
PROGRAM
16.09.2021 czwartek

17.09.2021 piątek

18.09.2021 sobota

9:00 - 16:00  Wyjście terenowe - rezerwat ścisły Białowieski Park Narodowy

9:00 - 16:00  Wyjście terenowe - rezerwat ścisły Białowieski Park Narodowy

CZĘŚĆ I - DRZEWA I LASY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 
9:00 - 9:15   Otwarcie Kongresu Diagnostyki Drzew 
   dr. inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Instytut Drzewa

9:15 - 10:00   Na czym polega wyjątkowość lasów Puszczy Białowieskiej 
   prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski

10:00 - 10:30   Drzewa rezerwatu ścisłego - doświadczenia z inwentaryzacji największych drzew    
   puszczańskich - Andrzej Keczyński, Pracownia Naukowa, BPN

10:30 - 11:00   Sędziwe drzewa jako ostoja cennych gatunków grzybów 
   dr Anna Kujawa - IŚRL PAN

11:00 - 11:30   PRZERWA

CZĘŚĆ II - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NA OBSZARACH CHRONIONYCH 
11:30 - 12:00   Przegląd obszarowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem 
   Mariusz Krynicki, Instytut Drzewa

12:00 - 12:30   Sposoby i metody zarządzania ryzykiem na szlakach Białowieskiego Parku Narodowego    
   Andrzej Karczewski, Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Rezerwat, BPN

12:30 - 13:00   Metody zabezpieczania cennych drzew, zagrożonych upadkiem 
   Jerzy Stolarczyk, EKO-TREK

13:00 - 14:00   OBIAD

CZĘŚĆ III - BIOLOGIA I FUNKCJONOWANIE DRZEW 
14:00 - 14:30   Hormony roślinne i ich wpływ na funkcjonowanie drzew
   dr hab. Marzenna Guzicka - Instytut Dendrologii PAN

14:30 - 15:00   Odrosty, pędy, reiteraty - jak drzewa reagują na zmiany 
   dr hab. inż. Jacek Borowski, prof. SGGW

15:00 - 15:30   Właściwości i rola gleby w życiu drzew 
   prelegent zostanie potwierdzony wkrótce

15:30 - 17:00  DYSKUSJA
19:00 - 23:00  OGNISKO

PROGRAM



OGÓLNE
Jak zgłosić się na KDD 2021?
Aby zgłosić się na tegoroczny Kongres Diagnostyki Drzew należy wypełnić formularz online dostępny na stronie www.kongresdrzew.pl

Co jest wliczone w cenę Kongresu?
W cenę kongresu wliczone są: udział w konferencji, opłaty za wstęp do teren BPN, opłaty za przewodników, lunch podczas Kongresu, 
materiały konferencyjne, ognisko (z poczęstunkiem). 
W cenę Kongresu nie są wliczone: noclegi (należy zorganizować we własnym zakresie, w Białowieży jest dostępna duża liczba agrotury-
styk, pensjonatów oraz hoteli), dojazd,  prowiant podczas wyjść terenowych.

Jak długo trwa KDD 2021?
Uczestnicy mają do wyboru dwie formy uczestnictwa w Kongresie:
- dwudniowej (KONGRES 17.09.2021 + WYJŚCIE TERENOWE 16.09 lub 18.09.2021)
- jednodniowej (tylko KONGRES 17.09.2021) 
Przy wyborze pierwszej opcji, należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym dzień, w którym zamierzamy uczestniczyć w WYJŚCIACH 
TERENOWYCH. Do wyboru mamy 16.09 (czwartek) lub 18.09.2021 (sobota). Oba dni mają ten sam program tematyczny, który zostanie podany w 
późniejszym terminie. Uwaga! Na oba dni obowiązuje limit zgłoszeń.

WYJŚCIA TERENOWE
Co obejmuje wyjście w teren?
Do wyboru są dwa dni wyjść terenowych (16 lub 18.09.2021) podczas których będziemy zwiedzać pieszo ścisły rezerwat BPN. Zbiórka  
zaplanowana jest na godz. 9:00 przy budynku Dyrekcji BPN. Przewidywany czas i dystans wycieczki to około kilkunastu km, powrót ok. godz. 
16:00. W ramach wyjścia zorganizowane zostaną 10-osobowe grupy tematyczne (tematy wraz z możliwością zapisu do konkretnej grupy 
zostaną podane uczestnikom w późniejszym terminie). 

Co należy zabrać w teren?
Należy mieć wygodne ubranie oraz buty, kurtkę przeciwdeszczową, repelent przeciwko komarom, meszkom, kleszczom, prowiant i obowiąz-
kowo butelkę wody. 

Co w przypadku złej pogody? 
W przypadku opadów deszczu zajęcia terenowe odbędą się. Jeśli w godzinach planowanego wyjścia spodziewane będą burze lub silny wiatr, 
wyjście terenowe zostanie przesunięte na inny termin lub odwołane. Ograniczenia wstępu do BPN wynikają z  zasad obowiązujących na 
terenie BPN.

OPŁATY

Gdzie nocować?
Na terenie Białowieży znajduje się duża liczba agroturystyk, hoteli i pensjonatów. Część z nich ma możliwość rejestracji poprzez portal 
booking.com. 

Jak dojechać?
SAMOCHÓD: Dojazd z Warszawy: Czas podróży samochodem z Warszawy do Białowieży wynosi ok. 4 godz. Można wybrać trzy trasy: 
przez Sokołów Podlaski (ok. 210 km),  przez Ciechanowiec i Bielsk Podlaski (ok. 230 km),  przez Zambrów (ok. 250 km)
POCIĄG: Dojazd z Warszawy: Warszawa – Białystok – Białowieża
Podróż pociągiem z Warszawy do Białegostoku zajmuje ok. 2,5 godz. Z Białegostoku najlepiej dostać się do Białowieży (zwykle z 
przesiadką w Hajnówce) liniami PKS lub prywatnymi liniami przewozowymi. Podróż trwa ok. 2-3 godz.

Gdzie odbędzie się ognisko?
Ognisko odbędzie się poza Białowieżą (do 5km) w dniu Konferencji (17.09.) ok. godz. 19:00. Organizatorzy zapewniają poczęstunek 
podczas ogniska. Na miejsce ogniska należy dojechać we własnym zakresie.

NOCLEG, DOJAZD, OGNISKO

FAQ



REGULAMIN
§ 1. Organizator

Organizatorem Kongresu Diagnostyki Drzew i wydarzeń towarzyszących jest Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000809306 

§ 2. Oferta

 1. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem kongresdrzew.pl 
2. Oferta określa: zakres tematyczny, termin, program i miejsce wydarzenia oraz wysokość opłaty za udział w wydarzeniu. 

§ 3. Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
internetowej Organizatora, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia 
2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
3. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem delegowanym, wypełnione zgłoszenie uczestnictwa winno zostać wydrukowane i podpisane przez osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych przez delegujący Podmiot i przesłanie w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: 
kongres@instytut-drzewa.pl 
4. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie i ma charakter umowy wiążący 
obydwie strony szkolenia. 
5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas wydarzenia zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 4. Opłaty

1. Płatności za udział w wydarzeniu dokonuje się na podstawie zgłoszenia i przekazanej faktury VAT z czternastodniowym terminem płatności. Faktura 
wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień zgłoszenia. 
2. Faktury za udział w wydarzeniu są zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność następuje ze środków publicznych, w pozostałych przypadkach cena szkolenia 
jest powiększana o 23% VAT 
3. Uczestnik ma możliwość wskazania innego sposobu zapłaty. Chęć zmiany należy zgłaszać informując o tym w uwagach formularza zgłoszeniowego 
4. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na wydarzenie, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. ORGANIZATOREM KONGRESU JEST 
INSTYTUT DRZEWA KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW 

§ 5. Rezygnacja

1. Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem wydarzenia informując o tym w formie pisemnej (mailowej). 
2. Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu, skutkuje naliczeniem 50% kosztów. W indywidualnych przypadkach możliwe jest nalicze-
nie mniejszych kosztów. 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia wydarzenia, o czym poinfor-
muje uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. 
2. W przypadku dokonania przedpłaty przez uczestnika, który nie będzie mógł wziąć udziału w zaproponowanym nowym terminie, Organizator niezwłocznie 
zwróci wpłacone środki 
3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organiza-
torem. 

§ 7.Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest (ADO): Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Oboźnej 145 we Wrocła-
wi, 52-244, e-mail: biuro@instytut-drzewa.pl. 
2. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia 
3. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności, ewidencji oraz dokumentacji prowadzonego wydarzenia. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu. 
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkole-
niach, publikacjach i wydarzeniach realizowanych przez Instytut Drzewa Sp. z o.o. 
5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administra-
tora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu archiwizac-
ji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego wydarzenia. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazy-
wane podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej. 
6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak 
również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Uczestnikom przysługuje również prawo 
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.Ograniczenia epidemiologiczne

1. Podczas wydarzenia będą obowiązywać ograniczenia epidemiologiczne, których uczestnicy zobowiązani są przestrzegać. 
2. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających organizację wydarzenia, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach w programie (zmiana 
daty) lub odwołaniu wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat. 



§ 1. Organizator

Organizatorem Kongresu Diagnostyki Drzew i wydarzeń towarzyszących jest Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000809306 

§ 2. Oferta

 1. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem kongresdrzew.pl 
2. Oferta określa: zakres tematyczny, termin, program i miejsce wydarzenia oraz wysokość opłaty za udział w wydarzeniu. 

§ 3. Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
internetowej Organizatora, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia 
2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
3. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem delegowanym, wypełnione zgłoszenie uczestnictwa winno zostać wydrukowane i podpisane przez osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych przez delegujący Podmiot i przesłanie w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: 
kongres@instytut-drzewa.pl 
4. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie i ma charakter umowy wiążący 
obydwie strony szkolenia. 
5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas wydarzenia zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 4. Opłaty

1. Płatności za udział w wydarzeniu dokonuje się na podstawie zgłoszenia i przekazanej faktury VAT z czternastodniowym terminem płatności. Faktura 
wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień zgłoszenia. 
2. Faktury za udział w wydarzeniu są zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność następuje ze środków publicznych, w pozostałych przypadkach cena szkolenia 
jest powiększana o 23% VAT 
3. Uczestnik ma możliwość wskazania innego sposobu zapłaty. Chęć zmiany należy zgłaszać informując o tym w uwagach formularza zgłoszeniowego 
4. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na wydarzenie, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. ORGANIZATOREM KONGRESU JEST 
INSTYTUT DRZEWA KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW 

§ 5. Rezygnacja

1. Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem wydarzenia informując o tym w formie pisemnej (mailowej). 
2. Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu, skutkuje naliczeniem 50% kosztów. W indywidualnych przypadkach możliwe jest nalicze-
nie mniejszych kosztów. 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia wydarzenia, o czym poinfor-
muje uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. 
2. W przypadku dokonania przedpłaty przez uczestnika, który nie będzie mógł wziąć udziału w zaproponowanym nowym terminie, Organizator niezwłocznie 
zwróci wpłacone środki 
3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organiza-
torem. 

§ 7.Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest (ADO): Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Oboźnej 145 we Wrocła-
wi, 52-244, e-mail: biuro@instytut-drzewa.pl. 
2. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia 
3. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności, ewidencji oraz dokumentacji prowadzonego wydarzenia. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu. 
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkole-
niach, publikacjach i wydarzeniach realizowanych przez Instytut Drzewa Sp. z o.o. 
5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administra-
tora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu archiwizac-
ji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego wydarzenia. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazy-
wane podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej. 
6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak 
również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Uczestnikom przysługuje również prawo 
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.Ograniczenia epidemiologiczne

1. Podczas wydarzenia będą obowiązywać ograniczenia epidemiologiczne, których uczestnicy zobowiązani są przestrzegać. 
2. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających organizację wydarzenia, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach w programie (zmiana 
daty) lub odwołaniu wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat. 


