
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE  

LASY PAŃSTWOWE 

 

Nr  ST ………. /20…… 

 

ZAŚWIADCZENIE 

o ukończeniu szkolenia pt.: 

„Organizacja i świadczenie usług doradztwa leśnego posiadaczom 

lasów w ramach PROW 2007-2013” 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie 

szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

pomocy finansowej  (Dz.U. Nr 89, poz.545) zaświadcza się, że: 

 

 

Pan(i).................................................................................... 

 

urodzony(a):…………............................r., miejsce urodzenia: .................................................... 

  

1. Odbył(a)  w dniach .………………..………… w  …………………...…………..szkolenie dot. działania 

pt.: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie usług doradczych dla posiadaczy 

lasów. 

2. Spełnił(a) następujące wymogi ww. Rozporządzenia: 

a) posiada wykształcenie średnie w zakresie leśnictwa lub wykształcenie wyższe na kierunku 

leśnictwo lub na kierunkach pokrewnych; 

b) ma udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w leśnictwie; 

c) posiada przedmiotowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w pkt. 1. 

 

 

Warszawa, dnia………………….  

 

 

 
.............................................................                                                                  
    (pieczęć organizatora szkolenia)                                        

IMIĘ I NAZWISKO 

DD-MM-RR MIEJSCE 
 

DD-MM-RR MIEJSCE 

DD-MM-RR 



 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 

 

Szkolenie przeprowadzono na podstawie programu opracowanego przez Ośrodek 

Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Program szkolenia został 

zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 10 października 

2008 r., jako spełniający wymagania określone w § 4 ww. Rozporządzenia.  

 

Przedmiotem przeprowadzonych zajęć szkoleniowych były zagadnienia wchodzące  

w przedstawiony poniżej zakres tematyczny szkolenia, stanowiący integralną część 

programu szkolenia.   

Zakres tematyczny szkolenia 

Lp. Zakres zagadnień objętych szkoleniem 
Liczba godzin zajęć 

OGÓŁEM: teoretycznych praktycznych 

1. 
System pomocy dla leśnictwa w ramach 

PROW 2007-2013. 
1 1 - 

2. 
Zasady realizacji usług doradczych 

świadczonych posiadaczom lasów.  
1 1 - 

3. Metodyka doradzania posiadaczom lasów. 1 1 - 

4. 
Zwykła praktyka leśna – leśnictwo 

zrównoważone. 
2,5 2,5 - 

5. 
Ochrona leśnej różnorodności biologicznej. 

Rola martwego drewna w lesie. 
6 5 1 

6. 
Odnowienie naturalne – planowanie, 

uzyskiwanie, pielęgnacja. 
4 2 2 

7. Kształtowanie granicy lasu. 2 1 1 

8. 
Wprowadzanie domieszek biocenotycznych i 

podsadzeń przebudowujących. 
6 3 3 

9.  

Omówienie sposobu rejestracji doradcy 

leśnego w systemie teleinformatycznym 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

0,5 0,5 - 

 
 

Razem godzin: 
 

24 17 7 

 

 

Organizator szkolenia: OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY  

LASÓW PAŃSTWOWYCH w BEDONIU 


