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W wydarzeniu uczestniczą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski,
Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Beata Nowosielska, a także Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł
Ciećko, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, Rektor Akademii
Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski i liczne grono prelegentów.

Konferencja ma charakter naukowo-warsztatowy i jest elementem systemowych działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – instytucji odpowiedzialnej za
realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody oraz kontroli procesu inwestycyjnego.
U podstaw naukowej części spotkania leżą zagadnienia związane z ochroną powierzchni ziemi i krajobrazu, których celem jest wypracowanie rozwiązań prawnych i
eksperckich.
Warsztatowy charakter spotkania ma dostarczyć praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w tym szczególnie zagadnień związanych z ograniczaniem szkód w
środowisku przyrodniczym.
Konferencja została przygotowana we współpracy z:
Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska,
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie,
a także z jednostkami naukowymi:
z Akademią Pomorską w Słupsku,
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele świata nauki, organów administracji rządowej i samorządowej zaangażowani w procedurę działań zapobiegawczych
zmierzających do ograniczenia szkód i negatywnego oddziaływania na środowisko, ochronę środowiska przyrodniczego i promowanie ochrony, gospodarki i planowania
krajobrazu. Wśród uczestników są przedstawiciele resortu środowiska, w tym regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska, nadleśnictw i służb leśnych, członkowie Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Celem spotkania jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy, a także wymiana opinii i doświadczeń uczestników konferencji. Konferencja ma interdyscyplinarny
charakter, gdyż w jej trakcie omawiana jest problematyka ochrony przyrody, powierzchni ziemi oraz krajobrazu z punktu widzenia prawa oraz nauk przyrodniczych.
Charakter konferencji sprawia, iż każdy z jej uczestników zyska szeroki wachlarz wiedzy i informacji na temat ochrony środowiska przyrodniczego.

