
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy komunikat techniczny dotyczący konferencji: 

„Społeczne funkcje terenów chronionych” – Kraków 18-19 marca 2022 

 

Ustalenia dotyczące ostatecznego programu konferencji jeszcze trwają, wciąż pozostaje do 

wyjaśnienia kilka szczegółów. Niemniej przydatne będą, jak sądzimy, następujące informacje: 

1. Konferencja odbędzie się w salach budynku głównego AWF w Krakowie – Al. Jana Pawła II nr 

78. Obrady plenarne w auli, a sesje równoległe w salach wykładowych, wszystko na parterze. Z 

Dworca Głównego dojazd tramwajami nr 4, 10, 52 (skrzyżowanie k. Teatru Słowackiego) lub z 

tunelu pod dworcem tramwaj nr 5; wystarczy bilet 20-minutowy. Przy budynkach AWF jest 

obszerny (płatny) parking, wjazd od al. Jana Pawła II. 

2. 18.03. Recepcja będzie czynna od godz. 9.00, a konferencję rozpoczniemy punktualnie o godz. 

10.00. Obrady tego dnia potrwają do wieczora. Oprócz tradycyjnych przerw kawowych 

zapraszamy na lunch, który będzie podany ok. godz. 14.00. 

3. 19.03. Recepcja będzie otwarta od godz. 8.30, a obrady rozpoczniemy punktualnie o godz. 9.00. 

Planowane zakończenie konferencji 13.30 – 14.00. 

4. Następujące referaty przewidujemy do wygłoszenia w sesjach plenarnych: 

18 marca (piątek) 

Daria Danecka, Wojciech Radecki  

Społeczne funkcje obszarów chronionych w prawie polskim, czeskim i słowackim 

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak 

Rezerwaty biosfery w ochronie zasobów przyrody  i rozwoju lokalnym w Polsce  

Urszula Forczek-Brataniec, Ewelina Zając, Kinga Byrska 

Widoki na przyszłość. Przekształcenia krajobrazu Pienin w kontekście planów 

zagospodarowania przestrzennego okolicznych gmin 

Ignacy Kitowski, Grzegorz Grzywaczewski 

Usługi ekosystemowe Poleskiego Parku Narodowego – dotychczasowe doświadczenia 

i wnioski na przyszłość 

 

 



 

Tadeusz Grabowski, Alina Kotyła 

System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie – szansa czy zagrożenie dla 

współpracy bilateralnej  

Jacek Koźma, Michał Poros, Barbara Radwanek-Bąk, Julia Tarkowska, Jan Urban 

Światowy Geopark UNESCO jako narzędzie promocji ochrony przyrody oraz wsparcia 

społeczności lokalnych – polskie przykłady 

19 marca (sobota)  

Zygmunt Kruczek, Miłosz Jodłowski, Katarzyna Gmyrek, Karolina Nowak 

Udostępnianie parków narodowych w czasie pandemii COVID-19 – cele, potrzeby, 

substytuty 

Krzysztof Niedziałkowski 

Dla kogo są parki narodowe? Perspektywa społeczno-polityczna 

Robert Pawlusiński  

Park narodowy jako podmiot lokalnej gospodarki. Przykład Babiogórskiego Parku 

Narodowego  i Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Marta Klimkiewicz  

Nie taki park straszny – jak zmniejszyć obawy JST i lokalnych społeczności przed 

tworzeniem parków narodowych 

Piotr Dmytrowski, Katarzyna Śnigórska  

Korzyści płynące z ochrony krajobrazu dla ludzi i przyrody w parkach krajobrazowych 

 

Na referat plenarny przewidujemy 20 minut + 5 minut na pytania. 

Układ referatów podczas sesji równoległych jest jeszcze uzgadniany. Referenci będą mieli 15 

minut na wystąpienie + 5 minut na pytania. 

 

Uwaga: bardzo prosimy o przygotowanie wystąpień tak, aby zmieściły się w zakładanych ramach 

czasowych. 

W salach jest standardowe wyposażenie wykładowe (tablica, rzutnik, komputer). Prosimy 

o używanie prostych narzędzi i nagranie ew. prezentacji na pendriva. 

5. Jeżeli ktoś z Państwa pragnie otrzymać certyfikat udziału w konferencji, to prosimy o informację. 

Staramy się unikać niepotrzebnego zużywania papieru. 

 

W najbliższych dniach prześlemy dalsze informacje, prosimy sprawdzać pocztę. 

 

Z pozdrowieniami, 

Piotr Dąbrowski 

 


