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CENTRUM KSZTAŁCENIA    
  

         USTAWICZNEGO 
    

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych        

w Garbatce – Letnisku  

  

prowadzi nabór na  
  

B E Z P Ł A T N Y  

  

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

w ramach zawodu  

 
 KOD ZAWODU 314301    

  

umożliwiający zdobycie kwalifikacji   

         LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 
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Jeżeli jesteś miłośnikiem przyrody, interesuje Cię technika,  

to ten kierunek jest dla Ciebie!   

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną i 

umiejętności praktyczne w zawodzie TECHNIK LEŚNIK oraz osób już pracujących w 

tym zawodzie lub w zawodzie pokrewnym i chcących potwierdzić swoje kwalifikacje 

uzyskując dyplom państwowy.  

  

Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia go do zdawania 

egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu 

otrzymuje DYPLOM potwierdzający kwalifikację LES.02. Gospodarowanie zasobami 

leśnymi i Tytuł Technika Leśnika. Dyplom ten jest honorowany również na terenie 

krajów Unii Europejskiej.  

  

 

W czasie trwania nauki nauczysz się m.in. jak dbać o zasoby leśne i  prowadzić 

racjonalną gospodarkę leśną, aby jej wpływ nie był negatywny na środowisko. 

Zapoznasz się także z nowoczesnymi technologiami pozyskiwania drewna  oraz z 

zasadami mechanizacji prac leśnych. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych w Polsce, 

która prowadzi kształcenie w tym zawodzie.  
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Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z 

zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania 

lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację 

materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera 

właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac.   

Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach 

atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w 

pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych.   
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Prace na szkółce drzew ozdobnych  

Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 

w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach 

prywatnych współpracujących z Lasami Państwowymi np. ZUL, biurach i 

organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni. W 

leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i 

sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich jej dziedzinach. Przykładem 

jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna czy stosowanie technik 

geomatycznych, jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, 

służące tworzeniu leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego modelu 

terenu i powierzchni koron drzew.  
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Pomiar wysokości drzew dalmierzem laserowym  TruPulse 360B – najnowszą 

technologią  

  

  

  

  

    Kurs kwalifikacyjny zawodowy   

       w kwalifikacji LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi  
trwa 4 semestry 

       

  

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę. 
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UWAGA WAŻNE!  

Na atrakcyjność kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez CKU 

w Garbatce-Letnisku ma wpływ oprócz innowacyjnego programu, dobrej bazy i 

wyposażenia również fakt, że część zajęć teoretycznych realizowana jest przez Internet  

na platformie Teams, co znacznie skraca czas trwania kursu i obniża koszty związane z 

przyjazdami słuchaczy szczególnie z odległych stron. Zajęcia praktyczne realizowane są 

w całości w terenie. 

  

             
UWAGA!  

Spotkania i zjazdy planujemy  z większą częstotliwością w okresie jesienno - 

zimowym tak, aby jak najmniej kolidowały one z pracami zawodowymi słuchaczy.   

  
Cykl kształcenia na kursie podzielony jest na dwa bloki przedmiotów. Zajęcia 

zawodowe teoretyczne i zajęcia praktyczne. Zajęcia zawodowe teoretyczne 

prowadzone są w pracowniach przedmiotowych, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę 

min. z hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa, ekonomiki leśnictwa. Zajęcia praktyczne 

realizowane są w terenie pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.  

ZAJĘCIA   TERENOWE 
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Pracownie przedmiotów teoretycznych wyposażone są w pomoce dydaktyczne 

ułatwiające pełna realizację materiału   

  

 
  

  

  

KLASOPRACOWNIA  HODOWLI  I  OCHRONY  LASU 
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ROZPOZNAWANIE  PĘDÓW  DRZEW  I  KRZEWÓW  LEŚNYCH 

ROZPOZNAWANIE  GATUNKÓW  DREWNA 
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ROZPOZNAWANIE  DRZEW  GATUNKÓW  LASOTWÓRCZYCH 
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CZYTANIE  Z  MAP  LEŚNYCH 

ROZPOZNAWANIE  OWADÓW  LEŚNYCH 
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Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  

 

  

ZADANIA ZAWODOWE TECHNIKA LEŚNIKA  

Kwalifikacja LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

  

  

Absolwent KURSU KWALIFIKACYJNEGO    

osiąga w trakcie nauki następujące umiejętności z zakresu:  

  

  

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; 

2) organizowania i nadzorowania prac związanych z ochroną lasu; 

ROZPOZNAWANIE  NASION 
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3) organizowania i nadzorowania prac związanych z gospodarką łowiecką i 
rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu; 

4) wykonywania prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach; 

5) organizowania i nadzorowania prac związanych z pozyskiwaniem surowca 
drzewnego oraz użytków ubocznych. 

Dodatkowe umiejętności zawodowe 
Geomatyka w leśnictwie 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności geomatyka w leśnictwie 
słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennych; 
2) inwentaryzacji danych przestrzennych; 
3) obsługi nowoczesnych aplikacji przydatnych w pracy w leśnictwie. 

Obsługa specjalistycznych maszyn leśnych 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności obsługa specjalistycznych 
maszyn leśnych słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) obsługi maszyn przeznaczonych do pozyskania drewna; 
2) obsługi maszyn przeznaczonych do załadunku drewna; 
3) obsługi maszyn przeznaczonych do transportu drewna. 

Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności ochrona lasów przed 
szkodnictwem leśnym słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) wykonywania zadań terenowych przeciwdziałających szkodnictwu leśnemu; 
2) prowadzenia dokumentacji związanej ze szkodnictwem leśnym; 
3) prowadzenia działań edukacyjnych związanych ze szkodnictwem leśnym. 

Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności ochrona środowiska i ochrona 
przyrody słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej; 
2) opracowywania planów zagospodarowania turystycznego lasu. 

Określanie jakości drzew i surowca drzewnego 
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Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności określanie jakości drzew i 
surowca drzewnego słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) szacunku brakarskiego drzew na pniu; 
2) pomiaru surowca drzewnego; 
3) optymalnej klasyfikacji surowca drzewnego; 
4) oceniania wartości surowca drzewnego. 

Pielęgnacja drzew 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności pielęgnacja drzew słuchacz 
powinien być przygotowany do: 
1) oceny zdrowotności drzew; 
2) pielęgnacji koron drzew technikami alpinistycznymi. 

Podstawy taksacji leśnej 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności podstawy taksacji leśnej 
słuchacz powinien być przygotowany do: 
1) sporządzania opisów taksacyjnych drzewostanu ze wstępnym oszacowaniem 
miąższości drzewostanów; 
2) obsługi urządzeń stacjonarnych i mobilnych z oprogramowaniem. 

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie 
kategorii B 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania 
pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B słuchacz powinien być 
przygotowany do: 
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa 
jazdy kategorii B; 
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego; 
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. 

Zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności zarządzanie lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa słuchacz powinien być 
przygotowany do: 
1) stosowania przepisów z zakresu zarządzania lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa; 
2) pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę leśną 
oraz ochronę przyrody i ochronę środowiska. 
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Naszymi zaletami są:  

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM  

Z DOSTĘPEM DO ANEKSU KUCHENNEGO   

DOSKONAŁY DOJAZD PKP ORAZ PKS Z KAŻDEGO KIERUNKU KRAJU!  

  

  

PONADTO   

 Miła  i przyjazna  atmosfera podczas zajęć  edukacyjnych.   

 Doświadczona  i kompetentna kadra pedagogiczna.  

 Bogata baza  pomocy dydaktycznych, dzięki czemu nasze zajęcia są urozmaicone i 

jeszcze ciekawsze.  

 Bogato wyposażona biblioteka, która umożliwia wzbogacanie wiedzy z różnych 

dziedzin.   

 Posiadamy  nowy sprzęt audiowizualny z oprogramowaniem.  

 Zajęcia zawsze w tym samym miejscu.  

 Sekretariat w miejscu prowadzenia zajęć.  

 Rozkład godzin poszczególnych przedmiotów na semestry jest ułożona z myślą o 

Państwa potrzebach.  

Prowadzimy skuteczne doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy poprzez 

szerokie kontakty z pracodawcami i dobrym rozeznaniem rynku pracy.  
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Warunki rekrutacji  

ZAPISY JUŻ ROZPOPCZYNAMY !  

  

Na kursy kwalifikacyjne przyjmowani są wszyscy pełnoletni spełniający warunki 

zdrowotne.   

W procesie rekrutacji niezbędne będą min. następujące dokumenty:  

• kwestionariusz zgłoszeniowy  

• 2 zdjęcia legitymacyjne  

• świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i  wykonywania zawodu  

• xero dowodu osobistego.  

  

 REZERWACJA  tel.533993315 lub /mail:  kierownik.praktyki@drzewna.net.pl 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!  

Wysokość czesnego: 0 zł !,  Wpisowe 0 zł!  

Centrum Kształcenia Ustawicznego   

w Garbatce - Letnisku   

ul. H. Lewandowicz 4.  

26-930 Garbatka - Letnisko tel./fax 

(48) 62-10-047   

e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl      

www.drzewna.com   

 

 ZAPRASZAMY!!!   

http://www.apedukacja.pl/index.php?mod=page&id=37
http://www.apedukacja.pl/index.php?mod=page&id=37
http://www.drzewna.com/
http://www.drzewna.com/

