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Cel spotkania
Zaprezentowanie Interesariuszom w roli Głównego Użytkownika podstawowych informacji o projekcie.
Uruchomienie komunikacji z Interesariuszami projektu. Zebranie uwag/sugestii/pytań dotyczących zakresu
projektu oraz zasad komunikacji z Komitetem Sterującym.

Agenda spotkania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przywitanie gości – Dyrektor IBL;
Przyjęcie agendy spotkania;
Prezentacja projektu LIFE+ ForBioSensing – K. Stereńczak;
Zdefiniowanie i omówienie roli Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+ ForBioSensing;
Dyskusja;
Zakończenie spotkania;

Uczestnicy spotkania:

Instytucja

Dr hab. Janusz Czerepko, prof.nadzw.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych - przewodniczący
Komitetu Sterującego, Instytut Badawczy Leśnictwa
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut
Badawczy Leśnictwa
Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds.
Strategii, Organizacji i Rozwoju
Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
Ministerstwo Środowiska
Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
Oddział w Białymstoku
Kierownik Katedry Hodowli Lasu, SGGW w Warszawie
Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki
Leśnictwa, SGGW w Warszawie
Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk
Starosta Powiatu Hajnowskiego

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański
Dr inż. Marek Jabłoński
Mgr inż. Wiesław Krzewina
Dr inż. Anna Żornaczuk – Łuba
Dr inż. Marek Ksepko
Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
Prof. dr hab. Stanisław Miścicki
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr inż. Lech Magrel
Dr inż. Mirosław Stepaniuk
Mgr inż. Grzegorz Zenon Bielecki
Mgr inż. Jerzy Ługowoj
Mgr Mirosław Romaniuk
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Mgr Grzegorz Kasprowicz
Mgr inż. Stanisław Kułak
Pan Aleksander Burij
Dr inż. Krzysztof Stereńczak
Mgr inż. Damian Korzybski
Mgr inż. Ewa Zin
Dr hab. Rafał Paluch
Mgr Maciej Kobielski
Mgr Magdalena Maciejewska
Mgr inż. Maja Winnicka
Mgr inż. Marta Piwowarska
Mgr inż. Radomir Bałazy

Wójt Gminy Białowieża
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego, Oddział w
Białymstoku
Dyrektor Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”
Kierownik Projektu, Instytut Badawczy Leśnictwa
Zastępca Kierownika Projektu, Kierownik administracyjny, Instytut
Badawczy Leśnictwa
Członek Zespołu Merytorycznego Projektu, Instytut Badawczy
Leśnictwa
Koordynator Projektu w Białowieży, Instytut Badawczy Leśnictwa
Specjalista ds. zamówień publicznych, Instytut Badawczy
Leśnictwa
Specjalista ds. administracji i finansów, Instytut Badawczy
Leśnictwa
Specjalista ds. administracji i finansów, Instytut Badawczy
Leśnictwa
Specjalista ds. monitorowania wskaźników Projektu, Instytut
Badawczy Leśnictwa
Specjalista ds. GIS, Instytut Badawczy Leśnictwa

1. Przebieg spotkania:
1.1.
Spotkanie otworzył Dyrektor IBL witając serdecznie wszystkich gości i dziękując jednocześnie za wyrażenie
zgody na udział Komitecie Sterującym Projektu. W trakcie powitania dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.
pokreślił istotne znaczenie efektywnej komunikacji z Interesariuszami Projektu, podkreślił znaczenie
projektu realizowanego w tak unikalnym obiekcie badawczym jakim jest Puszcza Białowieska, szczególnie w
kontekście długoletnich badań Instytutu Badawczego Leśnictwa w tym obszarze. Następnie przekazał głos
prof. dr hab. Jackowi Hilszczańskiemu z prośba o poprowadzenie spotkania.
1.2.
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański przedstawił główny cel spotkania jakim było zawiązanie się Komitetu
Sterującego projektu oraz poprosił uczestników o aktywny udział i wyrażanie oczekiwań dotyczących
projektu już w tak wczesnej fazie jego realizacji. Następnie zapowiedział wystąpienie Kierownika Projektu.
1.3.
Dr inż. Krzysztof Stereńczak przedstawił prezentację, pt.: „LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring
dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, stanowiącą
załącznik do niniejszej notatki oraz zaprosił gości do dyskusji nt. przedstawionego projektu.
1.4.
Dr hab. Rafał Kowalczyk w trakcie dyskusji wyraził słowa uznania dla wnioskodawców projektu za osiągnięty
sukces w aplikowaniu o środki z programu LIFE+. Podkreślił duża wagę i przydatność zbieranych w projekcie
danych, sugerując jednocześnie połącznie badań realizowanych w projekcie z pracami realizowanymi
w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, dotyczącymi monitoringu ssaków na terenie Puszczy
Białowieskiej. Kontynuując wątek zadał pytanie dotyczące zasad i sposobu udostępniania danych
pozyskanych w ramach projektu dla Instytucji zewnętrznych. W odpowiedzi, Kierownik Projektu
poinformował, że dane przetworzone zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym
osobom/podmiotom. Sposób udostępnienia danych jest uzależniony od wnioskodawcy, przyjmuje się, że
dane będą udostępnianie za pomocą dostępnego w sieci internet geoportalu. Kierownik projektu podkreślił,
że istotnym sposobem przekazywania danych będą zespoły badawcze z różnych Instytucji, które należy
budować w trakcie realizacji projektu.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Dr inż. Mirosław Stepaniuk podkreślił fakt, że w tej początkowej fazie projektu nie dostrzegamy całego
potencjału danych i możliwości późniejszych analiz. Dane pozyskane w ramach projektu mogą służyć wielu
różnym celom, np. mogą być wykorzystane w badaniach archeologicznych, których wykonywanie w Puszczy
Białowieskiej, ze względu na obszar ochrony ścisłej, jest bardzo ograniczone. Dyrektor Białowieskiego Parku
Narodowego zadeklarował udostępnienie dla projektu danych gromadzonych w BPN i zaapelował do
pozostałych Interesariuszy Projektu o taką współpracę z Zespołem Projektowym.
Mgr inż. Wiesław Krzewina podkreślił dużą role projektu w zakresie badań w realizowanych w Puszczy
Białowieskiej oraz poinformował, że to przedsięwzięcie praktycznie w całym zakresie wpisuje się w szerszy
program działań realizowanych w tym obszarze przez PGL LP. Wyraził jednocześnie daleko idące wsparcie w
realizacji projektu zarówno w obszarze organizacyjnym jak i merytorycznym. Pierwszym efektem
deklarowanej, czynnej współpracy będzie lista zagadnień/pytań związanych z projektem, która zostanie
stworzona w DGLP i przekazana Kierownictwu Projektu.
Biorąc czynny udział w dyskusji, Pani dr inż. Anna Żornaczuk – Łuba, pogratulowała wnioskodawcom
pozyskania finasowania. Zaapelowała jednocześnie do Kierownictwa Projektu, o konieczne zdaniem
Ministerstwa Środowiska, rozszerzenie składu Komitetu Sterującego o osoby/podmioty związane z szeroko
pojętymi organizacjami ekologicznymi, stanowiącymi, poza samorządowcami, reprezentacje oczekiwań
społecznych. Pani Dyrektor, ze względu na obszar badań – Puszczę Białowieską, zasugerowała
wystosowanie zaproszenia do organizacji o zasięgu krajowym i/lub europejskim np. Greenpeace, WWF,
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody.
Mgr Mirosław Romaniuk podziękował Instytutowi Badawczemu Leśnictwa za zaproszenie strony społecznej
tj. przedstawicieli samorządów z obszaru Puszczy Białowieskiej do grona Komitetu Sterującego projektu.
Zasugerował, aby w miarę możliwości angażować lokalną społeczność do współpracy w realizacji zadań
projektowych, co jest szczególnie ważne w kontekście wysokiego stopnia bezrobocia w regionie. Kierownik
Projektu, nawiązując do przedstawionej sugestii poinformował, że takie działania już zostały podjęte,
miedzy innymi poprzez ogłoszenia konkursów na różne stanowiska do pracy w projekcie, na które aplikację
złożyło bardzo dużo osób pochodzących z okolic Puszczy Białowieskiej.
Dr inż. Marek Jabłoński zwrócił uwagę, na kolejne korzyści, które mogą zostać dostarczone w wyniku
realizacji projektu. Dane i wiedza wytworzona w projekcie mogą stanowić podstawę do dyskusji nad
dalszym kierunkiem postepowania w zakresie gospodarowania w obszarze puszczy.
W dalszej części dyskusji dr hab. Rafał Kowalczyk zadał Kierownikowi Projektu dwa pytania: czy
przewidziany jest monitoring powierzchni nieleśnych oraz czy przewidywane jest rozszerzenie badań na
część białoruska Puszczy Białowieskiej. Dr inż. Krzysztof Stereńczak poinformował, że monitoring obszarów
niezalesionych będzie realizowany jedynie w zakresie powierzchni znajdujących się wewnątrz kompleksu
leśnego Puszczy Białowieskiej. Odpowiadając na drugie pytanie, Kierownik Projektu poinformował, że
badania będą realizowane po polskiej stronie, natomiast opracowane metody badań mogą być
wykorzystane do podobnych analiz dla całego obszaru Puszczy Białowieskiej. Wyraził też nadzieję, że po
pierwszych latach realizacji projektu stworzy się dobry klimat i możliwości aplikowania o projekt dla całej
Puszczy po obu stronach granicy.
Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki zapytał czy planowane do zebrania dane teledetekcyjne są w formie
nieprzetworzonej oraz czy zespół dysponuje odpowiednimi naukowymi metodami do ich przetworzenia
zgodnie z przyjętym celem. W odpowiedzi, dr inż. Krzysztof Stereńczak poinformował, że istnieje już wiele
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

różnych, ugruntowanych metod badawczych przetwarzania danych teledetekcyjnych, a jednym z celów
cząstkowych projektu jest odpowiednie skalibrowanie wybranych metod pod specyfikę przedmiotu badań
jakim jest Puszcza Białowieska.
Dr inż. Marek Ksepko pogratulował wnioskodawcom uzyskania dofinansowania oraz zadeklarował
udostępnienie danych gromadzonych w zbiorach BULiGL. Zadał też pytanie dotyczące zasad budowy
zaprezentowanej siatki powierzchni próbnych, szczególnie w kontekście istniejącej siatki
Wielkopowierzchniowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. Kierownik Projektu poinformował, że kształt siatki jest
pochodną analiz statystycznych oraz próby objęcia całości Puszczy jednorodną siatką niezakłóconą
jakimikolwiek czynnikami czy uwarunkowaniami przyrodniczymi. Zasady budowy siatki punktów uzupełnił
wyjaśnieniami prof. dr hab. Stanisław Miścicki, który stwierdził, że odpowiedni sposób zakrzywienia siatki
powierzchni próbnych wynikł z uniezależnienia otrzymanych wyników od gospodarczego układu
przestrzennego, który kiedyś funkcjonował w Puszczy Białowieskiej.
Dr inż. Lech Magrel potwierdził wcześniej wyrażone opinie o potrzebie pozyskania obiektywnej informacji
o stanie Puszczy. Zadeklarował współpracę w wymianie danych oraz wsparcie w zakresie uzyskiwania
formalnych pozwoleń na realizacje projektu ze strony RDOŚ.
Pan Aleksander Burij serdecznie podziękował za zaproszenie do Komitetu Sterującego. Jego zdaniem
puszcza Białowieska jest cennym, jednolitym obszarem przyrodniczym, który należy dokładnie
monitorować. Pomimo tego, że strona białoruska nie jest objęta zakresem projektu z dużym
zainteresowaniem będzie obserwował postępy w projekcie i zapozna się z jego wynikami.
Na koniec spotkania Kierownik projektu poinformował Komitet Sterujący, że najbliższej przyszłości zostanie
wysłana do każdego z członków informacja o sposobach formalnej komunikacji w projekcie, w tym zostanie
udostępniony Rejestr Zagadnień Interesariuszy Projektu. Zaproponował również, aby w każdej z instytucji
została wyznaczona osoba kontaktowa, z która to będą uzgadniane wszystkie zgłaszane zagadnienia
projektowe na poziomie operacyjnym. Kierownik poinformował również, że planowane są cykliczne
spotkania Komitetu Sterującego, co najmniej raz w roku.
Spotkanie zakończył Dr hab. Janusz Czerepko, prof.nadzw., dziękując przybyłym za spotkanie i życząc
zespołowi pojektowemu sukcesów w realizacji zadań.

2. Ustalenia:
2.1.
Przetworzone dane z projektu zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom,
Interesariuszom Projektu, w formie uzgodnionej oraz z wykorzystaniem geoportalu.
2.2.
Podjęta zostanie wielowymiarowa i interdyscyplinarna współpraca naukowa pomiędzy różnego rodzaju
instytucjami naukowymi zainteresowanymi lub wykonującymi badania na terenie Puszczy.
2.3.
Biuro projektu wystosuje prośby do odpowiednich instytucji o zgody na badania.
2.4.
Biuro projektu wystosuje prośby do członków Komitetu Sterującego o przekazanie materiałów archiwalnych
dotyczących Puszczy Białowieskiej.
2.5.
W poszczególnych Instytucjach zostaną wyznaczone osoby do operacyjnej współpracy z zespołem
projektowym.
2.6.
Biuro projektu założy i udostępniony Rejestr Zagadnień Projektowych Interesariuszy Projektu oraz
udostępniony dokument z możliwością wpisu poszczególnym zainteresowanym.
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2.7.

Biuro projektu wystosuje zaproszenie do udziału w Komitecie Sterującym do organizacji ekologicznych o
zasięgu krajowym i europejskim.

3. Załączniki:
3.1.
Prezentacja dr inż. Krzysztofa Stereńczaka pt.: „LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring dynamiki
drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.
3.2.
Lista członków Komitetu Sterującego Projektu, stan na 30.01.2015
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