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W1: Świadczenia przyrodnicze Puszczy Białowieskiej
Rozmawiamy o znaczeniu i wartości Puszczy 

Białowieskiej. Wyniki dyskusji przyczynią się do 
opracowania opisu Dobra i zdefiniowania celów

jego ochrony. 

W2: Bariery i problemy ochrony Puszczy Białowieskiej
Budujemy drzewo problemów. Wskazywane problemy 
uwzględnimy w charakterystyce stanu Puszczy. Jest to 

podstawa definiowana celów ochrony i planowania 
odpowiednich działań ochronnych.

W3: Rozwiązywanie problemów ochrony Puszczy Białowieskiej
Wspólnie szukamy sposobów rozwiązania problemów ochrony 

Puszczy i wskazujemy interesariuszy odpowiedzialnych za wdrożenie 
tych rozwiązań. Wyniki dyskusji będą stanowić podstawę do 

określenia działań i podmiotów wdrażających. 

W4: Wizja i cele zarządzania Puszczą Białowieską
Wypracowujemy wizję i cele ochrony, które będą odzwierciedleniem 

naszych ambicji. Wizja będzie sięgać lat 2050. Cele będą nie tylko 
długo-, średnio- , ale i krótkoterminowe. 

W5: Turystyka w Puszczy Białowieskiej 
Poznajemy dobre praktyki ze świata w zakresie turystyki w 

obiektach UNESCO. Zastanawiamy się jak te praktyki wykorzystać 
w Puszczy. Udostępnianie Puszczy dla celów turystycznych jest 

jednym z elementów zarządzania Puszczą. 

W6: Strefy ochronne. Zasady, kryteria.
Zastanawiamy się nad kryteriami dla stref ochronnych 

wyznaczonych w Puszczy, biorąc pod uwagę potrzeby jej 
ochrony. Spróbujemy zaakceptować to podejście, tak aby 

każdy interesariusz mógł się czuć odpowiedzialny za 
ochronę Dobra. 

W7: Strefowanie w Puszczy Białowieskiej.
Weryfikujemy strefy ochronne 

w Puszczy Białowieskiej i uzgadniamy ich granice. 
Od stopnia reżimu ochronnego w danej strefie 

zależy jakie działania będziemy w nich realizować.

W8: Działania ochronne w Puszczy Białowieskiej
Ustalamy, jakimi działaniami, możemy osiągnąć cele Planu. 

Wypracowujemy wspólną listę działań i wskazujemy 
interesariuszy odpowiedzialnych za ich wdrażanie. 

W9: Koordynacja polityk w Puszczy Białowieskiej
Wypracowujemy rekomendacje dla strategii
i planów, które mogą mieć wpływ na Puszczę 

Białowieską, tak aby polityki te służyły osiąganiu 
celów Planu. 

W10: Wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja 
Wypracowujemy i uzgadniamy sposób wdrażania 

działań (w tym ich finansowania), 
monitorowania postępów wdrażania Planu, 

ewaluacji osiągania celów.

W11: Wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji 
Ustalamy, w jaki sposób interesariusze będą uczestniczyć 
konsultowaniu Planu Zarządzania. Ustalenia te nie tylko 
zastosujemy w procesie konsultacji projektu Planu, ale 

także będą zawarte w Planie. 
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