
 

 

Projekt „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi” realizowany z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

 
 
 
 
 

1 DZIEŃ, 3 lutego 2023 (piątek)  
 

 
12:30 Rejestracja, kawa, herbata, przekąski  
 
13:00 SESJA I. Dajmy drzewom prawo 

 
Pakiet koniecznych zmian prawnych - zaprezentowanie wyników pracy grupy roboczej 
 - mec. Magdalena Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Sp. z o.o., Sabina 
Lubaczewska z Fundacji EkoRozwoju  
(po prezentacji dyskusja, zebranie opinii) 
 

15:00 Lunch wegetariański 
 

16:00 SESJA II. Dajemy drzewom prawo - dyskusja moderowana i praca w podgrupach 
 

Które zmiany najpilniejsze i jak je wdrożyć? Instrumenty wpływu:  ochrona drzew w debatach 
przedwyborczych w 2023, petycja do władz, wpływ na programy i obietnice wyborcze, 
wsparcie medialne... - Krzysztof Smolnicki, Sabina Lubaczewska z Fundacji EkoRozwoju 
 
 

18:30 Kolacja  
 
19:30 Warsztaty żonglerki dla grupy wcześniej umówionej (ilość miejsc ograniczona - decyduje 
kolejność zgłoszeń - w formularzu zgłoszenia) 
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2. DZIEŃ, 4 lutego 2023 (sobota) 
 

9:00 SESJA III. Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - dźwignia zmiany 
 

9:00 Wykład wprowadzający: "Ochrona drzew w inwestycjach - dlaczego nie działa? I co 
można zrobić by ją zapewnić" - dr Marzena Suchocka, wykładowca w Katedrze Architektury 
Krajobrazu SGGW, wykładowca w Instytucie Drzewa 
 
9:45 Krótki przegląd dotychczasowych zapisów chroniących drzewa w nowych programach 
unijnych na okres 2021-2027- Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju 
 

9.45 -10:00 przerwa kawowa 
 
 

10.00 -13.00 Sesja warsztatowa  "Jak wdrażać standardy ochrony drzew w procesach 
inwestycyjnych i regułę DNSH?" - moderacja: Krzysztof Smolnicki, Sabina Lubaczewska z 
Fundacji EkoRozwoju  
 
Nowa horyzontalna zasada DNSH "do no significant harm" / "nieczynienia znaczącej szkody 
środowisku" - w jaki sposób wykorzystać istniejące zapisy, w jaki sposób je poszerzyć i 
doprecyzować? Jak uzyskać wpływ przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną 
środowiska w Komitetach Monitorujących? Sposób realnego wpływu: promocja, szkolenia  
dla beneficjentów, kontrole i nagłaśnianie ich efektów, korzystanie z pomocy technicznej? 
 
13:15 -13.30 "Grajmy dobrymi kartami "– krótka prezentacja kart "Krok po kroku dla drzew", 
przygotowanych przez Fundację EkoRozwoju dla obrońców drzew. 

 

13:30 Lunch (wegetariański) i zakończenie 
 

Opcja dodatkowa: Organizatorzy po zakończonym spotkaniu udadzą się do największego  
Dębu Kobendzy – największego drzewa pomnikowego w Kampinoskim Parku Narodowym 
 


