
Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 14. posiedzeniu Senatu 
w dniu 14 czerwca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca, minister edukacji narodowej Krysty-
ny Szumilas, ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, głównego inspektora nadzoru budowlanego Rober-
ta Dziwińskiego, prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusza Daniluka, prezesa Zarządu Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jana Rączki 

W dobie ochrony bioróżnorodności jednym z ważniejszych i zagrożonych spadkiem liczebności lub wygi-
nięciem elementów środowiska bytowania człowieka są ptaki gnieżdżące się w budynkach. Przyrodnicy 
wskazują na kilkanaście gatunków ptaków gnieżdżących się w domach, poczynając od wielkich bloków 
mieszkalnych, poprzez zabudowę jednorodzinną czy siedliska wiejskie, do różnego typu budynków lub kon-
strukcji przemysłowych. 

Ostatnie kilkanaście lat to okres wzmożonej działalności modernizacyjno-remontowej, mającej na celu 
podniesienie standardów i estetyki budynków mieszkalnych. Źle zaplanowane i źle prowadzone prace mo-
dernizacyjne, termomodernizacyjne lub remontowe, a także wieszanie reklam, banerów może powodować 
niszczenie gniazd i lęgów ptaków zasiedlających budynki. Często mogą to być nie tylko pojedyncze gniazda, 
ale i znaczne grupy ptaków: jerzyków, jaskółek, wróbli i innych gatunków znajdujących się pod ścisłą ochro-
ną. 

Z relacji prasowych i skarg mieszkańców znane są przypadki zniszczenia znacznej liczby lęgów jerzyków 
w wyniku prac remontowych lub na skutek zasłonięcia ściany domu dużą reklamą, która odcinała dorosłym 
ptakom dostęp do piskląt znajdujących się w gniazdach zlokalizowanych w szczelinach budynku. Interwencje 
mieszkańców, przyrodników czy lokalnych mediów nie zawsze są skuteczne i ptaki giną. Policja i straż miej-
ska zwykle nie wiedzą, jak postępować w przypadku takiej interwencji. Jeśli sprawy trafią potem do prokura-
tury i sądów, to nie są rozpatrywane jako istotne wykroczenie lub nawet przestępstwo wobec gatunków 
prawnie chronionych, tylko są przeważnie umarzane ze względu na znikomą szkodliwość społeczną. 

Prawna ochrona ptaków zasiedlających budynki zawarta jest w co najmniej sześciu ustawach i jednym 
rozporządzeniu (ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie ministra środowi-
ska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ustawa o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie, ustawa – Prawo ochrony środowiska, ustawa – Kodeks karny, ustawa – Prawo 
budowlane), jednak w procesie inwestycyjnym nie istnieje wyrażony wprost obowiązek ochrony takich 
miejsc lęgowych. Ta sytuacja powoduje, że osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy procesu inwestycji, 
czyli projektowanie, nadzór, egzekwowanie prawa, nie respektują prawnej ochrony tych gatunków. 

Aby zapobiec niszczeniu gniazd i lęgów jerzyków i innych ptaków zasiedlających budynki, organizacje 
pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody – w skali kraju jest ich kilka – zaczęły prowadzić akcje infor-
macyjne dotyczące ochrony ptaków w budynkach. Znaczące doświadczenie ma Stołeczne Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, które prowadzi akcje szkolenia pracowników administracji urzędów dzielnicowych i spół-
dzielni mieszkaniowych, straży miejskiej i prokuratorów w Warszawie. Propaguje również idee budowy wież 
lęgowych dla jerzyków na osiedlach Warszawy. 

Z doświadczenia przyrodników, którzy brali udział w interwencjach i szkoleniach innych, wynika, że nie 
wszystkie osoby związane z procesem inwestycyjnym uznają prawną ochronę wyżej wspomnianych gatun-
ków. Dlatego powstaje pytanie, czy propagowanie odpowiedniego szkolenia osób związanych z procesem 
inwestycyjnym takim jak modernizacja czy remont budynku jest wystarczające. Czy może jednak istnieje 
instrument prawny ułatwiający inwestorom, projektantom, administracji i innym osobom respektowanie 
ochrony przyrody w tym aspekcie. 

Zwracam się z następującymi pytaniami. 
Do Ministra Środowiska: Czy przepisy prawa w sposób wystarczający dają podstawę do skutecznej 

ochrony lęgów ptaków w budynkach w czasie przeprowadzanych modernizacji i remontów? Czy nie byłby 
przydatny obowiązek uzyskania opinii instytucji lub osoby, która posiada wiedzę na temat ptaków gniazdują-
cych w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub remontu, a po zakończeniu robót budowlanych – 
oceny dotyczącej respektowania ochrony wskazanych lokalizacji ptaków? 

Do Ministra Edukacji Narodowej: Czy w procesie edukacji uczeń może dobrze opanować zagadnienie 



„Przyroda wokół nas” i po zdanej maturze rozpoznawać podstawowe gatunki zwierząt i roślin ze swojego 
bezpośredniego otoczenia? Czy nauczyciele są odpowiednio przygotowani do nauczania przyrody na wszyst-
kich szczeblach edukacji? 

Do Ministra Sprawiedliwości: Czy w procesie aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
w dziedzinie ochrony zwierząt i prawa ochrony przyrody dostatecznie omówione są problemy ochrony przy-
rody w środowisku miejskim, w tym ochrony siedlisk ptaków w budynkach? 

Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Na ile nadzór budowlany w ramach istniejących przepi-
sów może przeciwdziałać łamaniu prawa przez niektórych inwestorów i przedsiębiorstwa budowlane planu-
jące i przeprowadzające prace modernizacyjno-remontowe budynków skutkujące niszczeniem lęgów jerzy-
ków i innych ptaków gnieżdżących się w budynkach? Czy potrzebne jest uzupełnienie przepisów o takie, 
które pomogą inspektorom nadzoru budowlanego wyegzekwować przepisy prawa chroniące dzikie ptaki 
zasiedlające budynki? 

Do Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: Czy udzielając dofinansowania do planowanych 
inwestycji termomodernizacji, BGK uzależnia udzielenie wsparcia od spełnienia wymogów ochrony przyro-
dy, w tym oceny i monitoringu stanowisk lęgowych jerzyków i innych ptaków gnieżdżących się w budyn-
kach? Dofinansowanie takich inwestycji jest motywowane oszczędnością energii, a tym samym ochroną śro-
dowiska. 

Do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej: Dziękując 
NFOŚGW za wspieranie projektów dotyczących ochrony ptaków w budynkach, proszę o kontynuację i in-
formację na temat nowych projektów. 

Jadwiga Rotnicka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




