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Zawiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 
 

Ja, niżej podpisana, na podstawie art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego 

(dalej również: „k.p.k.”) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez Ministra 

Środowiska pana Jana Szyszko w zakresie działań prowadzonych i zlecanych przez 

Ministra Środowiska i podmioty nadzorowane przez Ministra Środowiska w sprawie 

Puszczy Białowieskiej, w szczególności masowej wycinki starodrzewia Puszczy 

Białowieskiej, tj. dopuszczenia się przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1  

w zw. z art. 181 § 1 - 3 kodeksu karnego (dalej również: „k.k.”) 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o : 

1. Wszczęcie w przedmiotowej sprawie śledztwa; 

2. Poinformowanie nas o wszczęciu śledztwa w terminach oznaczonych przepisami 

Kodeksu postępowania karnego; 

3. Uwzględnienie następujących wniosków dowodowych: 



 Przesłuchanie w charakterze świadka następujących osób: 

 Jan Szyszko (adres do ustalenia) – Minister Środowiska 

 Konrad Tomaszewski (adres do ustalenia) – Dyrektor Generalny Lasów 

Państwowych 

 Dariusz Skirko (adres do ustalenia) – Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Białowieża 

 Grzegorz Zenon Bielecki (adres do ustalenia) – Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Hajnówka  

 Robert Miszczak (adres do ustalenia) – Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Browsk  

 Andrzej Józef Nowak (adres do ustalenia) – Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku 

w celu ustalenia faktycznych działań związanych z prowadzoną wycinką drzew 

na terenie Puszczy Białowieskiej. 

 

 

Stan faktyczny: 

 

Powołując się na gradację kornika drukarza (Ips typographus) Minister 

Środowiska pan Jan Szyszko zatwierdził w dniu 25 marca 2016 r. aneks do planu 

urządzenia lasu z 2012 r. zezwalający na trzykrotne powiększenie etatu pozyskiwania 

drewna w lasach Nadleśnictwa Białowieża, to jest z 63 471 m3 do 188 000 m3 w latach 

2012 – 2021, jak również na stosowanie działań aktywnej gospodarki leśnej na 

obszarach dotychczas wyłączonych z zakresu interwencji, takich jak cięcia sanitarne, 

zalesienia i odnowienia.1   

W Puszczy Białowieskiej prowadzona jest masowa wycinka drzew pod rzekomym 

pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego  

                                                           
1
 Postanowienie Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-

441/17 R 



i pożarowego. Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe prowadzą swoje działania, 

pomimo jednoznacznych wskazań naukowców - przyrodników, że tego rodzaju 

postępowanie bezpowrotnie zniszczy naturalne walory tego obszaru, nie służy 

zapewnieniu bezpieczeństwa i nie powstrzyma gradacji kornika.  

Dodatkowo na mocy decyzji nr 51 Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych  

w Puszczy masowo wycina się cenne drzewostany we wszystkich klasach wieku,  

w strefach, w których Polska zobowiązała się przed UNESCO nie prowadzić żadnych cięć 

i chronić naturalne procesy przyrodnicze. Wycinane są drzewa liściaste, na których 

kornik nie żeruje oraz drzewostany ponad stuletnie. Do prac wykorzystywany jest ciężki 

sprzęt do masowej wycinki. W wyniku tej działalności Puszczy Białowieskiej grozi 

nieodwracalna degradacja jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych nie tylko 

dla Polski i Europy, ale również świata. 

W dniu 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 R Wiceprezes Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił m.in., że: 

Rzeczpospolita Polska zaprzestanie, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

publicznemu, niezwłocznie i do czasu ogłoszenia postanowienia, które zakończy 

niniejsze postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych:  

 aktywnych działań gospodarki leśnej na siedliskach 91D0 – bory i lasy 

bagienne i 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz  

w drzewostanach ponadstuletnich na siedlisku grądu subkontynentalnego 

9170, a także na siedliskach dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła 

trójpalczastego, sóweczki, włochatki, trzmielojada, muchołówki małej, 

muchołówki białoszyjej i gołębia siniaka oraz na siedliskach chrząszczy 

saproksylicznych: zgniotka cynobrowego, ponurka Szneidera (Boros 

schneideri), konarka tajgowego, rozmiazga kolweńskiego (Pytho 

kolwensis), zagłębka bruzdkowanego (Rhysodes sulcatus) oraz bogatka 

wspaniałego (Buprestis splendens), i  

 usuwania ponadstuletnich, martwych świerków, a także wycinki drzew  

w ramach zwiększonego etatu pozyskiwania drewna na obszarze 

PLC200004 Puszcza Białowieska (Polska), 



 

które to środki wynikają z decyzji Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

25 marca 2016 r. oraz § 1 pkt 2 i 3 decyzji nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. 

 

 

 

Analiza jurydyczna: 

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 231 §1 k.k.: „Funkcjonariusz publiczny, który, 

przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”  

Aby można było zastosować treść powyższego przepisu musza być spełnione 

następujące przesłanki: 

1) podmiotem, który dopuszcza się popełnienia przestępstwa musi być funkcjonariusz 

publiczny lub inna osoba uprawniona. Nie ulega wątpliwości, że w  przedmiotowej 

sprawie, Pan Jan Szyszko będąc posłem na Sejm oraz Ministrem Środowiska jest 

funkcjonariuszem publicznym [jak to stanowi art. 115 § 13 k.k.: Funkcjonariuszem 

publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, (…),  

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 

samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna 

osoba w zakresie, w którym uprawiona jest do wydawania decyzji 

administracyjnych (…).”].  

2) kolejnym znamieniem wskazanego przestępstwa jest przekraczanie uprawnień lub 

niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Pan Jan Szyszko, 

będąc Posłem na Sejm – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1510)  – jest m. in. 

zobowiązany rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec 

suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także będąc Ministrem Środowiska  - zgodnie z art. 28 ust. 3 



ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

888) sprawuje nadzór m.in. nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 

Państwowe” oraz zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 91 i art. 111 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) sprawuje nadzór nad  działalnością 

parków narodowych oraz jest organem właściwym w zakresie ochrony przyrody.  

Ponadto Minister Środowiska pan Jan Szyszko jest szczególnie zobowiązany jako 

członek Rady Ministrów do przestrzegania przepisów wspólnotowych. Jednym z takich 

aktów jest Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Szczególnie istotnymi przepisami w 

przedmiotowej Dyrektywie są art. 6 ust. 2, który stanowi, że „Państwa Członkowskie 

podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony 

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu 

uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to 

niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy” oraz art. 6 

ust. 3, zgodnie z którym „Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio 

związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny 

sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 

przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z 

punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz 

bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan 

lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany 

teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.”.  

Minister Środowiska pan Jan Szyszko zatwierdzając w dniu 25 marca 2016 r. 

aneks do planu urządzenia lasu z 2012 r. zezwolił na trzykrotne powiększenie etatu 

pozyskiwania drewna w lasach Nadleśnictwa Białowieża, czym nie dopełnił swoich 

obowiązków w zakresie wskazanym m.in. w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134), ustawy z dnia 4 września 1997 r. o 

działach administracji rządowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 888) oraz Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory a także przekroczył swoje uprawnienia doprowadzając wskazanym wyżej 



działaniem do zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach 

czym mógł dopuścić się popełnienia przestępstw z art. 181 k.k. Naruszenie prawa przez 

ministra Jana Szyszko polega więc m.in. na tym, że podpisał on aneks, który zwiększał 

pozyskanie drewna, niedopełniając swoich obowiązków, nałożonych m.in. przez 

wspomniane w niniejszym zawiadomieniu przepisy, w postaci dokonania oceny tego, jaki 

wpływ ta decyzja będzie miała na chronione w Puszczy Białowieskiej gatunki i siedliska.  

„Znamię czynnościowe ujęte w art. 181 § 1 k.k. polega na powodowaniu 

zniszczenia. Zostało ono zatem wyrażone przez czasownik "powoduje" wymagający 

dopełnienia w postaci wskazania konkretnego skutku, a zatem w formie swoistej dla 

przestępstw materialnych. Wymaganym przez ustawodawcę skutkiem zachowania 

sprawcy jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

Wykładnia pojęcia zniszczenia jest co do zasady tożsama z tą w przypadku przestępstw 

przeciwko mieniu. Zniszczenie od innych form ataku na integralność obiektów, m.in. 

uszkodzenia, odróżnia najwyższy stopień intensywności zamachu. Przez zniszczenie 

należy zatem rozumieć taki rodzaj uszkodzenia, przy którym przywrócenie stanu 

poprzedniego nie jest w ogóle możliwe [wyrok SN z dnia 24 czerwca 1993 r., III KRN 

98/93, OSNKW 1993, nr 9-10, poz. 64]. "Ze zniszczeniem będziemy mieli zatem do 

czynienia w każdym przypadku nieodwracalnego przerwania procesów biologicznych. 

Zniszczeniem roślin będzie np. doprowadzenie do ich nieodwracalnego usychania, czyli 

przerwania procesów życiowych, a zniszczeniem zwierząt będzie pozbawienie ich życia" 

[W. Radecki (w:) Kodeks karny..., red. M. Filar, s. 899].”2 

Powodowanie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym może mieć postać 

zarówno działania, jak i zaniechania. W tym ostatnim jednak przypadku odpowiedzialność 

karna zależy od spełnienia przesłanek określonych w art. 2 k.k., zgodnie z którym 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie 

podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. 

Wobec powyższego należy uznać, że Minister Środowiska pan Jan Szyszko niedopełniając 

swoich obowiązków z zakresu wskazanych w niniejszym zawiadomieniu ustaw, oraz 

zatwierdzając w dniu 25 marca 2016 r. aneks do planu urządzenia lasu z 2012 r. 

                                                           
2
 D.Gruszecka, J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX, 2014 



zaniechał zapobiegnięcia skutkowi w postaci masowej wycinki drzew i degradacji w 

Puszczy Białowieskiej. 

 

3) ostatnią z analizowanych kwestii jest rozstrzygniecie czy Minister Środowiska Jan Szyszko 

działał na szkodę interesu publicznego. W wyniku działalności Ministra Środowiska 

jednemu z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce jakim jest Puszcza 

Białowieska grozi nieodwracalna degradacja. To działanie, które ze wszech miar godzi w 

szeroko pojęty interes publiczny, poczynając od zachowania dóbr przyrodniczych, 

walorów edukacyjnych oraz turystycznych po chociażby finansowe. Należy zaznaczyć, że 

za niezastosowanie się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 

pozostałych decyzji i wytycznych organów Unii Europejskiej Polsce grożą wielomilionowe 

sankcje finansowe. Wobec powyższego należy uznać, że Minister Środowiska pan Jan 

Szyszko dokonując opisanych w niniejszym piśmie czynności działa na szkodę interesu 

publicznego. 

 

 

Wniosek: 

 

 Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny oraz analizę prawną, 

należy stwierdzić, że ww. osoba dopuściła się popełnienia ww. czynu.  

 

 

 

 

 


