
      

 

      

 

 „Ochrona siedlisk zwierząt w miastach” 

Warszawa, 13 września 2012 r. 
Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, sala 324 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 

9:00 – 9:10 
Otwarcie konferencji (Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska) 

 
Sesja 1: Zwierzęta w miastach – uwarunkowania biologiczne i behawioralne 

przebywania zwierząt w pobliŜu domostw ludzkich 

9:10 – 9:40 

Siedliska w architekturze miejskiej najkorzystniejsze dla wybranych gatunków 
ptaków najczęściej je zasiedlających, problemy powodowane przez 
poszczególne gatunki ptaków oraz wynikający z tego konflikt pomiędzy 
człowiekiem a zwierzętami (Dorota Zielińska, Stowarzyszenie Stołeczne 
Towarzystwo Ochrony Ptaków) 

9:40 – 10:10 

Potencjalne siedliska nietoperzy w architekturze miejskiej, problemy 
powodowane przez te zwierzęta i wynikający z tego konflikt pomiędzy 
człowiekiem a zwierzętami (ElŜbieta Fuszara i Maciej Fuszara, Centrum Badań 
Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) 

 
Sesja 2: Uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia prac remontowych 

w budynkach ze stwierdzonymi siedliskami zwierząt 

10:10 – 10:40 Panel 1: Przepisy prawne 

10:10 – 10:40 

Przepisy prawa budowlanego chroniące ptaki i nietoperze w budynkach 
podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych, w tym 
wymagane prawem zezwolenia (Rafał Wąchocki, Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego) 

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 11:30 

Przepisy dot. ochrony przyrody i ochrony zwierząt chroniące ptaki i nietoperze 
w budynkach podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych, 
w tym wymagane prawem zezwolenia (Jakub Dziubecki, Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska) 

11:30 – 12:00 
Obowiązki poszczególnych organów w przypadku łamania przepisów 
chroniących interesy zwierząt zasiedlających miasta; sankcje karne: Kodeks 
karny, Kodeks wykroczeń 

12:00 – 12:30 
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Edyta 
Pomichowska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) 

 
Panel 2: Prowadzenie prac remontowych w zgodzie z wymogami ochrony 
przyrody – dobre praktyki 

12:30 – 13:00 
Ekspertyzy i nadzór ornito- i chiropterologiczny – jak powinien wyglądać 
(Dorota Łukasik, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) 



13:00 – 14:00 obiad 

14:00 – 14:30 

Problemy związane z prawidłową realizacją prac remontowych i działania 

kompensacyjne dla ptaków (Marek Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian”)  

14:30 – 15:00 
Problemy związane z prawidłową realizacją prac remontowych i działania 

kompensacyjne dla nietoperzy (Rafał Szkudlarek, PTPP „pro Natura”) 

15: 00 – 15:20 

Działania kompensacyjne na przykładzie projektu architektonicznego – 

„WieŜa dla jerza” (Dorota Zielińska, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo 
Ochrony Ptaków) 

15:20 – 16:20 Dyskusja i podsumowanie konferencji 

 

 


