
 

 

INTERPELACJA 

Do Henryka Kowalczyka  - Ministra Środowiska 
 

w sprawie odwołanego ze stanowiska Dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Z dniem 1 lutego 2019 roku z funkcji Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego decyzją 
Pana Ministra odwołany został Pan Jarosław Borejszo. Informacja o tym fakcie zaskoczyła, 
zdziwiła i przede wszystkim wysoce poruszyła pracowników oraz członków Radny Naukowej 
Wigierskiego Parku Narodowego, ale co istotne także wiele osób z różnych środowisk  
w żaden sposób zawodowo nie powiązanych z funkcjonowaniem Wigierskiego Parku 
Narodowego.  

Warto przypomnieć, że Pan Jarosław Borejszo na stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego powołany został w drodze konkursu w lipcu 2017 roku. Wcześniej przez wiele 
lat był zastępcą Dyrektora wspomnianego Parku. Należy podkreślić, że cieszył się  
przy tym powszechnym uznaniem i szacunkiem. Rada Naukowa Wigierskiego Parku 
Narodowego, jego pracownicy, ale także osoby z zewnątrz na każdym kroku podkreślają 
pełen profesjonalizm Dyrektora Jarosława Borejszo w zarządzaniu Wigierskim Parkiem 
Narodowym oraz jego zaangażowanie w realizacji powierzonych mu zadań i obowiązków  
na zajmowanym stanowisku.  

Za czasów rządów Pana Jarosława Borejszo na stanowisku Dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego wyraźnemu rozwinięciu uległa infrastruktura i forma udostępniania Parku. 
Wysiłki i starania Pana Jarosława Borejszo powodowały, że pod jego kierownictwem 
Wigierski Park Narodowy był w stanie skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne  
w wymiarze krajowym i zagranicznym. To z kolei umożliwiało skuteczną realizację ochrony 
Przyrowy w Wigierskim Parku Narodowym.   

Ponadto wiele osób zwraca także uwagę na umiejętności interpersonalne Pana Dyrektora 
Jarosława Borejszo w kontekście kontaktów z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym 
również samorządowcami. Podkreśla się przy tym jego umiejętność prowadzenia 
efektywnego dialogu i współpracy ponad podziałami.   

Współpracownicy Pana Jarosława Borejszo podkreślają, że w swojej pracy zawodowej 
zawsze podejmował właściwe działania mające na celu zachowanie różnorodności 
biologicznej i krajobrazu kulturowego Parku, obejmujące przywrócenie właściwego stanu 



zasobów naturalnych i składników przyrody oraz odtwarzanie siedlisk.  Jarosław Borejszo 
przez swoich współpracowników zawsze był wysoko ceniony.  

 

 

 

 

 

 

 
 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pana Ministra: 

1. Dlaczego nie uzasadnił Pan Minister swojej decyzji dotyczącej odwołania Pana 
Jarosława Borejszo ze stanowiska Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego?  
Jak odnosi się Pan w tym kontekście do zarzutów padających ze strony wielu 
środowisk, iż taka postawa stanowi niejako ze strony Pana Ministra wyraz braku 
szacunku dla osoby Pana Dyrektora Jarosława Borejszo? 

2. Czym motywowane było podjęcie decyzji o odwołaniu Pana Jarosława Borejszo  
ze stanowiska Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego? 

3. Jakie są obecnie szanse na przywrócenie Pana Jarosława Borejszo na stanowisko 
Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego? 


