Podsumowanie szkoleń dla sędziów w 2020 r.
2020-11-06

Szkolenia dla sędziów zorganizowane zostały przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.
Harmonogram szkoleń i materiały do pobrania:
3 - 4 września 2020 r. - Poznań
8 -9 września 2020 r. - Augustów
24 -25 września - Warszawa
6 - 7 października 2020 r. - Ustka
13 -14 października 2020 r. - Zamość
Program szkoleń obejmował: analizę przepisów dotyczących form ochrony przyrody i ochrony gatunkowej z omówieniem najczęściej łamanych zakazów obowiązujących w stosunku do
danej formy; źródeł prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody oraz przedstawienie skali zjawiska przestępczości przeciwko przyrodzie oraz szkód wywołanych tymi
przestępstwami w skali województwa; kompetencje Straży Leśnej; problemy związane z transportem i składowaniem odpadów w kontekście art. 183 k.k.; analizę przepisów dotyczących
Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja CITES); prawidłowe zabezpieczenie materiału dowodowego pod
kątem kryminalistycznym i procesowym na miejscach przestępstw przeciwko przyrodzie oraz przedstawienie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 „Przywracanie przyrody
do naszego życia”.
Dodatkowo uczestnicy szkoleń wzięli udział w wizytach terenowych do pobliskich parków narodowych. Przedmiotem wizyt było zapoznanie uczestników z wybranymi miejscami, w których
dochodziło lub może dochodzić do łamania zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody. Podczas wszystkich szkoleń obecni byli przedstawiciele pobliskich parków narodowych,
aby opowiedzieć o występujących na ich terenie chronionych gatunkach zwierząt i roślin oraz cennych siedliskach przyrodniczych i problemach związanych z ich ochroną. Szkolenia
realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową, Komendą Główną Policji i szkołami policji, Krajową Administracją Skarbową, parkami narodowymi i regionalnymi dyrekcjami
ochrony środowiska, a także Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju część szkoleń została odwołana. W planach jest kontynuowanie szkoleń w przyszłym roku. O nowych terminach będziemy na bieżąco
informować.

