
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna 
 

UCHWAŁA NR 6/2021 
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej  

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie uwzględnienia nazwy „geodezja” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych 
 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2010 r. 
w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji 
Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (t. j. Dz. U. z 2000 nr 26 
poz. 316) oraz § 5 ust 1. Regulaminu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 24 maja 2010 r., 
uchwala się co następuje:  

§ 1.  
 

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna, zwana dalej „Radą”, przyjmuje uchwałę w 
treści: 

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1818) nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych 
oraz dyscyplin artystycznych zlikwidowała dyscyplinę „geodezja i kartografia”. Brak tej 
dyscypliny oznacza sztuczne umieszczenie badań z zakresu geodezji i kartografii w innych 
dyscyplinach. W ten sposób stosunkowo zwarta i mająca własne paradygmaty oraz język 
techniczny dyscyplina, została umieszczona na peryferiach innych dyscyplin, rozmywając się 
w tej klasyfikacji. 

Klasyfikacja dyscyplin w nowej postaci może w nieprzewidywalnym stopniu 
zahamować rozwój tego obszaru nauki i praktyki w Polsce oraz znacząco utrudnić 
możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu w konkurencji międzynarodowej. Stworzy też 
zasadnicze problemy w rozwoju indywidualnych karier naukowych, budowaniu 
innowacyjnych firm geodezyjnych, tworzeniu sprawnej i nowoczesnej administracji oraz 
rozwoju szkolnictwa zawodowego zarówno na poziomie technika geodety jak i na poziomie 
wyższym. 

Mając na uwadze powyższe Rada rekomenduje Głównemu Geodecie Kraju podjęcie 
intensywnych działań mających na celu wprowadzenie zmian w wykazie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych polegających na zmianie nazwy 
dyscypliny, do której włączono dotychczasową dyscyplinę geodezja i kartografia, na nazwę 
„inżynieria lądowa, geodezja i transport”.  Jednocześnie Rada apeluje do całego 
środowiska geodezyjnego, instytucji naukowych, stowarzyszeń, firm geodezyjnych oraz 
mediów branżowych o aktywne włączenie się w te działania. 
 

§ 2.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Przewodniczący  
Państwowej Rady Geodezyjnej  

i Kartograficznej  
 
 
 
 

 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński 


