
 

 

 

 

WEBINARIUM 
Drzewa – polityka miast* 

14.12.2021 r., udział bezpłatny** 
 

8.50-

9.00 
Logowanie uczestników 

9.00 

Otwarcie webinarium 

Judyta Więcławska redaktor prowadząca  

miesięcznik „Zieleń Miejska”, moderator webinarium 

 

Drzewo w mieście –  

zbędny luksus czy niezbędna 

konieczność? 

dr inż. Marzena Suchocka 

architekt krajobrazu 

wykładowca  

w Katedrze Architektury 

Krajobrazu SGGW 

pracownik Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej i Mieszkalnictwa 

kierownik Zespołu Badań i Analiz 

Stanu Zdrowotnego Zadrzewień  

na Terenach Zurbanizowanych 

 

Ochrona drzew w procesie 

inwestycyjnym – standard 

postępowania 

Piotr Reda 

prezes Stowarzyszenia Architektury 

Krajobrazu, doktor nauk 

biologicznych, architekt 

krajobrazu  

 Jak we mgle! 

Wojciech Januszczyk  

architekt krajobrazu 

Instytutu Architektury Krajobrazu 

KUL 

prezes i fundator Fundacji 

Krajobrazy  

 

Co standardy cięć  

i pielęgnacji oraz inspekcji  

i diagnostyki drzew wnoszą  

do praktyki opieki nad 

drzewami? 

dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec 

dyrektor Instytutu Drzewa  

i współpracownik Fundacji 

EkoRozwoju, ekspert arborystyczny  

i wykładowca 

 
Rola sędziwych drzew  

w mieście  

Magdalena Goczał 

pracownik Zespołu Kraków  

w Zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej 

w Krakowie 

 

Krajowa Mapa Koron DrzewTM – 

wynik kompleksowej 

inwentaryzacji drzew w Polsce 

Łukasz Sławik  

MGGP Aero 



 

Zmiany w organizacji ruchu 

sposobem na powrót drzew 

przyulicznych w Poznaniu 

Maja Jaroszewska 

specjalista ds. kształtowania 

terenów zieleni 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

 Ochrona prawna drzew 
Sara Til Dąbrowska 

adwokat 

 

Nowoczesne rozwiązanie 

mające na celu wsparcie drzew 

po posadzeniu 

dr hab. Krzysztof Lejcuś 

kierownik projektu Hydrobox 2.0 

 Drzewa w centrum uwagi 

Monika Pec-Święcicka 

zastępca dyrektora w Zarządzie 

Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

Miejski Architekt Krajobrazu 

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

Certyfikowany Inspektor Drzew 

 
Jak wdrożyć standard/y prac 

na drzewach i w ich otoczeniu? 

dr Beata Pachnowska 

członek zarządu Instytutu Drzewa 

wiceprezes firmy badań 

marketingowych IMAS 

 strateg 

badacz ludzi i drzew 

14.00 Zakończenie webinarium 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

**Bezpłatnej rejestracji na webinarium można dokonać w terminie do 13.12.2021 r.  

lub do wyczerpania puli miejsc poprzez stronę: https://drzewa.abrys.pl/ 

 

Do bezpłatnej rejestracji uprawnieni są tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej (pracownicy 

zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej i rządowej, architekci 

krajobrazu oraz kadra naukowa szkół wyższych (przyjmowane będą tylko głoszenia zawierające 

adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji, firmy, uczelni). 

 

https://drzewa.abrys.pl/

