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Tytuł szkolenia: „Prawo głupcze” - Jak skutecznie podejmować interwencje w obronie 

przyrody i rzek. 

Szkolenia w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji 

środowiskowych”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr projektu: 

POWR.02.16.00-00-0070 

MERYTORYCZNY PROGRAM SZKOLENIA 
I DZIEŃ 

- Prawne uprawnienia oraz metody interwencji w przypadku łamania prawa –  (Prawnik z Franka Bolda 

praktyk, przedstawiciel Koalicji Ratukmy Rzeki) 

- Skuteczna komunikacja o przypadkach łamania prawa – warsztaty - (dziennikarz)  

 

II DZIEŃ 

- Narządzia do interwencji w przypadku łamania prawa - praktyczny instruktaż użytkowania portalu 

praworzeki.eko-unia.org.pl – (przedstawiciel Stowarzyszenia EKO-UNIA) 

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – 

MOKRADŁA – (wykład) - dr.hab Wiktor Kotowski CMOK, KRR) 

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – 

RZEKA – (wykład) - Mateuszem Grygorukiem ) 

 

GODZINOWY PROGRAM SZKOLENIA  

9.00 -11.00  - ZAJĘCIA  

11.00 - 11.15 - przerwa 
11.15 – 13.15 - ZAJĘCIA  
13.15 – 13.45 - lunch 
13.45 – 15.45 - ZAJĘCIA 
16.00 – 18.00 - ZAJĘCIA 
 
 
Terminy i miejsca szkoleń 

Lp Data Wydarzenie Miejsce 

1 26-27.01.2019 Szkolenie Warszawa 

2 16-17.02.2019 Szkolenie Wrocław 

3 16-17.03.2019 Szkolenie Kraków  
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UWAGI ORGANIZACYJNE 

Beneficjenci projektu powinni uczestniczyć w jednym z trzech szkoleń, w zaproponowanych powyżej 

terminach. Program wszystkich szkoleń jest taki sam. Osoby które ukończą szkolenie uzyskają certyfikat 

„Certyfikowany obrońca rzek KRR”. Na jedno szkolenie przewidujemy 16 osób 

Prowadzimy zapisy na szkolenia do wyczerpanie miejsc w danym teminie, zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń.  
Zgłoszenia prosze wysyłać na adres jkubicka@eko.org.pl 
W razie pytań czy wątpliwości możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 605 638 989. 
 
Zapraszamy! 
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