
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Mój zawód- Moja przyszłość 



CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK 

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 Tworzeniem i aranżowaniem otoczenia do np. 

wypoczywania 

 Tworzeniem inspiracji dla przyszłych architektów 

krajobrazu 

 Zagospodarowaniem otoczenia człowieka przy 

wykorzystaniu środowiska naturalnego 

 Urządzaniem i projektowaniem terenów zieleni 

 



SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY ARCHITEKTA 

KRAJOBRAZU 

Możliwość zatrudnienia: 

 w międzynarodowych 

korporacjach 

 w profesjonalnych 

prywatnych biurach 

architektonicznych 

 w urzędy miasta lub gminy 

 

Stanowiska Pracy: 

 można założyć własną firmę 

 pracować w biurach projektowych, zakładach zieleni 

  pracować w urzędach administracji samorządowej 

 w wydziałach architektury i zieleni [jako osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie szkółki roślin 

ozdobnych] 

 można także kontynuować naukę na studiach, 

szczególnie na kierunkach architektonicznych i 

artystycznych 

  pracować w centrach ogrodniczych i na giełdach 

towarowych. 



JAKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE  DO 

TEGO ZAWODU? 

W tym zawodzie wymagana jest dobra orientacja w 

terenie i koordynacja ruchowa. Ważny jest również 

dobry wzrok, który będzie pomagał nam w 

wykonaniu różnych planów do zaprojektowania 

ogrodu lub innego terenu zieleni. 



JAKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ 

KANDYDAT DO TEGO ZAWODU? 

Technik Architektury Krajobrazu to zawód, w 

którym wymaga się wyobraźni i idealnego 

inspirowania się wieloma innymi rzeczami. Zawód 

ten wymaga kontaktu z ludźmi, między innymi z 

pracodawcami i z pracownikami. Do predyspozycji 

potrzebne są również: kultura osobista oraz 

umiejętność rozwiązywania konfliktów. Kandydat 

powinien umieć znajdować czas na wykonywanie 

wszystkich zleconych projektów i prac. 



CECHY NIEZBĘDNE DO ZAWODY ARCHITEKTA 

KRAJOBRAZU 

Kreatywność 

Zamiłowanie do 

pracy z roślinami 

Wyobraźnia 

Duże poświęcenie 

czasu 

Sprawny wzrok 

Spostrzegawczość 

Zdolności plastyczne 

Komunikatywność 



PRACA, ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ, 

PERSPEKTYWY 

Miejsce wykonywania 

pracy 

Technik Architektury Krajobrazu 

pracuje w zamkniętych 

pomieszczeniach np. w pokoju by 

zrobić projekt ogrodu. Pracuje 

również na powietrzu podczas 

tworzenia lub sprzątania terenu 

zieleni. 

Charakter pracy 

W zawodzie Architekta 

Krajobrazu opieramy się na 

pracy umysłowej oraz 

ruchowej. Często się pracuje w 

grupie lub z klientami z 

którymi się komunikujemy. 



Czas pracy 

Na wykonanie projektu lub 

ogrodu trzeba poświęcić 

dużo pracy. Czasem 

musimy zrezygnować ze 

swoich prywatnych spraw 

aby nasza praca była 

wykonana na czas i 

prawidłowo. 

Zarobki 

Na tym stanowisku 

wynagrodzenie miesięczne jest 

uzależnione od sumienności, 

dokładności, a także od ilości 

zleceń, które mamy do 

wykonania. Nasze zarobki 

zależą również od naszego 

zaangażowania i 

pomysłowości. 

Czynniki  zagrażające 

zdrowiu pracownika 

Technik Architektury Krajobrazu może być zestresowany i czuć 

presję podczas pracy. Prace wykonuje w zamkniętym 

pomieszczeniu podczas robienia projektu na np. ogród. W dodatku 

pracując przy zapalonej lampce możemy popsuć sobie wzrok, a do 

tego pogorszyć swoje samopoczucie. 



JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU?  

Skończyć szkołę 

podstawową 

Technikum 4/5 lat 

Egzaminy 

potwierdzające 

Kwalifikacje 

R21 

R22 

Technik 

Architektury 

Krajobrazu 

Możliwości rozwoju: 

Psychologia 

Prawo jazdy 

Chemia 

Architektura 

Krajobrazu 



Jakie czynności wykonuje 
architekt krajobrazu? 

Czynności jakie wykonuje architekt krajobrazu to: 

-ochrona zasobów naturalnych i utrzymywanie i przywracanie im 

użyteczności 

-projektowanie różnego rodzaju terenów zielonych takich jak np. parki, 

ogrody 

-opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, 

klimatu 

-wykonywanie kosztorysu projektu 

-dbanie o to aby teren który ma być wykorzystany pod projekt był 

odpowiednio przygotowany 



PRACE WYKONAŁA WIKTORIA 

WALUKIEWICZ KLASA II TIK 


