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KKKOOOMMMIIISSSJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIOOOWWWAAA   
 

K O M U N I K A T 
Komisja Szkoleniowa Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew 

zawiadamia, że najbliższa certyfikacja (egzamin) na stopień European Tree Worker odbędzie 

się na terenie parku w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniu 

19 października 2013 roku (w przypadku większej ilości zgłoszeń 18 i 19 października). 

 

Wymogi formalne przystąpienia do egzaminu: 

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza 

uprawnionego do badań profilaktycznych); 

– zaświadczenie o ukończeniu kursu pracy pilarką łańcuchową; 

– zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (ETWL – z lin); 

– certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego obsługi podnośników (ETWP – z podnośnika); 

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy; 

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownictwa wysokościowego (jeżeli nie było 

objęte szkoleniem dostępu linowego); 

– wiedza i umiejętności w zakresie współczesnych metod pielęgnacji drzew zgodnie  

z wytycznymi EAC zawartymi w podręczniku European Treeworker Handbook oraz 

stronie internetowej EAC; 

– wiarygodnie udokumentowane, co najmniej roczne, praktyczne doświadczenie przy 

pielęgnowaniu drzew. 

 

Wymagania sprzętowe zgodne, bądź zbliżone do prezentowanych na stronie internetowej 

Towarzystwa (ważne atesty!). 

 

Cena brutto egzaminu dla kandydata po kursie ETW – 1 750 złotych, a dla kandydata 

 bez kursu ETW – 1 800 złotych. Cena zawiera wszystkie koszty związane z egzaminem, 

certyfikatem oraz wyżywienie i nocleg. 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w egzaminie przez przesłanie wypełnionej karty 

zgłoszenia. 

Wpłaty prosimy przekazywać do 27 września 2013 roku na konto: 

BNP Paribas Bank Polska SA nr: 80 1600 1462 0008 2671 1831 6001 

z dopiskiem imienia, nazwiska i rodzaju egzaminu. 

 

Pytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: treeworker.kurs@gmail.com 

Dodatkowe informacje pod numerami:  692 264 212  601 561 290 

 

mailto:treeworker.kurs@gmail.com
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Karta zgłoszenia 
uczestnika egzaminu na stopień European Tree Worker 

   

imię i nazwisko  

PESEL  

adres do korespondencji  

telefon  

e-mail  

wykształcenie  

lata pracy przy drzewach  

wersja egzaminu (zaznacz właściwe) ETWL  
 

ETWP  
 

dane do faktury  

uwagi  

 

 

 
…………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia kursu, zgodnie 

z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 
………………………………………………… 

data 

 

 

 

 
…………..………………………………………………………. 

czytelny podpis 


