
Architekt krajobrazu  
Kod zawodu: 216201 

wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MRPiPS 

 

 
 
Architekt krajobrazu zmienia otoczenie, upiększa 
świat, chroni przyrodę. Jest inżynierem, fachow-
cem w wielu dziedzinach, wszechstronnie wy-
kształconym pragmatykiem o wrażliwej duszy 
artysty. Tworzy projekty i programy zagospoda-
rowania terenów zieleni miejskiej, obiektów 
architektury krajobrazu czy terenów niezurbani-
zowanych. Wszystko po to, aby zachować i dbać 
o różnorodność i piękno otaczającej nas natury.  

Zadania i czynności robocze 

Podstawowym celem pracy architekta krajobra-
zu jest takie zaprojektowanie otoczenia, aby 
stworzyć ograniczoną całość z przyrodniczych  
i kulturowych elementów krajobrazów: roślinno-
ści, rzeźby terenu, wody, słońca, powietrza  
i różnych elementów dziedzictwa kulturowego.  
Główne zadania architekta krajobrazu to: 

 ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie 
i przywracanie im użyteczności, 

 wskazywanie sposobów unikania i minimali-
zowania szkód powstających w krajobrazie,  

 opracowywanie koncepcji ochrony form rzeź-
by terenu, gleb, wód, klimatu,  

 opracowywanie koncepcji ochrony parków 
narodowych, rezerwatów, pomników przyro-
dy oraz parków krajobrazowych, 

 opracowywanie programów i projektów te-
renów zieleni miejskiej oraz terenów rolni-
czych, 

 przeprowadzanie analiz przyrodniczych kra-
jobrazu przydatnych do podjęcia dobrych de-
cyzji projektowych. 
Architekt krajobrazu przygotowuje projekty 
ogrodów przydomowych, ogrodów na dzie-
dzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy 
rezydencjach, parków publicznych, parków 
uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, 
skwerów, bulwarów, terenów sportowych, 
placów zabaw, ogrodów botanicznych, par-
ków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, 
ogrodów działkowych, cmentarzy. Do jego 
zadań należy także rewaloryzacja krajobrazu 
miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu 
pieszego, ścieżek rowerowych, punktów wi-
dokowych itp. 

 

Środowisko pracy 
 

Materialne środowisko pracy 
Praca architekta krajobrazu odbywa się w po-
mieszczeniach zamkniętych pracowni projekto-
wej, przy stole kreślarskim lub w terenie.  
W czasie załatwiania formalności i podczas roz-
mów z klientami, także w urzędach i innych miej-
scach. W tym zawodzie trzeba być przygotowa-
nym na wyjazd i przebywanie na wolnym powie-
trzu - w miejscach, które są tworzywem jego 

pracy. Praca przy stole rysunkowym wymaga 
siedzenia lub stania w niewygodnej pozycji, co 
może powodować schorzenia kręgosłupa. 

Społeczne środowisko pracy  
Architekt krajobrazu pracuje najczęściej w zespo-
le, wraz z innymi architektami i inżynierami bu-
downictwa. Praca ta wymaga wielu kontaktów  
z ludźmi. Mimo tego ma ona w dużej mierze 
charakter indywidualny. Architekt krajobrazu 
sam wybiera metody zrealizowania powierzo-
nych mu zleceń, w ramach środków i czynności 
specyficznych dla zawodu, jakimi są różne spo-
soby ujęcia plastycznego: rysowanie, malowanie, 
kreślenie, makieta a także opisy i schematy. 
 
Organizacyjne środowisko pracy  
Architekt krajobrazu pracuje od 6 do 9 godzin. 
Pracując w prywatnej firmie projektowej często 
sam organizuje sobie czas pracy, który znacznie 
się wtedy wydłuża. W zawodzie tym trzeba się 
liczyć także z możliwością pracy w nadgodzinach 
(przy dużej ilości zleceń). Czas pracy nie jest sta-
ły, ale zależny od aktualnych potrzeb. Praca ar-
chitekta krajobrazu charakteryzuje się dużą swo-
bodą w doborze metod projektowania. 
 

Wymagania psychologiczne 
 
Ze względu na twórczy charakter zawodu nie-
zbędne są uzdolnienia plastycznie, duża wy-
obraźnia i umiejętność niekonwencjonalnego 
ujmowania problemów. Istotna jest również 
umiejętność przekonywania do własnych pomy-
słów. Architekt krajobrazu musi dysponować 
dużą wiedzą przyrodniczą, znać różnorodne ga-
tunki roślin, które może wykorzystać w swoich 
projektach. Musi dobrze opanować umiejętności 



projektowe i podstawową wiedzę o materiałach 
budowlanych, konstrukcjach, architekturze. 
Oczywiście, ma dobrze rysować i umieć wyobra-
zić sobie to, co chce zaprojektować. Niezbędne 
w jego pracy są bezbłędne rozróżnianie najsub-
telniejszych odcieni barw i umiejętność harmo-
nijnego ich łączenia oraz zdolność przestrzenne-
go widzenia płaskich rysunków. Przydaje się tak-
że spostrzegawczość.  
Architekt krajobrazu powinien umieć pracować 
samodzielnie, narzucić sobie rytm pracy; cierpli-
wie i wytrwałe rysować to, co sam wcześniej 
wymyśli. Dużą część jego pracy stanowią kontak-
ty z ludźmi. Przy prowadzeniu rozmów z tymi, 
którzy pragną zrealizować jakąś inwestycję, waż-
na jest umiejętność zrozumienia ich potrzeb. 
Praca architekta krajobrazu wymaga także umie-
jętności współpracy z grupą ludzi, z którymi 
wspólnie tworzy się jedno dzieło. Winien też 
pamiętać o zasadach ochrony środowiska. 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

Praca architekta krajobrazu zalicza się do prac 
lekkich. Duże znaczenie w tym zawodzie ma do-
bra sprawność narządu wzroku (ważne jest roz-
różnianie barw i dobre widzenie głębi). Istotna 
także jest sprawność rąk. Istnieje ograniczona 
możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z dys-
funkcją kończyn dolnych lub niedosłyszących.  

Wymagany poziom kwalifikacji  
i ścieżka kształcenia  w zawodzie 

Podjęcie pracy w zawodzie architekta krajobrazu 
wymaga posiadania wyższego wykształcenia. 
Architektura krajobrazu to studia, które możemy 
realizować zarówno w systemie dziennym, jak 

też zaocznym. Najczęściej studia I stopnia trwają  
7 lub 8 semestrów, a student po ich ukończeniu  
i obronie, otrzymuje tytuł inżyniera architektury 
krajobrazu. Natomiast studia II stopnia trwają  
3 semestry i po ich pozytywnym ukończeniu 
student otrzymuje tytuł magistra architektury 
krajobrazu. 
Niektóre szkoły wyższe prowadzą rekrutację  
w oparciu o dość złożone procedury i dlatego 
dodatkowo należy zdać egzamin z rysunku od-
ręcznego, ze szczególnym uwzględnieniem pro-
blemów perspektywy, lub złożyć portfolio   
z pracami plastycznymi przygotowanymi przez 
kandydata oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną. 
Inne uczelnie nie tworzą tak wysokich wymagań  
i wystarczy jedynie pozytywny wynik egzaminu 
maturalnego. 
Chociaż szereg obiektów architektury krajobrazu 
należy do kategorii określonej w Prawie budow-
lanym jako obiekt budowlany, do chwili obecnej 
nie została uregulowana kwestia uprawnień do 
wykonywania zawodu przez absolwentów tego 
kierunku. Dlatego nawet po dwóch latach pracy 
w zawodzie, w sprawach skomplikowanych, 
związanych np. z budownictwem lub zbiornikami 
wodnymi, i tak trzeba się podpierać opinią spe-
cjalistów z konkretnej dziedziny.  
 

Zapraszamy do odwiedzenia  
 Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

Można również uczestniczyć: 
 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, 

np.  Poznaj swoje talenty, Dokumenty apli-
kacyjne. 

 
Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji 
zawodowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery 

zawodowej. 
 
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 
 

Więcej informacji: 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 
e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IV piętro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

Centrum Informacji i Planowania  

Kariery Zawodowej 
 

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje  

o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom  

w podejmowaniu decyzji zawodowych  
i planowaniu kariery. 
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