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NASI WYKŁADOWCY: 
 
 

Warsztat 1: Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach 
Natura 2000 
 

Szymon Szewrański  
Dr hab., prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Katedry Gospodarki 
Przestrzennej, specjalista z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Prowadzi 
interdyscyplinarne badania dotyczące prognozowania i oceny skutków środowiskowych 
powodowanych zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. Specjalizuje się w 
stosowaniu innowacyjnych narzędzi GIS, BI (business intelligence) i systemów wsparcia 
decyzyjnego w ochronie środowiska. 

 
 
Jan Kazak  
Dr nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska; adiunkt w Katedrze 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współautor 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów krajowych i 
regionalnych. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Holandii (Research Institute for 
Knowledge Systems oraz Eindhohen University of Technology), Wielkiej Brytanii (Urban Big 
Data Centre - University of Glasgow) i Australii (University of Adelaide). Posiada 
doświadczenie w zakresie prac naukowo-badawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w gospodarce przestrzennej oraz kwantyfikacji procesów przestrzennych.  
 
 
 
Katarzyna Sabura-Mielnik 
Specjalista ochrony środowiska, doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
edukator, wiceprezes Fundacji Aquila, specjalista zarządzania projektami. 
Realizuje pracę doktorską w tematyce ocen oddziaływania na środowiska. Prowadzi badania 
naukowe z zakresu zarządzania środowiskiem i przestrzenią, skutków środowiskowych 
procesów inwestycyjnych oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi. Posiada doświadczenie 
jako edukator z dziedziny ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrodniczymi. 
Prowadzi działania strażnicze na rzecz ochrony lokalnej 
przyrody. W ostatnich latach była m.in. wykonawcą projektu Drzewa Dobrej Widawy, 
współautorką ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i 
Budownictwa. 
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Warsztat 2: Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem 
koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000 
 

Marian Kachniarz  
Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 
Wcześniej wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego gdzie m.in. pełnił funkcję 
Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego. W latach 1999-2006 
starosta kamiennogórski.  
 
Zbigniew Norbert Piepiora 
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Alumn Uniwersytetu Browna (USA). Odbył staże naukowe w USA (2014), w Republice 
Czeskiej (2015) i na Filipinach (2018). Zainteresowania naukowe koncentruje na 
ekonomicznych aspektach katastrof naturalnych i zarządzania kryzysowego, efektywności 
strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej, finansowania usuwania szkód katastroficznych, 
wycenie środowiska, bezpieczeństwa i krajobrazu.  
 
Marta Sylla 
Asystent w Katedrze Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu, nauczyciel akademicki z międzynarodowym stażem. Jest specjalistą w zakresie 
wyceny środowiska, w szczególności metod wyceny usług ekosystemów. Posiada 
doświadczenie pracy w samorządzie oraz urzędzie statystycznym. Jest zaangażowana w wiele 
projektów międzynarodowych, między innymi prowadziła szkolenia z wyceny usług 
ekosystemów na potrzeby rachunkowości środowiskowo-gospodarczej w Kirgistanie. 
Obecnie jest liderem projektu dotyczącego rachunków środowiskowo-gospodarczych w 
Polsce.  
 
 
 
    


