
 Dlaczego Warto Skorzystać z Usług Arborysty?
Zasięgnij informacji na temat usług oferowanych przez arborystów, kryteriów wyboru arborysty oraz korzyści płynących z wynajęcia  
profesjonalisty z certyfikatem ISA lub podobnymi referencjami.

Arboryści specjalizują się w pielęgnacji pojedynczych drzew. Posiadają wiedzę na temat potrzeb drzew oraz niezbędne szkolenie i sprzęt, aby zapewnić  
drzewom właściwą opiekę. Skorzystanie z usług arborysty nie jest decyzją, którą należy podejmować pochopnie. Właściwa pielęgnacja drzew to inwestycja,  
która może przynieść znaczne korzyści. Zadbane drzewa posiadają atrakcyjny wygląd i znacznie zwiększają wartość nieruchomości. Drzewa źle utrzymane 
mogą stanowić duże obciążenie finansowe. Przycinanie lub usuwanie zwłaszcza dużych drzew może być niebezpieczne. Prace przy drzewach powinny być 
wykonywane tylko przez osoby przeszkolone, które posiadają odpowiedni sprzęt do bezpiecznego wykonywania takich zadań. 

Usługi świadczone przez arborystów   

Przycinanie
Arborysta określi rodzaj przycinania niezbędny dla zachowania lub polepszenia zdrowia, wyglądu oraz bezpieczeństwa drzew. Techniki przycinania 
obejmują usuwanie gałęzi, które:   

• kolidują z obiektami użyteczności publicznej i konstrukcjami
• kolidują z ruchem ulicznym lub pieszym na chodniku
• są martwe, złamane, słabe, zbutwiałe i stanowią niedopuszczalne 

ryzyko

• są chore lub zainfekowane przez owady
• uległy uszkodzeniu w wyniku burz
• ich usunięcie zwiększy dostęp światła i zmniejszy opór powietrza  

w obrębie korony (prześwietlenia)

Inne techniki przycinania stosuje się w celu zachowania właściwej struktury drzew młodych, poprawienia kształtu lub formy drzewa oraz ograniczenia 
prawdopodobieństwa ewentualnych uszkodzeń w wyniku złych warunków pogodowych.

Wycinanie drzew   
Chociaż wycięcie drzewa to ostateczność, niekiedy jest jednak konieczne. Arborysta pomoże w podjęciu decyzji, czy wycięcie danego  
drzewa jest konieczne. Wycięcie jest niezbędne, kiedy drzewo: 

• jest martwe lub umiera
• stanowi niedopuszczalne ryzyko
• stanowi przeszkodę, której nie da się usunąć metodą przycinania

• wypiera lub uszkadza inne, wartościowsze drzewa
• ma być zastąpione bardziej właściwym gatunkiem
• znajduje się w miejscu budowy nowego obiektu,  

co wymaga jego usunięcia

Pielęgnacja drzew w nagłych wypadkach 
Burze mogą powodować łamanie lub  przewracanie się całych drzew, które często upadają na inne drzewa, budynki lub samochody.  
Drzewa uszkodzone podczas burz są bardzo ciężkie, przez co ich przycinanie lub usuwanie może być niebezpieczne. Arborysta może  
pomóc w bezpiecznym wykonaniu pracy i ograniczeniu ryzyka dalszego uszkadzania mienia. 

Sadzenie 
Niektórzy arboryści sadzą drzewa, a większość z nich może polecić gatunki drzew odpowiednie dla danej lokalizacji.  
Niewłaściwe drzewo w niewłaściwej lokalizacji w przyszłości może powodować problemy w wyniku niewystarczającej ilości 
przestrzeni na jego wzrost, owadów, chorób lub niedostatecznego rozwoju. 

Inne usługi   
Wielu arborystów świadczy również inne usługi w zakresie pielęgnacji drzew, w tym: 

• Opieka zdrowotna roślin lub konserwacja zapobiegawcza w celu  
utrzymywania dobrego stanu zdrowia drzew przy jednoczesnym 
ograniczeniu wpływu owadów, chorób i problemów związanych  
z lokalizacją

• nawożenie i modyfikacja gleby dla poprawy zdrowia drzew

• instalowanie wiązań lub wykonywanie podpór celem zabezpieczenia 
gałęzi przed wyłamaniem w rozwidleniach o osłabionej konstrukcji. 

• napowietrzanie gleby w celu poprawy wzrostu korzeni
• montaż instalacji odgromowych
• zabiegi eliminujące problemy z owadami i chorobami.
• usługi konsultingowe i ekspertyzy prawnej dotyczące drzew

Wybór właściwego arborysty dla danego zadania  
• Sprawdź członkostwo arborysty w organizacjach zawodowych, 

takich jak Federacja Arborystów Polskich stowarzyszona z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Arborystycznym (ISA) lub 
w innych organizacjach arborystycznych w danym rejonie. Takie 
członkostwo obliguje arborystę do ustawicznego zdobywania 
najnowszej wiedzy, w tym o nowych technikach i technologiach.

• Sprawdź, czy dany arborysta posiada certyfikat ISA lub podobne 
referencje zawodowe, takie jak certyfikaty organów państwowych lub 
stowarzyszeń branżowych. Arboryści posiadający certyfikat ISA oraz 
zawodowi arboryści z uznawanymi referencjami cechują się wysoką 
jakością pracy w zakresie usług związanych z pielęgnacją drzew.



• Poproś o świadectwo ubezpieczenia i zadzwoń do przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego w celu dalszego potwierdzenia. Renomowany  
arborysta posiada ubezpieczenie od szkód osobowych i majątkowych 
oraz ubezpieczenie dotyczące odszkodowań pracowniczych (jeśli 
posiada ono zastosowanie w danym obszarze).

• Sprawdź niezbędne pozwolenia i licencje. Niektóre agencje rządowe 
wymagają od wykonawców ubiegania się o pozwolenia i/lub licencje 
przed rozpoczęciem działalności.

• Poproś o referencje, aby dowiedzieć się, gdzie firma zrealizowała prace 
podobne do prac, które zamierzasz zlecić. Nie zwlekaj, by sprawdzić 
referencje lub odwiedzić miejsca, w których dana firma lub osoba 
wykonała podobne prace przy drzewach.

• Uzyskaj więcej niż jeden kosztorys, aby upewnić się, że dany  
arborysta Ci odpowiada. Istnieje możliwość lub konieczności 
zapłaty za zamówione kosztorysy, a ich opracowanie może  
wymagać dodatkowego czasu, lecz będą one warte tej inwestycji.

• Nie akceptuj zawsze najniższych stawek. Należy zbadać referencje i 
pisemne specyfikacje firm, które złożyły oferty i określić najlepszą 
kombinację ceny, pracy do wykonania, umiejętności i profesjonalizmu 
w celu zabezpieczenia Twoich znacznych inwestycji.

• Uważaj na osoby, które pukają od drzwi do drzwi oferując okazje 
w zakresie prac arborystycznych. Większość renomowanych firm 
otrzymuje wystarczającą ilość zleceń i nie ubiega się o klientów w  
ten sposób.

• Pamiętaj, że dobry arborysta stosuje wyłącznie praktyki akceptowane 
w branży. Praktyki, takie jak ścinanie czubka drzewa, usuwanie 
nadmiernej ilości żywego drewna, wspinaczka za pomocą kolców 
na drzewa, które nie są przeznaczone do ścięcia, ścinanie lub 
zniekształcanie żywych drzew bez słusznej przyczyny to niewłaściwe 
praktyki, które naruszają standardy branżowe.

• Zdobądź potwierdzenie na piśmie. Większość renomowanych  
arborystów wymaga od klienta podpisania umowy. Pamiętaj, aby 
uważnie przeczytać umowę. Nie wahaj się zadawać pytań, takich jak:

Kim jest arborysta certyfikowany? 
Zgodnie z definicją arborysta to osoba przeszkolona w zakresie sztuki i nauki w dziedzinie sadzenia, pielęgnacji i utrzymania  
pojedynczych drzew. Arborystyczna certyfikacja ISA to pozarządowy, dobrowolny proces, dzięki któremu profesjonaliści mogą 
udokumentować stopień swojej wiedzy. Nie stanowi ona wymogu prawnego i jest wewnętrznym, samoregulującym się narzędziem, 
którym zarządza Międzynarodowe Stowarzyszenie Arborystyczne. 

Zarówno certyfikacja ISA, jak i inne referencje zawodowe, stanowią wymierną ocenę wiedzy i kompetencji wymaganych do wykonywania 
właściwej pielęgnacji drzew. Certyfikacja ta nie stanowi kryterium oceny standardów praktyk. Może świadczyć o zasobie wiedzy danej osoby 

w dziedzinie pielęgnacji drzew, lecz nie gwarantuje i nie zapewnia jakości wykonania.

Zasięgnij informacji
Jedną z najlepszych metod wyboru odpowiedniego arborysty jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami pielęgnacji drzew. Stowarzyszenie  
ISA oferuje zbiór innych broszur z tej serii, które omawiają wiele podstawowych zasad pielęgnacji drzew. Konsultant w dziedzinie arborystyki,  
personel Twojego sklepu ogrodniczego lub lokalny leśnik to również doskonałe źródło informacji w przypadku pojawienia się dalszych pytań.  
Mogą oni również skierować cię do arborysty z certyfikatem ISA, lub równoważnym, dostępnego w Twoim rejonie. 

— Kiedy prace zostaną rozpoczęte  
i zakończone?

— Kto jest odpowiedzialny za 
oczyszczenie terenu?

— Czy jest to cena ostateczna?
— Jakie są warunki płatności?
— Jeśli zdecyduje się na zlecenie  

dodatkowejpracy, jaka 
obowiązuje stawka za godzinę?

www.isa-arbor.com   •   www.treesaregood.org

Niniejsza broszura jest jedną z serii broszur opublikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Arborystyczne w ramach Programu 
Informacji Konsumentów. Możliwe, że zainteresują Cię poniższe tytuły z tej serii:  

Korzyści Płynące z Drzew
Sadzenie Nowych Drzew
Przycinanie Drzew Dojrzałych 
Przycinanie Drzew Młodych 
Dlaczego Warto Skorzystać z  
   Usług Arborysty? 

Avoiding Tree and Utility Conflicts 
Avoiding Tree Damage  
   During Construction 
Buying High-Quality Trees 
Insect and Disease Problems 

Mature Tree Care 
Plant Health Care 
Proper Mulching Techniques
Palms 
Recognizing Tree Risk 

Treatment of Trees 
   Damaged by Construction 
Tree Selection and Placement 
Trees and Turf 
Tree Values 
Why Topping Hurts Trees

Zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej: isa@isa-arbor.com
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