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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat realizacji Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej. 

2. Zmiany w liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony 

gatunków zagrożonych.  

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zdzisław Pupa.  

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, 

Czesław Ryszka, Jerzy Wcisła,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski, 

generalny dyrektor ochrony środowiska Krzysztof Lissowski ze współpracownikami, 

Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

zastępca dyrektora Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Małgorzata 

Marciniewicz-Mykieta ze współpracownikami, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

kierownik Wydziału Ochrony Przyrody Leszek Jóskowiak, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Katarzyna Papińska, 

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk: 

pracownik naukowy Instytutu Zoologii PAN dr hab. Przemysław Chylarecki, 

Liga Ochrony Przyrody: 

prezes Zarządu Głównego Ryszard Kapuściński, 

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

prezes zarządu Krzysztof Zaręba, 

prelegent Adam Gatniejewski. 

 

 

 



 

 

Ad 1 i 2. 
 

 Informację na temat realizacji Dyrektywy ptasiej i Dyrektywy siedliskowej przedstawił 

generalny dyrektor ochrony środowiska Krzysztof Lissowski. 

W obliczu zagrożeń cywilizacyjnych pierwszym wspólnotowym aktem dotyczącym ochrony 

przyrody była dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2.04.1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa, zwana Dyrektywą ptasią. Jej zasadnicze cele to ochrona i zachowanie wszystkich 

gatunków ptaków występujących w stanie dzikim (ok. 450 gatunków) oraz prawne 

uregulowanie handlu i pozyskiwania ptaków łownych. Następnie, jako akt ściśle powiązany, 

w 1992 r. przyjęta została dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, tzw. Dyrektywa siedliskowa. Zobowiązała 

ona kraje członkowskie do ochrony ponad 1200 gatunków roślin i zwierząt oraz ponad 200 

rodzajów siedlisk przyrodniczych zagrożonych, rzadkich bądź endemicznych. Te dwie 

dyrektywy stanowiły bazę stworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

Krzysztof Lissowski podkreślił, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w tym 

zakresie. Omówił sposób realizacji dyrektyw, zakres obszarowy objęty ochroną 

i funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce, a także potrzebę korekt, sprostowań zmian 

klasyfikacji i konieczność powiększania obszarów chronionych w odniesieniu do różnych 

regionów.  

Została również zaprezentowana informacja na temat projektów realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” 2014–2020 oraz Programu LIFE. 

Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk przedstawił 

informację na temat tendencji w zmianie liczebności ptaków w Polsce (niektóre gatunki 

praktycznie wyginęły, ale liczebność wielu rośnie).  

Pan Adam Gatniejewski omówił problem ochrony jerzyków w miastach i możliwości 

wzmocnienia ich populacji poprzez działania edukacyjne i legislacyjne. 

Nad informacjami przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski oraz 

przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody Ryszard Kapuściński. 
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