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Zakres dotyczący kontroli drzewa
Od kandydata oczekuje się, że będzie w stąnie sporządzić
ekspertyzę drzewa jak również szczegółowej kontrolę poje-
dynczego drzewa, zaleceniami do działania korygującego
w każdym przypadku. Ćwiczenie będzie obejmować
pytania ustne i nie powinno trwać dłużej niż 60 minut.

Zakres dotyczący ekonomii, prawa i nauki o 
społeczeństwie
Kandydat powinien udowodnić, że on/ona jest zdolny/a
rozpoznać, analizować i oceniać różne ekonomiczne, praw-
ne i społeczne aspekty w obrębie jego/jej obszaru zadań.
Ćwiczenie będzie obejmować pytania ustne i nie powinno
trwać dłużej niż 180 minut.

Zdanie egzaminu pozwoli uzyskać certyfikat  Europejskiego
Tree Technican – Inspektora ds. Drzew. Ponadto kandydat
otrzyma dyplom i kartę identyfikacyjną (ID).

Rola EAC

• Certyfikacje na Europejskiego Inspektora ds. Drzew są
koordynowane przez EAC i organizowane przez krajowe
organizacje arborystyczne (ds. uprawy drzew).

• Supervisor z ramienia EAC jest obecny podczas każdej
certyfikacji Europejskiego Inspektora ds. Drzew.

• Szczegóły certyfikacji są umieszczone w kalendarzu na
stronie EAC.

• Nazwiska wykwalifikowanych Europejskich Tree
Technican – Inspektorów ds. Drzew są umieszczone 
na stronie internetowej EAC.

• EAC organizuje coroczne spotkania supervisorów, 
aby omówić jakość i poziom certyfikacji.

Kontakt

Europejska Rada do spraw Drzew e.V. (EAC)
Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Str. 4
53604 Bad Honnef, Niemcy
telefon:+49 (0) 22 24-77 07 49
faks: +49 (0) 22 24-77 07 77
info@EAC-arboriculture.com
www.EAC-arboriculture.com

European Arboricultural Council · www.eac-arboriculture.com

European 

Tree Technician 

(ETT)

Europejski 

Tree technican –

Inspektor ds. Drzew

ETT-Flyer_pol:NABU-Flyer_Solarparks_21.12.  09.06.2009  9:27 Uhr  Seite 1



Certyfikacja Europejskiego Tree Technican Inspektora ds.
Drzew Europejskiej Rady ds. Drzew jest powszechnie 
uznawana w Europie. Szkolenie opiera się na certyfikacji
Europejskiego Tree Workera (ETW).

Europejscy Tree Workerzy i porównywalnie wykwalifikowani
arboryści mogą poszerzyć swoje kwalifikacje przy pomocy
certyfikacji ETT. Egzamin może oferowany w ośrodku szko-
leniowym i będzie nadzorowany przez Supervisora EAC.
Certyfikacja EAC i certyfikacje International Society of
Arboriculture (ISA) są obopólnie uznawane. Szczegóły 
certyfikacji są umieszczone na stronie internetowej EAC. 

Zakres zadań

Europejski Tree Technican Inspektor ds. Drzew jest kompe-
tetny w podejmowaniu działań arborystycznych w celu
zachowywania zdrowych i bezpiecznych drzew, biorąc pod
uwagę wymogi bioróżnorodności, działając według najleps-
zej obecnej wiedzy i praktyk stosowanych w uprawie drzew
(arborystyce), konserwacji, ochronie środowiska i
bezpieczeństwa pracy (BHP).

Zakres kwalifikacji obejmuje zarówno wiedzę techniczną
jak i umiejętności z zakresu organizacji i nadzoru prac.
Europejski Tree Technican Inspektor ds. Drzew jest  osobą
zatrudnioną lub aspirującą do niższego lub średniego 
szczebla kadry kierowniczej oraz/lub jako inspektor 
nadzoru z zakresu uprawy drzew.

Warunki uczestnictwa

Egzamin jest dostępny dla kandydatów, którzy mogą
wykazać się:

• certyfikatem Europejskiego Tree Workera albo

• certyfikatem lub dyplom uprawniającym do prac w
branży zieleni uznawanym przez krajową organizację
ds. uprawy drzew (arborystyczną) i EAC.

Kandydaci powinni wykazać się przynajmniej trzyletnim,
bieżącym doświadczeniem w branży zieleni.

Egzamin

Egzamin jest podzielony na trzy części: pisemną, ustną
oraz praktyczną.

Egzamin pisemny
Egzamin pisemny składa się w 50 % z krótkich pytań (czas
około 60 minut) oraz w 50 % z pytań opisowych (czas
około 120 minut). Egzamin jest nadzorowany (przez super-
visora z EAC) i nie powinien trwać dłużej niż 180 minut.
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