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Szanowny Pan
Dr Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich wyraża ogromne zaniepokojenie
w związku z brakiem dyscypliny „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin
nauki, zawartym w projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
Wydziały uczelni oraz instytuty prowadzące badania i kształcące w zakresie „geodezji i kartografii” mają w Polsce tradycję sięgającą blisko 100 lat.
W ostatnich kilkunastu latach nastąpiło znaczące rozszerzenie pól badawczych w tym obszarze
nauki. Na świecie badania z zakresu geodezji wpisującej się i wspomagającej rozwój obszarów
wiejskich i rolnictwa oraz zarządzanie gruntami (land management) rozwijają się z niespotykaną
wcześniej dynamiką. Działalność naukowa w tym zakresie jest tym bardziej istotna, że szeroko
pojęty, zrównoważony rozwój polskich obszarów wiejskich jest priorytetem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
Kluczowym wyzwaniem zarządzania gruntami – zwłaszcza na obszarach wiejskich – jest likwidacja konfliktów wielu zainteresowanych stron i systemów wartości oraz pogodzenie oczekiwań
inwestorów, potrzeb, percepcji i przekonań, przy jednoczesnej ocenie stopnia pilności każdego z
nich. Zarządzanie gruntami pozwala na połączenie tych aspektów ze sobą na obszarach wiejskich, w suburbiach i w miastach. Jest to szczególnie istotne w obliczu niedoboru gruntów jako
zasobu do np. produkcji żywności, mieszkalnictwa, ochrony środowiska czy adaptacji do zmian
klimatycznych. Innym problemem jest wielkoskalowe międzynarodowe nabywanie gruntów oraz
zwiększająca się liczba gruntów odłogowanych w niektórych regionach.
Instrumenty geodezji rolnej są niezbędne w dążeniu do zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich, związanego z przestrzennym podziałem użytkowania gruntów i potrzebą zintegrowanego podejścia do zarządzania
gruntami. Potrzeba bezpieczeństwa żywnościowego, dostosowania do warunków klimatyczSekretariat Zarządu Głównego TROW
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nych, ułatwienie harmonijnego rozwoju miast i obszarów wiejskich to tylko kilka wymagań, które uzasadniają aktualne badania realizowane na wszystkich kontynentach, o czym świadczą chociażby coroczne konferencje Banku Światowego poświęcone tej tematyce oraz permanentne
prace naukowców i praktyków w komisjach Międzynarodowej Federacji Geodetów (FiG).
Przerwanie ciągłości badań i rozproszenie kadry naukowej spowodować może brak możliwości
konkurowania na polu międzynarodowym, a także znacząco ograniczy możliwości wypracowania rozwiązań w ww. zakresie dla Polski, która w sferze struktur przestrzennych – zwłaszcza na
obszarach wiejskich – posiada największe problemy w Unii Europejskiej. Decyzja o likwidacji
dyscypliny zahamuje w naturalny sposób rozpoczęte procesy transferu innowacji w przedmiotowym zakresie i jest dalekie od oczekiwań społecznych osób zamieszkujących obszary wiejskie
w Polsce. Wyniki badań naukowych mają też wpływ na działania praktyczne administracji oraz
procedury (transfer wiedzy do praktyki).
Zarząd Główny TROW popiera więc zdecydowanie wszystkie działania środowisk naukowych
zmierzające do utrzymania samodzielności dyscypliny naukowej „geodezja i kartografia”.
Z wyrazami szacunku i poważania

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. PPWSZ
Prezes
Zarządu Głównego
Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
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