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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  311104

BUD.18. Wykonywanie 
pomiarów sytuacyjnych, 
wysokościowych i realizacyjnych 
oraz opracowywanie wyników 
tych pomiarów

BUD.19. Wykonywanie prac 
geodezyjnych związanych 
z katastrem i gospodarką 
nieruchomościami

Kształcenie w zawodzie TECHNIK 

GEODETA odbywa się:
• w pięcioletnim technikum.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta 
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, 
wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych 
pomiarów:
a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na 

podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów

i
w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych 
związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:
a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, 

wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń 
i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz 
wywłaszczeń nieruchomości,

b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz ich aktualizacji. 

Technik geodeta
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predyspozycje do wykonywania zawodu

• dokładność i rzetelność;

• wytrwałość i cierpliwość;

• samodzielność;

• zdolność koncentracji uwagi;

• odporność emocjonalna;

• komunikatywność;

• umiejętność współdziałania w grupie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• wykonując czynności rutynowe;

• przy użyciu specjalistycznego sprzętu;

• indywidualnie przy opracowaniu danych i dokumentacji geodezyjnej;

• zespołowo (ścisła współpraca) przy pracach pomiarowych w terenie;

• w terenie lub biurze, najczęściej w trybie jednozmianowym.

Możesz pracować między innymi:

• w firmach geodezyjnych lub kartograficznych;

• w administracji państwowej i samorządowej;

• w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

• w firmach budowlanych;

• w biurach projektowych;

• we własnej firmie świadczącej usługi dla ludności.



125

pięcioletnie technikum

kształcące w zawodzie  
technik geodeta  

oraz zdanie egzaminów zawodowych  
z zakresu kwalifikacji  

BUD.18. Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych, wysokościowych  

i realizacyjnych oraz opracowywanie 
wyników tych pomiarów  

oraz  
BUD.19. Wykonywanie prac 
geodezyjnych związanych  
z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

symbol cyfrowy zawodu  311104

ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik geodeta

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

ośmioletnia szkoła  
podstawowa
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik geodeta

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

pięcioletnie technikum

kształcące w zawodzie  
technik geodeta  

oraz zdanie egzaminów zawodowych  
z zakresu kwalifikacji  

BUD.18. Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych, wysokościowych  

i realizacyjnych oraz opracowywanie 
wyników tych pomiarów  

oraz  
BUD.19. Wykonywanie prac 
geodezyjnych związanych  
z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 


