; 

• BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i 
gospodarką nieruchomościami.   

 

Geodezja – cóż to takiego? Gdy zajrzymy do encyklopedii, 
dowiemy się, że to nauka zajmująca się ustalaniem wielkości 
i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej 
powierzchni. Przytoczona definicja może wydawać się 
niezrozumiała, trudna do przyswojenia, a nawet trochę 
tajemnicza. Jednak gdy zanalizujemy poszczególne słowa, to 
stwierdzimy, że jest to nauka o tworzeniu map. Jeszcze nie 
tak dawno mapa była produktem tylko dla ludzi wybranych, 
którzy posiedli wiedzę niezbędną do jej czytania, 
orientowania się według niej w terenie i wykorzystywania jej 
treści do kształtowania własnego otoczenia tzn. wytyczania 
szlaków, budowy dróg, zakładania miast itp. Dzisiaj mapy są 
wszędzie. Stały się produktem powszechnym, bez którego 
nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w obecnej 
rzeczywistości.  Któż z nas w szkole nie korzystał z atlasu, 
nie przeglądał Google Maps, nie korzystał w samochodzie 
czy na wycieczce z GPS? Takie przykłady  można mnożyć 
bez końca. Jak widać geodezja jest to ugruntowany zawód o 
wielkich tradycjach i osiągnięciach. Jest rozwiniętą dziedziną 
techniki z  ogromnym potencjałem rozwojowym. Obecnie 
następuje jej szybki  postęp związany z  nadzwyczajnym 
rozwojem technologii tworzenia nowoczesnej grafiki 
komputerowej, telekomunikacji, fotografii cyfrowej 
wykorzystującej bezzałogowe statki powietrzne, 
komputeryzacji przyrządów geodezyjnych itp. Geodezja 
poprzez tworzenie map i innych opracowań graficznych jest 
działem związanym nie tylko z projektowaniem, budową i  
eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, 
mostów, ale również z gospodarką nieruchomościami. 

Geodeta (zwany też geometrą, mierniczym)- któż to taki i 
czym się zajmuje? To specjalista w zakresie pomiarów oraz 
sporządzania map i planów geodezyjnych. Osoba 
wykonująca ten zawód współpracuje niemal z każdą 
dziedziną gospodarki, począwszy od firm zajmujących się 
budownictwem, wyspecjalizowanych firm geodezyjnych, 
wykonujących pomiary na rzecz gospodarki 
nieruchomościami, sporządzających wyrysy z map do ksiąg 
wieczystych i do celów prawnych. Geodeta znajdzie także 
zatrudnienie w firmach górniczych (także w  kopalniach) i 
poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców). Osoby z 
wykształceniem geodezyjnym są niezwykle cenione w 
strukturach obrony narodowej, jako żołnierze zawodowi we 
wszystkich formacjach wojsk. Geodeta może pracować także 
w  urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym 



szczeblu administracji samorządowej, poczynając od gminy, 
gdzie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta 
poprzez powiat, województwo, aż po centralne organy 
administracji państwowej. Pracownik ten nadzoruje  mapy 
terenów będących w jego jurysdykcji. 

Kariera geodety zaczyna się już w szkole średniej, kiedy 
świadomie wybieramy taki kierunek. Nauka polega na 
zdobywaniu wiedzy teoretycznej na temat geodezji, 
kartografii, a nawet elementów architektury. Jeśli chcesz 
zostać geodetą,  musisz się przygotować całościowo do tego 
zawodu. Nie wystarczy tylko wiedza teoretyczna, ważna jest 
również praktyka zawodowa. Organizujemy  ją w różnych 
formach: jako praktyki wyjazdowe, w zaprzyjaźnionych 
firmach geodezyjnych oraz na terenie naszej szkoły. To tutaj 
zdobywamy nie tylko wiedzę, ale także jako młodzi adepci 
zawieramy pierwsze znajomości i przyjaźnie. Uczymy się 
współpracować z kolegami z branży. Jest to niezmiernie 
ważne, ponieważ z biegiem czasu każdy z nas staje się 
coraz bardziej samodzielny i może prowadzić własną firmę, a współpraca i wzajemny szacunek są 
najwyżej cenionymi wartościami w środowisku geodetów. 

 

AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY 

• wycieczki edukacyjne do różnego typu przedsiębiorstw i firm zajmujących się geodezją, 
• zdobywanie dodatkowych umiejętności: m.in. kurs AutoCAD (dodatkowo odpłatny), 
• praktyki i staże w firmach, 
• udział w Dniach Otwartych uczelni wyższych: m.in. Akademii Górniczo – Hutniczej nasi 

geodeci mogli również wziąć udział w szkoleniu akademickim z zakresu skaningu laserowego 
oraz oprogramowania do przetwarzania chmur punktów, 

 

Co nas wyró żnia w TECHNIKUM:  

• Kadra pedagogiczna  - to  czynni zawodowo pracownicy firm zajmujących się geodezją; 
• Bogato wyposa żone pracownie specjalistyczne - podświetlane stoły kreślarskie, tablety 

graficzny, ploter, wizualizery, skaner wielkoformatowy, tachimetry elektroniczne i in.;  
• Wyjazdowe ćwiczenia geodezyjne w Beskidzie Żywieckim;  
• Współpraca z Politechnika Śląską; 
• Współpraca z instytucjami zewn ętrznymi i wykonywanie licznych projektów:  

m.in. projekt ogrodu sensorycznego, projekt przebudowy drzewostanu przy Domu Dziecka w 
Sarnowie, przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, dla którego mapę zasadniczą 
sporządzili geodeci z naszej szkoły, projekt przebudowy placu zabaw w Parku Miejskim, projekt 
uniwersalnej przestrzeni publicznej na Placu Lustigiera przed Starostwem Powiatowym w Będzinie. 


