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Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew 

i  

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

 
 

serdecznie zapraszają na szkolenie z zakresu: 
 

„Współczesnych metod pielęgnacji i uprawy drzew” 
 

W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na omówieniu rozwiązań konkretnych 

problemów - tak aby osoby biorące w nim udział rozszerzyły i ugruntowały swoją 

wiedzę w zakresie merytorycznym i zgodności z obowiązującym prawem 

podejmowanych decyzji.   

 

Propozycję udziału w szkoleniu kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli nieruchomości, posiadaczy 

nieruchomości, zarządców nieruchomości, zarządców dróg, wspólnot 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, służb konserwatorskich, firm 

komunalnych i innych podmiotów zajmujących się pielęgnacją zieleni. 

 

PROWADZENIE:  

Mecenas Krzysztof Gruszecki - autor komentarzy do ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach i oddziaływania na środowisko. 

Mgr inż. Wojciech Bobek - pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej Instytutu 

Architektury Krajobrazu, pracownik Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, 

członek Zarządu MTUiOD 

Mgr inż. Stanisław Styczyński - prezes MTUiOD, Zakład Projektowania i Urządzania 

Zieleni oraz Prac Geologicznych "DENDRO-GEO-SERVICE" 

 



W PROGRAMIE SZKOLENIA: 

 

1) Mec. Krzysztof Gruszecki:  

1. Zakres przedmiotowy dozwolonych  prac pielęgnacyjnych w świetle ustawy o 

ochronie przyrody 

a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z 

obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 

b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, 

c)utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa, 

d)  usuwanie drzew lub krzewów jako forma pielęgnacji terenów zieleni 

2. Możliwości prawne wykonywania innych zabiegów pielęgnacyjnych  

3. Odpowiedzialność za zniszczenie drzew na skutek wadliwego przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych 

2) mgr inż. Wojciech Bobek: 
cz. I - "Ochrona i pielęgnacja drzew i krzewów w różnych etapach procesu 

inwestycyjnego - rola zarządcy" 

cz. II - "Nowe technologie w służbie zieleni - projektowanie, wykonawstwo." 

 

3) mgr inż. Stanisław Styczyński: 
Praktyczny pokaz sadzenia i pielęgnacji drzew na terenie Ogrodu Botanicznego w 

Łodzi 

 

Informacje organizacyjne 

1. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 945, a kończy się po 

godz.1500.  

2. Odbędzie się w Sali Wystawowej Ogrodu Botanicznego w Łodzi, wejście od ulicy 

Retkińskiej 39/65 ( Budynek Administracyjno-Biurowy ) 

3. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

4. Opłata za uczestnictwo wynosi 350,00 zł. +VAT 23%, a dla członków Towarzystwa 

300,00 zł. +VAT 23%. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia  

BNP Paribas Bank Polska SA   80 1600 1462 0008 2671 1831 6001oraz przesłanie karty 

zgłoszenia na numer faksu 42 239 40 16 lub e-mailem. Zgłoszenia prosimy przesyłać 

e-mailem lub faksem w terminie do dnia 30 marca br.  

6. Firmy, które załączą do zgłoszenia oświadczenie, że są jednostką budżetową, a 

szkolenie zostanie sfinansowane ze środków publicznych i że dane szkolenie dotyczy 

usług kształcenia zawodowego, będą zwolnione z podatku VAT.  

 

Z poważaniem,  

Prezes MTUiOD Stanisław Styczyński 

 


