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batdzo dziękuię zaPana list otaz członków Stowarzyszenia,,Forum Społeczeństwo Informacfne
Trwałego rozwoju'' skierowany do PrezydentaRzeczypospolitei, pfezentuiący projekt stworzęnia
infomacyjnych podstaw polityki i gospodarki tnvałego tozwoiu dla polskiej i europejskiej
społeczności.
W ptzesłanym opfacowaniu poruszono tealne ptoblemy, których skalę i ciężat gatunkowy
unaocznił światowy Ęzys ekonomiczny. Zasadnicza myś|dokumentu, iż wiele niekorzystnych
zjawisk w dziedzinie gospodarki, demografii i ochtony śtodowiska można ogtaticzyć w opatciu
o wcześniej opracowane pfognozy' z pewnoścĘ powinna być obecna w dyskusji o zadińach
zatówno lokalnych, iak i globalnych strukrut zaruądzatia.
Ptoiekt
konkretnych
działań
zandczych
ptzedłożony
pnz'ez
Stowarzyszenie
Społeczeństwo
Informacyne
Trwałego
Rozwoju''
zostaŁ poddany anakzie i dyskusii
,,Forum
w groni9 współpracowników i dotadców Prezydenta RP. Zwrocono uwa$€ fiL szerokie
spojrzerue sygnatariuszy na omawiane kwestie. Podniesiono iednak dwie wąęliwości,
które wpłynęły na ostatecznie negatywną decyz1ę w sptawie patfonatu Prezydenta RP
nad inicjatywą Stowarzyszenia. Vśród ekspertów wciĘ ttwa dyskuts dotyczący dynamiki
i merytorycznej oceny globaleych ptocesów przyrodniczych, ekonomicznych i demograficznych'
Jednocześnie dalekosiężność i tozmach projektu sptawia, że jego rcallzacja wymagałaby
znacznego' a przy tym zgodnego z^^ngażowatia głównych ośrodków decyzyjnych zatówno
na forum polityki krajowej, 1aki na poziomie stosunków międzynarodowych. Ptagnę przekazać,
że z qch względów Kancelaria Prezydenta nie może się włączyć w Pańsnva dzia|anta
popnez objęcie ptojektu honorowym patfonatem Prezydenta RP.
kaz ieszcze ptzekazuię na Pana tęce podziękowanie dla polskich uczonych, któtzy zechcieli
zabrać głos w sprawie tak ważnej dla przyszłości społeczności polskiej i europejskiej.
Ptoszę ptzyjąć serdeczne pozdrowienia ' wyrazy szacunku ot^z życzetia wielu udanych
przedsięwzięć reprezentowanego przezPana Stowarzyszenia.
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