
Organizatorzy: 

 

 
Spotkanie realizowane w ramach projektu „NA STRAŻY DRZEW”  
współfinansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele Dla Demokracji 

	  

	  

NA	  STRAŻY	  DRZEW 

Zarządzanie	  zielenią	  w	  miastach	  Polski	  

	  

	  

	  

Spotkanie	  w: 

Miejskim	  Centrum	  Dialogu	  Urzędu	  Miasta	  Krakowa,	  ul.	  Bracka	  10,	  Kraków	  

dnia	  23	  marca	  2016	  r.	  (środa),	  w	  godzinach	  12:30	  –	  14.30	  

 
PROGRAM	  SPOTKANIA	  
12:30-‐13:15	   Drzewa	  w	  Krakowie	  na	  tle	  wyników	  ogólnopolskiego	  społecznego	  monitoringu	  standardów	  zarządzania	  

zielenią	  

− analiza	  jakości	  decyzji	  zezwalających	  na	  usunięcie	  drzew	  i	  krzewów	  (powody	  zezwoleń	  na	  wycinkę	  we	  
wnioskach	  i	  decyzjach,	  częstość	  odmów,	  najczęstsze	  błędy	  wydawanych	  decyzji,	  etc.),	  

− ocena	  efektywności	  kompensacji	  przyrodniczych	  (nasadzenia	  zastępcze)	  i	  skuteczności	  prowadzenia	  
monitoringu	  nasadzeń	  zastępczych,	  

− analiza	  wpływów	  środków	  z	  opłat	  i	  kar	  za	  niszczenie	  i	  nielegalne	  usuwanie	  drzew	  oraz	  wydatkowania	  
środków	  	  
z	  opłat	  i	  kar	  za	  wycięcie	  drzew.	  

Sabina	  Lubaczewska,	  Fundacja	  EkoRozwoju	  
	  
13:15-‐13:45	   Współpraca	  na	  rzecz	  ochrony	  drzew	  –	  udział	  społeczny,	  standardy	  zarządzania,	  dobre	  praktyki	  	  

− instytucjonalne	  formy	  dialogu	  społecznego	  i	  partycypacji	  ze	  szczególnym	  uwzględnieniem	  	  modelu	  
wrocławskiego,	  

− jak	  unikać	  „kłopotów”	  drzewami	  -‐	  przykłady	  programów	  podnoszących	  wiedzę	  i	  kwalifikacje	  w	  temacie	  
drzew	  	  

− Ogólnopolskie	  Forum	  Przyjaciół	  Drzew	  –	  jako	  platforma	  wymiany	  wiedzy	  i	  doświadczeń.	  

Krzysztof	  Smolnicki,	  Fundacja	  EkoRozwoju	  
	  

13:45-‐14:30	   Dyskusja	  w	  gronie	  zaproszonych	  uczestników	  spotkania:	  urzędnicy,	  lokalni	  aktywiści,	  przedstawiciele	  NGO,	  
radni	  

− wyzwania	  w	  zarządzaniu	  zielenią	  w	  miastach	  w	  obecnym	  systemie	  prawnym,	  
− zarządzanie	  i	  rozwiązywanie	  problemów	  na	  poziomie	  lokalnym	  (przykłady	  z	  miast),	  
− potrzeby	  zmian	  na	  poziomie	  ogólnopolskim.	  

	  
Uczestnicy	  spotkania	  otrzymają	  „Raport	  z	  ogólnopolskiego	  monitoringu	  standardów	  zarządzania	  drzewami	  w	  miastach”	  oraz	  
poradnik	  „Drzewa	  w	  krajobrazie	  -‐	  podręcznik	  praktyka”	  

	  
	  

Spotkanie	  odbędzie	  się	  pod	  patronatem: 


