Możliwości i szanse zatrudnienia:
Technik leśnik może znaleźć zatrudnienie jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych, państwowych
lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społecznogospodarczych zajmujących się gospodarką leśną,
ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowobadawczych i marketingowych produktów leśnych,
placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach
urządzania lasu i geodezji leśnej, parkach narodowych
i krajobrazowych, placówkach naukowo-badawczych,
administracji państwowej i samorządowej (w urzędach
gminnych,
powiatowych
i
wojewódzkich
na
stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu
leśnictwa), a także w firmach prywatnych prowadzących
działalność gospodarczą w lasach.

Płace:
Zarobki w zawodzie leśnika są zróżnicowane
w zależności od pełnionego stanowiska i wahają się od
2900 zł do 5800 zł.
http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/rolnictwoochrona-srodowiska/lesniczy_pr-814.html
(z dnia 25.02.2016)

Kształcenie:
Szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO IM. WINCENTEGO
WITOSA W BUJNACH
ul. .Piotrkowska 30, 97-371 Bujny
e-mail: zsrckpbujny@gmail.com
tel. 44/ 6472559
Strona www: www.zsrckpbujny.com
Technikum Leśne w Miliczu
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz
tel. 71 384 07 18
www.tlmilicz.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

TECHNIK LEŚNIK
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 314301

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

w Skierniewicach:
Łódź 2016

ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Technik leśnik – osoba, która zarządza, organizuje
i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej:
nasiennictwa,
szkółkarstwa,
hodowli,
ochrony
i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia
i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza
szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Zadania zawodowe:

•
•
•
•
•

patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzeń
w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży
płodów leśnych i kłusownictwa,
sprawowanie
nadzoru
nad
lasami
niepaństwowymi,
kierowanie prywatnym zespołem usługowym na
rzecz leśnictwa,
sporządzanie szacunków brakarskich,
kierowanie zabiegami pielęgnacyjnymi.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

kierowanie
produkcją
szkółkarską,
planowanie, organizowanie i nadzorowanie
zbioru
oraz
prac
odnowieniowych
w drzewostanie leśnym,
ustalanie potrzeb nawozowych, dobieranie
nawozów do gleb leśnych, prowadzenie akcji
zalesieniowych i zadrzewieniowych,
rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez
czynniki
biotyczne
i
abiotyczne,
z uwzględnieniem pożarów leśnych, stosowania
środków zapobiegania i przeciwdziałania,
nadzorowanie pomiaru oraz określanie wieku
drzew i drzewostanów, prowadzenie szacunków
brakarskich oraz organizowanie i nadzorowanie
pozyskiwania i zrywki drewna,
prowadzenie przebudowy lasów, ustalanie
składu drzewostanu leśnego pod względem
odporności na choroby i szkodniki oraz
bezpieczeństwa pożarowego,
dokonywanie odbioru wykonanych prac,
sporządzanie stosownej dokumentacji,
dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do
wykonywania określonych prac leśnych oraz
ich konserwacja i przechowywanie,
organizowanie
prac
z
zakresu
zagospodarowania łowisk leśnych i szacowanie
szkód łowieckich,
kierowanie
ruchem
turystycznym
w przydzielonym terenie leśnym,

Technikiem leśnikiem można zostać po skończeniu
technikum leśnego.
Kiedy już zostaniemy technikiem leśnictwa wtedy mamy
dwa lata na rozpoczęcie stażu. Nabór na stażystów jest
ogłaszany co roku przez Regionalne Dyrekcje Lasów
Państwowych. Kandydaci wybierani są na podstawie
konkursu ocen, jakie uzyskali kończąc technikum na
świadectwie maturalnym. Staż trwa rok i polega na
poznaniu pracy w lesie od strony praktycznej.
Po zakończeniu stażu przeprowadza się egzamin
w nadleśnictwie. Ocena w skali 1-10 punktów jest
wynikiem przebiegu stażu oraz wiadomości uzyskanych
w trakcie stażu.
W następnej kolejności w ciągu roku po stażu należy
zdać egzamin dla kandydatów do pracy w lasach, który
odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych. Egzamin składa się wyłącznie z testu
zawierającego 100 pytań.
Jeżeli osoba chętna do pracy w Lasach Państwowych zda
ten egzamin i dostanie pracę, czeka ją już tylko egzamin
do Służby Leśnej, odbywający się również
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Wykaz
stanowisk
w
Służbie
Leśnej
oraz
odpowiadających im wymagań kwalifikacyjnych można
znaleźć w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie
stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania
w Służbie Leśnej.
(http://www.infor.pl/aktprawny/DZU.2003.011.0000123,metryka,rozpo
rzadzenie-ministra-srodowiska-w-sprawie-stanowisk-stopnisluzbowych-oraz-zasad-wynagradzania-w-sluzbie-lesnej.html)

Wymagania psychofizyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wytrzymałość fizyczna,
dobry wzrok, słuch,
przestrzeganie zasad kultury i etyki,
odporność na stres,
spostrzegawczość,
umiejętność obserwacji zjawisk przyrody,
zamiłowanie do kontaktu z przyrodą, a także
szacunku dla niej,
kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
posiadanie dobrej orientacji w terenie,
umiejętność współpracy w zespole,
posiadanie zdolności organizacyjnych,
otwartość na zmiany,
przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
umiejętność analizowania i doskonalenia
umiejętności zawodowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaburzenia równowagi,
epilepsja,
słaby wzrok,
daltonizm,
słaby słuch,
brak zdolności czucia bodźców skórnych,
pobudliwość
nerwowa,
zaburzenia
psychomotoryczne,
inwalidztwo kończyn, choroby reumatyczne
stawów kończyn,
przewlekłe choroby i wady układu krążenia,
trawienia i oddechowego.

