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LISTY DO GRUP INTERESARIUSZY
Treść informacyjna listów była taka sama do wszystkich adresatów, zmieniał się
natomiast wytłuszczony fragment tekstu, który był adresowany do konkretnych 12 grup
interesu. Do każdego listu dołączono list Ministra Środowiska (patrz Aneks 1). Poniżej wzór
listu skierowany do administracji państwowej i samorządowej.

List do administracji państwowej i samorządów:

Szanowny Panie WOJEWODO/STAROSTO/WÓJCIE

Chciałbym uprzejmie poinformować, że z inicjatywy Ministra Środowiska Pana
Marcina Korolca, Instytut Badawczy Leśnictwa podjął prace nad Narodowym Programem
Leśnym.
Mimo istniejących w Polsce licznych regulacji, nadal istnieje i ciągle pojawia się
wokół lasów wiele problemów i społecznych napięć. Brak uzgodnionych koncepcji
rozwojowych gospodarki leśnej z bliskimi i dalszymi partnerami od dawna generuje konflikty
z ochroną przyrody i z przemysłem drzewnym. W lasach i w ich otoczeniu działa coraz
więcej podmiotów gospodarczych i instytucji o sprzecznych często interesach a liczne
organizacje i grupy społeczne wyrażają niezadowolenie z istniejącego stanu. Jednocześnie,
sektor leśno-drzewny jest marginalizowany w rządowych, strategicznych planach rozwoju,
zarówno na poziomie kraju, jak i poszczególnych resortów.
Lasy jako zasoby naturalne o narodowym charakterze, pokrywające obszar 1/3
powierzchni kraju, są wspólnym dziedzictwem i mają strategiczne znaczenie dla budowania
pomyślnej przyszłości obecnych i następnych pokoleń Polaków. Potrzebna jest społeczna
akceptacja sposobów zarządzania nimi.
Przyroda i gospodarka leśna oraz drewno, spełniają w społecznym życiu wiele ról,
których nie sposób od siebie oddzielić. Razem tworzą szczególne, odnawialne źródło
przyrodniczych oraz gospodarczo-społecznych dóbr i usług, które są powszechnie dostępne i
świadomie lub nieświadomie korzystamy z nich wszyscy: umożliwiają rozwój wielu gałęzi
przemysłu, uczestniczą w rozwoju regionalnym, aktywizują lokalną działalność ekonomiczną
i pomagają rozwiązywać problemy zatrudnienia, stwarzają alternatywne źródła dochodu, są
kluczem do zachowania leśnej różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, narzędziem
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łagodzenia zmian klimatu, gospodarki wodnej, racjonalnego użytkowania gruntów,
gospodarowania przestrzenią i kształtowania estetyki krajobrazu, zapewniania
bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, a także tworzenia odpowiednich warunków
wypoczynku i rekreacji, oraz rozwoju oświaty i kultury. Te wszystkie wartości, które
powinny być rozwijane, wzbogacane i udostępniane ludziom, wymagają harmonizacji i
wypracowania uzgodnionej przez zainteresowane strony wspólnej koncepcji, wyznaczającej
kierunki rozwoju lasów, leśnictwa i ochrony przyrody w lasach oraz określającej programy
współdziałania zainteresowanych stron.
Instytut Badawczy Leśnictwa podjął się zadania zgromadzenia i zaprezentowania
najnowszej wiedzy, aktualnych poglądów i opinii oraz organizacji debaty nad koncepcjami
ochrony, użytkowania i rozwoju zasobów leśno-drzewnych w Polsce oraz ochrony przyrody
w lasach. Prace zaplanowano na okres dwóch lat i w tym czasie będą organizowane
publiczne panele ekspertów, których programy i szczegóły organizacyjne będą zamieszczane
na stronie internetowej NPL: www.npl.ibles.pl.
Zachęcamy do zapoznania się pod
wskazanym adresem
z ideą, celami, zakresem, strukturą i innymi elementami
organizacyjnymi i technicznymi projektu „Narodowy Program Leśny”.
Dla przyszłości polskich lasów i leśnictwa niezwykle ważne jest współdziałanie
administracji leśnej zarówno z naczelnymi organami administracji rządowej (Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych - Ministerstwo Środowiska – pozostałe zainteresowane
resorty), jak i z otoczeniem gospodarczym i społecznym na poziomie regionalnym
(Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych – Wojewodowie – Marszałkowie
Województw). Szczególnie istotna jest współpraca lokalna między jednostkami
samorządu terytorialnego na poziomie Powiatów i Gmin a Nadleśnictwami.
W imieniu realizatorów projektu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o
przyjęcie zaproszenia i o bezpośredni lub pośredni udział w panelach ekspertów oraz, zgodnie
z zainteresowaniami, we wszystkich debatach i konsultacjach społecznych przewidzianych w
pracach nad Narodowym Programem Leśnym.
Oczekując pozytywnej reakcji pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski
Kierownik Projektu

W załączeniu: List Ministra Środowiska Pana Marcina Korolca
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Treść wymienna listu do instytucji naukowych i pracowników nauki:
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Szczególnie cennym partnerem, źródłem wiedzy i
inspiracji są instytucje i ośrodki naukowe oraz indywidualni eksperci, uczeni i uznane
autorytety. Chodzi tu zarówno o środowiska naukowe związane z naukami leśnymi, jak
również, a może przede wszystkim, o środowiska spoza nauk leśnych i zawodowego
kręgu leśników. Ważny będzie udział Państwa zwłaszcza w przygotowaniu komponentu
badawczego Narodowego Programu Leśnego, który będzie w programie jednego z
paneli ekspertów.

Treść wymienna listu do administracji leśnej różnych szczebli:
Rola Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, jako zarządcy majątku
publicznego, jest kluczowa dla powodzenia prac nad Narodowym Programem Leśnym.
Szczególnie ważne są relacje i związki z gospodarczym i społecznym otoczeniem na
poziomie regionalnym (RDLP), oraz spojrzenie z pozycji Nadleśnictwa, czyli tam, gdzie
odbywa się rzeczywista produkcja i realne kształtowanie gospodarki leśnej. Dlatego dla
przyszłości polskich lasów i gospodarki leśnej szczególnie cenne są opinie leśnikówpraktyków, którzy realizują plany urządzania lasu na najniższym, ale bezpośrednim,
operacyjnym szczeblu zarządzania.

Treść wymienna listu do mediów:
Do pełnego powodzenia prac nad Narodowym Programem Leśnym i dla przyszłości
polskich lasów istotne są opinie i uwagi szerokiej społecznej reprezentacji, zwłaszcza
mediów, kształtujących obraz leśnictwa i wyrażających społeczne oczekiwania, różne
punkty widzenia i poglądy. Istnieje potrzeba wsparcia prac nad Narodowym
Programem Leśnym medialnym udziałem
w docieraniu do wszystkich
zainteresowanych z pełną, obiektywną, rozważną i otwartą na pozostałych partnerów,
informacją, opinią, komentarzem, akceptacją lub propozycją zmian.

Treść wymienna listu do urzędów centralnych:
Dla przyszłości polskich lasów i leśnictwa sprawą zasadniczej wagi jest współdziałanie
administracji leśnej zarówno z głównymi organami państwa – Sejmem, Senatem,
Kancelarią Prezydenta, jak i naczelnymi organami administracji rządowej
(Ministerstwami). Chodzi o wspólnotę celów i działań zarówno na poziomie stanowienia
prawa jak i jego realizacji.

Treść wymienna listu do NGO (organizacji pozarządowych):
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Organizacje pozarządowe w procesie tworzenia
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NPL są ważnym partnerem i reprezentantem niezależnych grup interesariuszy, którzy
poprzez swoje opinie, propozycje i udział w dyskusji współtworzą Program. Jedną z
oczekiwanych wartości Programu będzie uzgodnienie poglądów i przyjęcie wspólnie
ustalonych kierunków rozwoju i sposobów działania.

Treść listu do instytucji, organizacji i działaczy ochrony przyrody:
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Jedną z najważniejszych stron i niezbędnym
partnerem w pracach nad Narodowym Programem Leśnym jest ochrona przyrody, tzn.
struktury administracyjne i ludzie powołani do zarządzania formami ochrony przyrody
w Polsce. Wysłuchanie i wzajemne zrozumienie, poparte chęcią wspólnego działania jest
kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Narodowy Program Leśny, tworzony
dla przyszłości lasów, gospodarki leśnej, użytkowania produktów i korzystania z usług
leśnych, oraz dla ochrony przyrody w lasach, ma łączyć zainteresowane środowiska i
ludzi, zacierać a nie utrwalać różnice.

Treść listu do VIP
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Niezmiernie ważne są opinie i poglądy w
powyższych sprawach ludzi wybitnych, zasłużonych leśników i uczonych różnych
specjalności, również spoza nauk leśnych, polityków i ludzi związanych z lasem,
środowiskiem przyrodniczym, których dorobek kształtował i kształtuje polskie lasy,
gospodarkę leśną, ochronę przyrody i wpływa na społeczny odbiór leśnej problematyki.

Treść listu do stowarzyszeń właścicieli lasów prywatnych:
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Prywatni właściciele lasów odgrywają tu szczególną
rolę. Tworzenie ekonomicznie opłacalnej, przyrodniczo poprawnej i społecznie
atrakcyjnej prywatnej gospodarki leśnej w Polsce jest jednym z ważniejszych zadań w
tworzonym Narodowym Programie Leśnym.

Treść listu do zarządców lasów miejskich/komunalnych:
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Lasy miejskie, lasy w miastach oraz w ich
najbliższym otoczeniu, niezależnie od własności odgrywają szczególną rolę nie tylko jako
obszary wypoczynku i rekreacji, ale również jako ważny element przyrodniczy
decydujący o jakości życia mieszkańców. Z racji ich szczególne znaczenia, ale również
odmiennego otoczenia społecznego i gospodarczego wymagają szczególnej troski i
dbałości.
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Treść listu do podmiotów gospodarczych przemysłu drzewnego:
Jedną z najważniejszych stron i niezbędnym partnerem w pracach nad Narodowym
Programem Leśnym jest przemysł drzewny oraz użytkownicy drewna. Usuwanie napięć
jakie istnieją na linii producentów drewna i użytkowników jest możliwe, kiedy
zainteresowane strony wysłuchają swoich racji, uzgodnią stanowiska poprą je chęcią
wspólnego działania. Rozwój baz surowcowych, również poza lasem, zwiększenie dostaw
drewna i wykorzystanie jego wartości substytucyjnych jest jednym z ważniejszych
zadań Narodowego Programu Leśnego. Program tworzony jest w równym stopniu dla
przyszłości lasów, gospodarki leśnej i usług środowiskowych, jak i dla produkcji i
użytkowania drewna jako instrumentu gospodarczego i społecznego rozwoju. Ma łączyć
zainteresowane środowiska i ludzi, zacierać a nie utrwalać różnice.

Treść listu do firm usług leśnych:
Istotą Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie na poglądy i opinie
wszystkich zainteresowanych stron. Stroną w debacie o przyszłości gospodarki leśnej są
ludzie związani z lasem poprzez pracę i zaspokajanie potrzeb socjalnych. Lasy są
miejscem pracy i źródłem utrzymania dla dziesiątków tysięcy rodzin. Na poziomie
lokalnym jest to często jedyne miejsce pracy. Rozwój leśnictwa niesie w sobie zwiększone
zatrudnienie i nowe miejsca pracy oraz szansę na własną aktywność gospodarczą i
alternatywne źródło dochodu.
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