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Drzewa dla Zielonej 
Infrastruktury Europy 

f o r u m
1–2 października 2021

Zamek Kliczków

Miejsce: 
Zamek Kliczków
k. Bolesławca
Kliczków 8, 59-724 Kliczków

DZIEŃ 1.
1 października 2021 (piątek)
10:30 Rejestracja, kawa, herbata na dzień dobry
11:00 Przywitanie gości i wprowadzenie 

 Drzewa i ludzie – 30 lat doświadczeń | dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju (15 min)

SESJA I. Standardy ochrony drzew
11:20–13:20 Drzewa jako kluczowy element zielonej infrastruktury

dr inż. Marzena Suchocka, Architekt krajobrazu, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, 
wieloletni pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ekspert i wykładowca Instytutu 
Drzewa, przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (20 min)

 Dlaczego potrzebne są nam standardy ochrony drzew? Standard inspekcji i diagnostyki drzew 
Kamil Witkoś-Gnach, Fundacja EkoRozwoju, Instytut Drzewa (20 min)

 Standard cięcia i pielęgnacji drzew
dr hab. Jacek Borowski, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (20 min)

  Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym 
dr Piotr Reda, dr inż. Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (20 min)

 Jak stosować standardy? Instrukcja wdrażania 
dr Beata Pachnowska, TreeClimbing Polska, Instytut Drzewa (15 min)

 Seria pytań i odpowiedzi (25 min)

13:20–14:30 Lunch (wegetariański) 

SESJA II. Ochrona drzew – od standardów do praktyki 
14:50–15:55  prezentacje dotyczące zmian w regulacjach oraz praktycznych aspektów wdrażanie  

standardów i dobrych praktyk

 „Nie czyń poważnych szkód” – nowa zasada UE a wydatkowanie środków 
Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju (5 min)

 Od standardów do praktyki. Jak to się robi w Niemczech?
Katharina Dujesiefken, BUND Mecklenburg-Vorpommern, ekspertka ochrony alej (20 min)

 Standardy ochrony drzew wzdłuż dróg rowerowych w województwie dolnośląskim
Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego (10 min)

 Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin – problematyka wdrożenia 
rozwiązań w aspektach: merytorycznym formalno-prawnym i organizacyjnym  
dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, mgr inż. Marta Safader-Domańska, 
Ogrodnik Miasta Szczecin (20 min)

 Co udało się zmienić w regulacjach dotyczących ochrony drzew na poziomie od lokalnego do 
Europejskiego – podsumowanie
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju (10 min)

 Przerwa

SESJA III. Akademia Przyjaciół Drzew
16:15–18:15 równoległe sesje warsztatowe w podziale na grupy, połączone z wyjściem w teren 

 1.  Pomniki przyrody – prawo i praktyka mec. Magdalena Bar, Kancelaria Jendrośka, Jerzmański, 
Bar i Wspólnicy; Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, Fundacja EkoRozwoju

  2.  Jak uczyć o drzewach – przykładowe scenariusze zajęć pakietu edukacyjnego „Drzewa wokół nas” 
Jakub Józefczuk, mgr inż. architekt krajobrazu, arborysta

  3.  Co grzyby mówią o stanie drzew? dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Instytut Drzewa

 4. Wdrażanie standardów ochrony drzew – wyzwania i możliwości, dr Beata Pachnowska, Instytut Drzewa

  5.  „Drzewa pod kontrolą” – zastosowanie informatycznego narzędzia do zarządzania zadrzewieniami
Adam Jóźwiak, Robert Pipczyński, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

SESJA IV. #Dajmy Drzewom Prawo 
18:15–19:00 Pakiet koniecznych zmian prawnych – wstępne propozycje – prezentacja wyników pracy grupy roboczej

mec. Magdalena Bar, Kancelaria Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy, Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju

19:30–20:30  Kolacja

21:00  Pokaz filmu „Intelligent Trees”. Występują: Suzanne Simard  i Peter Wohlleben 
(https://www.intelligent-trees.com)



Drzewa dla Zielonej 
Infrastruktury Europy 

f o r u m
DZIEŃ 2.
2 października 2021 (sobota)

SESJA V. Przyjaciele Drzew – czas na wspólny ruch!
9:00  #ToSięOpyla – transgraniczna współpraca dla drzew i zapylaczy  

Jakub Józefczuk mgr inż. architekt krajobrazu, arborysta

  Alleenpaten – społeczni opiekunowie alej w Niemczech 
Katharina Dujesiefken, BUND Mecklenburg-Vorpommern

  Polscy przyjaciele drzew – mapa inicjatyw na rzecz drzew 
Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju

10:00–12:30  #Dajmy Drzewom Prawo – sesja world cafe

  Które korekty prawne najpilniejsze i jak je wdrożyć? Jak współpracować i wpływać na zmiany? 
moderacja: Krzysztof Smolnicki, Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju 

  Przerwa

SESJA VI. Akademia Przyjaciół Drzew
13:00–14:30  równoległe sesje warsztatowe w podziale na grupy, połączone z wyjściem w teren  

(obowiązują wcześniejsze zapisy)

 1.  Pomniki przyrody – prawo i praktyka
mec. Magdalena Bar, Kancelaria Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy; Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, 
Fundacja EkoRozwoju

     2. Jak uczyć o drzewach – przykładowe scenariusze zajęć pakietu edukacyjnego „Drzewa wokół nas”
Jakub Józefczuk, mgr inż. architekt krajobrazu, arborysta

     3. Co grzyby mówią o stanie drzew?
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Instytut Drzewa

     4. Standard diagnostyki i inspekcji drzew w praktyce 
Mariusz Krynicki, Instytut Drzewa 

 5. „Drzewa pod kontrolą” – zastosowanie informatycznego narzędzia do zarządzania zadrzewieniami
Adam Jóźwiak, Robert Pipczyński, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

14:30  Lunch (wegetariański) i zakończenie
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o FORUM... 
To już V ogólnopolskie spotkanie aktywistów, profesjonalistów, samorządowców i urzędników 

działających na rzecz ochrony drzew. Forum służy wymianie doświadczeń, integracji, zdobyciu nowej 

wiedzy i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w różnorodnej formie: wykładów, sesji warsztatowych, 

ćwiczeń terenowych i dotyczą różnych zagadnień. W tym roku tematy skupiają się wokół standardów 

ochrony drzew oraz koniecznych zmian prawnych dla ich lepszej ochrony. 

Miejsce: 
Zamek Kliczków
k. Bolesławca
Kliczków 8, 59-724 Kliczków

1–2 października 2021
Zamek Kliczków

Uczestnicy Forum otrzymają najnowsze publikacje Fundacji EkoRozwoju

www.drzewa.org.pl

Praca „Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje” pod redakcją Anny i Krzysztofa Kujawów to jedna z nielicznych publikacji obejmujących pełne, wszech-stronne kompendium wiedzy dotyczącej relacji człowiek – środowisko – przyroda. (…) W pra-cy wyczerpująco, zwięźle i zrozumiale przedstawiono podstawową wiedzę o zadrzewieniach zarówno w zakresie rozpoznania potrzeb zadrzewieniowych, właściwego doboru form i składu gatunkowego, ich roli w ograniczaniu zagrożeń związanych z erozją (eoliczną i wodną), suszą, ochroną wód i gleb oraz bardzo ważną rolą decydującego wpływu na poziom różnorodno-ści biologicznej. (…) Wreszcie w osobnych rozdziałach szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące projektowania i utrzymania (pielęgnacji) zadrzewień w krajobrazie. Odniesiono się również do idei agroleśnictwa, czyli tworzeniu systemów rolnoleśnych.Co bardzo ważne, zadano sobie trud zebrania wszystkich obowiązujących aktów prawnych dotyczących zadrzewień, co stanowić powinno podstawę w podejmowanych działaniach przez określone jednostki administracyjne. Podsumowaniem całości jest pełna lista wskazań dotyczących gospodarowania zadrzewieniami, tzw. „Rekomendacje formalno-prawne dla za-drzewień”. Praca powinna koniecznie trafić do wszystkich urzędów zajmujących się planowa-niem przestrzennym od szczebla gminnego począwszy.
prof. dr hab. Jerzy Karg

ISBN 978-83-63573-22-5

Misją Fundacji EkoRozwoju jest praktykowanie i promowanie rozwoju zgodnego z naturą. Jed-nym z ważniejszych kierunków pracy jest ochrona drzew. Działamy poprzez szkolenia, współ-pracę z administracją publiczną, realizację programów zadrzewieniowych, wypracowywanie standardów zarządzania zielenią, edukację dzieci i młodzieży oraz oczywiście sadzenie drzew. Więcej o nas dowiesz się na www.fer.org.pl

Zadrzewienia na  
obszarach wiejskich 

– dobre praktyki 
i rekomendacje

Anna Kujawa
Krzysztof Kujawa
Jacek Zajączkowski
Robert Borek
Piotr Tyszko-Chmielowiec
Dorota Chmielowiec-Tyszko
Jakub Józefczuk
Irena Krukowska-Szopa
Paweł Śliwa
Kamil Witkoś-Gnach

Mając na uwadze troskę o stan terenów zieleni i zadrzewień w Polsce, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska docenia inicjatywę podjęcia działań mających na celu przybliżenie za-gadnień związanych z funkcjonowaniem drzew, ich rolą w ekosystemach oraz problematyką ochrony i pielęgnacji. (…) Tym samym należy poprzeć inicjatywę tworzenia poradników przy-bliżających zagadnienia związane z tematyką funkcjonowania i ochrony zadrzewień. Porad-niki takie powinny być znane każdemu obywatelowi, a zwłaszcza lokalnym liderom, podmio-tom zarządzającym danym obszarem, urzędom, czy planistom. Dzięki szerzeniu wiedzy na ten temat wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa, co może spowodować zwiększenie standardów utrzymywania zieleni, która przez to będzie skuteczniej pełnić swoje funkcje. (…)

Z listu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Andrzej Szwedy-Lewandowskiego do wydawcy
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W ostatnich latach los drzew rosnących w otoczeniu człowieka jest niełatwy: 

ustępują miejsca rozbudowie miast i dróg, są dewastowane przez nieumiejęt-

ne zabiegi, za rzadko sadzi się nowe. Zdrowe mocne drzewa są potrzebne nie 

tylko dla ozdoby krajobrazu, ale też jako „zielona infrastruktura” podtrzymująca 

przyrodę i stabilizująca klimat. Przetrwanie drzew coraz częściej zależy od świa-

domych mieszkańców, którzy – bez względu na swój zawód, wykształcenie i po-

zycję społeczną – kochają je i pragną je chronić. Skuteczne działanie wymaga 

jednak solidnej wiedzy.

Rekomendujemy tę książkę przede wszystkim przyjaciołom drzew, ale także na-

uczycielom, edukatorom ekologicznym, przewodnikom krajoznawczym i pasjo-

natom ochrony zabytków. Objaśniamy w niej, jak działa organizm drzewa i jakie 

ma ono wymagania wobec otoczenia. Pomagamy poznać, w jakim jest stanie 

i jakich zabiegów może potrzebować; wskazujemy jak je uchronić przed zniszcze-

niem podczas prac budowlanych. Radzimy też, w jaki sposób sadzić drzewa, które 

przez długie dziesięciolecia i stulecia będą cieszyły oczy nasze i naszych dzieci.

Zostań przyjacielem drew!

Więcej o naszych działaniach na rzecz drzew na stronie www.drzewa.org.pl

Misją Fundacji EkoRozwoju jest praktykowanie i promowanie rozwoju zgodnego 

z naturą. Jednym z ważniejszych kierunków pracy jest ochrona drzew. Działamy 

poprzez szkolenia, współpracę z administracją publiczną, realizację programów 

zadrzewieniowych, wypracowywanie standardów zarządzania zielenią, edukację 

dzieci i młodzieży oraz oczywiście sadzenie drzew. Więcej o nas dowiesz się na 

www.fer.org.pl.

 

Fundacja EkoRozwoju jest organizacją pożytku publicznego. Możesz wesprzeć na-

sze działania przekazując nam 1% podatku – nasz numer KRS to 0000178876 lub 

darowiznę.

Zamek Kliczków
Wieleset lat historii połączone z nowoczesnym centrum konferencyjnym (jest też SPA) w pięknym 
wiekowym parku nad rzeką. Warto się tu spotkać.


