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Pan
Bronislaw Sasin
/\t k Lesnikow Polskich

Szanowny Panic Przewodmczacy,

W zwiazku z deklaracja Pre/esa Rady Ministrow Pretnicra Donalda Tuska, zawarta w odpowiedzi
na opinie o statym zagrozeniu prywatyzacja Lasow Paiistwowych* Instytut Badawczy Lesnictwa, jako
niezalezna jednostka naukowa, zgtasza gotowosc organizacji prac przygotowawczych w sprawie wszczecia
negocjacji tresci zapisu konstytucyjnego.

W zwiazku z powyzszym proponujemy przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie,
zapraszajac do wspolnej debaty przedstawicieli wszystkich sit politycznych Sejmu i Senatu, podmiotow i
stowarzyszeri zainteresowanych problemem.

Spotkanie zainteresowanych stron odbedzie sie w dniu 21 stycznia br. o godzinie 17.00 w sali nr.*i'f
Gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane konsultacje zbiegajg sie z trwajacymi w Instytucie Badawczym Lesnictwa pracami nad
Narodowym Programem Les"nym (NPL). Dotychczasowy dorobek paneli ekspertow, zwtaszcza panelu
WARTOSC, moze posluzyc jako merytoryczne uzasadnienie podjecia takich negocjacji i stanowic plaszczyzne
dalszych prac legislacyjnych. W opin i i ekspertow ,,Las jesl dobrem narodowym. Potrzebna jest mobilizacja
wszystkich sit politycznych oraz spoleczna zgoda na konstytucyjne uznanie Ias6w w Polsce jako dziedzictwa
narodowego, kt6re, b^dac trwala wlasnoscia publiczna, nie podlega prywatyzacji" (rekomendacja 12), oraz
,,Zaliczenie Ias6w do strategicznych zasobow naturalnych kraju (ustawa o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobow naturalnych kraju z 2001 roku) nalezy wzmocnic poprzez zapis konstytucyjny, traktujac
lasy jako dobro wspolne o samoistnej wartos"ci" (rekomendacja 26). Szczegoiowe informacje o Narodowym
Programem Lesnym oraz rekomendacje ekspertbw s^ zamieszczone na stronie www.npl.ibles.pl.

Z uwagi na bliski termin spotkania, jak i sprawy organizacyjne, uprzejmie prosimy o potwierdzenie
udziatu do dnia 20.01.2014 r. na adres e-mail ibl@ibles.waw.pl lub tel. 22 71 50 602; fax 22 71 50 391.

Licz^c na Pana udziai w spotkaniu -
- pozostajemy z wyrazami szacunku

Przewodnicz^cy Rady Naukowej
Instytutu Badawczego Lesnictwa

D
Instytutu Bad

prof, dr hab. Tomasz Borecki

tor
zego Lesnictwa

dr hab. Janusz C zerepko, prof, nadzw.

*konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2013 r. w kt6rej stwierdza, ze: »Wzwiqzku z
tym proponujq - i to jest moja oferta do wszystkich sil politycznych - abysmy przeprowadzili drobnq, ale istotnq
zmiantf w Konstytucji z zapisem gwarantujqcym tnvalosc rozwiqzania, jakim sq Lasy Panstwowe z wolnym
wstfpem dla wszystkich " (...) ,,Jestcm gotow przeprowadzic niezbi^dne konsultacje wspolnie z innymi
partnerami i w trybie tak szybkim jak tylko to mozliwe. (...) ".
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