
5 maja 2017 r.) od godz. 12.00 w Sejmie, w  sali nr 101/bud. C-D  odbyło się robocze 
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej.  
 
Przedmiotem spotkania będą ostatnie, bulwersujące wydarzenia związane z Puszczą                 
a w szczególności: 
- decyzja  KE w relacji do wymagań  UNESCO a także  
- bieżąca informacja, co do charakteru  prowadzonych w  Puszczy prac, 
- zamknięcia wstępu do Puszczy oraz  
- charakteru i metodologii prowadzonej tam inwentaryzacji.  
 
Zaproszenie przyjęli najbardziej aktywni w sprawie Puszczy przedstawiciele świata nauki         
i NGO's,* by wspólnie z parlamentarzystami  wypracować wspólne stanowisko. 
Jednocześnie, obok bieżących  kwestii zespół będzie pracował nad "mapą drogową" dalszej 
współpracy wszystkich środowisk zatroskanych o stan naszego dziedzictwa przyrodniczego  
 
 
 

Podczas gdy opinia publiczna jest nieustannie alarmowana, że w Puszczy Białowieskiej trwa 
masowa wycinka nawet starych dębów. Dochodzi do niej w strefie dziedzictwa UNESCO i 
trwa mimo okresu lęgowego ptaków,  
 
7 marca Komisarz ds. Środowiska, Karmenu Vella, wezwał Polskę do natychmiastowego 
wstrzymania wycinki w Nadleśnictwie Białowieża, która – według Velli –budzi poważne 
zastrzeżenia co do zgodności z prawem UE.  
Zaś 27 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła ostatni etap procedury przeciwko 
polskiemu rządowi w związku z Puszczą Białowieską.  
Już w zeszłym roku rozpoczęła w związku z tymi wątpliwościami formalną procedurę 
przeciwko polskiemu rządowi a obecnie uznała argumenty ministra Szyszko za niezasadne i 
podtrzymuje opinię, że zwiększona wycinka w Puszczy łamie unijne prawo. Jeśli minister 
Szyszko w ciągu miesiąca nie cofnie decyzji o wycince Puszczy, to Komisja skieruje sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  
W rezultacie grozi nam nie tylko kompromitacja jak w przypadku UNESCO ale też wysokie 
kary! Nie wspominając o bezpowrotnej degradacji jednego z naszych najcenniejszych dóbr 
przyrodniczych!  
 
Tymczasem od kwietnia 2017 r. Lasy Państwowe zamknęły wstęp do Puszczy Białowieskiej 
także dla ludności lokalnej, na czas nieokreślony, uzasadniając tę decyzję względami 
bezpieczeństwa. Według lokalnej społeczności oraz organizacji Greenpeace, Dzika Polska, 
Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi 
wprowadzenie tak szerokiego zakazu wstępu do Puszczy budzi wątpliwości dotyczące 
prawdziwych motywacji stojących za decyzją. Zakazy wstępu związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa powinny być wprowadzane czasowo.  
Zaledwie dzień przed wejściem w życie zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej 
wiceminister środowiska Andrzej Konieczny prezentował decyzję o wycince drzew – również 
w najcenniejszych przyrodniczo – ponadstuletnich fragmentach lasu.  
Pozwala to przypuszczać, że prawdziwym powodem wprowadzenia zakazu może być chęć 
ukrycia przed opinią publiczną łamania prawa.  



Intensywna wycinka Puszczy narusza bowiem unijne i krajowe prawo w zakresie ochrony 
środowiska.  
 
Już w 2016 roku do Pani Premier a także 5 kwietnia b.r. do Ministra Środowiska, 
przedstawiciele branży turystycznej i mieszkańców puszczańskich gmin wystosowali listy, 
zaniepokojeni tym, co dzieje się w Puszczy. Niestety, do dziś nie doczekali się żadnych 
odpowiedzi. I Pani Premier, i Minister Środowiska milczą a leśnicy obstają przy tłumaczeniu 
się zagrożeniem spowodowanym przez kornika Ciekawe, że Lasy Państwowe w przeszłości 
już straszyły opinię publiczną i mieszkańców regionu wizją absolutnego zakazu wstępu do 
lasu, gdyby cała Puszcza została Parkiem Narodowym i podlegała ściślejszej ochronie.  
 
W sprawie Puszczy alarmują nie tylko UE i UNESCO. Rząd i Minister Środowiska nie 
odpowiada nie tylko  na listy organizacji pozarządowych i stowarzyszeń lokalnych czy 
gospodarczych. Nie reaguje także na głos polskiej nauki.   
Naukowcy krytykują sposób prowadzenia tzw czynnej ochrony przyrody w Puszczy 
Białowieskiej ale także jej tzw inwentaryzację na  realizację której w roku 2016 zaplanowano 
blisko 12 mln zł, z czego dotychczas wydano z budżetu ponad 8 mln zł!                                     
Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska przedstawiły jej wyniki w formie liczącej raptem 
33 slajdy prezentacji. Bez źródeł, metodyki i danych źródłowych. W kontekście sposobu,            
a w szczególności wysokości wydatkowanych kwot, sprawa budzi uzasadnione wzburzenie. 
 
Ostatnią decyzję Komisji Europejskiej poprzedził kuriozalny list Ministra Szyszki do ministrów 
środowiska UE, w którym wzywa ministrów do opowiedzenia się „po której są stronie”                        
w sprawie Puszczy Białowieskiej i oświadczył, że „ chce rozmawiać o Puszczy Białowieskiej            
z ludźmi, którzy tę Puszczę sadzili i dzięki którym przez wieki zachowała się ona w takim 
stanie”. 
Nawet, gdyby przyjąć pogląd Ministra Szyszki, że Puszcza nie jest lasem pierwotnym a 
dziełem człowieka, to zaiste, ci którzy ją sadzili mają po kilkaset lat!  
Czyżby więc list do ministrów środowiska UE dotyczył zaproszenia na seans spirytystyczny? 
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