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W związku z sygnałami otrzymy''van1mi od środowisk naukowych w sprawle
zagrożeń dla Puszczy Białowieskiej jako dobra ludzkości _ transgranicznego miejsca
wpisanego na Listę światowego dziedzictwa LTNESCO i zarazem jedynego dobra przyrody w
Polsce wpisanego na tę Listę, pozwalam sobie zwróció się do Pana Ministra z uptzejmą
prośbą o możliwośó przedstawienia okoliczności, 1akie wiąŻą się z międzynarodowym
statusem tego miejsca.

Istnieją uzasadnione obawy, ie projekt Aneksu do Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa
Białowieża na |ata 201f-2O2I moŻe stać w sprzeczności z zobowiązaniami podjętymi przez
stronę polską wobec społeczności międzynarodowej w związkl z rozszerzeniem wpisu na
Listę światowego dziedzictwa UNESCo na cały obszar Białowieskiego Parku Narodowego w
2014 roku. otrzymujemy informacje, że aspekty międzynarodowe nie zostały w projekcie
uwzględnione' Jest to t}m mniej zrozumiałe, iż wniosek o rozszerzenie granic wpisu P,łszczy
Białowieskiej Został wystosowany do Międzyrządowego Komitetu ds. Swiatowego
Dziedzictvta UNESCO niędawno za wiedzą i zgodą wszystkich interesariuszy. Jego
przedstawienie było możliwe dzięki ich bliskiej i dobĘ współpracy.

W s1tuacji gdyby doszło do realizacji założeń projektu Aneksu w obszarach objętych
granicą wpisu na Listę światowego dziedzictwa LTNESCO, mogłoby to w1tvołaó niepokój
międzynarodowej opinii publicznej, a na forum LINESCO uruchomió zastosowanie procedur
wyjaśniających, których' biorąc pod uwagę wizerunek naszego kraju' naleŻałoby ze wszech
miar uniknąć. Istnieje zalecenie pod adresem Pństw - Stron Konwencji w sprawie ochrony
światowego dziedzictuta kulturalnego i naturalnego, by wszelkie znaczące ingerencje
planowane rta obszuze wpisanym na Listę światowego dziedzictwa i w jego strefie buforowej
były zg}aszane do UNESCo z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zostaną podjęte wiązqce
decyzje, ale zastosowanie tego zapisu ,,Wytycznych operacyjnych" dla Konwencji
kaŻdorazowo wymaga rozw azenia.

Polska kandyduje w t}ryn loku do roli gospodarza sesji Międzyrządowego Komitetu ds'
Światowego Dziedzictwa, która miałaby odbyć się w Krakowie w 2017 roku. Kandydatura
została oficjalnie zgłoszona w listopadzie 2015 r. pismem Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego otaz Ministra Spraw
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Zagraricmych, Witolda Waszczykowskiego. Spo&anie się z zarnńarni o nierespektowanie
podjętych .niedawno zobowięań podwa:żałoby wiarygodność naszego kraju na forum
Komitetu Swiatowego Dziedzictwa i tym samym byłoby szkodliwe dla naszej kandydatury'

Będę zobowiązany za możliwośó przedstawienia osobiście Panu Ministrowi
okoliczności i uwarunkowań ztil4zarrych ze wspóĘracą międzynarodową w ramach
UNESCO.
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