Szkolenia z zakresu przepisów o ochronie przyrody
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Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaplanowała w 2018 r. 10 dwudniowych szkoleń dla funkcjonariuszy policji.
Szkolenia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat ochrony przyrody oraz egzekwowania przepisów prawa
w tym zakresie, a także omówienie schematów podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie
przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie. Pierwsze z nich odbyło się w Bieszczadzkim Parku Narodowym w dniach
2-3 października 2018 r. Uczestniczyło w nim 16 funkcjonariuszy policji z województwa podkarpackiego, reprezentujących
komendy policji w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Łańcucie, Przeworsku, Przemyślu, Sanoku, Strzyżowie i Ustrzykach
Dolnych.

Szkolenie utrzymane było w warsztatowej formie, aby umożliwić zgromadzonym funkcjonariuszom wymianę doświadczeń zawodowych oraz nawiązanie kontaktów roboczych z
przedstawicielami lokalnych instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Podczas szkolenia omówione zostały m.in. przepisy dotyczące form ochrony przyrody i ochrony gatunkowej,
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja CITES), a także metodyka gromadzenia materiału dowodowego
przez funkcjonariuszy policji przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie. Drugiego dnia szkolenia odbyła się wizyta terenowa niebieskim
szlakiem Wołosate – Tarnica. Jest to jedna z najbardziej popularnych tras pieszych w Bieszczadach. Zdobyta podczas szkolenia wiedza, nawiązane kontakty robocze i uwrażliwienie na
wyjątkowe walory przyrodnicze regionu przełożą się na zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa o ochronie przyrody.
Szkolenie w Bieszczadach zostało zorganizowane we współpracy z Komendą Główną Policji, Szkołą Policji w Katowicach, Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Przemyślu.
Kolejne szkolenia zaplanowano w Tatrzańskim Parku Narodowym (4-5 października 2018 r.), Krakowie (16-17 października 2018 r.), Katowicach (18-19 października 2018 r.), Zielonej
Górze (23-24 października 2018 r.), Poznaniu (25-26 października 2018 r.), Warszawie (29-30 października 2018 r.), Lublinie (6-7 listopada 2018 r.), Olsztynie (13-14 listopada 2018 r.)
i Gdańsku (15-16 listopada 2018 r.).

Prezentacje do pobrania ze szkolenia (ZIP, 8,5 MB)

