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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować oraz jednocześnie zaprosić Państwa na organizowany przez Fundację 
Wspierania  Inicjatyw  Ekologicznych  dofinansowane  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej,  szkolenie, pt.:
„OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW NATURA 2000-SZKOLENIA”

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat Natury 2000 i sposobów rozwiązywania problemów 
związanych z ochroną walorów  przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie 
obszarów  Natura  2000.  Szkolenie  skierowane  są  szczególnie  dla  samorządów,  inwestorów, 
nauczycieli,  pracowników  Lasów  Państwowych,  Parków  Narodowych  i  Krajobrazowych, 
społeczności lokalnych. 

Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów z dziedziny (pracowników Departamentu Obszarów 
Natura 2000, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie).
Koszty  uczestnictwa  w  szkoleniu  (obejmujące  opłatę  za  wykłady,  materiały  szkoleniowe, 
zakwaterowanie  na  czas  trwania  szkolenia,  pełne  wyżywienie)  pokrywa  Fundacja  Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych.

MIEJSCE I TERMIN

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach  19-24 maja 2010  w  Zawoji Składy   w  Ośrodku 
Szkoleniowo  –  Wypoczynkowym  „Halny”,  (34-223,   Zawoja  Składy  1595, 
www.halny.zawoja.org)  Ilość  miejsc  ograniczona.  Decyduje  kolejność zgłoszeń  oraz 
preferowane będą osoby, które zdecydują się na uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Rekrutację  przeprowadzimy  na  podstawie  przesłanej  i  wypełnionej  przez  Państwa  karty 
zgłoszeniowej,  którą należy przesłać na adres:  basia@fwie.eco.pl lub listownie na adres: Fundacja 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków lub faxem na nr: 012/631-57-30 
wew. 104

Informację o zakwalifikowaniu, szczegółowy program zajęć oraz informacje organizacyjne prześlemy 
do 14 maja 2010 r.

Warunkiem otrzymania certyfikatu z szkolenia będzie uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

Wszelkich informacji udziela Dorota Szeląg, FWIE, tel. 012 631 57 30, e-mail:  basia  @fwie.eco.pl   od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

„OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW NATURA 2000”

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
UL. CZYSTA 17/4, 31-121 KRAKÓW

(ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ FAXEM: 012/631 57 30  WEW. 104 LUB MAILEM : BASIA@FWIE.ECO.PL   LUB 
LISTOWNIE NA ADRES FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH, UL. CZYSTA 17/4, 

31-121, KRAKÓW) 

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniach pt. (zaznaczyć poprzez wpisanie „X” w trzeciej kolumnie): 

Temat szkolenia Termin „X”

„Wyznaczanie obszarów Natura 2000” 19-20 maja 2010

„Zarządzanie obszarami Natura 2000” 21-22 maja 2010

„Natura 2000 a działalność człowieka” 23-24 maja 2010

Preferowane są osoby, które zdecydują się na uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Imię i nazwisko kandydata................................................................................................................................................................................

Instytucja:..........................................................................................................................................................................................................

Telefon, fax:......................................................................................................................................................................................................

E-mail, strona WWW:.......................................................................................................................................................................................

Adres:................................................................................................................................................................................................................

Proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy:

    zamawiam noclegi w dniach ……………………………

    zamawiam posiłki wegetariańskie

……......................................................
podpis i pieczęć kierownika instytucji 

lub podpis osoby zgłaszającej się

mailto:basia@fwie.eco.pl


Szczegółowy harmonogram szkolenia„OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ OBSZARÓW NATURA 2000” 
Łączna ilość godzin:  48 godzin szkoleniowych 
Prowadzenie: Andrzej Langowski, Łukasz Rejt, Sławomir Wodzyński 
*harmonogram godzinowy może  ulec  zmianie  w przypadku  np.  zdarzeń  losowych,  dostosowania 
tempa programu do poziomu grupy itp.

Dzień pierwszy (19 maj 2010)
09:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 12:00 Idea ochrony przyrody w kraju i na świecie jako tło do utworzenia sieci Natura 2000    
12:00 – 14:00 Natura 2000 – zagrożenie czy szansa, korzyści czy kłopoty – praca warsztatowa
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 Idea  Natury 2000 – jako dwa filary ochrony – ochrona gatunkowa i zasady 
wyznaczania obszarów Natura 2000  - część  seminaryjna i warsztaty 

- podstawy prawne 
- dlaczego potrzebna jest Natura 2000,
- przedmiot ochrony – część seminaryjna i warsztaty, 
- „właściwy stan ochrony” siedlisk i gatunków – część seminaryjna i warsztaty

17:00 – 18:00 Dyskusja
18:00 – 18:30 Kolacja

Dzień drugi (20 maj 2010)
09:00 – 9:30 Śniadanie
09:30 – 14:00 Idea  Natury 2000 – jako dwa filary ochrony – ochrona gatunkowa i zasady 
wyznaczania obszarów Natura 2000  - część  seminaryjna i warsztaty - cd 
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 16:30 Mity i obawy - warsztaty
16:30 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Kolacja

Blok szkoleniowy nr II. „Zarządzanie obszarami Natura 2000”:
Dzień trzeci (21 maj 2010)
09:00 – 9:30 Śniadanie
09:30 – 16:30 Wycieczka do obszaru w celu omówienia:
- przedmiotu ochrony 
- granic obszaru
- instytucji odpowiedzialnych z zarządzanie
- „właściwego stan ochrony” siedlisk i gatunków 
- identyfikacji zagrożeń i szans
16:30 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Kolacja

Dzień czwarty (22 maj 12010)
09:00 – 9:30 Śniadanie
09:30 – 14:00 Planowanie ochrony gatunków i obszarów Natura 2000 

 podstawy prawne,
 instytucje odpowiedzialne,
 efektywne planowanie – planowanie tradycyjne i z udziałem grup interesariuszy,
 problemy z planowaniem,
 dobre praktyki,
 powiązania planów ochrony z innymi planami i programami

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Planowanie ochrony gatunków i obszarów Natura 2000 - cd
16:30 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Kolacja



Blok szkoleniowy nr III. „Natura 2000 a działalność człowieka”
Dzień piąty  (23 maj 2010)
09:00 – 9:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Czy jest możliwe pogodzenie działalności człowieka z funkcjonowaniem sieci Natura 
2000   

- rolnictwo – Natura 2000 - rola programów rolnośrodowiskowych w utrzymaniu 
odpowiedniego stanu ochrony siedlisk i siedlisk gatunków,
- leśnictwo – Natura 2000 a gospodarka leśna 

       - gospodarce wodnej – jak nie szkodzić
       - możliwości finansowe i korzyści z bycia w sieci Natura 2000 

11:00 – 14:00 Procedury oceny oddziaływania na środowisko a „właściwy stan ochrony siedlisk i 
gatunków”

- wytyczne krajowe i unijne,
- zasady ocen oddziaływania na środowisko,
- raport oddziaływania na środowisko,
- uprawnienia społeczeństwa,
- środki łagodzące,
- kompensacja przyrodnicza,
- dobre praktyki

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Procedury oceny oddziaływania na środowisko a „właściwy stan ochrony siedlisk i 
gatunków” cd
16:30 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Kolacja

Dzień szósty (24 maj 2010)
09:00 – 9:30 Śniadanie
09:30 – 14:00 Procedury oceny oddziaływania na środowisko a „właściwy stan ochrony siedlisk i 
gatunków” – c.d.
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 16:30 Procedury oceny oddziaływania na środowisko a „właściwy stan ochrony siedlisk i 
gatunków” – c.d.

- wytyczne krajowe i unijne,
- zasady ocen oddziaływania na środowisko,
- raport oddziaływania na środowisko,
- uprawnienia społeczeństwa,
- środki łagodzące,
- kompensacja przyrodnicza,
- dobre praktyki

16:30 – 17:30 Dyskusja
17:30 – 18:00 Kolacja
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