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Podstawa programowa kształcenia  
w zawodzie  

TECHNIK GEODETA 
 

 Podstawa programowa obejmuje podstawowe treści 

kształcenia, to jest nauczania i uczenia się, określa zakres i 

rodzaj umiejętności i sprawności, których opanowanie ma 

uczniom zapewnić szkoła, wymienia też wartości i postawy, 

których nabycie ma młodzież zawdzięczać szkole i całemu 

procesowi edukacyjnemu.  

 

[ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  

7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184)] 



W załączniku do wymienionego rozporządzenia podano charakterystyki 
podstawy programowej, która została określona w trzech częściach: 
 
1) w części I określono ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz 

podano w tabeli wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami 
i efektami kształcenia; 
 

2) w części II określono: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 
zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach; 
 

3) w części III dokonano opisu kształcenia w poszczególnych zawodach 
zawierającego: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją 
zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia 
w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz 
możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach 
obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 



Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK GEODETA 
 

 W zawodzie TECHNIK GEODETA wyodrębniono 3 kwalifikacje, a w 
kwalifikacjach ustalono jednostki efektów kształcenia (JEK), czyli pewne rozdziały 
wiedzy geodezyjnej, które z kolei zawierają szczegółowe, ogólnie zdefiniowane, treści 
efektów kształcenia. 

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

JEK1 . Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
JEK2. Opracowywanie wyników pomiarów, map i profili terenu 

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 
JEK1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych  (???) 
JEK2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
JEK3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i 
urządzeń technicznych 

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i 
gospodarką nieruchomościami 

JEK1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości 
JEK2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami 



EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH 
ZAWODÓW 

 

w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono 
kodem składającym się z trzech wielkich liter:  
 
• BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,  
• PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej,  
• JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo,  
• KPS - kompetencje personalne i społeczne,  
• OMZ - organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla 

zawodów nauczanych na poziomie technika).  



LICZBA GODZIN WSPÓLNYCH DLA ZAWODÓW I WYODRĘBNIONYCH 
KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA WYNOSI: 

 
Kwalifikacje Liczba godzin 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz 

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 

budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w 

zawodzie lub grupie zawodów 

280 

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 

500 

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 320 

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z 

katastrem i gospodarką nieruchomościami 

250 

   Łącznie godzin 1350. 
 

Obowiązująca dotychczas podstawa programowa przewidywała minimalną ilość 
1600 godzin  

dla przedmiotów bezpośrednio związanych z geodezją. 



Połowa z tych godzin przeznaczona jest na zajęcia teoretyczne, druga część 
na zajęcia praktyczne. 
Dodatkowo zajęcia zawodowe we wszystkich szkołach średnich MUSZĄ się 
skończyć wraz z VII semestrem. Ostatni semestr 4 klasy jest przeznaczony 
TYLKO na przedmioty maturalne.  
Łączna tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych dla ucznia MUSI 
wynosić: 
W klasie I – 33 godziny 
W klasie II – 35 godzin 
W klasie III – 34 godziny 
W klasie IV – 31 godzin 
 
W klasie pierwszej MUSZĄ być kontynuowane przedmioty z gimnazjum, 
których program nauczania kończy się w pierwszej klasie (min. 9 godzin 
tygodniowo). 
 

Znaczne ograniczenie czasu nauczania zarówno przedmiotów 
zawodowych jak i matematyki, która przez 3 lata realizowana jest w 
minimalnym wymiarze godzin.  



Szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodzie Technik 
Geodeta przyjmują dowolne nazwy przedmiotów 
geodezyjnych i różną liczbę godzin danego przedmiotu w 
ramach każdej z kwalifikacji. 
 
Dotychczasowe programy i plany nauczania (do roku 2012) 
zatwierdzone były przez MEN i określały przedmioty oraz 
siatkę godzin obowiązującą wszystkie szkoły kształcące w 
danym zawodzie. 
 
Różnorodność nauczanych przedmiotów oraz zmienna liczba 
godzin powoduje trudności w przechodzeniu uczniów do 
innych szkół, oraz w praktyce niemożność zweryfikowania 
nauczonych na danym poziomie umiejętności. 



Każda z trzech kwalifikacji B.34, B.35 i B.36 kończy się dwoma 
egzaminami pisemnym (testem) i praktycznym (zadaniem do 
wykonania). Uczeń po zdanym egzaminie z każdej kwalifikacji 
otrzymuje świadectwo. Uzyskanie świadectwa z trzech kwalifikacji 
umożliwia otrzymanie dyplomu Technika Geodety. Łącznie uczeń 
zdaje 6 egzaminów zawodowych !!! 
 
Egzamin z  kwalifikacji B.34 uczeń zdaje po II klasie lub w połowie III 
klasy w zależności od szkolnego planu nauczania.  
Drugi egzamin z kwalifikacji B.35  po klasie III.  
Ostatnia kwalifikacja B.36 kończy się egzaminem w połowie klasy 
IV.  
 
Przedmioty, które kończą się po II czy III klasie nie są powtarzane w 
toku dalszej nauki w klasie IV dlatego zdobyta wiedza nie jest 
utrwalana i jest zapominana przez młodzież.  



Nauka pierwszej kwalifikacji B.34 kończy się w większości 
szkół po II klasie, a treści programowe z tej kwalifikacji czyli 
"geodezji ogólnej" np. teoria błędów wymagają znajomości 
tematów z matematyki rozszerzonej (pochodnych), które 
omawiane są w klasie IV (liczba godzin matematyki w 
klasach I-III – wynosi 3 godz/tyg, w klasie IV w II półroczu - 
8 godz/tyg. 
 
Stwierdzamy brak korelacji między przedmiotami 
geodezyjnymi i matematyką spowodowany zakończeniem 
zajęć z przedmiotów zawodowych w I semestrze klasy IV i 
przeznaczeniem ostatniego semestru VIII na przygotowanie 
do egzaminów maturalnych. 



PODSTAWA PROGRAMOWA I PROGRAM NAUCZANIA 
 

Obowiązującą obecnie podstawę programową (ostatnia nowelizacja 
rozporządzenia 10 lipca 2015 r.) należy zmienić eliminując z niej wszystkie 
trzy kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik geodeta, gdyż mają one 
zastosowanie tylko w tym (jednym) zawodzie oraz poprawić merytorycznie 
niektóre jednostki efektów kształcenia.  
• aby uzyskać tytuł technika geodety uczniowie muszą zdawać sześć 

egzaminów (w trzech kwalifikacjach test pisemny i test praktyczny). Jest to 
dla nich dość stresujące i niekoniecznie musi przynosić pozytywne 
rezultaty, na przykład z powodu niezdania jednej kwalifikacji. Uczeń ma 
wrażenie ciągłego zdawania egzaminu, średnio co pół roku zaczynając 
od drugiej klasy (nie wliczając egzaminów poprawkowych). Przy tylu 
kwalifikacjach coraz częściej jest to nauczanie przygotowujące do 
egzaminu, a nie właściwe kształcenie przygotowujące technika geodetę do 
pracy zawodowej;  

• Wszystkie egzaminy, zawierające zadania pomiarowe, są zdawane w sali 
lekcyjnej lub na sali gimnastycznej, czyli w warunkach, które nie oddają w 
żaden sposób warunków rzeczywistej pracy terenowej geodety, podczas 
gdy w założeniu egzamin miał być: „wysoko symulowaną próbą pracy” 



• Większość czasu pracy geodety odbywa się przy komputerze. Szczególnie: 
geodezyjne opracowywanie projektów (kwalifikacja B.35) oraz wykonywanie 
prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 
(kwalifikacja B.36). Centralna Komisja Edukacyjna nie dopuszcza jednak 
zadań z wykorzystaniem komputera argumentując to tym, że: „NIEKTÓRE 
szkoły geodezyjne nie mają komputerów” !!!  
 

• wielość egzaminów, wynikających z kwalifikacji, stwarza trudności 
organizacyjne w ich przeprowadzaniu i pozyskiwaniu egzaminatorów (w 
większości nauczycieli), którym nie opłaca się brać urlopu bezpłatnego na 
udział w egzaminie; 
 

• niektóre zadania egzaminacyjne w kwalifikacjach nie są sprawdzianem 
wiedzy z danej kwalifikacji, a zwykłym zadaniem matematycznym o 
skomplikowanej treści (np. kwalifikacja B.36 z czerwca 2014 r.); 
 

• obecny system egzaminacyjny z trzema kwalifikacjami jest zbędny. Mocno 
absorbuje prace szkoły, a uczniom nie daje ŻADNYCH uprawnień po zdaniu 
pierwszej czy drugiej kwalifikacji. Wystarczyłby jeden egzamin końcowy w 
technikum geodezyjnym; 



• brak przedmiotu z zakresu "fotogrametrii" pomimo ujętych w podstawie 
programowej umiejętności 

 
 {B.34 
 JEK 2 
 5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-
 wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym; 
 6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w 
 systemie analogowym oraz cyfrowym; 
 7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań 
 kartograficznych;} 

podyktowany jest brakiem możliwości nauczania tych zagadnień w 
warunkach szkół technicznych. 
Nowa podstawa programowa określa liczbę godzin przeznaczonych na 
daną kwalifikację a także konieczność prowadzenia po połowie zajęć w 
formie teoretycznej i praktycznej. Brak odpowiedniego wyposażenia szkół 
uniemożliwia praktyczne nauczanie tego przedmiotu. 



• Nauczanie praktycznych metod geodezji odbywa się w grupach 
ćwiczeniowych, które nie mogą być zbyt liczne osobowo, a obowiązujące 
przepisy w tym względzie nie są przyjazne zawodowi technik geodeta. 
Obecnie obowiązuje podział na grupy uczniów na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych w oddziałach liczących więcej niż 28 uczniów. 
Granica podziału powinna być obniżona do 20. uczniów w oddziale 
(klasie). Niemożliwe jest efektywne prowadzenie praktycznych zajęć 
ćwiczeniowych w zawodzie technik geodeta w grupach 27, 26, 25, a nawet 
20. uczniów. Grupy ćwiczeniowe z merytoryczną opieką jednego 
nauczyciela powinny wynosić od 10 do 12 uczniów. Wprowadzenie tej 
zasady będzie wymagać nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania. 

 
• Dobrze wykształceni nauczyciele, aby doskonalić poziom kształcenia 

technika geodety, powinni też uczestniczyć w zorganizowanych kursach 
szkoleniowych (ustawiczne szkolenie) z zakresu nowoczesnych technologii 
opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz nowelizowanych 
przepisów prawnych w geodezji i kartografii. Szczególnie dotyczy to 
nauczycieli geodetów, którzy nie prowadzą własnej praktycznej 
działalności zawodowej. 



KORELACJA TREŚCI NAUCZANIA MATEMATYKI 
 

Treść programu nauczania przedmiotów zawodowych musi być 
skorelowana z treścią programu nauczania matematyki w szkołach 
geodezyjnych. Już w pierwszej klasie technikum powinny być przerobione 
działy matematyki, jak: algebra, geometria, trygonometria, bo ich 
znajomość jest niezbędna w obliczeniach geodezyjnych, które są wykładane 
w pierwszej klasie.  
 
Jest to bardzo ważny problem, bo kandydaci i przyjęci uczniowie do szkół 
geodezyjnych mają bardzo niski poziom wiedzy matematycznej. 
Odpowiedni poziom podstawowej wiedzy matematycznej powiązanej z 
wiedzą geodezyjną przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności 
zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym 
zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku 
pracy. 



 A oto przykładowe komentarze wybrane z ankiety: 
• Brak korelacji między treścią podstawy programowej z matematyki na poziomie 

gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, a treścią podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie technik geodeta (np. trygonometria, geometria, pochodne – 
rachunek wyrównawczy). Obliczanie średnich błędów pomiarów i dokładności 
określanych wielkości jest utrudnione ze względu na program nauczania 
matematyki, w którym nie ma pochodnych, macierzy, a dodatkowo znacząco 
wydłuża czas pracy z uczniami nad danym tematem i to pomimo współpracy 
nauczycieli. Taką sytuację powoduje też mała liczba godzin matematyki w 
kształceniu uczniów w pierwszych 3 klasach  technikum. 

• Z roku na rok uczniowie prezentują coraz niższy poziom wiedzy z matematyki i fizyki, 
co jest dużą trudnością i wyzwaniem dla nauczycieli geodezji, która jest nauką ścisłą, 
bazującą w 60% - 70% na podstawach matematycznych. Często realizacja materiału 
z geodezji wiąże się z poświęceniem wielu godzin na wykonywanie obliczeń 
matematycznych, wprowadzeniem funkcji trygonometrycznych. Uczniowie po 
gimnazjum mają bardzo duże braki i niezrealizowany materiał z matematyki, który 
jest potrzebny w geodezji.  

• Niski poziom przygotowania uczniów na poziomie gimnazjum zwłaszcza z 
matematyki powoduje konieczność realizacji zajęć wyrównawczych przez szkołę 
ponadgimnazjalną w I roku kształcenia z zakresu trygonometrii.  

Do ogółu społeczeństwa należy dotrzeć z informacją, że liceum jest szkołą dla uczniów 
dobrych, a technikum bazujące na matematyce i fizyce jest dla uczniów NAJLEPSZYCH. 



PRACOWNIE DYDAKTYCZNE I SPRZĘT 
 

 

Od wielu lat w podstawie programowej i w programach nauczania 
wprowadza się zmiany prowadzące do unowocześnienia systemu 
kształcenia. Polegają one między innymi na korelacji treści programów 
nauczania z aktualnie stosowanymi w przedsiębiorstwach geodezyjnych 
nowoczesnymi technologiami opracowań geodezyjnych i kartograficznych.  
W rozporządzeniu MEN z 2012 r. w sprawie podstawy programowej w 
zawodzie technik geodeta zostały określone warunki kształcenia, czyli 
wyposażenie pracowni dydaktycznych. Liczba tych pracowni w szkole 
powinna być determinowana liczebnością uczniów, aby można było prowadzić 
optymalnie zajęcia dydaktyczne.  



W większości szkół nauczanie techników geodetów odbywa się w odpowiednio 
wyposażonych pracowniach geodezyjnych i informatycznych, z wykorzystaniem 
instrumentów i sprzętu geodezyjnego zgromadzonego w magazynie oraz 
punktów osnowy geodezyjnej, założonej na terenie lub wokół szkoły. Jednak 
wyposażenie pracowni dydaktycznych jest zróżnicowane i generalnie nie 
najlepsze (słaby sprzęt komputerowy, brak nowoczesnych instrumentów 
geodezyjnych lub zbyt mała ich liczba, aby optymalnie prowadzić dydaktykę 
zawodu).  
Należy więc zapewnić szkołom standardowe  i nowoczesne wyposażenie 
pracowni dydaktycznych. To się będzie opłacać, mimo że początkowo trzeba 
ponieść duże wydatki finansowe. 
W pewnym okresie czasu wyposażono niektóre szkoły w Polsce w komputery i 
sieć internetową oraz tachimetry elektroniczne i niwelatory. Jednak na chwilę 
obecną sprzęt komputerowy jest już za mało wydajny i wymaga 
unowocześnienia, bo przetwarzanie wyników pomiarów terenowych do postaci 
liczbowej i graficznej, za pomocą stosowanego oprogramowania użytkowego, 
znacząco wydłuża czas zajęć dydaktycznych.  
Ale na unowocześnienie sprzętu komputerowego i geodezyjnego szkoły nie 
mają środków finansowych, a jednostki nadzorujące szkoły (chętnie by się 
pozbyły tych szkół) nie są skore do wydawania pieniędzy na ten sprzęt. 



OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY 
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  

 

Etap centralny Olimpiady odbywa się w kwietniu. Obecnie uczniowie 
klas maturalnych naukę przedmiotów zawodowych (geodezyjnych) 
kończą egzaminem z ostatniej kwalifikacji po 7 semestrze a 8 semestr 
przeznaczony jest na przygotowanie do egzaminu maturalnego. 
Zauważamy brak zainteresowania młodzieży udziałem w 
Olimpiadzie. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalniało ucznia z 
części pisemnej egzaminu, który odbywał się w czerwcu po 
Olimpiadzie. Obecnie te tytuły nie dają takiej możliwości.  
 
Propozycja przeprowadzania etapu centralnego Olimpiady w miesiącu 
październiku lub na początku stycznia.  
 
Wady: 
Nie zrealizowany materiał zajęć dydaktycznych lub brak możliwości 
wykonania części praktycznej w warunkach terenowych. 



Rozważenie możliwości przyznania tytułu finalisty 
większej liczbie uczestników etapu centralnego Olimpiady 
Geodezyjnej np. 20 wchodzącej do finału.  
 
Większa szansa na zdobycie indeksu byłaby zachętą do 
udziału w tej olimpiadzie. Finaliści pochodzą z całej Polski i 
zapewne nigdy nie zdarzy się sytuacja, że złożą dokumenty 
na jednej uczelni.  



Rozważenie możliwości uwzględnienia wyniku egzaminu 
zawodowego w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie (np. 
możliwość zamiany (zastąpienia) jednego z przedmiotów 
branych pod uwagę w rekrutacji wynikiem egzaminu 
zawodowego z zawodu, na który student aplikuje). Uczelnia 
mogła by pozyskać w ten sposób studentów dobrze 
przygotowanych pod względem technicznym, a młodzież 
szkół technicznych miałaby większe szanse na bycie 
studentem. Uczniowie szkół technicznych ze względu na 
mniejszą liczbę godzin przedmiotów ogólnych i duże 
obłożenie zajęciami technicznymi, nie mają szans w 
rywalizacji z absolwentami liceów ogólnokształcących 
uczących się matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym.  



 WNIOSKI 
 

1. Opracowanie programu nauczania zawodu technik geodeta w 
strukturze przedmiotowej (określić nazwy przedmiotów oraz 
liczbę godzin) i w strukturze modułowej zatwierdzonego przez 
MEN. 

2. Wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia sprzętowe i 
programowe, które są stosowane w technikach i technologiach 
prac geodezyjnych i kartograficznych.  

3. Zmiana obowiązującej obecnie podstawy programowej 
(nowelizacja rozporządzenia z 2012 r.) i wyeliminowanie z niej 
podziału na trzy kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik 
geodeta, gdyż mają one zastosowanie tylko w tym (jednym) 
zawodzie. Należy też poprawić merytorycznie zapisy w 
niektórych jednostkach efektów kształcenia opiniując najpierw 
zmiany w GUGiK.  

   



4. Odtworzenie w GUGiK działania KOMISJI PROGRAMOWEJ 
SZKOLNICTWA  ZAWODOWEGO, która by: 
a) współdziałając z MEN opiniowała i miała wpływ na treści 

kształcenia w podstawach programowych i programach 
nauczania w zawodzie technik geodeta, 

b) ujednoliciła nazewnictwo przedmiotów nauczania w zawodzie 
technik geodeta, 

c) dopracowała istniejące i usunęła niepoprawne zapisy efektów 
kształcenia w podstawie programowej, 

d) nadzorowała opracowanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli 
i uczącej się młodzieży (podręczników i innych), 

e) dbała o właściwe wyposażenie techniczne – geodezyjne i 
komputerowe – szkół geodezyjnych, 

f) organizowała szkolenia dla kadry nauczającej z zakresu 
nowoczesnych technologii i opracowań geodezyjnych i 
kartograficznych oraz zmieniających się przepisów prawnych w 
zawodzie (ustawiczne kształcenie), 



g) weryfikowała oprogramowanie – obliczeniowe i graficzne – 
dopuszczone do stosowania w dydaktyce geodetów, 

h) w uzgodnieniu z MEN opracowała warunki techniczne i kadrowe 
kształcenia w zawodzie technik geodeta przez różne jednostki 
organizacyjne kształcenia (licencja dla firm na kształcenie zawodowe 
geodetów), 

i) nadzorowała opracowanie nowych podręczników do kształcenia 
techników geodetów. Żadna szkoła nie ma własnych opracowanych 
podręczników. Poszczególni nauczyciele mają przygotowane własne 
materiały dydaktyczne, opracowane na podstawie literatury 
geodezyjnej i zmieniających się ciągle przepisów prawnych w geodezji. 

j) nadzorowała opracowanie zbiorów zadań i ćwiczeń praktycznych dla 
uczniów i nauczycieli, wraz z rozwiązaniami, obejmujących swym 
zakresem tematykę wykładów poszczególnych przedmiotów 
zawodowych. Ponadto zbiory zadań i ćwiczeń powinny zawierać 
przykładowe zadania egzaminacyjne, jakie mogą się pojawić na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z omówieniem 
sposobu rozwiązania i podaniem kryteriów oceniania rozwiązania 
zadania. 



5. Wsparcie przez GUGiK geodezyjnych szkół 
ponadgimnazjalnych  

a) w pozyskiwaniu funduszy unijnych na zakup 
specjalistycznego sprzętu geodezyjnego,  

znajdowaniu: 
b) firm, do których można skierować uczniów na 

staże (płatne z funduszy UE), 
c) przedsiębiorstw, których pracownicy mogliby 

przeprowadzać szkolenia dla nauczycieli czy 
uczniów w zakresie posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami i  instrumentami, 

d) przedsiębiorstw chętnych do przyjęcia uczniów na 
praktyki geodezyjne.    



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


