
 
 

 
 

 
 

 

 
 

8:30 Logowanie Uczestników na platformę Click Meeting (link wysłany na dzień przed spotkaniem) 

09:00 Otwarcie webinarium 

Sesja I Aspekty prawne  

09:05 – 10:35 

Zagadnienia: 
 zasady legalnego usuwania zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków, oraz innych 

czynności (np. w zakresie prac w koronach drzew).  
 sankcje za nielegalne działania (w tym odpowiedzialność na zasadnie administracyjnych kar 

pieniężnych, odpowiedzialność wykroczeniowa i karna).  
 
Prowadzenie: Agnieszka Masłowska-Gądek radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-

praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów 

podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik 

w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa) 

10:35 – 11:00 Pytania do prelegenta na czacie 

Sesja II 
Wybrane zagadnienia dotyczące pielęgnacji i ochrony zieleni w obiektach zabytkowych ze 
szczególnym uwzględnieniem drzew 

11:00 – 12:00 

Zagadnienia: 
 pielęgnacja bieżąca,  
 zabiegi ochronne i interwencyjne,  
 alternatywne zabiegi pielęgnacyjne stymulujące mechanizmy obronne roślin 
 diagnostyka stanu drzew – ograniczenia metod i błędy pomiaru 

 
Prowadzenie: dr inż. hab. inż. Edyta Rosłon Szeryńska architekt krajobrazu,  absolwentka i pracownik 
SGGW w Warszawie, ekspert w zakresie diagnostyki i zarządzania drzewami w mieście, biegła sądowa ad 

hoc, twórczyni metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Współautorka programów 
kształtowania zieleni i zarządzania drzewami w gminach. 

12:00 – 12:20 Pytania do prelegent na czacie 

12:20 – 12:30 Przerwa kawowa 

Sesja III 
Zarządzanie zabytkowym założeniem ogrodowym na przykładzie Parku Pomnika w Żelazowej 
Woli 

12:30 – 13:20 

Zagadnienia: 
 Projekt rewaloryzacji parku zrealizowany w 2010 rok a zmiany w obliczu obiektu: 

wprowadzenie nowych elementów wyposażenia oraz roślinności w parku. 
Zastosowane zmiany skłoniły do poszukiwania nowych narzędzi zarządczych  

- decyzja o utworzeniu bazy danych 
- praca z Esrii ARC GIS 

 Projekt przewodnika „Kwiaty Parku w Żelazowej Woli” 
       -  pomysł na książkę oraz krąg odbiorców 
       -  części składowe przewodnika, jak zachęcić do czytania i zakupu 
       -  promocja książki: czy warto? 

 Zajęcia edukacyjne w parku to również promocja obiektu 

 W przyszłości planowany projekt nawiązujący do międzywojennej akcji pozyskiwania „cegiełek” 
na budowę parku. 

 
Prowadzenie: Anna Tarnawska, magister inżynier architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów 
Zieleni Naczelnej Organizacji Technicznej SITO, członek Rady Przedsiębiorców WSEiZ. 

Na mocy artykułu 37B Ustawy ochronie zabytków i opieki nad zabytkami uprawniona do działań oraz ich 

nadzorowania w terenach objętych pieczą Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.  Opiekun 

merytoryczny parków zabytkowych. Właściciel pracowni architektury krajobrazu „a-p Anna Tarnawska”. 

Kierownik Parku w Żelazowej Woli, Główny Specjalista. 

 

13:20 – 13:35 Pytania do prelegent na czacie 

13:35 Zakończenie webinarium 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

 

 

Program webinarium* 
Zieleń zabytkowa – aspekty prawne, zabiegi pielęgnacyjne, 

zarządzanie 

11 maja br., online w godz. 9:00- 14:00 


