
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

R.22 ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ                                                                                          
ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Ilość godzin: 80 (40 godzin sem. I oraz 40 godzin sem. II) 

1. Projektowanie obiektów małej architektury 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy architekta krajobrazu; 
BHP(4)2 określić zagrożenia mienia i środowiska; 
BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z pracą w zawodzie architekta 
krajobrazu; 
BHP(4)4 zastosować procedury związane z zagrożeniami zdrowia i życia człowieka oraz mienia                         
i środowiska związanymi z wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2 zorganizować stanowisko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej i  ochrony środowiska; 
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(7)4 wykryć błędy w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania  zadań 
zawodowych; 
BHP(8)2 zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywania zadań 
zawodowych; 
BHP(8)3 dobrać odpowiednie środki ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz 
sposoby powiadamiania; 
BHP(8)5 sklasyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
BHP(8)6 zademonstrować procedury stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych; 
R.22.1(7)1 rozplanować elementy arkusza graficznego projektu koncepcyjnego;  
R.22.1(7)2 dobrać czcionkę, format i kolorystykę arkusza do projektu koncepcyjnego obiektów malej 
architektury krajobrazu;  
R.22.1(7)3 rozplanować elementy arkusza graficznego w projekcie technicznym; 
R.22.1(7)4 dobrać format arkusza do wielkości projektu technicznego obiektów architektury 
krajobrazu; 
R.22.1(7)5 opracować graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu. 
 
 

 

 

 

 

 



 

2. Opracowanie projektów graficznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy architekta krajobrazu; 
BHP(4)2 określić zagrożenia mienia i środowiska; 
BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z pracą w zawodzie architekta 
krajobrazu; 
BHP(4)4 zastosować procedury związane z zagrożeniami zdrowia i życia człowieka oraz mienia                         
i środowiska związanymi z wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2 zorganizować stanowisko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej i  ochrony środowiska; 
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(7)4 wykryć błędy w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania  zadań 
zawodowych; 
BHP(8)2 zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywania zadań 
zawodowych; 
BHP(8)3 dobrać odpowiednie środki ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz 
sposoby powiadamiania; 
BHP(8)5 sklasyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
BHP(8)6 zademonstrować procedury stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych; 
R.22.2(6)5 wykonać czynności związane z budową dróg i nawierzchni; 
R.22.2(6)6 wykonać czynności związane z budową schodów ogrodowych; 
R.22.2(6)7 wykonać czynności związane z budową zbiorników i elementów wodnych; 
R.22.2(6)8 wykonać czynności związane z budową konstrukcji wspierających dla pnączy; 
R.22.2(6)9 wykonać czynności związane z budową murków ogrodowych. 
 
 
 

 


