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przez senatora Stanisława Koguta 

na 30. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Barszcz Sosnowskiego to roślina szeroko rozpowszechniona na terenie województwa małopolskiego. Jej 

szkodliwe działanie wynika z właściwości parzących i alergizujących, zagrażających zdrowiu ludzi i zwie-
rząt. Roślina ta występuje przede wszystkim na terenie Łącka, Krynicy, Podegrodzia, Rytra, Chełmca, Ka-
mionki Wielkiej i Łososiny Dolnej. Pojawia się też w Łabowej i Starym Sączu. Większe skupiska barszczu 
Sosnowskiego zlokalizowane są w trzydziestu ośmiu gminach położonych na terenie szesnastu powiatów 
województwa małopolskiego, głównie na nieużytkach oraz w pobliżu cieków wodnych. Jak podają lokalne 
media, ze względu na szkodliwe działanie barszczu Sosnowskiego wojewoda małopolski wystąpił do mini-
stra środowiska oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z inicjatywą dotyczącą dokonania nowelizacji obo-
wiązujących przepisów. Równocześnie na wniosek wojewody Uniwersytet Rolniczy w Krakowie powołał 
zespół mający na celu opracowanie metodyki zwalczania barszczu Sosnowskiego. 

Inicjatywa wojewody małopolskiego ma spowodować zmianę i doprecyzowanie obowiązujących rozwią-
zań prawnych tak, by przeciwdziałać rozpowszechnianiu się rośliny oraz wyeliminować ją w pełni ze środo-
wiska – między innymi poprzez wprowadzenie ustawowego obowiązku zwalczania rośliny przez odpowied-
nie organy lub na koszt właściciela terenu, na którym występuje zagrożenie. Elementem tych działań ma być 
dwuletni Program Operacyjny „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowany przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. 

Od kilku lat powiat nowosądecki realizuje program zwalczania oraz ograniczania rozprzestrzeniania się 
barszczu Sosnowskiego za pomocą środka Roundup 360 SL, jednak efekty są dalekie od oczekiwań. Szcze-
gólnie narażona na występowanie barszczu jest dolina Dunajca i Popradu, bo nasiona tej rośliny przenoszone 
są też z nurtem rzek i potoków. 

W związku z tą sprawą chcę zadać następujące pytania.  
W jaki sposób w innych regionach Polski samorządowcy i rolnicy radzą sobie ze zwalczaniem barszczu 

Sosnowskiego?  
Czy Ministerstwo Środowiska wspierało jakiekolwiek dotychczasowe starania zmierzające do wyelimi-

nowania ze środowiska tej niebezpiecznej dla ludzi i zwierząt rośliny? 
Czy mieszkańcy Sądecczyzny mogą liczyć na to, że przywołana inicjatywa wojewody małopolskiego spo-

tka się w Ministerstwie Środowiska z przychylnością i resort wesprze działania wojewody w zakresie rozwią-
zywania omawianego problemu? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


