
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Jadwigę Rotnicką i Piotra Florka 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 maja 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Nasze oświadczenie dotyczy sprawy ochrony gatunkowej ptaków gniazdujących w miastach, szczególnie 

jerzyków. 

W Polsce od kilkunastu lat trwa ocieplanie, termomodernizacja budynków, co ogranicza zużycie energii 

i przyczynia się do ochrony środowiska. Jednakże przy wszystkich pozytywnych aspektach, jakie niesie ze 

sobą termomodernizacja, podczas jej dokonywania, wbrew prawu, niszczone są gniazda i zabijane pisklęta 

ptaków prawnie chronionych, takich jak niezwykle pożyteczne jerzyki. W obronie tych zwierząt występuje 

wiele osób wrażliwych na krzywdę zwierząt i niegodzących się na łamanie prawa. W niektórych przypadkach 

udaje się uratować zagrożone siedliska, jednak są to działania jednostkowe o charakterze lokalnym, natomiast 

w całym kraju skala zniszczeń siedlisk jerzyków jest ogromna i nieuchronnie prowadzi do zaburzenia 

równowagi ekologicznej. 

Senacka Komisja Środowiska od kilku lat jest świadoma istnienia tego problemu i aktywnie się nim 

zajmowała. W wyniku wielu dyskusji 5 marca 2013 r., czyli w poprzedniej kadencji, wypracowała dokument 

„Stanowisko Komisji Środowiska Senatu w sprawie ochrony siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących  

w budynkach”, w którym zwróciła się do organów państwowych o podjęcie działań na rzecz ochrony ptaków. 

Niestety, nadal dostajemy sygnały, że sytuacja jerzyków jest bardzo zła. Ich siedliska wciąż są niszczone, 

a pisklęta zabijane. Jak wskazują osoby, które społecznie walczą o ochronę tych ptaków, problem polega na 

tym, że inwestorzy i wykonawcy termomodernizacji zwracają uwagę jedynie na przepisy zawarte w ustawie  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lekceważąc przy tym inne przepisy gwarantujące jerzykom 

ochronę. Zdaniem obrońców jerzyków jedynym sposobem na zmuszenie inwestorów i wykonawców do 

zaprzestania eksterminacji tych ptaków jest pilne wpisanie do ustawy o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów zapisu, który bezpośrednio i jednoznacznie stanowiłby, że przy wykonywaniu termomodernizacji 

należy dbać o ochronę siedlisk ptaków chronionych. 

Problem, który polega na zawężaniu obowiązującego prawa przy wykonywaniu prac 

termomodernizacyjnych jedynie do przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, prowadzi 

do zagłady tych ptaków. Brak szerszego spojrzenia na kwestię ochrony przyrody przy termomodernizacji 

niestety jest także domeną instytucji podległych Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Doskonale widać 

to m.in. w przypadku Instytutu Techniki Budowlanej. W prowadzonej korespondencji w związku ze 

skierowanym do instytutu pytaniem, dlaczego w swych opracowaniach całkowicie pomija problem siedlisk 

ptaków chronionych i nietoperzy, instytut odpowiedział następująco: bo nie ma tego w ustawie o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów. 

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o wskazanie właściwego miejsca w ustawie o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów do wprowadzenia zapisu o obowiązku chronienia siedlisk i lęgów ptaków 

gatunków chronionych gniazdujących w budynkach. Praktyka jasno pokazuje, że obecny brak takiego zapisu 

w przedmiotowej ustawie przyczynia się do zagłady jerzyków. 
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