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W ramach projektu LIFE GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody przewidziano w 2018 r. łącznie 10
dwudniowych szkoleń dla funkcjonariuszy policji. Mają one na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu 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. W szkoleniu w Warszawie
uczestniczyło 32 funkcjonariuszy policji z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W czasie 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. Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego zapoznali uczestników z występującymi na terenie parku chronionymi gatunkami zwierząt i
roślin oraz siedliskami przyrodniczymi, a także najważniejszymi problemami ich ochrony. Wymiana doświadczeń i nawiązane podczas szkolenia kontakty robocze z pewnością przyczynią
się do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody oraz ułatwią egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
Szkolenie w Warszawie zostało zorganizowane we współpracy z Komendą Główną Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Kampinoskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Warszawie i Łodzi oraz Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze policji z następujących komend: KPP w Bełchatowie,
KPP w Garwolinie, KMP w Łodzi, KWP w Łodzi, KP w Myszyńcu, KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, KMP w Ostrołęce, KPP w Otwocku, KMP w Piotrkowie Trybunalskim, KWP w Radomiu,
KMP w Płocku, KPP w Radomsku, KPP w Sieradzu, KMP w Skierniewicach, KPP w Tomaszowie Mazowieckim, KRP Warszawa V, KRP Warszawa VI, KRP Warszawa VII, KPP dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, KSP w Warszawie, KPP w Wyszkowie, KPP w Zgierzu.
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