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PROGRAM 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE BRAKARZ 

GRUPA 1, GRUPA 2 

22.10.2021 r. – 29.10.2021 r. 

Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości 

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" 

 

LP. 
PROGRAM 

SZKOLENIA 

LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 

1 

22.10.2021 r. (piątek), godz. 19:00 – 20:30 

Teoria (2 godz.) 

− Rynek drzewny. Przerób i obrót drewnem w Polsce (2 godz.) 

2 godz. 

2 

23.10.2021 r. (sobota), godz. 8:00 – 18:00 

Teoria (5 godz.) 

− Budowa anatomiczna drewna, makroskopowa i mikroskopowa 

(drzewa liściaste i iglaste) (2 godz.) 

− Wady drewna (3 godz.) 

 

 Praktyka (5 godz.) 

− Rozpoznawanie drzew i drewna gatunków lasotwórczych na 

podstawie cech fizycznych oraz budowy makroskopowej (4 godz.) 

− Wady drewna (1 godz.) 

 

10 godz. 

3 

24.10.2021 r. (niedziela), godz. 8:00 – 18:45 

Teoria (9 godz.) 

− Surowiec drzewny: podział, terminologia i symbole, pojęcie 

jakości surowca drzewnego (3 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (6 godz.) 

 Praktyka (2 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (2 godz.) 

11 godz. 

4 

 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 8:00 – 18:45 

 Teoria (4 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (3 godz.) 

− Konserwacja drewna (1 godz.) 

 Praktyka (7 godz.) 

− Wady drewna (2 godz.) 

11 godz. 
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− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (5 godz.) 

5 

26.10.2021 r. (wtorek), godz. 8:00 – 18:00 

 Teoria (3 godz.) 

− Zasady i metody przeprowadzania szacunków brakarskich  

(1 godz.) 

− Podstawy programu „LEŚNIK+”. Ewidencjonowanie przychodu 

oraz rozchodu drewna w Lasach Państwowych (2 godz.) 

 Praktyka (7 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (7 godz.) 

 

10 godz. 

 

 

6 

27.10.2021 r. (środa), godz. 8:00 – 18:45 

 Teoria (4 godz.) 

− Drewno kłodowane i odbiórka drewna kłodowanego (2 godz.) 

− Pojęcie drewna pełnowartościowego, drewno na cele energetyczne 

(1 godz.) 

− Zasady i przepisy dotyczące reklamacji (1 godz.) 

Praktyka (7 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (7 godz.) 

11 godz. 

7 

28.10.2021 r. (czwartek), godz. 8:00 – 18:45 

Praktyka (11 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (7 godz.) 

− Zasady i metody przeprowadzania szacunków brakarskich  

na pniu (4 godz.) 

11 godz. 

8 

 

29.10.2021 r. (piątek), godz. 8:00 – 14:15 

 Teoria (1 godz.) 

− Egzamin teoretyczny (1 godz.) 

 Praktyka (5 godz.) 

− Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa, manipulacja oraz odbiórka 

surowca drzewnego. Warunki techniczne (4 godz.) 

− Egzamin praktyczny (1 godz.) 

 

6 godz. 

Suma godzin        72 godz. 

 

 

 

 


