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Szanowny Panie Marszałku, 

Odpowiadając na interpelację posłanki Ewy Lieder, sygn. K8INT4983, w sprawie zwalczania 
barszczu Sosnowskiego, pragnę przekazać co następuje. 

Ad. 1 Dlaczego zrezygnowano z dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w walce z tym 
problemem?

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję w sprawie 
unieważnienia naboru wniosków przeprowadzonego w 2015 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia 
rozwiązań systemowych dotyczących realizacji programu priorytetowego – jego aktualizacji. 
Ponadto w ramach bieżącej współpracy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wypracowywane są obecnie zasady współfinansowania przez WFOŚiGW działań 
dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Ad. 2 Czy resort środowiska planuje działania mające na celu udzielenie wsparcia finansowego 
jednostkom samorządu terytorialnego w walce z tym problemem?

Z informacji uzyskanych od NFOŚiGW wynika, że nie przewiduje się udzielania wsparcia 
finansowego dla samorządów przeznaczonego na likwidację barszczu Sosnowskiego. Natomiast 
działania te mogą być finansowane ze środków WFOŚiGW, regionalnych programów operacyjnych 
(RPO) czy w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i inne źródła. 
Przykładowo, w województwie małopolskim realizowany jest projekt zwalczania barszczu 
Sosnowskiego, współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (http://www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl/), gdzie Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie, w okresie od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 r.  realizuje projekt 
„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”. Partnerami w realizacji projektu są: Małopolska Izba 
Rolnicza oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Zakład Doświadczalny – Grodkowice). 
Ponadto barszcz Sosnowskiego będzie usuwany w ramach projektu strategicznego pn. „Opracowanie 
zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych 

http://www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl/


działań i edukacją społeczną”, dla którego beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska. W wybranych lokalizacjach przetestowane zostaną różne metody usuwania tego gatunku.

Ad. 3 Czy sporządzony został – przez resort środowiska bądź inne jednostki administracji państwowej 
– plan działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do rozprzestrzeniania się barszczu 
Sosnowskiego?

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powstało opracowanie „Wytyczne dotyczące 
zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 
mantegazzianum) na terenie Polski"¸ w którym zawarte są wszelkie informacje na temat możliwych 
działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej rośliny w kraju. Jest ono dostępne na 
stronie http://www.gdos.gov.pl/igo, w zakładce poświęconej inwazyjnym gatunkom obcym. 

Obecnie nie istnieją przepisy prawne, które obligowały by właścicieli nieruchomości lub samorządy 
do usuwania inwazyjnych gatunków obcych czy stosowania powyższych wytycznych. Niemniej 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, dalej „usg”), do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia i zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli. W związku z tym resort środowiska jest zdania, iż działania związane
z eliminacją barszczy kaukaskich mogą i powinny być obecnie podejmowane przez władze gminne. 

Aby rozpowszechnić wiedzę w zakresie konieczności zwalczania barszczu Sosnowskiego, w 2015 r. 
do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego został wysłany komunikat informujący o ww. 
opracowaniu, obowiązkach gmin w zakresie usuwania tej niebezpiecznej rośliny oraz możliwościach 
pozyskiwania funduszy na te działania. Ponadto mając na uwadze fakt, że objawy poparzenia 
barszczem Sosnowskiego pojawiają się do 48 godzin po ekspozycji na promieniowanie słoneczne 
skóry, która miała kontakt z sokiem barszczy, osoby poparzone często nie są w stanie ocenić czy 
poparzyły się właśnie tą rośliną. W związku z tym Główny Konserwator Przyrody wystąpił do 
Ministra Zdrowia o przeprowadzenie kampanii informacyjnej w ośrodkach zdrowia i przychodniach 
rodzinnych w celu podniesienia świadomości wśród lekarzy i pacjentów. W wyniku tego przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego została opracowana i udostępniona broszura informacyjna
nt. barszczy kaukaskich (http://brok.pl/files/barszcz.pdf).

Uprzejmie informuję, że w najbliższych latach, w ramach projektu pn. „Opracowanie zasad kontroli
i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją 
społeczną”, zostaną wypracowane działania o charakterze strategicznym w zakresie zwalczania 
inwazyjnych gatunków obcych także w odniesieniu do barszczu Sosnowskiego. Jednocześnie obecnie 
trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem do prawodawstwa polskiego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań 
zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych 
gatunków obcych. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator 
Przyrody
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