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Polskie Towarzystwo Le śne Oddział w Szczecinie 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ństwowych w Szczecinie  

Wydział Le śny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
 

zapraszają 
na konferencję naukową pt.: 

 

„GOSPODAROWANIE LEŚNYMI SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI POMORZA ” 
Pogorzelica, 18-19 czerwca 2015 

  
PATRONAT HONOROWY  
• JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
• Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – mgr inż. Witold Koss 
 
PATRONAT NAUKOWY  
• Komitet Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk  
 
PATRONAT MEDIALNY 
• Przegląd Leśniczy 
 
CELE KONFERENCJI 

Celem Konferencji jest spotkanie przedstawicieli nauki i praktyki oraz wszystkich zainteresowanych szeroko 
rozumianą problematyką gospodarowania w lasach Pomorza, szczególnie na obszarach ochrony siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną zarówno tematy ściśle związane z 
gospodark ą leśną, w tym aspekty prawne  i ekonomiczne , jak i walory przyrodnicze , z uwzględnieniem 
warunków klimatycznych , geomorfologicznych  oraz florystycznych . Poruszone zostaną także problemy 
gospodarowania w lasach o du żym potencjale produkcyjnym , a jednocze śnie  cennych przyrodniczo  oraz 
podlegaj ących znacznej presji turystycznej . Organizatorzy wyrażają głęboką nadzieję, że Konferencja stanie się 
okazją nie tylko do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów, ale będzie także platformą do dyskusji leśników, 
naukowców, przyrodników i wszystkich zainteresowanych osób. 
Część Konferencji zostanie poświęcona tematyce borów ba żynowych Pomorza Zachodniego , co będzie także 
motywem przewodnim sesji terenowej. 
 

KOMITET NAUKOWY  KOMITET ORGANIZACYJNY  
Przewodnicz ący  Przewodnicz ący  

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki  
- przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych PAN 

dr inż. Paweł Strzeliński 
 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Członkowi e        Członkowie   
dr hab. Władysław Danielewicz 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Komitet Nauk Leśnych PAN 

dr inż. Anna Ankudo-Jankowska 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

dr inż. Andrzej Jagodziński 
- Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 

mgr inż. Leszek Ankudo 
- PTL oddział w Szczecinie 

dr hab. Janusz Kocel, prof. IBL 
- Instytut Badawczy Leśnictwa 

mgr inż. Paweł Gzyl 
- Nadleśnictwo Gryfice 

dr hab. Stanisław Małek, prof. UR 
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Komitet Nauk Leśnych PAN 

mgr inż. Edyta Kowalczyk 
- RDLP w Szczecinie 

dr hab. Maciej Skorupski, prof. UP 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Komitet Nauk Leśnych PAN 

mgr inż. Bernard Piecyk 
- RDLP w Szczecinie 

dr inż. Paweł Strzeliński 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

mgr inż. Zofia Węgrzyn 
- PTL oddział w Szczecinie 

prof. dr hab. Hubert Szramka 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Sekretarz  
mgr inż. Leszek Ryniec 

dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

- RDLP w Szczecinie 
tel. (praca): +48 91 43 28 744;  

prof. dr hab. Michał Zasada 
- SGGW w Warszawie; Komitet Nauk Leśnych PAN 

kom.: +48 606 841 067 
e-mail: Leszek.Ryniec@szczecin.lasy.gov.pl 
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PROGRAM RAMOWY 

 
18 czerwca 2015 (OSW „Ba żyna”) 

od godz. 7.00  – zakwaterowanie 
godz. 08.30 - 09.30  – śniadanie 
godz. 10.00 - 10.15 – otwarcie konferencji 
godz. 10.15 - 15.00  – sesje referatowe (część I oraz II)  
godz. 15.00 - 16.00  – obiad 
godz. 16.30 - 18.00  – sesja referatowa (część III)  
godz. 18.00 - 18.30  – sesja posterowa 
godz. 18.30 - 19.00  – panel dyskusyjny 
godz. 19.30   – uroczysta kolacja 

 
19 czerwca 2015 (Nadle śnictwo Gryfice) 

godz. 08.00 - 09.15  – śniadanie 
godz. 09.30 - 14.00  – sesja terenowa  
godz. 14.30 - 15.30  – obiad 

 
UWAGA! Szczegółowy program konferencji zostanie prz edstawiony w komunikacie II, który zostanie 

ogłoszony 15 maja 2015 r. 
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Udział w Konferencji należy zgłosić do 30.04.2015 , wysyłając wypełnione zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy oraz 
wszystkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie: http://szczecin.ptl.pl/konferencja 

 
STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ 

Zgłoszenia wystąpień będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub posterowej Konferencji przez 
Komitet Naukowy na podstawie streszczeń (wzór streszczenia jest dostępny na stronie internetowej Konferencji). 
Streszczenia wystąpień prosimy przesłać do 30.04.2015 na adres e-mail: Leszek.Ryniec@szczecin.lasy.gov.pl 

 
KOSZTY UCZESTNICTWA  
Opłata konferencyjna wynosi: 585,00 PLN, która obejmuje: 
• materiały konferencyjne, 
• udział w sesjach referatowych oraz sesji terenowej, 
• udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji, 
• nocleg z 18 na 19 czerwca 2015 r. oraz wyżywienie w tych dniach. 

 
Istnieje mo żliwo ść dodatkowego zamówienia noclegu z 17/18 oraz kolacj i 17 czerwca 2015 r.  

Koszt noclegu w pokoju 2 osobowym – 80 PLN/osobę, kolacja – 29 PLN/osobę. 
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 30.05.2015 na rachunek bankowy: 

 
Nadleśnictwo Gryfice BGŻ O/Gryfice nr 06 2030 0045 1110 0000 0262 4720  

z dopiskiem: Konferencja „Gospodarowanie le śnymi siedliskami przyrodniczymi Pomorza”  
 

MIEJSCE OBRAD I ZAKWATEROWANIA  
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Bażyna”  
ul. Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica  
tel. +48 91 386 31 09; kom. +48 785 187 412 
e-mail: osw.pogorzelica@szczecin.lasy.gov.pl  
www: http://www.pogorzelica.szczecin.lasy.gov.pl 
współrzędne GPS: 54°06’11,4” 15°07’32,2” 

 
WAŻNE TERMINY 
• termin zgłoszenia propozycji referatu   do 30.04.2015 r. 
• termin zgłoszenia uczestnictwa  do 30.04.2015 r. 
• wniesienie opłaty konferencyjnej  do 30.05.2015 r. 
• ogłoszenie II komunikatu   do 15.05.2015 r. 


