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orzecznictwo, cz. 1

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego zaprasza
do udziału
w

II Konferencji Szkoleniowej
„Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce oraz w świetle
zapisów ustawy o ochronie przyrody”
Termin:
10 marca (piątek) 2017 roku
Miejsce:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. J. Słowackiego 17
sala Auditorium Maximum
Program:
8.30

– rejestracja uczestników

9.00

– dr inż. Marzena Suchocka* Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu SGGW, Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym – obowiązki, szanse, inspiracje. Etap projektowy

10.30 – radca prawny Agnieszka Masłowska-Gądek** (doświadczony trenerpraktyk). Omówienie rewolucyjnych zmian w ustawie o ochronie
przyrody od 01.01.2017 r. w zakresie usuwania zieleni,
administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki,

12.00 – przerwa kawowa
12.30 – radca prawny Agnieszka Masłowska-Gądek (doświadczony trenerpraktyk). Omówienie rewolucyjnych zmian w ustawie o ochronie
przyrody od 01.01.2017 r. w zakresie usuwania zieleni,
administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki,
orzecznictwo, cz. 2
14.30 – dr inż. Marzena Suchocka, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu SGGW, Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym – obowiązki, szanse, inspiracje. Organizacja robót na
placu budowy
16.00 – przerwa kawowa
16.15 – panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 220 zł.
Liczba miejsc jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłanie go na adres e-mail:
ptd.szczecin@ptd.pl
W ciągu 7 dni zostanie wystawiona faktura za uczestnictwo w konferencji.
Uczestnictwo w konferencji szkoleniowej zostanie potwierdzone certyfikatem.
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* DR INŻ. MARZENA SUCHOCKA. Architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury
Krajobrazu SGGW, a także pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie
jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach
Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa
Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew
i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich,
udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof.
Szczepanowskiej. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew
oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie
oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg,
Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. Uczestniczy
w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego
z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action
STREESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesis.

Patronaty:

Dziekan Wydziału Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie
dr hab. Edward Meller, prof. nadzw. ZUT

** AGNIESZKA MASŁOWSKA-GĄDEK - radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony
trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji
radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na
Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach
2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu
Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne,
szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Marcin Kubus; Grzegorz Nowak
tel. 668 04 11 04; e-mail: ptd.szczecin@ptd.pl

serdecznie zapraszam

dr inż. Marcin Kubus
Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

