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S t r e s z c z e n i e  
Od wielu lat nawigacja w Polsce jest uważana za część geodezji, czego dowodem może być 
istnienie Sekcji Nawigacji i Hydrografii (do niedawna Sekcja Nawigacji) w strukturze Ko-
mitetu Geodezji PAN albo fakt, że dwa spośród trzech wydziałów prowadzących w kraju 
studia na kierunku nawigacja mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  
w dyscyplinie geodezja. W artykule podjęto dyskusję nad rzeczywistym zakresem wspólnych 
obszarów zainteresowań obu nauk w warunkach współczesnych. 
Słowa kluczowe: nawigacja, hydrografia, geodezja 

A b s t r a c t  
For many years the navigation in Poland is considered as part of the geodesy. As the 
confirmation of this can be the existence of the Section of the Navigation and Hydrography 
(until quite lately the Section of the Navigation) in the structure of the Committee of the 
Geodesy Polish Academy of Sciences. The other confirmation of this can be the fact, that two 
from among three faculties conducting in Poland education on major navigation possess 
authorizations to the graduation of the doctor in the discipline geodesy. An object of the 
report is the discussion on of the real range of common areas of both disciplines at present 
conditions. 
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1. Nieco historii 

Zarówno geodezja, jak i nawigacja wywodzą się z bardzo zamierzchłych czasów  
i w pewnym sensie mogą uchodzić za rówieśniczki. Prawdą jednak jest, że nawigacja do 
XVIII w. rozwijała się wyłącznie jako pewien zakres umiejętności praktycznych, prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie. Z całą pewnością nie można w tym czasie nazywać 
jej nauką, co bynajmniej nie neguje faktu przenikania do praktyki nawigacyjnej nowinek 
pojawiających się w innych naukach, szczególnie astronomii i kartografii. 

Pierwsze symptomy zmian łączyć można z XVIII w. i takimi nazwiskami, jak Newton, 
Kepler, Hughens, Halley, Euler. Chyba niewiele osób mających solidne wykształcenie  
w zakresie nauk ścisłych ma świadomość, jak wielki wkład wnieśli ci uczeni w rozwój 
nawigacji, niezależnie od wagi ich odkryć dla innych nauk. Nawigacja XVIII-wieczna 
opierała się na metodach astronomii i to chyba jest przyczyną tak powszechnego udziału 
astronomów, również w następnym wieku, w rozwoju nawigacji. Prawdopodobnie wyni-
kało to także z bardzo świadomej polityki królów angielskich, zdających sobie sprawę  
z wagi panowania na morzach dla ich polityki, a z tym bezpośrednio wiąże się potrzeba 
rozwoju nawigacji. Z tego bierze się również stymulowanie wynalazców takich, jak John 
Hadley – wynalazca kwadrantu czy Harrison – wynalazca chronometru. 

Prawdziwy związek nawigacji z nauką dostrzec można jednak dopiero w XIX w., gdy 
pojawił się okręt stalowy z napędem mechanicznym. Implikowało to rozwój teorii 
magnetyzmu w związku z kłopotami z wykorzystaniem kompasu magnetycznego. Nie dość 
że rozwinęła się teoria magnetyzmu na potrzeby nawigacji, to pojawił się całkiem nowy 
kompas – żyroskopowy, później problemy z pomiarem prędkości okrętu i skanowaniem 
przestrzeni wokół okrętu, co zakończyło się powstaniem echosondy i radaru. 

Odkrycia i wynalazki astronomów XVIII-wiecznych miały również wpływ na rozwój 
geodezji tamtych czasów, jednak koniec XIX w. zdaje się być okresem, gdy drogi nawi-
gacji i geodezji rozeszły się. Geodezja zajęła się problemem długości południka, kształtem 
elipsoidy, wielkimi sieciami, podczas gdy nawigacja w pewnym sensie pokonała problem 
ustalenia współrzędnych, natomiast coraz większą trudność zaczynały przedstawiać proble-
my wynikające z dynamiki obiektu. Wzrosły prędkości okrętów, co rodziło nieznane 
wcześniej problemy, jednocześnie coraz bardziej oddalając nawigację od statycznej geo-
dezji. 

Swoistym łącznikiem pomiędzy obiema naukami okazała się hydrografia, łącząca w so-
bie metody pomiarowe i zadania geodezji – opisu Ziemi na obszarach mórz. Zadania te by-
ły całkowicie nastawione na zaspokojenie potrzeb nawigacji, sprowadzając się do przygo-
towania materiałów informacyjnych, zarówno o charakterze kartograficznym, jak i stano-
wiących opis geograficzny mórz oraz pasa lądu bezpośrednio przyległego. Stąd obser-
wowana w wielu krajach, również w Polsce, ścisła współpraca na tym polu, gdzie często 
hydrografami zostają nawigatorzy, ale równie często geodeci. W tym miejscu należy przy-
pomnieć nazwisko dra hab. inż. Jana Wereszczyńskiego, ucznia prof. Warchałowskiego, 
absolwenta Politechniki Warszawskiej z 1939 r., który przed wojną nie zdążył zasilić Biura 
Hydrograficznego MW. Po wojnie podjął tę pracę, jednak stosunki polityczne zmusiły go 
do przeniesienia się do Łodzi, gdzie na Politechnice pracował jako geodeta do połowy lat 
80., zawsze chętnie wspierając hydrografów i oddając się problematyce związanej z na-
wigacją. Jako członek Komitetu Geodezji na przełomie lat 70. i 80., swoim uporem 
doprowadził do powstania zespołu, a później sekcji nawigacji w łonie Komitetu Geode- 
zji PAN. 



 97

2. Aspekty merytoryczne 

Zaszłości historyczne są niewątpliwie godne uwagi, jednak nie muszą mieć wpływu na 
dzień dzisiejszy, bowiem naturalny rozwój ludzkości może wywoływać zmianę uwa-
runkowań, potrzeb i metod ludzkiej działalności. Historyczne związki nawigacji i geodezji 
mogą być nieważne, jeśli zmieniły się warunki zewnętrzne. Tego rodzaju argumenty pod-
nosi część środowiska, argumentując, że nawigacja jest bliższa transportowi. W języku 
polskim termin „nawigacja” pojawia się w dwóch znaczeniach. Najpowszechniej rozu-
miany jest w znaczeniu nauki o przemieszczaniu obiektu w środowisku, jednak istnieją 
również poglądy, że nawigacja jest synonimem żeglugi, transportu morskiego. To drugie 
znaczenie musimy uznać jednoznacznie za anachroniczne, wywodzące się z łacińskiego 
„navigare necesse est”, albowiem wbrew światowym tendencjom ogranicza ono nawigację 
wyłącznie do transportowania zasobów w środowisku morskim. Nie oddaje też ono istoty 
tego terminu, tak jak jest on rozumiany współcześnie na świecie, a więc jako nauki o prze-
mieszczaniu się w dowolnych środowiskach. Zwróćmy uwagę, że współcześnie nawet  
w odniesieniu do przemieszczania się w internecie stosuje się określenia nawigacja. W prak-
tyce, obserwując chociażby tematykę poruszaną przez uczestników konferencji organizo-
wanych corocznie przez europejskie stowarzyszenie krajowych organizacji nawigacyjnych 
EUGIN w cyklu European Navigation Conferences, widać wyraźnie, że nawigacja współ-
czesna zajmuje się problemami planowania, nadzorowania oraz zarządzania ruchem we 
wszelkich środowiskach geograficznych, z uwzględnieniem czegoś, co można by nazwać 
za prof. Urbańskim – środowiskiem operacyjnym. Oznacza to, że prowadzimy nawigację  
w środowisku wodnym i powietrznym, ale także lądowym (w którym ostatnio pojawił się 
segment nazywany indoor navigation), uwzględniając przy tym ograniczenia narzucane 
przez prawo oraz inne uwarunkowania wynikające z nieobiektywnych czynników, ustalo-
nych przez ludzi. 

Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce nawigatorzy dyskutują o kwestii, do której 
dyscypliny naukowej – geodezji czy transportu – jest nam bliżej. Nie podnosi się hasła, że 
nawigacja jest samodzielną dyscypliną naukową, a jeśli nawet tak się zdarza, to bardzo 
rzadko. Warto w tym miejscu dostrzec kewstię, która poruszana jest sporadycznie, chociaż 
jest chyba najistotniejsza w przypadku dyskusji nad związkami nawigacji z innymi nau-
kami. Jest to kwestia liczebności środowiska, co skutkuje ewentualną samodzielnością. 
Nawigacja na świecie od najdawniejszych czasów była nawigacją morską. Mimo że na 
świecie sytuacja uległa zmianie, do dziś w kraju uprawiana jest tylko na trzech wydziałach, 
tylko w uczelniach morskich i w konsekwencji – tylko w specjalności morskiej. 

W dużym stopniu jest to obiektywnie uzasadnione, bowiem dopiero 100 lat temu pow-
stała nawigacja lotnicza, a 50 lat temu pojawiły się problemy z nawigowaniem w kosmosie. 
Natomiast w ostatnim 10-leciu nawigacja zaistniała na lądzie. Na tym przykładzie widać, 
jak świat przyspiesza, ale jednocześnie należy dostrzec zmiany ilościowe. Najdobitniej 
można to zauważyć na przykładzie rynku urządzeń nawigacyjnych, zwłaszcza odbiorników 
GPS, gdzie dominuje zapotrzebowanie na odbiorniki dla użytkowników lądowych, nato-
miast segment morski jest najmniejszy. Częściowo można to wytłumaczyć inną skalą 
obiektów: jeden przeciętny statek współczesny transportuje tyle towaru, ile tysiąc cięża-
rówek, więc naturalne jest, że proporcja liczby odbiorników będzie zbliżona. Jednak nie 
jest to jedyny czynnik, bowiem bez wątpienia liczebność rynku na lądzie, dzielącego się na 
różne segmenty, jest jeszcze większa, gdyż dotyczy nie tylko samochodów ciężarowych. 
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W odróżnieniu od sytuacji w naszym kraju za granicą inne odmiany nawigacji roz-
wijają się bardzo dynamicznie i bez wątpienia jest tylko kwestią czasu, gdy i w Polsce ta 
sytuacja się unormuje. Jednak dzisiaj i zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości 
środowisko nie będzie na tyle liczne, aby zdobyć się na samodzielność naukową. Z tego 
właśnie wynikają dyskusje, do kogo nam bliżej, z kim łączyć siły. W sensie instytu-
cjonalnym w kraju nawigację uprawia się na trzech uczelniach morskich, a w węższym 
zakresie – również na uczelni lotniczej w Dęblinie oraz w katedrze na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim. Patrząc na świat, można wskazać wiele przykładów, gdy nawigacja 
jest uprawiana na politechnikach, w szeroko rozumianym kontekście infrastruktury, a więc 
tworzenia sprzętu, wyposażenia czy wreszcie warunków środowiskowych dla nawigacji  
w jednostkach organizacyjnych niemających w nazwie słowa nawigacja, np. mechaniki, 
lotnictwa lub elektroniki. Istnieje też wiele przykładów jednostek organizacyjnych, które 
łączą w różny sposób geodezję i nawigację. 

Współczesny rozwój nawigacji, a w szczególności rozwój innych niż morska i po-
wietrzna form nawigacji związany jest przede wszystkim z rozwojem satelitarnych syste-
mów nawigacyjnych, w szczególności GPS. Jest to na tyle znaczące, że dla wielu obser-
watorów nawigacja zdaje się być obecnie synonimem użytkowania systemu GPS w ruchu. 

Równocześnie geodezja zaadaptowała ten sam system i staje się bardziej ruchliwa niż  
kiedyś. Nowe technologie wymagają coraz krótszych okresów pomiarowych, czego przy-
kładem jest przejście od pomiarów Stop and Go do RTK. 

3. Zakres wspólnoty 

Powszechnie uznaje się, że czynnikiem integrującym obie nauki jest wspólnie użyt-
kowany system GPS, pierwotnie nazywany nawigacyjnym, jednak w miarę upływu czasu 
także zaanektowany przez wielu innych użytkowników, co doprowadziło do dzisiejszego 
serwisu PNT, czyli Positioning Navigation and Time. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie 
jest to jedyny czynnik. Czas najwyższy dostrzec, że geodezja nie jest już tylko nauką  
o mierzeniu Ziemi – jest nauką o przetwarzaniu informacji związanej z opisem ilościowym 
Ziemi – geomatyką. Jej istotą jest w coraz większym stopniu nie tyle pozyskiwanie, co 
przetwarzanie informacji ilościowej pozwalającej opisać naszą planetę. W tym miejscu 
należy wspomnieć o innym czynniku łączącym nasze nauki, którym od najdawniejszych 
czasów była i jest mapa. Można powiedzieć, że to pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 
ilościowej było od niepamiętnych czasów istotą geodezji, a nawigatorzy w ramach odkry-
wania nieznanych lądów, zwłaszcza w epoce wielkich odkryć geograficznych, wkładali  
w ten proces bardzo wiele. Współcześnie obszar przetwarzania tej informacji w podob- 
nym stopniu dotyka również nawigatorów. Podobnie jak geodezja, która zmienia się  
w istotny sposób, tak i nawigacja przestała być tylko nauką o świadomym przemieszcza-
niu się w przestrzeni z punktu A do punktu B. Prędkość tego procesu, olbrzymie siły, jakie 
pojawiają się przy przemieszczaniu obiektów o masie kilkuset tysięcy ton, zagrożenie, ja- 
kie stwarza ten proces – tak dla obiektu i ludzi, jak i środowiska naturalnego powodują, że 
coraz wyraźniej dostrzegamy, że nie można ograniczać się wyłącznie do zaplanowania tra-
jektorii i późniejszego kontrolowania procesu poprzez ustalanie współrzędnych położenia 
obiektu w przestrzeni oraz ich pochodnych. Dla nawigacji coraz większego znaczenia 
nabiera konieczność uwzględniania środowiska, w którym prowadzi się proces nawigacji, 
przy czym termin ten nie ogranicza się tylko do środowiska geograficznego. Istotnym jego 
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elementem jest to, co wcześniej zostało nazwane środowiskiem operacyjnym, które obej-
muje infrastrukturę stworzoną przez człowieka oraz system prawny. W tym kontekście 
zasadniczym wyzwaniem staje się zdobywanie informacji, nie tylko pozycyjnej, ale także 
geograficznej, meteorologiczno-oceanograficznej czy wreszcie prawno-organizacyjnej. To 
implikuje potrzebę przetwarzania jej i odpowiedniej prezentacji człowiekowi, który nadal 
zachowuje pozycję głównego decydenta. 

 
T a b e l a  1 

Porównanie zasadniczych treści standardów MNiSW 

 
 

Godziny 
nawigacji Godziny geodezji 

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 390 510 

1. Matematyka 120 240 
2. Fizyka 75 120 
3. Elektrotechnika i elektronika 60  
4. Automatyka 30  
5. Konstrukcja maszyn i grafika inżynierska 45 45 
6. Informatyki 60 105 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 480 1350 

 
T a b e l a  2 

Porównanie zakresu treści kierunkowych 
NAWIGACJA GEODEZJA 

1. Nawigacja (w tym kartografia) Kartografia 
2. Urządzenia nawigacyjne Elektroniczna technika pomiarowa  
3. Systemy satelitarne w nawigacji Geodezja satelitarna  
4. Meteorologia  
5. Bezpieczeństwo nawigacji  
6. Systemy informacji przestrzennej Systemy informacji o terenie 
7. Systemy transportowe  
8. Eksploatacja technicznych środków trans-

portu 
 

 Geodezja  
 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna 
 Geodezja inżynieryjna 
 Budownictwo 
 Rachunek wyrównawczy 
 Fotogrametria i teledetekcja 
 Podstawy planowania przestrzennego i projekto-

wania urbanistycznego 
 Podstawy nauk o Ziemi, geomorfologia i glebo-

znawstwo 
 Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka 
 Prawo 
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W jednym i drugim przypadku pojawiają się wspólne narzędzia – nie tylko GPS, ale 
również bazy danych oraz sposób ich prezentacji jako mapa w wersji elektronicznej. Bazy 
danych stosowane są szeroko w codzienności człowieka współczesnego, jednak bazy geo-
dezyjne i nawigacyjne są zbliżone, zdecydowanie odmienne od tych, które stosowane są na 
innych polach aktywności człowieka. Co więcej, mogą, a nawet powinny się wzajemnie 
uzupełniać. Zawierają podobny zasób treści oraz podobne standardy zapisu, a ponadto 
stosuje się w nich podobne metody przetwarzania. 

Jeśli widać tyle podobieństw, to zastanówmy się, w jakim stopniu zbieżne są programy 
kształcenia specjalistów obu nauk. Być może zaprezentowane powyżej porównanie jest 
powierzchowne, ale fakt występowania tak samo nazwanych przedmiotów nie musi ozna-
czać tych samych treści. Należałoby z pewnością dokonać bardziej wnikliwych porównań. 
Jednak powinniśmy również pamiętać, że programy studiów nie ograniczają się tylko do 
minimów ujętych w standardach. Pracując nad standardem kierunku nawigacja, należy – na 
ile to możliwe – korelować go ze standardem geodezji. Niestety, opór obu środowisk ogra-
niczył te zamierzenia. Dla porządku należy dodać, że harmonizacja programów studiów  
w różnych dyscyplinach naukowych jest mniej prawdopodobna niż w obszarze różnych 
odmian nawigacji, a przecież i w tym zakresie mamy ostre spory pomiędzy środowiskami 
morskim i lotniczym. 

4. Podsumowanie 

Celem niniejszego artykułu nie jest wykazanie, że nawigacja to geodezja lub odwrot-
nie. Zamiarem autora nie było też przedstawianie radykalnych wniosków co do harmoni-
zacji programów. Zamierzał tylko zainicjować dyskusję nad zakresem podobieństw upra-
wianych przez te środowiska nauk. Jako dydaktyk jest przekonany, że zasadne jest spo-
glądanie w kierunku podobieństw. 

Wspólne techniki, wywodzące się przede wszystkim z GPS, wspólne standardy prze-
twarzania danych, oparte przede wszystkim na tzw. mapie elektronicznej, oraz podobny 
obiekt badań, jakim jest informacja opisująca Ziemię, dają argumenty do myślenia w tym 
kierunku. W odniesieniu do nawigacji morskiej w strefie przybrzeżnej obszary zaintere-
sowań geodezji oraz nawigacji rozumianej jako hydrografia, przygotowująca materiały dla 
tych, którzy mają operacyjnie przemieszczać obiekty morskie, wręcz się pokrywają. Na-
wigacja lotnicza zainteresowana jest przede wszystkimi obszarami lądowymi, mimo że 
samolotami lata się również nad wodami słonymi, a tych jest przecież na Ziemi najwięcej. 
Jednak na oceanach z punktu widzenia lotnika nie ma niczego – jest to pustynia. Dlatego 
nawigatorzy powietrzni oczekują od geodezji dostarczenia materiałów o tych obszarach, 
którymi z natury rzeczy geodezja się zajmuje. 

Nie poruszono jeszcze kwestii infrastruktury nawigacyjnej, która musi być stworzona 
tak dla nawigatorów morskich, jak i lotniczych. Obejmuje ona zarówno obiekty technicz-
ne, materialnie istniejące na Ziemi – np. systemy radiowe, przeróżne znaki świetlne, obiek-
ty portowe, a na morzu także kanały żeglowne przystosowane do wymiarów pływających 
tam statków. Infrastruktura nawigacyjna to jednak także obiekty wirtualne, tworzące sprzy-
jające warunki dla przemieszczania się obiektów nawigacji, jakkolwiek nieistniejące ma-
terialnie. Przykładem tego rodzaju obiektów mogą być tzw. korytarze powietrzne lub strefy 
rozdzielenia ruchu, nieoznakowane żadnymi obiektami materialnymi, lecz wprowadzające 
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organizację ruchu przez opis współrzędnych tych obiektów. Tak więc podobieństwa metod 
i celów występują bez wątpienia. W celu ich rozwiązania przygotowujemy kadry na różne 
sposoby, jednak – na szczęście – rozmawiamy ze sobą, współpracujemy, bywamy na tych 
samych konferencjach, więc są szanse na dalszą harmonizację. 
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