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Z A P R A S Z E N I E   NA   K O N F E R E N C J Ę 

Polsko-niemiecki system transgranicznego                       
monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry –                                

– konferencja końcowa projektu 

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” oraz Verein für Landschaftsp-

flege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V., przy wsparciu Za-

chodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zapraszają na polsko-nie-

miecką konferencję końcową projektu Opracowanie wspólnego polsko-nie-
mieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie 
ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina.  

Cel:  1) przedstawienie wyników transgranicznego monitoringu ornitolo-

gicznego w sezonie 2021/2022, 2) omówienie różnic w systemie mo-

nitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu 

Zalewu Szczecińskiego oraz 3) prezentacja perspektyw ich ujedno-

licenia i możliwości podjęcia wspólnych działań monitoringowych. 

Termin: 7 września 2022 r., godz. 9:00-16:00. . 

Miejsce: Szczecin (miejsce konferencji zostanie potwierdzone później). 

Język: zapewnione tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i języku 

niemieckim. 

Program: sesja plenarna – referatowa oraz dyskusyjna (szczegółowy pro-

gram w załączniku). 

Zapisy:  zainteresowanych udziałem prosimy o wysyłanie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres aneta.kozlowksa@gajanet.pl, 

do dnia 31 sierpnia 2022 r., do godz. 12:00 (formularz w załączniku). 

Serdecznie zapraszamy do udziału ornitologów, ekspertów w dziedzinie moni-

toringu przyrodniczego, przedstawicieli służb ochrony przyrody oraz wszystkich 

zainteresowanych. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Informacje nt. konferencji uzyskać można pod adresem email aneta.kozlow-

ska@gajanet.pl i numerem tel. +48 512 015 041 (język polski) lub email dvane-

ick@vla-mv.de i tel. +49 1515 7443 529 (język niemiecki).  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konferencja Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornito-
logicznego w rejonie ujścia Odry – konferencja końcowa projektu 

 

Organizator:  stowarzyszenie Federacja Zielonych “GAJA” 

Data:    7 września 2022 r., godz. 9:00-16:00  

Miejsce: Szczecin (miejsce konferencji zostanie potwierdzone później) 
 

Imię i nazwisko 
 
 

Nazwa instytucji 
 
 

Stanowisko/funkcja 
 
 

Telefon 
 
 

Email 
 
 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 31 sierpnia 2022 r., do godz. 12:00, na adres 
email aneta.kozlowska@gajanet.pl. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifiko-
waniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą email’ową. 
 

Wraz ze zgłoszeniem wyrażam zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania moich danych osobowych: 

1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane przez Federację Zielonych „GAJA” (imię i nazwisko, instytucja, adres e-mail) 
i zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko oraz adres email) mogą zostać wykorzystane 
do przesłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także, w razie potrzeby, zostaną udostępnione do celów rozliczenio-
wych Programowi Współpracy INTERREG VA. 

2. W trakcie wydarzenia mogą być robione zdjęcia i/lub filmy, które zostaną opublikowane w celach promocyjnych lub informacyjnych 
projektu pt. „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia 
Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ra-
mach tego wydarzenia wykorzystane były przez Federację Zielonych „GAJA” w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz na 
stronie internetowej projektu (http://gajanet.pl) oraz, jeśli to konieczne, przez Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji. 

 

Data, miejsce        Podpis 

        

………………………………………………….                    ………………………………………………. 
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PROGRAM KONFERENCJI 

Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego       
w rejonie ujścia Odry – konferencja końcowa projektu  

 

9:00-10:00  Rejestracja i powitalna kawa 

10:00-10:20  Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji – Jakub Skorupski, Federacja 

Zielonych „GAJA” & Gilbert Schulz, Verein für Landschaftspflege und Arten-

schutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V. 

10:20-10:40  Wprowadzenie do projektu Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego 
systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia 
Odry oraz w obszarze przygranicznym na zachód od Szczecina – Jakub Sko-

rupski, Federacja Zielonych „GAJA” 

10:40-11:00  Granice dzielą, natura łączy, czyli po co nam transgraniczny monitoring orni-

tologiczny w rejonie ujścia Odry? – Jacek Kaliciuk, Zachodniopomorskie To-

warzystwo Przyrodnicze 

11:00-11:30  Wyniki wspólnego polsko-niemieckiego monitoringu ornitologicznego w se-

zonie 2021/2022 w rejonie Zalewu Szczecińskiego – Paweł Stańczak, Federa-

cja Zielonych „GAJA” & Marcel Tenhaeff, Verein für Landschaftspflege und Ar-

tenschutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V. 

11:30-12:00  Wyniki wspólnego polsko-niemieckiego monitoringu ornitologicznego w se-

zonie 2021/2022 na obszarze na zachód od Szczecina – Jacek Kaliciuk, Za-

chodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze & Marcel Tenhaeff, Verein für 

Landschaftspflege und Artenschutz w Meklemburgii-Pomorzu Przed-nim e.V.  

12:00-12:30  Przerwa kawowa 

12:30-12:50  Digitalizacja transgranicznych danych monitoringu ornitologicznego – Gilbert 

Schulz, Verein für Landschaftspflege und Artenschutz w Mecklenburg-Vor-

pommern e.V. 

12:50-13:10  Przegląd rozbieżności w systemach monitoringu ornitologicznego po obu stro-

nach granicy w rejonie ujścia Odry – Jakub Skorupski, Federacja Zielonych „GAJA” 

13:10-13:30  Udział wolontariuszy w monitoringu ornitologicznym jako przykład nauki oby-

watelskiej – Dominique van Eick, Verein für Landschaftspflege und Arten-

schutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V. 

13:30-14:30  Obiad (dostępna opcja jarska) 

14:30-15:20  Perspektywy unifikacji systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i nie-

mieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego – moderowana dyskusja ple-

narna z udziałem ekspertów 

15:20-15:40  Podsumowanie dyskusji – Jacek Kaliciuk, Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze & Marcel Tenhaeff, Verein für Landschaftspflege und Arten-

schutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V. 

15:40-16:00  Zamknięcie konferencji – Jakub Skorupski, Federacja Zielonych „GAJA” & Do-

minique van Eick, Verein für Landschaftspflege und Artenschutz w Meklem-

burgii-Pomorzu Przednim e.V. 
 

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego 
monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”. 


