
Szkolenie realizowane jest w ramach współpracy z Gminą Wrocław, 
Z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju  
sfinansowane ze środków Gminy Wrocław 

 
 

 

 
 

11.04.2019, godz. 9:00 – 15.15 

Zakład Produkcji Wody „Mokry Dwór”,  

ul. Starodworska, 55-010 Mokry Dwór 

Ochrona drzew podczas inwestycji 

9:00 – 9:15 Przywitanie i wprowadzenie 
SESJA I. Jak żyje drzewo? 
09:15 - 10:15 
 
 

Jak drzewo rośnie i co z tego wynika dla praktyki opieki nad nim, po czym poznać że drzewo 
ucierpiało  
Przerwa 15 min 

SESJA II. Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym 
10:30 - 12:00 
 
 

Standardy ochrony drzew w ramach procedur administracyjnych i na etapie opracowania 
dokumentacji technicznej 
Przerwa 20 min 

SESJA III. Ochrony drzew w praktyce - od planowania do placu budowy 
12:20 – 13:20 
 
13:30 – 14:30 
14:40 – 15:30 

Sposoby ochrony drzew na placach budów  
Przerwa 10 min 
Ochrona drzew podczas inwestycji – studia dobrych praktyk 
Jak chronić drzewa podczas budowy - warsztat praktyczny 

Prowadzący szkolenie: 

dr Piotr Tyszko-Chmielowiec - znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programu „Drogi dla Natury”, 

wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował 

współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce. Absolwent Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor 

nauk leśnych). Dyrektor Instytutu Drzewa, który oferuje ekspertyzy i szkolenia m.in. z zakresu diagnostyki drzew. 

dr Łukasz Dworniczak - architekt krajobrazu, projektant, specjalista ds. rewaloryzacji zabytkowych terenów 

zieleni, autor licznych projektów i dokumentacji dendrologicznych, realizuje opracowania badawcze oraz 

studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru Krajobrazu, 

członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu 

Dominika Krop – Andrzejczuk, architekt krajobrazu – czynny projektant (od 2005 r.)  i inspektor nadzoru terenów 

zieleni (nr rej. 0017/2011 OSTO). Specjalista w zakresie projektowania publicznych i zabytkowych trenów zieleni z 

uwzględnieniem ochrony drzew (skwery, parki, place), operatów i ekspertyz dendrologicznych, nadzoru podczas 

budów i w procesie przygotowawczym inwestycji.  Nadzorowała budowy pod kątem ochrony i realizacji zieleni 

przy dużych i trudnych inwestycjach komercyjnych. Od 2007 r. prowadzi firmę - Pracownia Architektury 

Krajobrazu „IKROPKA”, która ma na swoim koncie wiele projektów zagospodarowania terenów w całej Polsce 

(parków, skwerów, placów, cmentarzy itp.), wiele operatów i opinii dendrologicznych. Zaangażowana społecznie – 

niezmiennie śledzi branżę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ochrony drzew podczas realizacji 

inwestycji, czerpiąc z doświadczenia projektowego i budowlanego, tworzy i lobbuje dobre praktyki. Absolwentka 

Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu - 2005 r., a także Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej – 2007 r., w 2005 r. zdobywała doświadczenie na węgierskim Corvunus University od Budapest.  

 


