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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Ogrodnik terenów zieleni 611306

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Formowacz drzew.
Formowacz krzewów.
Konserwator terenów zieleni.
Konserwator zieleni miejskiej.
Nadzorca zieleni.
Ogrodnik zieleni miejskiej.
Pracownik opiekujący się zielenią.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


6113 Gardeners; horticultural and nursery growers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projektach: PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Katarzyna Mirkowska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Małgorzata Stanisławczuk – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Oddział
w Słupsku, Słupsk.
Magdalena Szpak-Marek – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Ewa Wasilewska – Zespół Szkół Agrotechnicznych, Słupsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stare Lubiejewo.
Roman Kępiński – Zespół Szkół Rolniczych, Godkowo.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Maria Jolanta Bisaga – Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Gliwice.
Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
i Słabowidzących, Kraków.

Dzieci

Niewidomych

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni (m.in.
ogrodów, trawników).

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Ogrodnik terenów zieleni wykonuje prace o charakterze usługowym. Świadczy usługi w zakresie
zakładania, urządzania terenów zieleni wg własnej koncepcji lub też zgodnie z projektem wykonanym
np. przez architekta krajobrazu. Ostateczny zakres prac do wykonania ustala w porozumieniu
z klientem.
Przeważnie odpowiada za przygotowywanie terenu pod nasadzenia, wybór i zakup roślin zielonych
lub nasion.
Zakres prac w zawodzie ogrodnik terenów zieleni obejmuje nasadzenia z drzew i krzewów, zakładanie
trawników, kwietników9, rabat22, różanek, porządkowanie terenu i bieżącą pielęgnację roślin.
Pielęgnacja obejmuje podlewanie i nawożenie roślin, wykonywanie pielenia chwastów, oprysków
ochronnych, przycinanie i inne czynności zlecane przez klienta.
Może także wykonywać prace związane z przygotowywaniem nawierzchni pod alejki, chodniki
wykonywane np. z kostki granitowej, brukowej czy też z drewna. Zdarzają się także zlecenia
dotyczące wykonywania i ustawiania obiektów małej architektury13 ogrodowej (np. posągów, pergoli,
piaskownic, huśtawek, ławek, trzepaków i innych) na terenie ogrodów przydomowych.
Zakres wykonywanych prac przez ogrodnika terenów zieleni wychodzi poza zapisy ustawy o ochronie
przyrody. Z ustawy tej wynika, że tereny zielone to przede wszystkim obszary pełniące funkcje
publiczne. Do takich terenów zalicza się parki17, zieleńce, promenady21, bulwary3, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzyszącą drogom na terenie
zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Jednak na rynku obserwujemy bardzo duże
zapotrzebowanie na prace związane z zakładaniem i utrzymywaniem przydomowych terenów
zielonych na działkach należących do osób prywatnych.
W sezonie zimowym ogrodnik terenów zieleni może wykonywać czynności związane z:
 odśnieżaniem i odladzaniem terenów zielonych i architektury ogrodowej,
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cięciami,
karczowaniem,
naprawą i konserwacją sprzętu ogrodniczego.

Sposoby wykonywania pracy
Ogrodnik terenów zieleni wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem narzędzi
i urządzeń ogrodniczych. Jego praca polega m.in. na:
 zaplanowaniu wykonywanych prac ogrodniczych,
 przygotowywaniu terenu i gleby pod nasadzenia roślinne,
 zakładaniu trawników z rolki30 lub ich wysiewu,
 pielęgnowaniu trawników: koszeniu, grabieniu, wertykulacji33, aeracji1, podlewaniu,
 zakładaniu i pielęgnowaniu kwietników, rabat i innych ogrodów specjalnych15,
 zakładaniu i pielęgnowaniu żywopłotów,
 sadzeniu, przesadzaniu i pielęgnowaniu roślin drzewiastych25,
 pielęgnowaniu roślin: odchwaszczaniu, cięciu roślin, nawożeniu, podlewaniu, ściółkowaniu,
zabezpieczaniu roślin na okres zimy,
 karczowaniu drzew i krzewów,
 wykonywaniu renowacji ogrodów23,
 wykonywaniu zabiegów ochrony roślin36,
 wykonywaniu robót ziemnych i profilowania (wyrównywania) terenu,
 utrzymywaniu w czystości terenu,
 wykonywaniu prac budowlanych związanych z budową lub posadowieniem elementów małej
architektury ogrodowej,
 wykonywaniu konserwacji i napraw elementów małej architektury (np. posągów, pergoli,
piaskownic, huśtawek, ławek, trzepaków i innych),
 ostrzeniu narzędzi ogrodniczych oraz dokonywaniu konserwacji i drobnych napraw sprzętu
ogrodniczego.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Ogrodnik terenów zieleni pracuje w terenie, przez co narażony jest na działanie zmiennych
warunków atmosferycznych, np. intensywne słońce, wiatr, deszcz itp.
Miejscem pracy ogrodnika terenów zieleni mogą być m.in.:
 parki i ogrody znajdujące się:
 przy domach prywatnych i domach wielorodzinnych,
 przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki
administracyjne, kościoły itp.),
 na terenach miejskich (parki miejskie, skwery26, cmentarze, bulwary, promenady),
 przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 tereny zieleni znajdujące się:
 przy autostradach, ulicach, liniach kolejowych i tramwajowych,
 na terenie obiektów sportowych, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych,
 przy wodach stojących i płynących (np. zbiornikach wodnych, bagnach, stawach, rzekach
itp.).
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Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji stojącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę narzędzi
i urządzeń ogrodniczych.
Ogrodnik terenów zieleni może także wykonywać pracę w pojazdach, którymi transportuje m.in.
rośliny z punktu sprzedaży do miejsca nasadzenia.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Ogrodnik terenów zieleni w działalności zawodowej wykorzystuje m.in. następujące narzędzia
i urządzenia:
 do uprawy gleby (glebogryzarka6, szpadel, łopaty, grabie, widły amerykańskie itp.),
 do transportu, załadunku i rozładunku (samochód osobowy do transportu osób oraz dostawczy
do transportu narzędzi, roślin, ziemi, ciągnik rolniczy i/lub traktor ogrodniczy, taczki, wózek
widłowy, paleciak16 itp.),
 do odchwaszczania i spulchniania gleby (motyka, pazurki itp.),
 do pielęgnacji trawników (kosiarkę elektryczną i/lub spalinową, kosa spalinowa8, wertykulator34,
aerator2, siewnik do wysiewu nasion traw i nawozów itp.),
 do cięcia i formowania roślin (sekator, nożyce oburęczne, nożyce do żywopłotów, pilarka19,
podkrzesywarka20 itp.),
 do wykonywania zabiegów ochrony roślin (opryskiwacz ręczny i/lub mechaniczny itp.),
 do podlewania roślin (konewka, wiaderko, węże ogrodowe ze zraszaczami, system
automatycznego nawadniania28, beczkowóz itp.),
 do sprzątania terenu (dmuchawa5, odkurzacz ogrodowy14 do liści, odśnieżarka, zamiatarka39,
rębak do gałęzi24 itp.).
Organizacja pracy
Ogrodnik terenów zieleni pracuje przeważnie w terenie na wolnym powietrzu, niezależnie od
panujących warunków pogodowych. Na ogół skrajne zjawiska pogodowe (np. ulewy, burze,
gradobicia) mogą powodować przerwanie lub wcześniejsze zakończenie prac.
Praca odbywa się w systemie jedno- lub dwuzmianowym (szczególnie w okresie letnim). Spiętrzenie
prac następuje w okresie wiosenno-letnim, co też może wpłynąć na wydłużenie dziennego czasu
pracy.
W przypadku sytuacji nagłych i awaryjnych (przy zimowym odśnieżaniu, usuwaniu przewróconych
drzew po wichurach) od pracowników wymaga się dyspozycyjności i wykonywania pracy na
wezwanie.
W większości przypadków sezon zimowy jest w tym zawodzie jednocześnie sezonem urlopowym.
Ogrodnik terenów zieleni, w zależności od wielkości zlecenia i zakresu robót do wykonania, może
pracę wykonywać samodzielnie lub w zespole (brygadzie).
W przypadku małych firm praca w zawodzie ogrodnik terenów zieleni jest bezpośrednio
nadzorowana przez właściciela lub wyznaczoną przez niego osobę. Pracując w dużej firmie, w małym
zespole, podlega brygadziście lub kierownikowi zespołu.
Ogrodnik terenów zieleni wykonując swoje zadania zawodowe współpracuje m.in.:
 ze zlecającym,
 z architektami krajobrazu,
 ze sprzedawcami roślin,
 z technikami ogrodnictwa,
 z pomocniczymi robotnikami terenów zielonych,
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z robotnikami budowlanymi,
z operatorami maszyn ogrodniczych i innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Ogrodnik terenów zieleni może być m.in. narażony na:
 czynniki szkodliwe dla zdrowia (wywołujące np.: choroby, zakażenia, alergie, zatrucia):
 kontakt z preparatami chemicznymi: stosowanymi chemicznymi środkami ochrony roślin29,
nawozami sztucznymi12,
 kontakt z czynnikami biologicznymi: alergenami (pyłki drzew, traw i inne), z roślinami
trującymi bądź kłującymi, z mikroorganizmami chorobotwórczymi, grzybami, leptospirami –
stwarzającymi możliwość zakażeń miejscowych lub ogólnych oraz chorób uczuleniowych, ze
wzmożonym ruchem ulicznym, zapyleniem, spalinami (dotyczy to prac przy zakładaniu
i pielęgnacji terenów zieleni przy autostradach, ulicach),
 czynniki niebezpieczne (prowadzące do urazów i wypadków przy pracy):
 praca narzędziami z elementami ostrymi i wystającymi,
 przemieszczanie się środkami transportu,
 śliskie i nierówne powierzchnie,
 porażenia prądem elektrycznym w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego,
 praca na wysokości,
 czynniki uciążliwe:
 podnoszenie ciężarów,
 ręczny transport ciężkich ładunków,
 nadmierny wysiłek fizyczny,
 praca w wymuszonej, pochylonej pozycji ciała,
 praca w zmiennych warunkach atmosferycznych podczas wykonywania pracy na zewnątrz.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód ogrodnika terenów zieleni ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 brak lęku przed wysokością,
 zmysł równowagi;
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w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 uzdolnienia organizacyjne,
 uzdolnienia techniczne,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 wyobraźnia przestrzenna;
w kategorii cech osobowościowych
 dbałość o jakość pracy,
 dokładność,
 gotowość do dzielenia się wiedzą,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 rzetelność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 wrażliwość estetyczna,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie ogrodnik terenów zielonych pod względem wydatku energetycznego należy do
prac średnio ciężkich.
Od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, dobry wzrok, odporność na uciążliwe
warunki pracy oraz sprawność narządów ruchu, niezbędnych do wykonywania pracy fizycznej
podczas zakładania i utrzymania ogrodu.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ogrodnik terenów zielonych mogą być m.in.:
 alergia kontaktowa lub wziewna, m.in. na pyłki roślin, środki ochrony roślin,
 dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się i wykonywania pracy fizycznej,
np. kopania ziemi,
 niska wytrzymałość fizyczna,
 niewydolność układu krążenia,
 zaburzenia widzenia barw,
 ograniczenia sprawności rąk,
 niesprawność narządu wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie ogrodnik terenów zieleni preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodach z obszaru kształcenia rolniczo-leśnego z ochroną środowiska.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie ogrodnik terenów zieleni może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 odbyła szkolenie u pracodawcy lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym z zakresu
zakładania oraz pielęgnowania terenów zieleni.
Podjęcie pracy w zawodzie ogrodnik terenów zieleni ułatwia:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym ogrodnik,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
w zawodzie pokrewnym ogrodnik.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie ogrodnik terenów zieleni są m.in.:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające doskonalenie w zakresie zakładania oraz
pielęgnowania terenów zieleni, organizowane przez instytucje szkoleniowe,
 zaświadczenie potwierdzające ważność badań do pracy na wysokości powyżej 3 m (tzw. badania
wysokościowe),
 prawo jazdy kat. B oraz T,
 uprawnienia operatora wózków widłowych, operatora pił łańcuchowych i/lub operatora koparko-ładowarki.
WAŻNE:
31
Użytkownicy profesjonalni środków ochrony roślin mają ustawowy obowiązek ukończenia szkolenia
w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie ogrodnik terenów zieleni ma m.in. możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 posiadając wykształcenie zawodowe w zawodzie pokrewnym ogrodnik, dalej kształcić się
w branżowej szkole II stopnia (w zawodzie technik ogrodnik) lub w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych, a następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu studiów I oraz II stopnia (np.
na kierunku ogrodnictwo), awansować na stanowisko kierownicze (np. kierownik gospodarstwa
ogrodniczego),
 po nabyciu wykształcenia średniego, dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji
organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty
nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
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prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zakładania oraz pielęgnowania terenów zieleni,
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych,
doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie ogrodnik terenów zieleni nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie ogrodnik terenów zieleni, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego)
ogrodnik, w zakresie kwalifikacji RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie ogrodnik terenów zieleni może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik architektury krajobrazu
S
Technik ogrodnik
Chirurg pielęgniarz drzew
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
S
Ogrodnik
Ogrodnik producent nasion
Ogrodnik szkółkarz
Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
Ogrodnik – uprawy pod osłonami
Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych

Kod zawodu
314202
314205
611301
611302
611303
611304
611305
611308
611309
611310
611401

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie ogrodnik terenów zieleni wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowywanie terenu i gleby pod nasadzenia roślinne.
Z2 Sadzenie i przesadzanie roślin drzewiastych.
Z3 Zakładanie trawników, kwietników i rabat.
Z4 Budowanie elementów małej architektury ogrodowej.
Z5 Cięcie i formowanie roślin.
Z6 Nawożenie roślin.
Z7 Nawadnianie roślin.
Z8 Odchwaszczanie nasadzeń roślinnych.
Z9 Zwalczanie chorób i szkodników.
Z10 Pielęgnowanie trawników.

10
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Z11 Naprawianie elementów małej architektury ogrodowej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Zakładanie terenów zieleni
Kompetencja zawodowa Kz1: Zakładanie terenów zieleni obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1,
Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie terenu i gleby pod nasadzenia roślinne
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie
przygotowywania terenu i gleby pod nasadzenia
roślinne;
Typy i rodzaje gleb oraz metody badania ich
właściwości fizycznych i chemicznych;
Kryteria dobierania narzędzi i sprzętu
niezbędnego do przygotowywania terenu i gleby
pod nasadzenia roślinne;
Metody oczyszczania terenu pod nasadzenia
roślinne z chwastów, śmieci;
Sposoby wykonywania profilowania terenu;
Rodzaje i metody wykonywania zabiegów
37
uprawowych związanych z uprawą gleby.









Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie przygotowywania terenu
i gleby pod nasadzenia roślinne;
Dokonywać analizy warunków glebowych;
Dokonywać jakościowej oceny organoleptycznej
gleb;
Dobierać narzędzia i sprzęt niezbędny do
przygotowywania terenu i gleby pod nasadzenia
roślinne;
Oczyszczać teren pod nasadzenia roślinne
z chwastów, śmieci;
Wykonywać profilowanie terenu;
Wykonywać zabiegi związane z uprawą gleby,
takie jak: przekopywanie, spulchnianie,
wyrównywanie, odchwaszczanie.

Z2 Sadzenie i przesadzanie roślin drzewiastych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:




















Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie sadzenia
i przesadzania roślin drzewiastych;
Podstawowe gatunki drzew i krzewów;
Terminy sadzenia i przesadzania różnych grup
roślin drzewiastych;
Kryteria oceniania jakości materiału
10
nasadzeniowego oraz zalecenia jakościowe
38
ozdobnego materiału szkółkarskiego ;
Metody przygotowywania roślin drzewiastych do
sadzenia i przesadzania;
Zasady dostosowywania warunków glebowych do
wymagań sadzonych grup i gatunków roślin
drzewiastych;
40
Zasady zaprawiania dołów pod rośliny;
Zasady i metody sadzenia różnych grup roślin:
drzew, krzewów, żywopłotów, róż, roślin
wrzosowatych, roślin skalnych;
Metody przesadzania roślin, w tym starszych
drzew;
11
Nawozy mineralne i nawozy organiczne
stosowane podczas sadzenia roślin drzewiastych;
Metody stabilizacji drzew po ich posadzeniu;
Zasady obsadzania żywopłotów;














11

Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie wykonywania sadzenia
i przesadzania roślin drzewiastych;
Rozpoznawać podstawowe gatunki roślin
drzewiastych;
Dobierać terminy sadzenia i przesadzania różnych
gatunków roślin drzewiastych;
Oceniać jakość materiału nasadzeniowego;
Przygotowywać rośliny drzewiaste do sadzenia
i przesadzania;
Dostosowywać warunki glebowe do wymagań
sadzonych grup i gatunków roślin drzewiastych;
Dostosowywać głębokość dołu pod roślinę do
wielkości bryły korzeniowej oraz rodzaju systemu
korzeniowego;
Sadzić i przesadzać rośliny drzewiaste
z uwzględnieniem konieczności zaprawy dołów;
27
Stosować metody stabilizacji drzew
nowoposadzonych lub przesadzonych;
Wykonywać nawożenie wsadzonych lub
przesadzanych roślin drzewiastych;
Sadzić rośliny w żywopłotach;
Planować i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne po
posadzeniu roślin drzewiastych, takie jak:
podlewanie, ściółkowanie, cięcia pędów,
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odchwaszczanie.

Metody planowania i wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych po posadzeniu roślin drzewiastych.

Z3 Zakładanie trawników, kwietników i rabat
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie zakładania
trawników, kwietników i rabat;
Rośliny ozdobne stosowane na kwietnikach
sezonowych oraz na rabatach bylinowych, ich
walory dekoracyjne i charakter wzrostu;
Zasady dobierania sprzętu i narzędzi niezbędnych
do zakładania trawników, kwietników i rabat;
Metody zakładania trawnika z rolki;
Zasady i metody wykonywania trawników metodą
siewu ręcznego lub za pomocą siewnika;
Zasady i metody zakładania kwietników i rabat.









Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie zakładania trawników,
kwietników i rabat;
Rozpoznawać gatunki roślin stosowanych na
kwietnikach i rabatach;
Dobierać sprzęt i narzędzia do zakładania
trawników, kwietników i rabat;
Zakładać trawnik metodą z rolki;
Wykonywać trawnik metodą siewu ręcznego lub
za pomocą siewników;
4
Sadzić rośliny kwietnikowe i byliny wg
opracowanego projektu lub ustaleń ze zlecającym;
Wykonywać nasadzenia roślin w pojemnikach;
Zakładać ogrody specjalne biorąc pod uwagę
specyficzne warunki uprawy sadzonych grup
roślin.

Z4 Budowanie elementów małej architektury ogrodowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie budowania
elementów małej architektury ogrodowej;
Zasady dobierania sprzętu i narzędzi do
poszczególnych prac związanych z budowaniem
elementów małej architektury ogrodowej;
Zasady dobierania materiałów budowlanych
stosowanych do budowy elementów architektury
ogrodowej;
Metody osadzania obrzeży i palisad;
Zasady budowy nawierzchni gruntowych,
żwirowych i twardych, murków wolnostojących
i oporowych, ogrodzeń, podpór dla pnączy, altan,
wiat itp.








Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie budowania elementów
małej architektury ogrodowej;
Dobierać sprzęt i narzędzia do poszczególnych
prac związanych z budowaniem elementów małej
architektury ogrodowej;
Dobierać materiały budowlane i stosować je
zgodnie ze sztuką budowlaną;
Osadzać obrzeża i palisady;
Wykonywać nawierzchnie i schody terenowe, np.:
z kostki betonowej lub kamiennej, z płyt, żwiru itp.;
Budować elementy architektury ogrodowej
z drewna konstrukcyjnego, kamienia, betonu,
wyrobów ceramicznych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Pielęgnowanie terenów zieleni
Kompetencja zawodowa Kz2: Pielęgnowanie terenów zieleni obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Cięcie i formowanie roślin
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie wykonywania

12

Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie cięcia i formowania roślin;
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cięcia i formowania roślin;
Terminy cięcia poszczególnych gatunków drzew
i krzewów ozdobnych;
Zasady i techniki cięcia cienkich pędów i grubych
konarów;
Rodzaje cięć i ich znaczenie dla roślin drzewiastych:
cięcia sanitarne, odmładzające, kształtujące koronę,
zwiększające kwitnienie;
Zasady zabezpieczania ran drzew po cięciach.







Określać terminy cięcia i rodzaje cięć dla
poszczególnych drzew i krzewów w zależności od
ich cech gatunkowych;
Dobierać narzędzia do cięcia w zależności od
grubości pędów;
Wykonywać cięcia i formować korony drzew
i krzewów;
35
Zabezpieczać rany po cięciach .

Z6 Nawożenie roślin
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie nawożenia
roślin;
Terminy stosowania różnego rodzaju nawozów do
roślin;
Rodzaje nawozów mineralnych i organicznych;
Zasady i metody nawożenia roślin;
Objawy przenawożenia lub niedoborów
składników pokarmowych.






Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie nawożenia roślin;
Stosować nawozy organiczne i mineralne
w odpowiednich terminach;
Dobierać nawóz i jego dawkę do wymagań rośliny;
Wykonywać nawożenie roślin z zastosowaniem
odpowiednich metod i technik;
Rozróżniać efekty przenawożenia lub niedoboru
składników pokarmowych roślin.

Z7 Nawadnianie roślin
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie nawadniania
roślin;
Metody i techniki efektywnego nawadniania roślin;
Zasady projektowania i montażu automatycznych
systemów nawadniania terenów.






Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie nawadniania roślin;
Dobierać metody i techniki nawadniania roślin;
Określać ilość wody niezbędnej do nawodnienia
danego nasadzenia;
Podlewać rośliny nie niszcząc struktury gleby;
Zakładać automatyczne systemy nawadniające.

Z8 Odchwaszczanie nasadzeń roślinnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie
odchwaszczania nasadzeń roślinnych;
Rodzaje chwastów i sposoby ich rozprzestrzenia
się;
Kryteria doboru narzędziami i sprzętem do
odchwaszczania oraz metody posługiwania się
nimi;
Metody odchwaszczania nasadzeń;
Programy Ochrony Roślin Ozdobnych;
7
Rodzaje herbicydów i zasady ich stosowania;
Metody zapobiegania rozwojowi chwastów
poprzez stosowanie mat, ściółki.
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Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie odchwaszczania nasadzeń
roślinnych;
Rozpoznawać chwasty;
Dobierać i używać narzędzia i sprzęt do
odchwaszczania;
Wykonywać odchwaszczanie trawników,
kwietników, rabat i innych nasadzeń;
Dobierać i stosować herbicydy ochrony roślin
zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Roślin
Ozdobnych;
Stosować maty przeciw chwastom i ściółki
zapobiegające rozwojowi chwastów.
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Z9 Zwalczanie chorób i szkodników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie zwalczania
chorób i szkodników;
Przepisy prawa związane ze stosowaniem środków
ochrony roślin;
Rodzaje chorób i szkodników występujących na
roślinach ozdobnych;
Zasady dobierania i obsługiwania sprzętu do
wykonywania zabiegów ochrony roślin;
Rodzaje środków ochrony roślin i ich klasy
toksyczności;
Metody zapobiegania występowaniu chorób
i szkodników oraz zwalczania chorób i szkodników;
Zasady przechowywania środków ochrony roślin.








Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie zwalczania chorób
i szkodników;
Stosować się do przepisów prawa o środkach
ochrony roślin;
Rozpoznawać choroby i szkodniki roślin
ozdobnych;
Dobierać i obsługiwać sprzęt do zabiegów ochrony
roślin;
Zwalczać choroby i szkodniki różnymi metodami;
Zapobiegać występowaniu chorób i szkodników;
Przechowywać środki ochrony roślin zgodnie
z zasadami.

Z10 Pielęgnowanie trawników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie pielęgnacji
trawników;
Terminy wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
trawników;
Zasady dobierania i używania sprzętu oraz narzędzi
w zależności od rodzaju wykonywanych prac
pielęgnacyjnych trawników;
Metody wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
trawników;
Zasady koszenia trawników i sposoby
zagospodarowywania pokosu traw;
Metody nawożenia i nawadniania trawników;
Rodzaje chorób i szkodników występujących na
trawnikach i metody ich zwalczania.









Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie pielęgnacji trawników;
Dobierać zabiegi pielęgnacyjne z uwzględnieniem
potrzeb czy też pory roku;
Dobierać i używać sprzęt oraz narzędzia do
wykonywania prac pielęgnacyjnych trawników;
Określać wysokość koszenia trawników;
Wykonywać koszenie, aerację, wertykulację,
32
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wałowanie i piaskowanie trawników ;
Zagospodarowywać skoszoną trawę;
Wykonywać nawożenie i nawadnianie trawników;
Zwalczać choroby i szkodniki występujące na
trawnikach.

Z11 Naprawianie elementów małej architektury ogrodowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące w trakcie naprawiania
elementów małej architektury ogrodowej;
Zasady dobierania i używania sprzętu oraz narzędzi
do naprawiania elementów małej architektury
Metody przeprowadzania napraw i konserwacji
elementów małej architektury ogrodowej;
Metody przeprowadzania napraw i konserwacji
dróg oraz ścieżek;
Metody i zasady konserwacji elementów
drewnianych, metalowych, konstrukcji
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Stosować przepisy BHP, ochrony środowiska,
ergonomii w zakresie naprawiania elementów
małej architektury ogrodowej;
Dobierać sprzęt i narzędzia do naprawiania
elementów małej architektury;
Przeprowadzać naprawy i konserwację dróg oraz
ścieżek na terenie ogrodu;
Wykonywać drobne naprawy w nawierzchniach,
w elementach murowanych lub betonowych;
Wykonać naprawy i bieżącą konserwację
elementów małej architektury: odrdzewianie,
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betonowych i kamiennych.

malowanie, impregnowanie, wymiana
uszkodzonych elementów itp.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie ogrodnik terenów zieleni powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane w pracy w zawodzie ogrodnik terenów zieleni.
Dostosowywania swojego zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania
robót związanych z zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania zadań zawodowych związanych m.in.
z pielęgnowaniem terenów zieleni.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie prac wykonywanych w zawodzie
ogrodnik terenów zieleni.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami
w ogrodnictwie.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
ogrodnik terenów zieleni.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ogrodnik terenów zieleni
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Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ogrodnik terenów zieleni nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Ogrodnik terenów zieleni może znaleźć zatrudnienie m.in. w:
 firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 zakładach urządzania i utrzymania zieleni,
 zakładach zieleni miejskiej,
 przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
 firmach ogrodniczych, odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych,
 spółdzielniach socjalnych itp.
Ogrodnik terenów zieleni może prowadzić własną działalność gospodarczą, związaną z zakładaniem
i pielęgnowaniem terenów zieleni.
Coraz częściej można znaleźć oferty pracy dla ogrodnika terenów zieleni, zarówno z doświadczeniem
zawodowym, jak i do przyuczenia. Są to oferty dla osób poszukujących stałego zatrudnienia, jak
i zainteresowanych wykonywaniem prac na umowę zlecenie.
Poszukiwani w tym zawodzie są głównie mężczyźni, mający dodatkowe doświadczenie
w budownictwie (brukarze, stolarze, murarze) oraz posiadający prawo jazdy upoważniające do
kierowania np. traktorem. Kobiety poszukiwane są głównie do prac związanych z pieleniem,
grabieniem i sprzątaniem terenów zieleni.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
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Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów
do pracy w zawodzie ogrodnik terenów zieleni.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ogrodnik terenów zieleni można uzyskać,
podejmując:
 kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnych ogrodnik,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.05 Zakładanie
i prowadzenie upraw ogrodniczych, w zawodzie pokrewnym ogrodnik.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym ogrodnik potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
W większości przypadków firmy specjalizujące się w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni same
prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie ogrodnik terenów zieleni.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego,
instytucje branżowe, producentów nawozów, środków ochrony roślin, maszyn ogrodniczych,
materiału szkółkarskiego i siewnego oraz inne instytucje, działające na rynku usług szkoleniowych
w zakresie zakładania i pielęgnowania terenów zieleni.
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Przykładowo tematyka szkoleń może dotyczyć:
 metod i technik cięć w koronach drzew,
 obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych,
 stosowania środków ochrony roślin.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie ogrodnik terenów zieleni jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2100 do 2500 zł brutto miesięcznie.
Pracownicy z dodatkowym doświadczeniem zawodowym, np. w zakresie robót brukarskich czy
ciesielskich, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 3500 zł brutto miesięcznie.
Pracownicy fizyczni lub ogrodnicy bez doświadczenia w zawodzie, zatrudniani do prostych prac
ogrodniczych i sprzątania, zarabiają średnio od 14 do 18 zł brutto na godzinę. W sezonie, gdy
zapotrzebowanie na pracowników fizycznych do prac w terenach zieleni i przy zakładaniu ogrodów
jest największe, stawki godzinowe mogą sięgnąć nawet 30 zł brutto na godzinę.
Na poziom wynagrodzenia w zawodzie ogrodnik terenów zieleni ma wpływ m.in.:
 zakres wykonywanych zadań i obowiązków,
 liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie,
 region Polski,
 wielkość aglomeracji,
 koniunktura na rynku pracy.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie ogrodnik terenów zieleni istnieje możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (01-U), pod warunkiem wykluczenia z procesów
związanych z orientacją oraz podejmowaniem decyzji,
 z chorobami psychicznymi (02-P), jeżeli żaden z czynników związanych z pracą nie powoduje
sytuacji stresogennych, choroba jest w remisji, a chory podejmuje leczenie (farmakoterapię
i psychoterapię),
 niesłyszących lub słabo słyszących (03-L), z uszkodzeniem narządu słuchu możliwym do korekcji
przy pomocy implantu lub aparatu słuchowego oraz pod warunkiem przygotowania stanowiska
pracy pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada wzroku skorygowana jest
odpowiednimi okularami lub soczewkami kontaktowymi i umożliwia wykonywanie prac
z odpowiednią dokładnością,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości wykonywania prac
ręcznych oraz obsługi maszyn i narzędzi,
 chorych na epilepsję (06-E), jeżeli ryzyko występowania ataków jest możliwe do oszacowania,
przy czym powinno się unikać prac przy urządzeniach, które mają w swojej budowie elementy
obrotowe, przy obsługiwaniu zbiorników wodnych, na wysokościach, przy zmianach temperatur
(wysokie temperatury), przy pracach wymagających ciągłego posługiwania się ostrymi oraz
ciężkimi narzędziami lub przedmiotami.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.
















Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków
stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz.
1141).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aeracja

Inaczej napowietrzanie, rolniczy zabieg pielęgnacyjny
stosowany w celu ułatwienia wnikania powietrza,
wody i nawozów mineralnych do gleby. W tym
przypadku napowietrzany jest trawnik.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Aerator.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Aerator

Narzędzie rolnicze ręczne lub ciągnikowe używane
do aeracji trawników oraz niszczenia zaskorupionej
warstwy gleby i chwastów.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Aerator.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Bulwar

Szeroka, wysadzona drzewami ulica spacerowa
w dużym mieście.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/bul
war.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Bylina

Wieloletnia roślina zielna o zimujących pąkach.

https://sjp.pwn.l/szukaj/bylin
a.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Dmuchawa

Rodzaj wentylatora o ukierunkowanym strumieniu
powietrza. Służy do szybkiego sprzątania trawników
i nawierzchni z opadłych jesienią liści, poprzez
zdmuchiwanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/dmu
chawa.html
[dostęp: 31.10.2018]

6

Glebogryzarka

Maszyna rolnicza spulchniająca glebę.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/gleb
ogryzarka.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Herbicydy

Inaczej środek chwastobójczy.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/herb
icyd.html
[dostęp: 31.10.2018]

8

Kosa spalinowa

Urządzenie zaprojektowane specjalnie do takich prac
jak: przycinanie krawędzi trawnika, koszenie
chaszczy, krzewów, także w trudno dostępnym dla
kosiarki terenie (np. w rowie).

http://www.efcopl.pl/Glossario.jsp?idTipoGloss
ario=4&idSezione=486
[dostęp: 31.10.2018]

9

Kwietnik

Wydzielony kawałek ziemi obsadzony dekoracyjnie
ugrupowanymi kwiatami w ogrodach, parkach itp.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/kwie
tnik.html
[dostęp: 31.10.2018]
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10

Materiał nasadzeniowy

Rośliny warzywne lub ozdobne obejmujące całe
rośliny uzyskane z materiału rozmnożeniowego,
a w przypadku roślin warzywnych – z materiału
siewnego, przeznaczone do nasadzeń, w celu
produkcji warzyw lub roślin ozdobnych.

http://piorin.gov.pl/slownik/m
aterial-siewny,art,104.html
[dostęp: 31.10.2018]

11

Nawóz organiczny

Nawóz pochodzenia naturalnego, zwierzęcego lub
roślinnego. Oprócz dostarczania roślinom
niezbędnych składników pokarmowych poprawia
strukturę gleby i wzbogaca ją w próchnicę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Naw
%C3%B3z%20organiczny.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Nawóz sztuczny

Są to sole mineralne lub inne związki chemiczne
dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku
niektórych pierwiastków.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/naw
%C3%B3z%20sztuczny.html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Obiekt małej
architektury

Niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU2018
0001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

14

Odkurzacz ogrodowy

Skuteczne narzędzia do sprzątania wszelkich
powierzchni z liści, gałązek i innych drobnych
zanieczyszczeń.

http://www.efcopl.pl/Glossario.jsp?idTipoGloss
ario=4&idSezione=486
[dostęp: 31.10.2018]

15

Ogrody specjalne

Są to: ogrody roślin wodnych, bagiennych
i przybrzeżnych, wrzosowiska, ogrody ziołowe,
ogrody monokulturowe, ogrody traw, ogrody skalne
i alpinaria itp. Ogrody specjalne zakładane są z grup
roślin o podobnych wymaganiach siedliskowych
i o takim samym zastosowaniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: FortunaAntoszkiewicz B., Gadomska
E., Gadomski K.: Urządzanie i
pielęgnacja terenów zieleni cz.
III. Hortpress, Warszawa 2007

16

Paleciak

Inaczej wózek paletowy służący do rozładunku
i załadunku spaletyzowanych materiałów oraz
bliskiego transportu na terenie magazynów lub na
placach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://glownymechanik.pl/2015/11/30/woz
ki-paletowe-reczne/
[dostęp: 31.10.2018]

17

Park

Duży ogród z alejkami i ścieżkami spacerowymi.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/park
.html
[dostęp: 31.10.2018]

18

Piaskowanie trawnika

Polega na rozrzucaniu piasku na murawę trawnika.
Piaskowanie trawnika przyczynia się do powstawania
nowych korzeni, rozłogów i pędów trawy.

https://zielonyogrodek.pl/ogr
od/trawniki/961-piaskowanietrawnika-na-czym-polega-ikiedy-sie-je-stosuje
[dostęp: 31.10.2018]

19

Pilarka

Urządzenia służące do cięcia drewna, do wycinki,
mogą być także stosowane do przycinania gałęzi
i pielęgnacji drzew i krzewów.

http://www.efcopl.pl/Glossario.jsp?idTipoGloss
ario=4&idSezione=486
[dostęp: 31.10.2018]

20

Podkrzesywarka

Jest to pilarka na wysięgniku, umożliwiająca cięcie
drzew bezpośrednio z poziomu ziemi. Stosowana
podczas prześwietlania koron drzew.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.sigmanot.pl/publikacja-66391-.html
[dostęp: 31.10.2018]
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21

Promenada

Szeroka ulica przeznaczona do spacerów

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Pro
menada.html
[dostęp: 31.10.2018]

22

Rabata

Wąska grządka kwiatowa.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Rab
ata.html
[dostęp: 31.10.2018]

23

Renowacja ogrodu

Renowacja ogrodu polega m.in. na uporządkowaniu
go, przycięciu drzew i krzewów, odchwaszczeniu
roślin, rabat i trawników oraz uzupełnieniu braków
roślin w nasadzeniach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/re
nowacja.html
[dostęp: 31.10.2018]

24

Rębak do gałęzi

Inaczej rozdrabniacz. Urządzenie wykorzystywane do
rozdrabniania gałęzi pozostałych po cięciach
pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz materiałów
miękkich, takich jak suche pędy bylin.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/rozdrabniacz.html
[dostęp: 31.10.2018]

25

Rośliny drzewiaste

Trwałe rośliny lądowe (drzewa, krzewy, krzewinki
i wieloletnie pnącza) o wieloletnich łodygach,
których wytrzymałość mechaniczna (z wyjątkiem ich
wczesnej fazy rozwojowej) jest uwarunkowana
występowaniem zdrewniałej tkanki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Ro%C5%9Bliny%20drze
wiaste.html
[dostęp: 31.10.2018]

26

Skwer

Niewielki teren zieleni miejskiej, usytuowany zwykle
na placu lub przy ulicy.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/skw
er.html
[dostęp: 31.10.2018]

27

Stabilizacja drzew

Ma na celu ustabilizowanie nowo posadzonych
drzew w gruncie, a jednocześnie bryły korzeniowej
poprzez palikowanie lub metodą podciągów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://roslinowo.pl/stabilizac
ja-drzew-palikowaniesadzonek
[dostęp: 31.10.2018]

28

System
automatycznego
nawadniania

Systemy umożliwiające automatyczne nawadnianie
roślin za pomocą zamontowanych na stałe zraszaczy.
Sterowanie zraszaczami odbywa się z użyciem
czujników deszczu oraz sterowników.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://zielonyogrodek.pl/arc
hitektura/woda-wogrodzie/487-jak-dzialasystem-automatycznegonawadniania
[dostęp: 31.10.2018]

29

Środki ochrony roślin

Inaczej fitofarmaceutyki lub pestycydy, to substancje
przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przede
wszystkim przed grzybami (fungicydy), owadami
(insektycydy) i chwastami (herbicydy).

http://psor.pl/srodki-ochronyroslin
[dostęp: 31.10.2018]

30

Trawnik z rolki

Zakładany jest z gotowych płatów darni,
wyprodukowanych i wycinanych przez producentów
na specjalnych plantacjach. Darń układana jest na
uprzednio przygotowanej powierzchni. Inaczej
trawnik rolowany, trawnik z gotowej darni.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://zielonyogrodek.pl/ogr
od/trawniki/3342-trawnik-zrolki-a-tradycyjny-czyli-zsiewu-ktory-jest-lepszy
[dostęp: 31.10.2018]
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31

Użytkownik
profesjonalny środków
ochrony roślin

Określa się tak każdą osobę, która stosuje pestycydy
w toku swej działalności zawodowej, w tym
operatorów, techników, pracowników i osoby
samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak
i w innych sektorach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU2018
0001310/U/D20181310Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

32

Wałowanie

Zabieg pielęgnacyjny wykonywany na trawnikach za
pomocą wału gładkiego w celu wyrównania
nierówności po zimie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://zielonyogrodek.pl/ogr
od/trawniki/7329-walowanietrawnika-jak-i-po-co-to-robic
[dostęp: 31.10.2018]

33

Wertykulacja

Zabieg pielęgnacyjny stosowany na trawnikach,
zwłaszcza często i nisko koszonych (strzyżonych),
polegający na pionowym cięciu darni.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Wertykulacja.html
[dostęp: 31.10.2018]

34

Wertykulator

Urządzenie ogrodnicze z napędem ręcznym,
elektrycznym lub spalinowym, służące do
napowietrzania oraz oczyszczania trawy z mchu,
starej trawy, chwastów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Popularna encyklopedia
powszechna, Tom 12. Kraków:
Oficyna Wydawnicza Fogra,
2001

35

Zabezpieczanie ran po
cięciach

Zabiegi wykonywane w celu zabezpieczania ran
przed wnikaniem patogenów, a odsłoniętych
w wyniku wykonanego cięcia. Wykonuje się je za
pomocą np.: maści ogrodniczej lub sztucznej kory
(stosowanej tylko na obwodzie dużej rany).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
http://www.altereko.pl/attach
ments/article/264/Publikacja
%20drzeworadnik%20ALL.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

36

Zabiegi ochrony roślin

Zabiegi ograniczające występowanie chorób,
szkodników, a także chwastów w uprawie m.in.
roślin ozdobnych, służące do utrzymania roślin na
wysokim poziomie zdrowotności. Zaliczamy tu
fizyczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony
roślin.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.ior.poznan.pl/pli
k,2361,kodeks-dobrejpraktyki-ochrony-roslinpdf.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

37

Zabiegi uprawowe

Czynności mające na celu stworzenie optymalnych
dla wzrostu i rozwoju roślin warunków glebowych.
Zabiegi uprawowe związane są z uprawą wierzchniej
warstwy gleby tzw. roli za pomocą maszyn
i urządzeń. Do tych zabiegów zaliczamy: orkę,
kultywatorowanie, bronowanie, włókowanie,
wałowanie itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://cdr.gov.pl/images/wyd
awnictwa/2016/2016WSPOLCZESNE-SPOSOBY-ISYSTEMY-UPRAWY-ROLI-WTEORII-I-PRAKTYCEROLNICZEJ.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

38

Zalecenia jakościowe
ozdobnego materiału
szkółkarskiego

Zalecenia te są obecnie jedynymi w kraju aktualnymi
i szeroko rozpowszechnionymi normami
regulującymi kwestie jakości roślin, podającymi
aktualne i obowiązujące obecnie standardy produkcji
szkółkarskiej.

https://zszp.pl/aktualnosci/no
we-zalecenia-jakosciowe
[dostęp: 31.10.2018]
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39

Zamiatarka

Urządzenie do szybkiego zamiatania dróg, parkingów
czy ulic.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/zami
atarka.html
[dostęp: 31.10.2018]

40

Zaprawianie dołu

Polega na dodaniu do wykopanego dołu np.: żyznej
ziemi, kompostu, torfu przed posadzeniem rośliny
i przemieszaniu tych składników z gruntem
właściwym. Ma to na celu poprawę właściwości
gleby i polepszenie warunków do ukorzeniania się
roślin w nowym miejscu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.antoniuk.com.pl/
sadzenie-drzew-cz-3
[dostęp: 31.10.2018]
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www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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