
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

RL.21 PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH                                               
OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Ilość godzin: 80 (40 godzin sem. II oraz 40 godzin sem. III) 

1. Tereny zieleni 

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; 
RL.21.2(17)5 wskazać rodzaje terenów zieleni w zależności od stopnia zurbanizowania terenu; 
RL.21.2(17)6 sklasyfikować tereny zieleni na terenach prywatnych w zależności od ich przeznaczenia; 
RL.21.2(17)7 opracować projekty rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac 
rekultywacyjnych; 
RL.21.2(17)8 opracować założenia programów i projektów terenów zieleni miejskiej; 
RL.21.2(17)9 opracować zasady pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych 
obiektów architektury krajobrazu; 
RL.21.2(17)10 zastosować dokumentację budowy obiektów architektury krajobrazu; 
RL.21.2(17)11 wskazać przepisy prawa dotyczące terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych; 
RL.21.2(17)12 zastosować przepisy prawa w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew. 
 
 

 

 

 



 

 

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; 
PKZ(RL.I)(13)1 określać procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
PKZ(RL.I)(13)2 odczytać informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
PKZ(RL.I)(13)3 wykonać oznaczenia graficzne i literowe stosowane na miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego; 
RL.21.2(6)1 zastosować w projekcie określone warunki siedliskowe; 
RL.21.2(6)2 zastosować  w projekcie cechy dekoracyjne i wymagania proponowanych gatunków 
roślin; 
RL.21.2(6)3 zastosować gatunki roślin o oczekiwanych wartościach dekoracyjnych do warunków 
siedliskowych; 
RL.21.2(7)1 zastosować różne  rodzaje zadrzewień z krajobrazu otwartego w projekcie; 
RL.21.2(7)2 wskazać sposób kształtowania zadrzewień w krajobrazie; 
RL.21.2(8)1 rozplanować elementy arkusza graficznego projektu koncepcyjnego; 
RL.21.2(8)2 dobrać czcionkę, format i kolorystykę arkusza do projektu koncepcyjnego obiektów 
roślinnych; 
RL.21.2(8)3 zastosować jednolity typ czcionki projektu graficznego; 
RL.21.2(8)4 rozplanować elementy arkusza graficznego projektu technicznego; 
RL.21.2(8)5 dobrać format arkusza do wielkości projektu technicznego obiektów roślinnych; 
RL.21.2(16)1 zastosować metody kalkulacji kosztorysowych; 



RL.21.2(16)2 zastosować zawartość tabel używanych w kosztorysowaniu; 
RL.21.2(16)3 sporządzić kalkulację kosztów bezpośrednich obiektów roślinnych; 
RL.21.2(16)4 wykonać kalkulacje kosztów pośrednich i zysku wraz z podatkiem VAT obiektów 
roślinnych. 
 
3. Realizacja projektów terenów zieleni  

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; 
RL.21.1(3)7 dobrać narzędzia do prac uprawowych; 
RL.21.1(3)8 dobrać narzędzia i sprzęt do pielęgnacji roślin ozdobnych; 
RL.21.1(4)2 zastosować narzędzia i maszyny do uprawy gleby; 
RL.21.1(4)3 wykonać prace uprawowe narzędziami ręcznymi i mechanicznymi; 
RL.21.1(6)4 ocenić stan materiału szkółkarskiego przeznaczonego do urządzania obiektów 
architektury krajobrazu; 
RL.21.1.(7)1 przygotować materiał roślinny do ekspedycji; 
RL.21.1.(7)2 dokonać specyfikacji zamówienia na materiał roślinny; 
RL.21.1.(8)7 zabezpieczyć rośliny do transportu; 
RL.21.1.(8)8 opakować rośliny z bryłą korzeniową; 
RL.21.1.(8)9 dobrać głębokość sadzenia roślin; 
RL.21.2(9)1 dobrać wymagania jakościowe drzew; 
RL.21.2(9)2 zaplanować termin sadzenia roślin; 
RL.21.2(9)3 dobrać odległości, rozstawy roślin; 
RL.21.2(10)1 dobrać technikę sadzenia krzewów i drzew z bryłą korzeniową i bez bryły korzeniowej; 
RL.21.2(11)1 obsłużyć urządzenia nawadniające i zraszające; 
RL.21.2(12)1 wykonać czynności składające się na przygotowanie podłoża pod nasadzenia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


