Sękocin Stary, dnia 16.09.2019 roku

Pan
Jarosław Szlaszyński
Starosta Powiatu Augustowskiego
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Szanowni Państwo,
w 2019 roku Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczął realizację projektu pt. „Lasy prywatne –
szanse, problemy, rozwiązania”. Projekt uzyskał rekomendację Ministra Środowiska i jest
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jego celem jest podniesienie świadomości odnośnie potrzeb i kierunków zmian organizacyjnych,
prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Projekt
skierowany jest do właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących te lasy oraz zajmujących się
tą tematyką na innych szczeblach rządowych i samorządowych. Jednym z wymiernych efektów
tego projektu będą wytyczne w sprawie optymalnych rozwiązań dotyczących lasów prywatnych w
Polsce.
W ramach projektu planowane jest m. in. przeprowadzenie szkoleń dla osób reprezentujących
wyżej wymienione grupy w zakresie przedstawionym w załączonym programie. Naszą intencją
jest rozszerzenie formuły szkolenia o dyskusję i wymianę doświadczeń. W związku z tym
zwracamy się do Państwa z prośbą o wydelegowanie na szkolenie osoby z Państwa jednostki
odpowiedzialnej za wyżej wymienione zagadnienia oraz o przekazanie tej informacji do osób i
instytucji potencjalnie zainteresowanych tą problematyką. Bardzo zależy nam na reprezentacji na
szkoleniu grupy prywatnych właścicieli lasu z Państwa regionu.

Spotkanie na terenie województwa podlaskiego odbędzie się w 4 października 2019 r., a
lokalizacja to: Hotel Warszawa*** SPA& RESORT, ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, Tel. 87 643
36 57 lub 87 643 85 00.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia osób zainteresowanych i prosimy o podanie w zgłoszeniu
funkcji/charakteru osoby uczestniczącej (pełniąca nadzór, właściciel lasu, inne).
Zgłoszenia

prosimy

kierować

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej:

m.sulkowska@ibles.waw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 22 7150461 lub
na stronie internetowej projektu https://lasy-prywatne.pl/.
Do dnia 30 września 2019 r. potwierdzimy Państwa udział w szkoleniu.
Spotkania są nieodpłatne. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz
posiłek. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu.
Licząc na Państwa przychylność i współpracę,

pozostajemy z szacunkiem

W imieniu Zespołu realizującego
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