
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH KURSEM I STOPNIA 

PILARZY DRZEW OZDOBNYCH SITO NOT 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Teoria 

Godz. 

Praktyka 

Godz. 

1. 
Podstawowe przepisy o ochronie przyrody – ochrona drzew i krzewów 

ozdobnych. 
3 

 

 

2. 

Budowa, rozwój konstrukcji, konserwacja i praca pilarek. Bezpieczeństwo 

i higiena pracy pilarką. Technika pracy pilarką podczas ścinki drzew, 

okrzesywania i przerzynka drzew leżących ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa. Narzędzia pomocnicze pilarza. 

6  

3. 

Budowa, użytkowanie, konserwacja i obsługa pilarek, kosiarek, kos i 

innych narządzi mechanicznych przeznaczonych do pracy w terenach 

zieleni. 

 

2 

 

1 

4. 
Technika pracy pilarką łańcuchową przy usuwaniu, pielęgnacji i 

konserwacji drzew ozdobnych - zajęcia praktyczne 
 6 

5. Wycieczka po terenach zieleni w Rzeszowie.  
 

3 

6. 
Pszczoły i inne owady jako zagrożenie dla pilarzy pracujących w terenach 

zieleni. Postępowanie w przypadku użądlenia. 
2  

7. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pielęgnacji terenów zieleni. 

BHP przy obsłudze pilarek i innych narządzi stosowanych przy 

pielęgnacji zieleni. Udzielanie pierwszej pomocy, procedury zgłoszeniowe 

i dokumentacyjne. 

4  

8. 

Podstawowe prace pielęgnacyjne w terenach zieleni, materiał 

nasadzeniowy, zalecenia jakościowe. Pielęgnacja nasadzeń po posadzeniu, 

odbiór i okres gwarancyjny nasadzeń.  

3  

9. Bezpieczne place zabaw dla dzieci w terenach zieleni. 3  

10. 
Aktualny przegląd najważniejszych szkodników  drzew, krzewów i roślin 

ozdobnych – rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie 
2 

 

 

11. 
Aktualny przegląd najważniejszych chorób  drzew, krzewów i roślin 

ozdobnych – rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie. 
2  

12. 

Najnowsze metody  pielęgnacji drzew i krzewów na terenach 

zurbanizowanych. 

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w różnych warunkach  

siedliskowych i klimatycznych, prace pielęgnacyjne.  

Leczenie i nawadnianie systemów korzeniowych, mechaniczne  

wzmacnianie drzew, zabezpieczanie ran i ubytków, dobór środków 

chemicznych. 

5 1 

13. 

Zasady racjonalnej eksploatacji pilarek i innego sprzętu mechanicznego 

używanego przy pielęgnacji zieleni. Nowe technologie wprowadzane  

budowie maszyn. Analiza najczęściej popełnianych błędów. 
3  

14. 
Pokaz techniki cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew metodą 

alpinistyczną. 
 3 

15. 
Lasy komunalne - status prawny, metody zagospodarowania lasów do 

celów rekreacyjnych. 
2  

 Razem: 37 14 

 


