Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stanowczo dementuje wpisy inicjowane przez panią Annę Tarnas
zamieszczone w mediach społecznościowych 19 stycznia br., a dotyczące rzekomej destrukcyjnej wycinki drzew
na kampusie SGH.
Inwentaryzacja drzewostanu kampusu SGH przeprowadzona w 2018 r. przedstawia 486 drzew wraz
z krzewami. Wyspecjalizowana firma dokonująca inwentaryzacji oceniła, że 62 drzewa i krzewy kwalifikują się do
usunięcia z powodu braku wykazywania żywotności i stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób
i mienia przebywających w ich sąsiedztwie. Uczelnia, dbając o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, jak
również osób przebywających na terenie kampusu, zwróciła się z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o dokonanie oględzin i wydanie wytycznych w zakresie drzewostanu wykazującego brak
żywotności. Otrzymaliśmy zgodę na usunięcie 20 drzew. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków usunięcie drzew martwych bądź zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia wiązało się
nasadzeniem zastępczym w liczbie 9 drzew. Uczelnia wyszła ponad to zobowiązanie, dokonując nasadzenia 20
drzew. Ponadto Uczelnia przeprowadziła zabiegi pielęgnacyjne na pozostałych 466 drzewach i krzewach, które
znajdują się na terenie kampusu, oraz dosadziła kilkaset nowych krzewów.
Należy podkreślić, że SGH jest uczelnią działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy
ośrodek akademicki w Polsce przystąpiła w 2018 roku do Sustainable Development Goals Accord – porozumienia
międzynarodowego środowiska akademickiego oraz naukowego powołanego na rzecz realizacji celów
zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. Dbamy i zawsze będziemy dbać o przyrodę i zieleń na naszym
kampusie. W celach inwestycyjnych z zasady nie naruszamy drzewostanu i jeżeli w przyszłości zajdzie taka
potrzeba w odniesieniu do pojedynczych drzew, zawsze będą dokonywane nasadzania zastępcze w liczbie
zwiększającej całościowy drzewostan Uczelni. Usuwane będą natomiast drzewa, których stan tego wymaga.
Obecnie w dwóch niezależnych ocenach dokonanych przez podmioty zewnętrzne stwierdzono, że 5 drzew
z powodu „ubytków wgłębnych” oraz „wypróchnienia wewnętrznej struktury pnia” musi zostać usuniętych,
ponieważ zagrażają bezpieczeństwu.
Dzięki podjętym przez SGH inicjatywom na terenie kampusu przeprowadzono nie tylko zabiegi pielęgnacyjne
drzewostanu, ale również założono łąkę kwietną, postawiono ule z rodzinami pszczół na dachu Biblioteki,
zamontowano kompostownik oraz 26 budek lęgowych dla ptaków. Dodatkowo corocznie organizujemy budżet
partycypacyjny dla społeczności Uczelni, w ramach którego studenci i doktoranci SGH zgłaszają i wybierają do
realizacji najlepsze projekty w obszarze innowacji ekologicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o zaniechanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji sugerujących,
iż Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dowolnie i bez uzasadnienia wycina drzewa znajdujące się na terenie
Uczelni, naruszając przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przed wprowadzeniem zmian w MPZP,
poprzez usunięcie tych wpisów. Należy wskazać, że wszelkie prace przy drzewostanie znajdującym się na terenie
zarządzanym przez Uczelnię, są prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, po ustaleniu
rzeczywistego stanu drzewostanu, a wycinki są dokonywane jedynie w koniecznym i niezbędnym zakresie. W tym
stanie zamieszczanie na publicznych forach internetowych informacji sugerujących, że Uczelnia dokonuje
nieuzasadnionych i nadmiernych wycinek drzew na potrzeby dopiero planowanych inwestycji, jest równoznaczne
z zamieszczaniem nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji, które są działaniami bezprawnymi.
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