
 
 
 
 

        

          Instytut - jednostka resortowa Ministerstwa Inwestycji   i Rozwoju – organizuje w Warszawie kolejny  

cykl trzech szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ochronę drzew na terenach inwestycyjnych. 

 I  - szkolenie - Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych 
II - szkolenie - Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody i poprawy warunków 

                          siedliskowych drzew miejskich 

 III - szkolenie Gospodarka drzewostanem   w procesie inwestycyjnym- Projekt Ochrony Drzew 

             Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, 

 do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także  

 do przedsiębiorstw   realizacji terenów zieleni itd. 

Szkolenie   I  -  „Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” 

odbędzie się w dniu   18 października 2018 r. (czwartek) od godz. 9³º do 16³º w Warszawie  

ul.  Targowa 45 - Praga Północ (wejście od ul. Targowej - domofon)- dogodny dojazd/. 

             Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew 

na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne 

dla prawidłowej ochrony drzew. 

 Program szkolenia: 

930- 940       Wprowadzenie - dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM 
940-1100       Narzędzia   prawne   nakładające obowiązek   ochrony drzew na terenie inwestycji  
                 mec. Irena Chojnacka, Biuro Orzecznictwa    NSA   
1100-1200    Wpływ inwestycji na szanse przeżycia drzew   
                  dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM 

1200-1330   Projektowe rozwiązania ochrony drzew na placu budowy- 

                  dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM 
1330–1400     lunch 
1400-1500   Zabiegi przyrodnicze pozwalające na ochronę drzew w trakcie trwania prac   

                 dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM, mgr inż. Jerzy Naswadba, arborysta  
1500-1600-  Ocena i wycena uszkodzeń drzew na skutek prac budowlanych (szkoda całkowita 
                   i częściowa- wykład i warsztaty)  
                  prof. Halina Barbara Szczepanowska IGPiM, mgr inż. Agnieszka Kosiba IGPiM  

16 00 - 1630   Pytania i dyskusja  

      Kolejne szkolenia odbędą się:   II- szkolenie 8 listopada  i   III szkolenie 29 listopada 2018 

roku. Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem   gwarantuje otrzymanie   Certyfikatu 

 " Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym"- 
Koszt uczestnictwa 1 osoby w I   i   w   każdym następnym szkoleniu   wynosi: 490,00   zł +23% VAT -  

zwolniony  w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych. W pozostałych 

przypadkach koszt szkolenia wynosi   490,00 zł + 23% VAT. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu 

dokonane wpłaty nie będą   zwracane . 

W   ww. kosztach   materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.   

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przesłać na konto:  Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 6524 5505     

Zgłoszenia należy dokonać na stronie Instytutu lub wypełnić   kartę   uczestnictwa /karta w załączeniu/ -

prosimy wysłać   na adres Krajowy Instytut Polityki   Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45 

 03-728 Warszawa lub fax-em  nr 22  619-78-97; 22 619 24 84;  e-mail: szkolenia@igpim.pl  Informacje 

pod nr tel. 22 619 78 97;  510 158 150  

              Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami 

zieleni, a także 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i Agenta w obrocie nieruchomościami 

oraz 200-godzinny kurs na Licencję Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.    

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu www.igpim.pl    

                                     

                    Kierownik Zespołu                                                                                                                      

Szkoleń  

 

                                                                                                        Ewa Kosiba  
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