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Stanowisko1 dotyczące realizacji postanowień Komitetu Światowego 

Dziedzictwa UNESCO i zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa 

„Puszcza Białowieska” 

 

Stanowisko przygotowane zostało w związku z brakiem realizacji zobowiązań Polski, jako 

Państwa Strony, związanych z ochroną i zarządzaniem Obiektem Światowego Dziedzictwa 

“Puszcza Białowieska”. Po pół roku od decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 

(dalej jako: Komitet) nr 40COM7B.922, podjętej w lipcu 2016 roku, oraz po ostatnio 

przeprowadzonych konsultacjach „projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania 

Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska”3 (dalej 

jako: projekt założeń Planu Zarządzania) wyraźnie widać zaniechania w realizacji decyzji 

Komitetu oraz duże błędy w zarządzaniu Obiektem. 

Największym i najgroźniejszym dla ochrony Puszczy Białowieskiej zagrożeniem jest 

prowadzenie wycinki drzew w strefach UNESCO wyłączonych z gospodarki leśnej. Zgodnie z 

decyzją Komitetu, pozyskanie drewna w celach komercyjnych jest zabronione i może być 

przyczyną wpisania Obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Mimo tak 

wyraźnego sygnału ze strony Komitetu, dalej prowadzone są cięcia w Puszczy Białowieskiej, 

w tym w strefach UNESCO wyłączonych z gospodarki leśnej (gospodarka leśna, w tym 

wycinka drzew oraz sztuczne nasadzenia, jest dozwolona tylko w jednej z czterech stref, tzw. 

„active protection”). Co więcej, pozyskanie drewna w strefach, gdzie jest to zakazane, zostało 

zintensyfikowane4. 

Cięcia wciąż motywowane są gradacją kornika drukarza, mimo jasnego stwierdzenia w raporcie 

z misji IUCN5, o tym że „w rozumieniu Konwencji Światowego Dziedzictwa, ataki kornika 

drukarza należy traktować jako proces biologiczny”. Prowadzone jest również pozyskanie 

drewna przy szlakach komunikacyjnych wykraczające poza potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa. Co więcej, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami oraz wymaganiami 

ochrony Obiektu, drzewa stanowiące zagrożenie dla zdrowia i mienia ludzi powinny być ścięte 

i pozostawione na miejscu. Tymczasem są one usuwane, do czego używa się ciężkiego sprzętu 

niszczącego runo lasu oraz młode drzewa. Brak wypełnienia decyzji UNESCO w zakresie 

niepozyskiwania drewna w celach komercyjnych (innych niż bezpieczeństwo lub zapewnienie 

drewna dla lokalnej społeczności) grozi wpisaniem Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego 

Dziedzictwa w zagrożeniu. 

                                                           
1 Stanowisko organizacji pozarządowych: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace 
Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz WWF Polska 
2 Pisma z 23 września, 21 października i 21 listopada 2016 r. oraz 10 stycznia 2017 r. 
3 https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/komunikaty/Projekt_Zalozen_do_Zintegrowanego_ 
Planu_Zarzadzania_Transgranicznym_Obiektem_Swiatowego_Dziedzictwa_Puszcza_Bialowieska.pdf 
4 Zwiększenie limitu cięć na 2016 rok w trzech nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej zatwierdzone zostało przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w pismach z dnia 15 września 2016 r. 
5 Lethier, H.; Avramoski, O., 2016 - IUCN Advisory Mission to the World Heritage property “Białowieża Forest”, 
Białowieża, 4-8 June 2016, Mission report, June 21016, IUCN, Gland 
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Wysoce niepokojącym faktem jest ignorowanie decyzji Komitetu UNESCO w sprawie 

przeprowadzenia rzetelnej oceny oddziaływania aneksu do Planu Urządzania Lasu dla 

Nadleśnictwa Białowieża na wyjątkową uniwersalną  wartość (z ang. OUV) Obiektu. 

Kilkukrotnie pisemnie wnioskowaliśmy o wykonanie takiej analizy oraz wyrażaliśmy 

gotowość współpracy w tym zakresie. Nasze propozycje współpracy pozostały bez odpowiedzi. 

Co więcej, nie została wykonana odpowiednia ocena wpływu zwiększenia cięć na obszar 

Natura 2000, co spowodowało ostrą reakcję Komisji Europejskiej i formalne rozpoczęcie 

procedury postępowania w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej. 

W dalszym ciągu obserwujemy próby pomijania, przeinaczania i deprecjonowania wartości, 

które chronione są w ramach Obiektu Światowego Dziedzictwa, tak zwanej wyjątkowej 

uniwersalnej wartości. Widoczne jest to również w projekcie założeń do Planu Zarządzania, w 

którym występuje rażąca niezgodność założeń z oficjalną dokumentacją UNESCO, a w 

szczególności z orzeczeniem wyjątkowej uniwersalnej wartości Obiektu (SOUV - Statement of 

Outstanding Universal Value)6. 

Dalece niesatysfakcjonujący jest sposób realizacji zaleceń misji IUCN w obszarze włączania 

zainteresowanych stron w procesy decyzyjne7, czego świadectwem jest brak odpowiedzi na 

dotychczasowe propozycje organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Komitetu8, a także 

niezwykle krótki termin konsultacji społecznych projektu założeń Planu Zarządzania (4 dni 

robocze), pomimo wcześniejszych próśb o udostępnienie harmonogramu planowanych prac i 

spotkań dotyczących Zintegrowanego Planu Zarządzania kierowanych do Ministerstwa 

Środowiska.  

W ostatnio konsultowanym projekcie założeń Planu Zarządzania przewidziano bardzo długi 

proces przygotowania Planu Zarządzania, mający trwać kolejne 4-5 lat, czyli aż 10-12 razy 

więcej czasu niż przewidziano w Dokumencie Nominacyjnym z 2012 roku9. Tak długi czas 

przygotowania motywowany jest prowadzeniem konsultacji społecznych, co trudno zrozumieć, 

kiedy społeczeństwo miało tylko 4 dni robocze na wyrażenie swojej opinii w zakresie projektu 

założeń do Planu Zarządzania. Tak odległy termin nie jest uzasadniony, w szczególności kiedy 

bardzo dużo założeń i informacji jest już zapisanych w Dokumencie Nominacyjnym z 2012 

roku, włączając wytyczenie stref UNESCO wraz z określeniem dozwolonych w nich działań. 

Przygotowanie Planu Zarządzania powinno być traktowane priorytetowo również ze względu 

na to, że „brak, nieadekwatność lub niepełne wdrożenie planu lub systemu zarządzania” 

stanowi „potencjalne poważne zagrożenie” dla Obiektu, zgodnie z art. 180 „Wytycznych 

operacyjnych do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa”. Brak zatwierdzonego Planu 

Zarządzania może być kolejnym powodem do wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę 

Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. 

Apelujemy o niezwłoczną realizację zobowiązań związanych z ochroną i zarządzaniem 

przyrodniczym Obiektem Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska”, zgodnie z 

dokumentacją UNESCO i zaleceniami misji IUCN, w tym o realne włączenie społeczeństwa w 

proces zarządzania Obiektem. 

                                                           
6 http://whc.unesco.org/en/list/33 
7 Pkt. 1 rekomendacji zawartych w raporcie z misji IUCN, która miała miejsce w czerwcu 2016 r.  
Lethier, H.; Avramoski, O., 2016 - IUCN Advisory Mission to the World Heritage property “Białowieża Forest”, 
Białowieża, 4-8 June 2016, Mission report, June 21016, IUCN, Gland 
8 Pisma z 23 września, 21 października i 21 listopada 2016 r. oraz 10 stycznia 2017 r. 
9 Nomination Dossier to the UNESCO for the Inscription on the World Heritage List: 

http://whc.unesco.org/uploads/nominations/33ter.pdf 


