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Informacja o nabytych umiejętnościach na kursie zawodowym: 
 

ROBOTNIK OCZYSZCZANIA MIASTA 
 
OSOBY PRZESZKOLONE: 10 osób (mężczyzn) z orzeczeniem o niepełnosprawności w 
stopniu lekkim i umiarkowanym 
 
CZAS TRWANIA KURSU: 150 godzin 
 
75 godzin teoretycznych w trakcie których uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu: 

 zasady BHP związane z wykonywaniem zawodu ROBOTNIK OCZYSZCZANIA 
MIASTA 

 zasady segregacji odpadów, sposoby ich składowania i odbioru; 
 zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 
 przegląd sprzętu wykorzystywanego w procesie oczyszczania miasta 
 sposoby i techniki wykonywania prac w czasie odbioru odpadów 
 klasyfikacja stref i postępowanie w strefach pożarowych oraz strefach zagrożonych 

wybuchem 
 obsługę pojazdów i urządzeń, transport odpadów 
 wymagania dotyczące zakładu pracy oraz składowisk odpadów 
 zagrożenia związane z pracami przy oczyszczaniu 
 ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy związanych z oczyszczaniem miasta i 

sposoby ograniczania tego ryzyka 
 zasady pielęgnacji terenów zielonych. Harmonogram prac ogrodniczych wg 

kalendarza fenologicznego 
 przyrodnicze i ekonomiczne kryteria wyboru metody pielęgnacji terenów zielonych 
 klasyfikacja gleb,  
 sposoby nawożenia a terminy i sposoby cięcia drzew i krzewów. 
 ochrona roślin bez środków chemicznych. 
 bioróżnorodność w terenach zielonych 

 
75 godzin zajęć praktycznych w trakcie których uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu: 

 dbanie o tereny zielone, prace porządkowe, koszenie trawy, grabienie liści, podcinanie 
żywopłotów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi elektrycznych (kosiarka, 
dmuchawa do liści, narzędzia ogrodnicze), prace porządkowe w ogrodzie; 

 zakładanie rabaty kwiatowej – przygotowanie i oczyszczenie gruntu, nasadzenia; 
 segregacja odpadów zielonych,  segregacja odpadów szklanych, papieru i pozostałych; 

składowanie odpadów. 
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