
 

WYKAZ TEMATYCZNY OBJĘTY KURSEM 

GOSPODARZY TERENÓW ZIELENI SITO NOT 

 

Lp. Temat 

1. 
Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego w 

odniesieniu do terenów zieleni. 

2. Zamówienia publiczne na usługi w terenach zieleni. 

3. 
Geodezyjne zasady inwentaryzacji zieleni. Zasady i przepisy gospodarki zasobami 

mapowymi. Praktyczny pokaz korzystania i przechowywania dokumentów mapowych. 

4. 

Najnowsze uregulowania prawne w ochronie przyrody dotyczące terenów zieleni, 

najistotniejsze przepisy niezbędne dla gospodarzy terenów zieleni, prawidłowość 

interpretacji prawnej, pozytywne skutki najnowszych przepisów, jak skuteczne może być 

oddziaływanie gospodarza terenów zieleni na ochronę przyrody. 

5. 

Rośliny ozdobne i ochronne na skarpach i pochyłościach, dobór roślin i nasion, korekty 

projektów, kosztorysowanie odbiór jakościowy prac, technika odbioru jakościowego 

roślin nasadzonych, odbiór robót. 

6. Bezpieczne place zabaw na terenach zieleni. 

7. Prawidłowy proces rewaloryzacji  założeń parkowych i ogrodowych krok po kroku. 

8. 
Podstawowe zasady gospodarki nieruchomościami w zieleni i na terenach zieleni. 

Zasady określania wartości nieruchomości w tym terenów zieleni. 

9. 
Aktualna sytuacja w projektowaniu terenów zieleni. Obowiązki i prawa projektanta – 

nadzór autorski. 

10. 

Pilarka łańcuchowa – najbardziej niebezpieczne narzędzie stosowane w terenach zieleni. 

Zapobieganie wypadkom. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp. 

Udzielanie pierwszej pomocy. Procedury zgłoszeniowe i dokumentacyjne. 

11. Wycieczka po terenach zieleni w Rzeszowie. 

12. 
Prawidłowy proces rewaloryzacji historycznych założeń parkowych i ogrodowych krok 

po kroku. 

13. 

Nowości w wyposażeniu technicznym zakładu świadczącego usługi w terenach zieleni. 

Rozwiązania techniczne zastosowane w silnikach maszyn w związku  z wprowadzeniem 

nowych norm emisji spalin. Zasady racjonalnego użytkowania pilarek i kos z 

uwzględnieniem właściwej pielęgnacji układów tnących. Analiza najczęstszych błędów 

popełnianych przez użytkowników maszyn, zalecenia dotyczące właściwej konserwacji 

sprzętu. 

14. 
Tereny zieleni jako pastwiska pszczele. Pszczoły i inne owady jako zagrożenie dla osób 

pracujących w terenach zieleni. Postępowanie w przypadku użądlenia i przelotu rójki. 

15. 
Moja firma świadcząca usługi w terenach zieleni i jej codzienne problemy, wyposażenie 

firmy. Kosztorysowanie prac w zieleni. Ekspertyzy i ich przydatność. 

16. 

Projektowanie i programowanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach krzewach. 

Leczenie i pielęgnacja drzew ze szczególnym uwzględnieniem metod chirurgicznych, 

zastosowanie pilarek w chirurgii drzew, przesadzanie drzew starszych , ekspertyza 

dendrologiczna i jej czytanie. 

Zabezpieczanie ran po cięciach, leczenie i pielęgnacja ran, zabiegi w strefie 

korzeniowej, wzmacnianie mechaniczne drzew, sposoby likwidacji karp. 

17. 
Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych, rozpoznawanie, zapobieganie, 

zwalczanie, progi zagrożenia. 



 

18. 
Pokaz technik linowych przy wchodzeniu i schodzeniu z drzew. Pokaz pracy z użyciem 

pilarki w koronach drzew z zastosowaniem technik linowych. 

19. 
Lasy komunalne, status prawny – możliwości zagospodarowania do celów 

rekreacyjnych. 

20. Egzamin 

 

 

 


