RAPORT I
z organizacji i przebiegu panelu KLIMAT w ramach prac nad
Narodowym Programem Leśnym

1. Zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem prac nad Narodowym
Programem Leśnym (zlecenie DGLP nr BLP-393), zorganizowano i przeprowadzono w dniu
18 czerwca 2013 pierwszy panel ekspertów KLIMAT:
„Lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse”
W zakresie przygotowań, merytorycznych, organizacyjnych i technicznych
wykonano następujące prace:
(1) Skompletowano listy interesariuszy (wraz z adresami, afiliacjami, adresami
e-mailowymi lub innymi formami kontaktu);
(2) Przygotowano i wysłano korespondencję w postaci 3212 listów z informacjami o
Narodowym Programie Leśnym i o potrzebie oraz możliwościach współpracy w jego
tworzeniu, do 11 grup interesariuszy w tym do:
- administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli – 2594;
- administracji Lasów Państwowych wszystkich szczebli – 441;
- instytucji i organizacji ochrony przyrody – 62;
- właścicieli i organizacji lasów prywatnych – 10;
- urzędów odpowiedzialnych za lasy komunalne – 12;
- instytucji naukowych – 15;
- organizacji, firm i stowarzyszeń przemysłu drzewnego – 10;
- prasy leśnej, ochrony środowiska i przyrody – 21;
- organizacji pozarządowych – 16;
- zakładów usług leśnych (ZUL) – 16;
- indywidualnych wybitnych postaci leśnictwa, drzewnictwa, nauk leśnych i ochrony
przyrody – 15;
(3) Przygotowano indywidualne zaproszenia do 141 uznanych autorytetów/ekspertów
oraz instytucji i organizacji z zakresu gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i ochrony
przyrody, którzy będą zapraszani, jako stali uczestnicy wszystkich paneli ekspertów w ramach
prac nad Narodowym Programem Leśnym (Aneks 1);
(4) Ustalono tematykę, zakres oraz wspólną strukturę 19 eksperckich opracowań
programowych panelu KLIMAT (Aneks 2);
(5) Przygotowano i uruchomiono stronę internetową www.npl.ibles.pl, jako szeroką
formę społecznych konsultacji (również dla kolejnych paneli ekspertów), gdzie znajdują się
wszystkie materiały i informacje o całym realizowanym projekcie oraz program, pełne teksty
opracowań jak również prezentacje panelu KLIMAT. Na stronie znajdują się zarejestrowane
transmisje on line czterech sesji obrad panelu oraz sprawozdanie z dyskusji i rekomendacje
do Narodowego Programu Leśnego.

2. W panelu w dniu 18 czerwca 2013 wzięło udział 121 uczestników (Aneks 3) z 41
instytucji, w tym: 4 ministerstwa, 2 Urzędy Wojewódzkie, 15 ośrodków naukowych, 7
jednostek i instytucji Lasów Państwowych, 2 instytucje ochrony środowiska, Stowarzyszenie
Obrony Lasów Państwowych, przedstawiciele prywatnych właścicieli lasów i prywatnego
przemysłu drzewnego, przedstawiciele samorządów, i inni.
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Z otrzymanych do chwili obecnej 38 odpowiedzi z urzędów państwowych,
samorządowych i instytucji oraz z licznych rozmów telefonicznych wynika, że inicjatywa
podjęcia prac nad Narodowym Programem Leśnym wzbudziła zainteresowanie a Adresaci
deklarowali gotowość współpracy (listy w sprawie poparcia inicjatywy oraz deklaracje
współpracy znajdują się na stronie www.npl.ibles.pl).
Statystyki wskazują, że transmisję on line obrad panelu KLIMAT śledziło od 50 do 75
internautów (Ryc. 1) a ilość wejść na stronę NPL w czasie obrad panelu wyniosła 432 razy
(przy średniej dziennej ok. kilkunastu wejść) (Ryc. 2).

Ryc. 1. Oglądalność transmisji on line obrad panelu KLIMAT

Ryc. 2. Statystyka wejść na stronę www.npl.ibles.pl w dniu 18 czerwca 2013 w trakcie obrad
panelu KLIMAT
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3. Na podstawie opracowań eksperckich, prezentacji, dyskusji w trakcie panelu oraz w
wyniku konsultacji z Autorami opracowań przygotowano REKOMENDACJE do
Narodowego Programu Leśnego (Aneks 4).
Niniejszy „Raport I z organizacji i przebiegu panelu KLIMAT w ramach prac
nad Narodowym Programem Leśnym” wraz z Aneksami 1-4 stanowi przedmiot dalszych
konsultacji na stronie www.npl.ibles.pl.

Koordynator:
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