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O każdej porze dnia i nocy specagenci do "wykrywania szkód ekologicznych" pod byle pretekstem będą 
mogli wejść do domów, biur i zakładów czy zatrzymać każdy samochód.  
Czytasz ten artykuł, bo jesteś prenumeratorem Wyborczej. Dziękujemy!  

„Wyborcza” dotarła do projektu ustawy o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska (PAOŚ). Czytamy w 
nim, że funkcjonariusze ministra Jana Szyszki będą musieli prosić o zgodę na wstęp jedynie wojskowych. Do 
fabryk, biur, urzędów czy na prywatne posesje wejdą swobodnie na podstawie upoważnienia do kontroli 
wydanego przez Ministerstwo Środowiska. 

Na miejscu będą mogli przesłuchiwać oraz zażądać wszelkich dokumentów i danych związanych z 
prowadzoną kontrolą (co znaczy „wszelkich” – projekt nie precyzuje), wstrzymać działalność firmy albo 
pracę maszyn. W razie konieczności (niesprecyzowanej) o „wykonanie kontroli” może zostać poproszona 
osoba, która formalnie nie będzie pracownikiem PAOŚ – czyli praktycznie każdy. Umundurowana grupa 
operacyjna dostanie też prawo do zatrzymania pojazdów czy legitymowania podejrzanych. 

Broń? W porozumieniu z Mariuszem Błaszczakiem 



Na tym nie koniec. Funkcjonariusze oprócz tego, że będą nakładać mandaty, mają kontrolować, jak gminy 
gospodarują odpadami i utrzymują czystość, a także uczestniczyć przy wydawaniu tzw. pozwoleń 
zintegrowanych dla przedsiębiorstw produkcyjnych. To oznacza, że od nich będzie zależała cała branża 
chemiczna, większość spożywczej (od hodowli zwierząt po przetwórstwo), metalowej (włącznie z drobną 
działalnością w rodzaju obróbki aluminium), drzewnej i meblowej. Agencja ma też opracowywać projekty 
stanowisk rządu na użytek międzynarodowy oraz prowadzić własne laboratoria. 

Policja, celnicy, straż graniczna, inspekcja sanitarna i samorządy będą musieli udostępniać PAOŚ wszystkie 
dokumenty. Czy agenci dostaną broń? W projekcie pada stwierdzenie, że w porozumieniu z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji – a więc z Mariuszem Błaszczakiem – minister środowiska określa 
„normy wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, zasady jego przyznawania i 
użytkowania”. Działalność agencji ma być finansowana z budżetu państwa i funduszy unijnych. 

Szukanie haków na ekologów? 

Stanisław Gawłowski (PO), przewodniczący sejmowej komisji ochrony środowiska, przypomina, że PAOŚ to 
jeden z ulubionych projektów PiS – już w 2007 r. chciał jej rząd Jarosława Kaczyńskiego. – Obecny projekt 
odbiera kolejne kompetencje regionom. Ale gorsze jest to, że Szyszko chce pójść w ślady Macierewicza czy 
Kamińskiego i mieć własnych agentów do inwigilowania obywateli albo szukania haków na ekologów – 
uważa poseł. – Wystarczy donos, że ktoś w mieszkaniu ma rzadki gatunek papugi, żeby Agencja mogła 
wejść z kontrolą. Może przesadzam, ale co było ze strażą leśną? Miała łapać kłusowników i złodziei drewna, 
a wykręca ręce i zakuwa w kajdanki ekologów w Białowieży. 

Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot: – Obrońcy przyrody sprawiają kłopoty. Piszemy 
skargi do Komisji Europejskiej. Dokumentujemy niszczenie Puszczy Białowieskiej. Późnym latem 
zamaskowani policjanci szukali narkotyków w Obozie dla Puszczy, kilka dni temu funkcjonariusze weszli do 
mieszkań ekologów, którzy protestowali w warszawskich Lasach Państwowych – wylicza. – Dlaczego resort 
środowiska chce mieć kompetencje służb specjalnych? Może to tylko jeden z wielu przykładów 
ministerialnych ambicji. A może chodzi o to, żeby jeszcze łatwiej było nękać niewygodnych? 

CZYTAJ TAKŻE: Policyjny nalot na mieszkania ekologów zatrzymanych w siedzibie Lasów Państwowych 

– Każda władza może być nadużywana. A nawet jeśli PAOŚ nie będzie wykonywała zamówień politycznych, 
to wprowadzi kompetencyjne zamieszanie – mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace’u. – Będzie 
kolejnym tworem biurokratyzującym codzienne funkcjonowanie Polaków. 

Ministerstwo milczy na temat nowej służby 

Kiedy do firm i mieszkań zastukają pierwsze kontrole – nie wiadomo. W marcu projekt zaopiniowany przez 
Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska (jak – nie wiemy) wrócił do ministerstwa. Nieoficjalnie 
wiadomo, że zajmuje się nim wąskie grono współpracowników wiceministra Sławomira Mazurka, 
zaufanego Szyszki jeszcze z czasów pierwszych rządów PiS. W środę zapytaliśmy resort środowiska o zasady 
naboru do nowej służby, o jej liczebność i szacowane koszty działania oraz wysokość kar, które będzie 
mogła nakładać. Do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi. 

 

http://wyborcza.pl/7,75398,22628859,policyjny-nalot-na-mieszkania-ekologow-zatrzymanych-w-siedzibie.html

