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Celem pracy technika leśnika jest gospodarowanie 
na terenie obszaru leśnego. Może ono polegać  
na zarządzaniu (leśniczy i podleśniczy), pilnowaniu 
lasu (strażnik leśny) lub bezpośrednim nadzorze 
nad grupą pracowników (gajowy).  
 

Zadania i czynności robocze  

 

Technik leśnik sprawuje wszelki nadzór nad lasami 
– kieruje wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, 
nasiennictwem, szkółkarstwem, odnawianiem 
drzewostanu. Zajmuje się zagospoda-
rowywaniem łowisk leśnych i szacowa-
niem szkód łowieckich. Technik leśnik 
kontroluje stan lasów, zagrożenia flory 
i fauny przed szkodnikami, zabezpiecza 
las przed kradzieżami i pożarami. Leśniczy i podle-
śniczy dokonują pomiaru drzew przeznaczonych  
do wycięcia (za pomocą średnicomierza, wysoko-
ściomierza, metrówki). Gajowy kieruje bezpośred-

nio grupą robotników przy wycinaniu i wyrębie 
drzew. Na terenach do tego przeznaczonych, pro-
wadzone są z kolei prace szkółkarskie i zalesienio-
we. Technik leśnik kieruje również ruchem tury-
stycznym, prowadzi tzw. przebudowę lasów, czyli 
ustala, jaki skład drzewostanu jest na danym tere-
nie pożądany z punktu widzenia odporności lasów 
na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa poża-
rowego. Dba, aby las mógł  spełniać swoje funkcje 
społeczne: rekreacyjno-zdrowotne  
i estetyczno-krajobrazowe. Szczególną 
ochroną technik leśnik otacza rezer-
waty przyrody, parki krajobrazowe  
i pomniki przyrody, chronione gatunki 
flory i fauny. Technik leśnik odpowiada za prowa-
dzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami za-
chowania trwałości lasu, jego ochrony, zrównowa-
żonego rozwoju zasobów i proekologicznym cha-
rakterem gospodarowania.    
 

Środowisko pracy 
 
materialne środowisko pracy 

Część swojej pracy technik leśnik wykonuje  
w biurze, ale na ogół pracuje w lesie, przemierzając 
wiele kilometrów dziennie. Wymaga to ogólnie 
dobrego stanu zdrowia i odporności na różne wa-
runki pogodowe. Bez względu na porę roku, technik 
leśnik opiekuje się lasem i musi go doglądać,  
aby w porę dostrzegać potrzeby i ewentualne za-
grożenia. Tylko w skrajnych warunkach pogodo-
wych można zawiesić niektóre prace w lesie. Duże 
obciążenie narządu ruchu i układu kostno-
stawowego sprawia, że technicy leśnicy często za-
padają na reumatyzm. Łatwo też o zaziębienia  

i alergie. Stosowane są szczepienia zapobiegawcze 
na wypadek ukąszenia przez kleszcze.  
 

warunki społeczne  

W swej pracy technik leśnik spotyka  
się z wieloma osobami, nawiązując różnego rodzaju 
kontakty. Przede wszystkim kieruje pracą innych 
osób, organizuje ją i bezpośrednio nadzoruje. Od-
powiada za bezpieczeństwo ludzi mu podległych. 
Realizując zamówienia na drewno, technik leśnik 
świadczy usługi swoim zleceniodawcom. W związku 
z tym musi umieć współpracować z innymi ludźmi, 
jednak z drugiej strony, musi też umieć działać sa-
modzielnie, często bez możliwości nawiązania kon-
taktu ze współpracownikami, nawet w sytuacji za-
grożenia (zwłaszcza strażnik leśny). Ważna jest  
też umiejętność współpracy z miejscową społecz-
nością, nauczycielami i młodzieżą – cenione  
są szczególnie zdolności dydaktyczne przydatne  
w szerzeniu edukacji ekologicznej i biologicznej. 
 

warunki organizacyjne      

Czas pracy technika leśnika jest nienormowany  
i zależny od pór roku, pogody, jak i otrzymanego 
zlecenia. Musi się liczyć z możliwością wezwania  
w nocy czy w dni ustawowo wolne od pracy. Tech-
nik leśnik podlega nadleśniczemu, a jego samo-
dzielność dotyczy zadań realizowanych w ramach 
ustaleń z przełożonym na obszarze jego leśnictwa. 
Jako kierujący gospodarką leśną na swoim terenie, 
technik leśnik musi liczyć się z odpowiedzialnością 
materialną i zawodową. Ponosi też odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo ludzi, których pracę organi-
zuje. Zawód technika leśnika wymaga stałego 
przemieszczania się na terenie leśnictwa i, okreso-



wo, nadleśnictwa. Praca wykonywana jest w mun-
durze. Technik leśnik może być zatrudniony w pań-
stwowym przedsiębiorstwie, jakim są Lasy Pań-
stwowe, ale również istnieje możliwość zatrudnie-
nia i kierowania prywatnym zespołem usługowym 
działającym dla potrzeb leśnictwa. Technik leśnik 
sprawuje też nadzór nad lasami niepaństwowymi. 
 

Wymagania psychologiczne  

 

Technik leśnik zmuszony jest do długotrwałych, 
często samotnych wędrówek po lesie. Powinien 
więc wykazywać wytrzymałość na wysiłek, mieć 
dobrą orientację w terenie, poza tym dobry wzrok  
i słuch. Technik leśnik musi być też spostrzegawczy, 
odważny oraz posiadać szybki refleks – od tego 
może zależeć bezpieczeństwo lasu, a nawet życie 
ludzkie. Dzieje się tak w sytuacji pożaru lub zagro-
żenia ze strony kłusowników. Technik leśnik powi-
nien ponadto cechować się skrajnie różnymi umie-
jętnościami. Z jednej strony musi umieć współpra-
cować i współdziałać w grupie, z drugiej – radzić 
sobie samodzielnie, bez możliwości nawiązania 
kontaktu z ludźmi. W pracy technika leśnika po-
trzebne są również: zainteresowanie biologią, 
uzdolnienia rachunkowe (pomiar drzew), posługi-
wanie się różnymi narzędziami, podstawowa wie-
dza prawnicza. 
  

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

 

Praca w omawianym zawodzie wymaga dobrej 
sprawności fizycznej. Technik leśnik powinien do-
brze widzieć i słyszeć, chociaż możliwe jest zatrud-

nienie osób niedosłyszących. W pracy poradzi  
też sobie osoba z dysfunkcją kończyn górnych.  
Z zawodu eliminuje dysfunkcja kończyn dolnych, 
utrata wzroku oraz choroby psychiczne. 
 

Warunki podjęcia pracy w zawodzie 

 

Technik leśnik powinien mieć wykształcenie średnie 
ze specjalizacją leśniczą, chociaż możliwe jest za-
trudnienie w tym zawodzie osoby bez formalnych 
kwalifikacji, natomiast legitymującej się wykształ-
ceniem średnim i co najmniej dziesięcioletnim sta-
żem w leśnictwie. Na stanowisku gajowego możliwe 
jest zatrudnienie osoby o przygotowaniu zawodo-
wym. Konieczne jest ukończenie kursu zasad  bhp. 

 
Zapraszamy do odwiedzenia  

Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 

 
W ramach bezpłatnych usług można skorzystać z po-
mocy 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 aplikacyjne. 
 

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji za-
wodowej: 
 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery zawo-

dowej. 
 

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, 94 344 50 56 
e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

 
 

Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 

 
 

to wyspecjalizowana placówka 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi  

i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, moż-

liwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także 

pomaga klientom w planowaniu  kariery zawodowej  

i podejmowaniu decyzji zawodowych. 

 

cipkz-szczecin@wup.pl
cipkz-koszalin@wup.pl

