
 

 

KOMUNIKAT NR 3  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 

ma zaszczyt zaprosić na: 

KONFERENCJĘ  

SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI  
NA OBSZARACH NATURA 2000  

organizowaną w dniu 

20 października 2020 r. we Wrocławiu  

 

Konferencja dla uczestników będzie transmitowana online 
Udział w konferencji jest bezpłatny  

 
KONFERENCJA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU: 

"Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji  

w dolnośląskich obszarach Natura 2000"  

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

 

PATRONAT HONOROWY: 

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pulikowski   

Przewodniczący rady dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe problemy zidentyfikowane na terenach objętych 

obszarami Natura 2000 w kontekście potrzeb społecznych, inwestycyjnych i edukacyjnych. Celem 

nadrzędnym jest promowanie proekologicznych postaw, wskazanie korzyści płynących z obecności obszarów 

chronionych dla społeczeństwa, poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne, 

wskazanie pól konfliktów oraz możliwości przeciwdziałania konfliktom.   

Zakres problematyki podejmowany podczas konferencji będzie dotyczył m.in. identyfikacji barier rozwoju 

oraz narzędzi wspierających rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych, pozyskiwanie 

środków finansowych na ochronę terenów cennych przyrodniczo oraz poszukiwania źródeł zarobkowania 

społeczności lokalnej z wykorzystywaniem zasobów przyrodniczych. Ponadto konferencja podsumowuje 

projekt oraz prezentuje dotychczasowe efekty pracy. 
 

 

„Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja 

zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”  

nr POIS.02.04.00-00-0057/16 

 



 

PROGRAM KONFERENCJI 
SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH NATURA 2000  

WROCŁAW, dn. 20 października 2020 r. 

 

Konferencja dla uczestników będzie transmitowana online 
 

konferencja organizowana jest w ramach projektu: 
"Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich 
obszarach Natura 2000" współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

20 październik 2020 r. (wtorek) 

9:30-9:45 Techniczne przygotowanie połączenia z uczestnikami konferencji  

9:45-10:00 Uroczyste otwarcie konferencji, prowadząca prof. dr hab. Beata Raszka 

Sesja I 
10:00-10.45 

 

Wioski tematyczne jako forma działalności promującej ochronę przyrody i dziedzictwa 
kulturowego w terenach cennych przyrodniczo. Krzysztof Szustka, Fundacja Calamita, Prezes 
Zarządu, Ekspert ds. rozwoju i promocji obszarów wiejskich 

10:45-11:00 Dyskusja oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane na forum podczas wystąpienia  

11:00-11:15 Przerwa   

Sesja II 
11:15-11:50 Polskie Parki Narodowe – człowiek i przyroda. Dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska, prof. uczelni,  

UP we Wrocławiu  
11:50-12:10 Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów cennych przyrodniczo i kulturowo na 

tle obowiązujących przepisów prawnych.  Dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni, UP we 
Wrocławiu  

12:10-12:30 Rola ocen oddziaływania na środowisko w ochronie przyrody i krajobrazu  
Dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, UP we Wrocławiu 

12:30-13.00 Dyskusja oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane na forum  podczas wystąpienia 

13:00-13:30 Przerwa 

Sesja III  

13:30- 14:00 Przedstawienie wyników projektu "Człowiek dla Natury-Natura dla człowieka”. Dr hab. inż. 
Maria Hełdak prof. uczelni; dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, mgr inż. Małgorzata Świąder, 
UP we Wrocławiu  

14:00-14:35 Zastosowanie pojemności środowiska w zarządzaniu przestrzenią.  Mgr inż. Małgorzata 
Świąder, UP we Wrocławiu 

14:35 – 

15:00 
Dyskusja oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane na forum  podczas wystąpienia i 
zamknięcie konferencji 

 

„Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja 

zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”  

nr POIS.02.04.00-00-0057/16 

 



 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

prof. dr hab. Beata Raszka - przewodnicząca 

dr hab. inż. Maria Hełdak - zastępca przewodniczącej 

mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk 

mgr Maria Pikor  

 

KONTAKT 

 Koordynator merytoryczny: 

dr hab. inż. Maria Hełdak,  prof. uczelni 

Katedra Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

ul. Grunwaldzka 55 

50 –357 Wrocław 

tel. 71 320 56 76  

maria.heldak@upwr.edu.pl 

 

 Sprawy organizacyjne: 

mgr Maria Pikor 

Biuro Rozwoju i Organizacji Uczelni 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

ul. C.K. Norwida 25 

50-375 Wrocław 

tel. 71 320 5108 

maria.pikor@upwr.edu.pl 
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