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Od 2010 roku dostępna w sprzedaży następująca pozycja:

Marek Siewniak

Pielęgnowanie drzew ozdobnych 
arborystyka – uprawa i ochrona drzew

wybrane rozdziały

1. Budowa drzewa
2. Procesy życiowe drzewa
3. Wymagania glebowe  

a nieożywione czynniki szkodliwe 
4. Choroby drzewa i epifityczne organizmy 
5. Szkodniki
6. Pielęgnowanie drzew a ochrona przyrody 
7. Diagnostyka 
8. Idealne drzewo
9. Sadzenie i przesadzanie drzew 
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
11. Ochrona drzew na placach budów
12. Cięcie drzew 
13. Mechaniczne zabezpieczanie niebezpiecznych drzew 
14. Postępowanie z ranami pnia i korzeni 
15. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych
16. Zabezpieczenie drzew na placach budów
17. Prawna ochrona drzew (sędzia Krzysztof Gruszecki) 

POMNIKOWY DĄB „BARTEK”
Deklaracja

przystąpienia do
Międzynarodowego Towarzystwa  

Uprawy i Ochrony Drzew

Imię i nazwisko

nazwa firmy

adres

Zgłaszam wolę wstąpienia do Międzynarodowego 
Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew

Znane mi są cele i zadania Towarzystwa, jednocześnie 
zobowiązuję się przestrzegania statutu towarzystwa

 data i podpis

Rekomendacje 

1. 
 nazwisko i imię        podpis
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umożliwia:
•	 podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych	członków	

poprzez	udział	w	szkoleniach,	seminariach,	
pokazach i wycieczkach organizowanych w kraju 
i za granicą;

•	 kontakty	i	wymianę	doświadczeń	z	kolegami	
z branży w kraju i za granicą;

•	 badanie	problemów	zawodowych	i	wydawanie	
materiałów	szkoleniowo-informacyjnych;

•	 opiniowanie	istniejących	oraz	propagowanie	
nowych uregulowań prawnych w zakresie 
ochrony drzew;

•	 inicjowanie	i	propagowanie	prac	naukowych	
poświęconych	zagadnieniom	kultywacji	drzew;

•	 opracowywanie	raportów	i	ekspertyz	
zainteresowanym	instytucjom,	organizacjom	
społecznym	i	organom	administracji;

•	 informowanie	opinii	publicznej	
o	podejmowanych	działaniach	i	wynikach	 
za	pośrednictwem	środków	masowego	przekazu	
oraz	własnych	wydawnictw.

W	ramach		jednolitego		systemu			kształcenia		
wysoko wykwalifikowanych pracowników pielęgnacji  
drzew tzw. European Treeworker,	Międzynarodowe	
Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew jako jedyne 
w Polsce corocznie organizuje kursy i egzaminy 
umożliwiające	zdobycie	tego	tytułu.	

W przygotowaniu są szkolenia i certyfikacje  
na poziomie Tree Technican. 
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zostało	zarejestrowane	19	kwietnia	1996	r.	
Powołane	zostało	w	celu:
•	 promowania	i	rozwoju	praktycznych	metod	

kultywacji	drzew,	oraz	wprowadzenia	standardów	
w zakresie wykonawstwa; 

•	 utrzymywania	wysokiego	poziomu	zawodowego	
członków;

•	 kształtowania	świadomości	społecznej	 
i międzykulturowej na temat drzew;

•	 propagowania	idei	sadzenia	i	ochrony	drzew;
•	 inicjowania	i	wspierania	badań	naukowych	

związanych	z	uprawą,	hodowlą,	ochroną	 
i pielęgnowaniem drzew.

Towarzystwo zrzesza osoby fizyczne prowadzące 
działalność	gospodarczą	w	zakresie	pielęgnacji	drzew	
(zieleni),	architektów	krajobrazu,	pracowników	służb	
ochrony	środowiska	i	zielni	miejskiej,	pracowników	
nauki i ekspertów.  

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony 
Drzew	jest	członkiem	European Arboricultural 
Council (EAC) zrzeszającej podobne stowarzyszenia  
z poszczególnych krajów Europy.


