
 

WYKAZ TEMATYCZNY OBJĘTY KURSEM 

INSPEKTOR NADZORU PRAC W TERENÓW ZIELENI SITO NOT 

 

Lp. Temat 

1. 

Najnowsze uregulowania prawne w ochronie przyrody w nawiązaniu do terenów zieleni, 

prawidłowa interpretacja przepisów prawa w tym zakresie. Praktyczne rady dla 

inspektorów terenów zieleni w poprawnym interpretowaniu i łączeniu prawa 

budowlanego i prawa o ochronie przyrody.  

2. 

Kontrola znajomości podstawowych przepisów w obrocie, składowaniu i stosowaniu 

środków ochrony roślin, przez podmioty usługowe pracujące w terenach zieleni – 

aktualne przepisy dotyczące tego tematu. 

3. 
Bezpieczne place zabaw na terenach zieleni – od projektu poprzez realizację i odbiór – 

normy prawne. 

4. 

Rodzaje map i innych materiałów podkładowych niezbędnych do prawidłowej 

gospodarki w terenach zieleni, kontrola celowości korzystania z tych podkładów w 

aspekcie prawa i kosztów, kontrola prawidłowości, pobierania, przechowywania i 

zdawania map. Na jakich mapach opieramy planowanie w terenach zieleni, zła mapa to 

wadliwy plan zagospodarowania, co w tym zakresie musi wiedzieć i co kontrolować 

inspektor nadzoru prac w terenach zieleni, prawidłowe posługiwanie się mapami. 

5. 
Najnowsze trendy i najistotniejsze problemy dotyczące pielęgnacji terenów zieleni z 

jakimi spotykają się inspektorzy w swojej pracy 

6. 
Aktualny przegląd najważniejszych szkodników drzew i krzewów ozdobnych – 

rozpoznawanie, zwalczanie, zapobieganie. 

7. Aktualny przegląd chorób roślin ozdobnych – rozpoznawanie, zwalczanie, zapobieganie. 

8. 

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, jaka jest praktyczna rola inspektora nadzoru prac 

terenach zieleni. 

9. Wycieczka po terenach zieleni w Rzeszowie. 

10. 

Zakres czynności inspektora nadzoru prac w terenach zieleni, kto na obecnym etapie 

określa ten zakres, jakie obowiązki wynikają z zakresu czynności inspektora, jakim 

dokumentem nadaje się uprawnienia inspektorowi nadzoru, dokumentacja pracy 

inspektora, forma przekazywania zleceń, kiedy lista zleceń staje się dokumentem. 

11. 

Zamówienia publiczne w terenach zieleni –najnowsze uregulowania prawne, jak 

interpretować, jak kontrolować, na co powinien być wyczulony inspektor zieleni 

podczas kontroli. 

12. 

BHP przy pracach wykonywanych w terenach zieleni Zapobieganie wypadkom. 

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP. Udzielanie pierwszej pomocy. 

Procedury zgłoszeniowe i dokumentacja BHP. 

13. 
Wyjazd do parków w Łańcucie, Sieniawie, Krasiczynie i Przemyślu – zajęcia w parkach 

dotyczące oceny drzewostanu, zalecenia i ekspertyzy. 

14. Pokaz pielęgnacji drzew w parku w Boguchwale przy pomocy technik alpinistycznych. 

15. 

Prawidłowy proces rewaloryzacji historycznych założeń parkowych i ogrodowych krok 

po kroku. 

Informacja dla inspektorów nadzorujących te procesy. 

16. 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 eksploatacji i 

konserwacji sprzętu. 

17. 

Kto prawnie może być projektantem terenów zieleni, jaki jest zakres obowiązków i 

odpowiedzialności projektanta terenów zieleni, co to są zezwolenia budowlane w 

terenach zieleni, co to jest planowanie przestrzenne i zieleń w planowaniu 

przestrzennym, obowiązki poszczególnych organów w planowaniu, projektowaniu i 

zarządzaniu, kto i jakie wydaje decyzje odnośnie projektów dotyczących terenów 

zieleni, możliwości korzystania i przetwarzania dokumentów planistycznych dla potrzeb 

gospodarki w terenach zieleni. Jak ma się poruszać w tym obszarze problematyki 

inspektor zieleni, czy istnieje groźba przekroczenia kompetencji. 

18. 
Lasy komunalne, status prawny – możliwości zagospodarowania do celów 

rekreacyjnych. 

19. Egzamin 

 

 

 


