
  
 

 

Grupa 1 – Gdańsk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data/godzina 09.00-9.45 9.45-10.30

Przerwa 

kawowa 10.45-11.30 11.30-12.15 Lunch 13.00-13.45 13.45-14.30

Przerwa 

kawowa 14.45-15.30 15.30-16.15

2020-03-14

MSP-ogólna, 

Terminologia

MSP-ogólna, Cele i 

zasady

MSP-ogólna, Cele i 

zasady

MSP-ogólna, 

Instrumenty

MSP-ogólna, Role i 

funkcje instytucji 

w MSP

MSP-ogólna, 

Role i funkcje 

instytucji w MSP

MSP -ogólna- 

Zrównoważone 

zarządzanie 

morzem 

MSP -ogólna- 

Zrównoważone 

zarządzanie 

morzem

2020-03-15

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne.WNS

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne.WNS

2019-03-28

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

2019-03-29

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie 

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie

MSP w praktyce - 

Rybołóstwo i 

akwakultura

MSP w praktyce - 

Rybołóstwo i 

akwakultura 

MSP w praktyce - 

Rybołóstwo i 

akwakultura

MSP w praktyce - 

Ochrona brzegów 

morskich

MSP w praktyce - 

Ochrona brzegów 

morskich

2019-04-25

MSP w praktyce - 

Morskie obszary 

chronione 

MSP w praktyce - 

Morskie obszary 

chronione

MSP w praktyce - 

Podwodne 

dziedzictwo 

kulturowe (i 

wraki)

MSP w praktyce - 

Podwodne 

dziedzictwo 

kulturowe (i wraki)

MSP w praktyce - 

Turystyka, sport i 

rekreacja

MSP w praktyce - 

Turystyka, sport i 

rekreacja

MSP w praktyce -

Obronność i 

bezpieczeństwo 

państwa

MSP w praktyce -

Obronność i 

bezpieczeństwo 

państwa

2019-04-26

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa 

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

MSP w praktyce - 

Górnictwo 

morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

2020-05-16

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

monitoring i 

ewaluacja

Morski Plan 

Zagospodarowan

ia 

Przestrzennego- 

monitoring i 

ewaluacja

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

2020-05-17

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

2020-06-06

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

2020-06-07

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny



  
 

 

 

 

Grupa 2 – Szczecin (część międzynarodowa – w Gdańsku) 

 

 

data/godzina 09.00-9.45 9.45-10.30

Przerwa 

kawowa 10.45-11.30 11.30-12.15 Lunch 13.00-13.45 13.45-14.30

Przerwa 

kawowa 14.45-15.30 15.30-16.15

2020-03-12
MSP-ogólna, 

Terminologia

MSP-ogólna, 

Instrumenty

MSP-ogólna, Cele i 

zasady

MSP-ogólna, Cele i 

zasady

MSP-ogólna, Role i 

funkcje instytucji w 

MSP

MSP-ogólna, Role i 

funkcje instytucji w 

MSP 

MSP -ogólna- 

Zrównoważone 

zarządzanie 

morzem

MSP -ogólna- 

Zrównoważone 

zarządzanie morzem

2020-03-13

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP, 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP,

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

ekologiczne MSP,

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa, 

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa,

MSP w praktyce - 

Ochrona brzegów 

morskich,

MSP w praktyce - 

Ochrona brzegów 

morskich,

2020-03-26

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze,  

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze,  

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

gospodarcze,  

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie,  

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie,  

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie,  

MSP w praktyce - 

Żegluga morska i 

porty morskie,  

2020-03-27

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa

MSP w praktyce -

Energetyka 

wiatrowa i 

infrastruktura 

przesyłowa

MSP w praktyce - 

Turystyka, sport i 

rekreacja

MSP w praktyce - 

Turystyka, sport i 

rekreacja

MSP w praktyce - 

Podwodne 

dziedzictwo 

kulturowe (i wraki)

MSP w praktyce - 

Podwodne 

dziedzictwo 

kulturowe (i wraki)

MSP w praktyce - 

Górnictwo 

morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja)

2020-04-23

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

prawne

MSP w praktyce - 

Rybołóstwo i 

akwakultura, 

MSP w praktyce - 

Rybołóstwo i 

akwakultura, 

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja),

MSP w praktyce - 

Górnictwo morskie 

(składowski i 

sekwestracja), 

MSP w praktyce - 

Morskie obszary 

chronione, 

MSP w praktyce - 

Morskie obszary 

chronione, 

2020-04-24

MSP- 

szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne 

MSP- szczegółowa, 

Uwarunkowania 

społeczne 

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

udział 

społeczenstwa w 

MSP

2020-05-07

Morski Plan 

Zagospodarowani

a Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

opracowanie i 

wdrażanie

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

monitoring i 

ewaluacja

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

monitoring i 

ewaluacja

MSP w praktyce - 

Obronność i 

bezpieczeństwo 

państwa

MSP w praktyce - 

Obronność i 

bezpieczeństwo 

państwa

2020-05-17

Morski Plan 

Zagospodarowani

a Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

Morski Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego- 

współpraca 

transgraniczna

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

2020-06-06

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

2020-06-07

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny

wykładowca 

zagraniczny


