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2. Executive Summary 
 

The main goal of the project was to increase the population of European bison in 

northwestern Poland and to increase their land to use at the same time. All planned activities 

were achieved simultaneously, increasing the number of animals and their spatial dispersion, 

because only in such conditions it is possible to maintain a high acceptance for bison among 

local communities, and only this can guarantee further development of the population. 

During the implementation of the project (action C.1), the Bison Service Base was organized, 

which is a system tool for population management. This was one of the most important 

project activities, because it supports the efficient success of the remaining tasks. The BOŻ 

team, despite many personnel changes, became a harmonious and efficient team performing, 

using the equipment purchased for the project, activities for the bison. From the work 

envisaged in action C.2, BOŻ employees implemented the entire planned operation, among 

others, they built 22 planned pastures for the bison. Additionally, during the project, food was 

purchased for 5 planned feeding seasons, which was carried out in accordance with the project 

assumptions. Thanks to the completion of action C.6, bison feed could be stored in two feed 

storage points, which significantly facilitated distribution and reduced losses during storage. 

Action C.4, the implementation of which the project partners were responsible, was directed 

at consolidating the presence of bison in new areas. This was implemented to the full extent 

planned. 144,35 hectares (ha) of mid-forest meadows were reclaimed. All planned orchards 

were established (2 ha), and 48.49 ha of feeding grounds were created. At the same time, the 

partners implementing Measure C.5, preventively secured the most valuable forest crops 

against bison. 49 087 meters of fencing was constructed. The activities discussed above had 

an impact primarily on the dynamics of population growth and damage reduction. When 

preparing the project based on data from previous years, it was estimated that at the end of 

2018 the population will reach 190 individuals. However, it turned out that the increase is 

higher and at the halfway point of the project in 2016 the population exceeded 200 

individuals, and at the end of the project in mid-2019 exceeded 300 individuals. Hence, it can 

be concluded that the tasks supporting the population increase, mainly by raising the 

condition of the animals, were well planned. At the same time, a huge increase in area 

exceeding 400% was achieved (an increase of about 30% was planned). The implementation 

of Measure C.3 by creating a new herd initiated a clear increase in acreage in 2016 (approx. 

80% compared to 2015), and the implementation of the project in the next two years deepened 

the diversification of herds. The animals resolved to creating a new herd initiated by the bison 

of higher ranks in previous groups. These bison became the founders of subsequent herds. 

The population of European bison in northwestern Poland has spread to new voivodships: 

Greater Poland and Lubusz. At the same time, animal density has decreased in the entire 

population (from about 6 individuals / 1000 ha to about 2 people / 1000 ha), which is a very 

favorable phenomenon from the point of view of population management and its impact on 

the environment. In accordance with the assumptions of task C.7 and the creating of 54 

telemetry collars during the bison project, the diversification progress can be followed on an 

ongoing basis in the web application "Safe Information on Bison". Additional information 

about the presence of bison in new areas can be found as well. Thanks to this, social 

acceptance for bison is established, which is necessary for further population development. 

This is also supported by the operation of the Bison Emergency Service (as part of Measure 

C.1), which helps to solve all problems involving the bison. The activity of the Emergency 

Service (measured by the number of interventions) is increasing, which indicates a greater 

awareness of the presence of bison in the region. 
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The dissemination of knowledge about the project was conducted through the activities of the 

bison display farm in Jabłonowo. Here is the seat of the project, in particular the Bison 

Service Base. 17 sessions of workshops, 5 conferences, exhibitions at the premises of all 

project partners, and dissemination of calendars and folders have increased the efficiency of 

providing information on project implementation. The project managed by a team set up in 

2014 and 2015, which despite the changes in positions, has effectively managed the 

implementation of tasks. The project effects proved to be deeper and more spectacular than 

expected. All delays in the implementation of individual activities were made up, and in each 

case the EC met deadlines. 

The financial performance of the project was 97,37%. The Consumables category slightly 

exceeded the planned budget due to the high price of materials for immobilization. Employees 

in BOŻ and ZZ ZTP were paid according to the rates assumed in the project. However, a 

small (below 20%)  group exceeded the daily rate of some employees, which resulted in the 

need to apply Polish labor law when terminating their contract (in ZTP). 
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3. Introduction 
 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000010 zakładał stworzenie modelu zarządzania populacją 

zagrożonego gatunku, jakim jest żubr, w przestrzeni wykorzystywanej gospodarczo oraz 

zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej z jednoczesnym 

zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału ich występowania. Cele te zostały osiągnięte 

z powodzeniem – populacja zwiększyła liczebność daleko powyżej zakładanej do ponad 300 

osobników, a równocześnie znacznie wzrósł areał wykorzystywany przez zwierzęta do ponad 

110 000 ha. Lokalne zagęszczenia zwierząt znacznie spadły do wartości ok. 2 os/1000 ha, co 

jest bardzo korzystne z powodu minimalizacji szkód od zwierząt na gospodarcze działania 

człowieka. 

 Cele operacyjne zostały zdefiniowane następująco:  

⎯ utworzenie nowego stada żubrów na terenie pomiędzy już istniejącymi stadami;  

⎯ poprawa bazy żerowej na terenach zwiększonego areału;  

⎯ utworzenie Bazy Obsługi Żubrów;  

⎯ ograniczenie szkód w lasach i w uprawach rolnych;  

⎯ podniesienie bezpieczeństwa zwierząt poprzez rozpowszechnianie informacji o 

aktualnych rejonach przebywania;  

⎯ wykorzystanie przyjaznych postaw społeczności lokalnych do rozwoju stada  

i przeniesienie pozytywnych wzorców zachowań na nowe tereny.  

Beneficjentem Projektu było Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które 

jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, a Partnerami nadleśnictwa: Drawsko, 

Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno, na terenie których bytują stada zachodniopomorskie. 

Projekt obejmował swoimi działaniami zagrożony gatunek pod ścisłą ochroną - żubra Bison 

bonasus na terenie administracyjnym partnerskich nadleśnictw. Ważnym aspektem Projektu 

był kontakt z lokalną społecznością i budowanie akceptacji dla wolnych żubrów. Aby 

osiągnąć zamierzony cel organizowane były warsztaty, na których poruszano kwestie relacji 

żubrów i ludzi. Została także stworzona internetowa aplikacja „Bezpieczna Informacja o 

Żubrach”, która w sposób bezpieczny dla zwierząt pokazuje rejony przebywania stad, co 

pozwala społeczności lokalnej śledzić aktywność zwierząt i dostosowywać się do niej.  

Głównymi problemami napotkanymi podczas realizacji Projektu były: duża rotacja 

pracowników, która wpłynęła na harmonogram realizacji zadań Projektu, zmiany w polskim 

prawie ochrony przyrody (ZTP musiało uzyskać dodatkowe pozwolenia na tworzenie nowych 

stad, problem omówiony w IncR, str. 4-5); wystąpienie gruźlicy (brak możliwości pozyskania 

byków z Wolińskiego Parku Narodowego i wymuszona tym zmiana koncepcji pozyskania 

byków do tworzenia nowych stad ze stad lokalnych); niestaranne wykonywanie zleconych 

zadań przez wykonawców wyłonionych zgodnie z procedurami udzielania zamówień (duże 

opóźnienia oraz zła jakość wykonanej pracy); brak możliwość wstępu na teren poligonu 

wojskowego ze względu na zintensyfikowane ćwiczenia wojskowe; szybszy niż zakładano 

wzrost liczebności populacji i dużo większa dyspersja, co wymusiło modyfikację systemu 

obsługi zwierząt w projekcie. 

Wpływ społeczno-gospodarczy projektu ma wymiar lokalny. Zatrudnienie 7 

pracowników w BOŻ i 7 osób w Zespole Zarządzającym w skali gminy Mirosławiec  

i gminach sąsiednich miał znaczny wpływ na rynek pracy. Coroczne zakupy kilkuset ton 

karmy dla żubrów pomogły zbywać plony lokalnym producentom rolnym, co pozytywnie 

wpłynęło na realizację projektu i ochronę gatunku. 
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Oczekiwane rezultaty długoterminowe projektu to przede wszystkim ustabilizowanie 

się licznej populacji żubrów na dużym obszarze i utrzymanie tendencji do naturalnych lub 

delikatnie wspomaganych podziałów zwiększających liczebność stad. W wyniku realizacji 

projektu oczekiwana ekspansja populacji na sąsiednie województwa (wielkopolskie  

i lubuskie) nastąpiła wcześniej niż zakładaliśmy.  

Dzięki realizacji projektu wyraźnie wzrosła wiedza ogólna o żubrach w regionie przez 

co upowszechniła się także świadomość możliwości minimalizowania konfliktów z udziałem 

żubrów oraz wiedza, gdzie szukać pomocy w ich fachowym rozwiązaniu. Dzięki temu stopień 

akceptacji dla żubrów jest wysoki. 

 

4. Administrative part  

4.1 Description of the management system 

 

Zespół Zarządzający (ZZ) został utworzony poprzez zatrudnienie przez ZTP na pełne 

etaty: koordynatora (od 01.08.2014 r.), kierownika finansowego (od 01.08.2014 r.) oraz 

zastępcę koordynatora (od 01.02.2015 r.). Partnerzy zatrudnili koordynatorów  

w następujących terminach: ND – 02.01.2015 r., NM – 01.05.2015 r., NS – 02.12.2014 r. oraz 

NT – 01.07.2015 r. ZZ zorganizował pracę i zatrudnił ekipę Bazy Obsługi Żubrów (BOŻ), 

odpowiedzialną za realizację projektu. Skład ZZ jest zgodny z założeniami projektu, jest to 7 

etatów. Struktura zatrudnienia została przedstawiona na organigramie.  

W trakcie realizacji Projektu skład ZZ jak i BOŻ ulegał zmianie. Zmiany te dotyczyły 

zarówno zastępowania pracownika przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim jak  

i struktury zespołu (na początku jeden pracownik techniczny został zastąpiony przez 

specjalistę (10.2014-09.2015); zatrudniono referenta w ZZ na okres 1 roku) oraz zakresu 

czasowego stanowisk (zatrudniono szybciej o 16 miesięcy dodatkowego specjalistę ds. 

żubrów). W ZTP etat kierownika finansowego projektu został podzielony. Pełniąca tę funkcję 

od początku projektu pani Monika Sokołowska z powodów osobistych musiała ograniczyć 

zatrudnienie do ½ etatu, a na ½ etatu została zatrudniona jako referent pani Malwina 

Janiszewska. Po rezygnacji z pracy pani Moniki Sokołowskiej od 01.07.2016 r. zatrudniona 

została na pełen etat pani Maria Tobolczyk. Niestety pani Tobolczyk nie spełniła oczekiwań i 

ZTP zatrudniło na jej miejsce od 14.11.2016 r. pana Piotra Jaworka na umowę zlecenie (ten 

sposób zatrudnienia odbiega od planowanego, którym był pełen etat, jednakże ze względu na 

brak na rynku doświadczonego księgowego, który poprawnie poprowadziłby pod względem 

finansowym projekt, ZTP musiało zatrudnić kierownika finansowego na umowę zlecenie).  

Pani Malwina Janiszewska przestała pełnić funkcję referenta z dniem 01.11.2016 r. W roku 

2017 zmniejszono wymiar pracy koordynatorowi projektu Magdalenie Tracz na 1/2 etatu,  

a drugą część zajęła Malwina Kujawa-Strejk. W kwietniu 2018 zatrudniona na stanowisku 

koordynatora Malwina Kujawa-Strejk (1/2 etatu) odeszła na zwolnienie lekarskie i urlop 

macierzyński. Funkcję koordynatora (1/2 etatu) powierzono od 1 czerwca 2018 Malwinie 

Janiszewskiej. Funkcję zastępcy koordynatora projektu od 01.06.2018 r. do końca projektu 

pełniła Magdalena Kwiatkowska. 

Koordynator partnera NT, pani Natalia Rapke odeszła na zwolnienie lekarskie od 01.07.2016 

r., a zastąpiła ją pani Beata Baszczyn, która od 01.01.2017 została zastąpiona przez pana 

Piotra Iwanickiego. W pozostałych nadleśnictwach osoby pełniące funkcję koordynatora nie 

zmieniały się w czasie realizacji Projektu. 

W BOŻ, w roku 2015, 2 pracowników zostało zwolnionych ze stanowisk specjalistów ds. 

żubrów (Mariusz Boćkowski, Kamil Pietrzak) jako niesprawdzający się, 2 pracowników ze 

stanowisk specjalistów ds. żubrów zrezygnowało z pracy z powodów osobistych (Agnieszka 
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Adamczyk, dr Katarzyna Bojarska), a na ich miejsca zostali zatrudnieni nowi specjaliści  

i pracownicy techniczni Milena Winkler (d. Dyczek), Magdalena Kwiatkowska i Łukasz 

Strejk. Została także rozwiązana umowa o pracę z 1 pracownikiem zajmującym stanowisko 

pracownika technicznego ds. żubrów (Marcin Grzegorzek) i na jego miejsce zatrudniono 

Malwinę Janiszewską od 01.09.2016 r. na ½ etatu, a od 01.11.2016 r. na cały etat. W roku 

2017 2 pracowników BOŻ zrezygnowało z pracy (Anna Adamowicz – specjalista ds. żubrów, 

Bartosz Olejarczyk – pracownik techniczny ds. żubrów). Na ich miejsce zostały zatrudnione 

kolejne osoby (Adrianna Gosek – specjalista ds. żubrów, Błażej Strejk – pracownik 

techniczny). Ponadto dwóch specjalistów z całych etatów przeszło na 1/2 etatu z dniem 

01.04.2017 r. (Anna Adamowicz i Magdalena Kwiatkowska). ZTP udało się znaleźć 

pracownika na dodatkowe stanowisko pracownik techniczny ds. żubrów (KE wyraziła zgodę 

na dodatkowego pracownika w piśmie z dn. 06/06/2017) i w listopadzie 2017 zatrudniono 

Roksanę Czerniawską. Z końcem roku 2018 ustało zatrudnienie 3 pracowników BOŻ: 

Adrianny Gosek – specjalista ds. żubrów, Błażeja Strejk – pracownik techniczny ds. żubrów, 

Roksany Czerniawskiej – pracownik techniczny ds. żubrów. Od początku roku 2019 do pracy 

wróciła p. Milena Winkler na cały etat – specjalista ds. żubrów oraz zatrudniono w pełnym 

wymiarze czasu pracy 2 pracowników technicznych – Stanisław Kukułka i Andrzej Klimek 

oraz 2 specjalistów na ½ etatu – Marcin Grzegorzek i Łukasz Strejk. Zmiany w zatrudnieniu 

zostały przedstawione w tabeli przy opisie zadania C.1 i w organigramie.  

W okresie realizacji Projektu odbyło się 5 posiedzenia Rady Projektu (1 – 17.06.2015 r., 2 – 

11.12.2015 r., 3 – 08.12.2016 r., 4 – 15.12.2017 r., 5 – 14.06.2019 r.). Zostały ustalone 

pisemnie zasady pracy RP oraz podpisano w kolejnych latach 4 rekomendacje. W 2019 r. 

Rada sformułowała  stanowisko końcowe odnoszące się do realizacji Projektu (załącznik nr 

7.2-1). 

 

Beneficjent koordynujący podpisał umowy partnerskie z Współbeneficjentami  

w następujących terminach: 

z ND Umowa nr 1/L/2015 z dnia 12-03-2015 r., aneks do umowy nr 1 z dn. 24.09.2019 r. 

z NM Umowa nr 2/L/2015 z dnia 24-03-2015 r., aneks do umowy nr 1 z dn. 24.09.2019 r. 

z NS Umowa nr 3/l/2015 z dnia 12-03-2015 r., aneks do umowy nr 1 z dn.25.09.2019 r. 

z NT Umowa nr 4/L/2015 z dnia 13-03-2015 r., aneks do umowy nr 1z dn. 25.09.2019 r. 

Umowy te zostały dostarczone z IncR. Natomiast aneksy, sporządzone po podpisaniu, 

stanowią załącznik nr 7.1.1. 

 

ZTP regularnie organizowało spotkania ze współbeneficjentami, w celu omówienia 

szczegółów dotyczących realizacji ich zadań.  



 8 

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU (ZTP) 

Magdalena Tracz (01.08.2014r. – 

31.03.2017 r., od 01.04.2017 r. ½ etatu) 

Malwina Kujawa-Strejk (od 01.04.2017 

r. – ½ etatu, obecnie na urlopie 

macierzyńskim) Malwina Janiszewska 

(od 01.06.2018 r. – 30.06.2019 - ½ etatu) KIEROWNIK FINANSOWY 

(ZTP) 

Monika Sokołowska (01.08.2014r.-

30.06.2016r.) 

Maria Tobolczyk 

(01.07.2016r.-14.11.2016r.) 

Piotr Jaworek 

(od 15.11.2016r). 

REFERENT 

Malwina Janiszewska 

(01.10.2015r.-31.10.2016r.) 

 

ZASTĘPCA 

KOORDYNATORA 

PROJEKTU (ZTP) 

Malwina Kujawa 

(01.02.2015r.-31.03.2017r.)  

Malwina Janiszewska 

(01.04.2017 r. – 30.05.2018r. 

Magdalena Kwiatkowska (od 

01.06.2018r.-30.06.2019) 

KOORDYNATOR 
NADLEŚNICTWA 

DRAWSKO  

Karolina Dorawa (od 

02.01.2015r.-

31.12.2018r.) 

BAZA OBSŁUGI ŻUBRÓW (ZTP) 

Adamowicz Anna (01.08.2014r.-31.08.2017r.) – 

specjalista ds. żubrów 

Adamczyk Agnieszka (01.09.2014r.-

30.07.2015r.) – specjalista ds. żubrów. 

Boćkowski Mariusz Daniel (18.08.2014r.-

27.06.2015r.) – specjalista ds. żubrów 

Bojarska Katarzyna (17.06.2016r.-

31.10.2016r.) – pracownik techniczny/ 

specjalista ds. żubrów 

Grzegorzek Marcin (01.08.2014r.-31.08.2016r.; 

od 01.07.2017r.-30.06.2019 r.) – pracownik 

techniczny ds. żubrów/specjalista ds. żubrów 

Klimek Andrzej (od 15.07.2015r.-30.06.2019 r.) 

– pracownik techniczny ds. żubrów  

Kukułka Stanisław (od 14.05.2015r.-30.06.2019 

r.) - pracownik techniczny ds. żubrów  

Kwiatkowska Magdalena (od 01.08.2015r.-

31.05.2018r.) – specjalista ds. żubrów 

Pietrzak Kamil (01.10.2014r.-30.09.2015r.) – 

specjalista ds. żubrów 

Strejk Łukasz (od 01.11.2015r.-30.06.2019r.) – 

pracownik techniczny ds. żubrów/specjalista 

ds. żubrów 

Winkler Milena (od 01.08.2015r.-30.06.2019 r.) 

– specjalista ds. żubrów 

Adrianna Gosek (06.04.2017r.-30.06.2017r.; od 

01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.) – specjalista ds. 

żubrów 

Bartosz Olejarczyk (01.04.2017r.-14.07.2017r.) 

– pracownik techniczny ds. żubrów 

Błażej Strejk (od 01.08.2017 r. – 31.12.2018 r) 

– pracownik techniczny ds. żubrów 

Marek Boruch (26-30.06.2017r.) – pracownik 

techniczny ds. żubrów 

Roksana Czerniawska (od 15.11.2017r. – 

31.12.2018 r.) – pracownik techniczny ds. 

żubrów 

 

 

 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

TUCZNO 

Natalia Rapke 
(01.07.2015r.-

30.06.2016r.) 

Beata Baszczyn 

(01.07.2016r.-

31.12.2016r.) 

Piotr Iwanicki 

(01.01.2017r.-

30.06.2017r.) 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

MIROSŁAWIEC 

Iwona Wiercioch (od 

01.05.2015r.-

30.04.2018 r. ) 

 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

ŚWIERCZYNA  

Bartosz Lipski  

(02.12.2014r.-

30.11.2017 r.)  

PODWYKONAWCY 

LEKARZ WETERYNARII (ZTP) 

Roman Lizoń, od 01.09.2014 r.-

30.06.2019 r. 

 

RADA PROJEKTU 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKO

NAWCY 
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4.2 Evaluation of the management system 
 

Zarządzanie projektem prowadzone było sprawnie, mimo iż struktura organizacyjna 

beneficjenta koordynującego (NGO) znacznie różni się od organizacji partnerów (jednostki 

Lasów Państwowych). Z tego tytułu wynikły rozwiązywane na bieżąco problemy: 

− w finansowaniu płac koordynatorów nadleśnictw (wielokrotne dyskusje na temat 

składników wynagrodzeń), 

− w organizacji i finansowaniu prac melioracyjnych w ramach zadania C.4 na niewielkich 

fragmentach gruntów nienależących do LP (w NM i NS), 

− w opisywaniu wydatków jako bieżące bądź inwestycyjne (zakup siatki do zadania C.5 

finansowany z NFOŚiGW, który w projekcie jest wydatkiem Infrastructure, a zasady 

LP kwalifikują go jako bieżący). 

Rozwiązania poszczególnych problemów były wdrażane na bazie obowiązujących umów 

partnerskich. Ze względu na zmianę sposobu przekazywania budowanych przez ZTP 

paśników na rzecz partnerów oraz zmiany w finansowaniu podatku VAT ( dzięki uzyskanym 

przez partnera indywidualnym interpretacjom podatkowym VAT stał się kosztem 

kwalifikowalnym dla nadleśnictw) umowy partnerskie wymagały aneksowania. W aneksach 

zawarto zmiany: 

⎯ długości wykonanych grodzeń przez poszczególne nadleśnictwa, 

⎯ kwot dofinansowania z KE i NFOŚiGW, 

⎯ sposobu przekazywania paśników. 

 

Zmiany personalne w zatrudnieniu nie miały wpływu na realizację poszczególnych zadań, 

jednak przyczyniły się do wygenerowania oszczędności w kategorii Personnel. W projekcie 

planowano zatrudnienie na 13 etatów i w sumie wykorzystano zatrudnienie w takim zakresie.  

 

Problemem dla beneficjenta koordynującego było w drugiej połowie 2016 r. utrzymanie 

płynności finansowej. Nałożenie się wykorzystania pierwszej zaliczki KE z realizacją 

największych zadań inwestycyjnych oraz długi czas oczekiwania na refundacje i pożyczkę  

z NFOŚiGW spowodowały konieczność zaangażowania w realizację projektu wszystkich 

środków własnych ZTP, niemożność opłacenia w terminie faktury za wykonanie I etapu 

zadania C.6 (budowa punktów przechowywania karmy) i wynikłe stąd opóźnienia (1 miesiąc) 

w realizacji całego zadania. ZTP udało się nadrobić zaległości powstałe w wyniku braku 

środków finansowych dzięki dużemu zaangażowaniu środków własnych ZTP i Partnerów. 

Zadania w projekcie realizowane były na bieżąco. Niestety wbrew planom nie udało się 

rozliczyć wydatków z  NFOŚiGW do końca I/2018, m.in. poprzez rozszerzenie zadań 

finansowanych przez NFOŚiGW (aby zmaksymalizować wykorzystanie środków 

NFOŚiGW). Od grudnia 2018 do września 2019 nie otrzymaliśmy także wiążącej odpowiedzi 

w sprawie finansowania VAT partnerów przez NFOŚiGW.  

 

Od początku realizacji projektu do KE został przedstawiony raport wstępny (IncR) – marzec 

2015, 3 raporty postępu (PR) za rok 2015, 2017, 2018 i raport śródokresowy – marzec 2016. 

Do NFOŚiGW zostało złożonych 9 sprawozdań – listopad 2015; sierpień, wrzesień I listopad 

2016; maj i listopad 2017; listopad 2018, marzec i wrzesień 2019. 
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5. Technical part  

5.1. Technical progress, per task 

 

Action A.1 Waloryzacja przyrodnicza łąk i opracowanie dokumentacji technicznej prac 

melioracyjnych 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2015 zamiast IV/2014 (zgodnie z pismem 

KE z dn. 23/03/2016) 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2017 (zgodnie z pismem KE z dn. 23-03-

2016 zezwalającym na sfinansowanie nadzoru przyrodniczego) 

 

Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w III/2014 r. W związku  

z przedłużającymi się ustaleniami z partnerami co do ostatecznej lokalizacji powierzchni łąk 

proponowanych do przywrócenia użytkowania kośnego oraz konsultacji z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska, przetarg na opracowanie waloryzacji przyrodniczej łąk  

i dokumentacji technicznej prac melioracyjnych rozstrzygnięto w I/2015. Wykonawcą został 

Piotr Baliński Projekt (umowa nr 8/LIFE/2015 z dnia 03-04-2015 r. z aneksem; załącznik do 

MtR). 

KE w liście z dnia 01-06-2015 zaakceptowała zmianę daty zakończenia realizacji zadania. 

Ostatecznie termin zakończenia opracowania waloryzacji przyrodniczej i dokumentacji 

technicznej prac melioracyjnych uległ wydłużeniu o 1 miesiąc w stosunku do terminu umowy 

(Aneks nr 1 z dnia 28-08-2015 r. do umowy 8/LIFE/2015, załącznik do MtR). Wydłużenie 

realizacji spowodowane było ograniczeniem wstępu na teren opracowań w związku  

z ćwiczeniami wojskowymi na Poligonie Drawskim. 

Realizacja pierwotnie zaplanowanego zadania została zakończona w IV/2015 przekazaniem 

kompletnej dokumentacji Zamawiającemu - ZTP.  

Zakończenie opracowania dokumentacji umożliwiło realizację zadania C.4. 

W związku z obowiązkiem prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas prac 

melioracyjnych, nałożonym przez RDOŚ Szczecin, w raporcie postępu 2015 zwróciliśmy się 

do KE o możliwość sfinansowania nadzoru przyrodniczego z oszczędności wygenerowanych 

w zadaniu A.1. KE w liście z dnia 23-03-2016 zaakceptowała zaproponowaną zmianę  

i wydłużyła termin realizacji do IV/2017. W rozeznaniu rynku został wyłoniony wykonawca 

nadzoru przyrodniczego. (umowa  26/LIFE/2016 z  Biurem Konserwacji Przyrody S.C., 

załącznik o MtR). 

Zgodnie z umową w 2016 r. monitorowane były prace w działaniu C.4 wykonywane  

w Nadleśnictwie Drawsko. Nie stwierdzono podczas prowadzenia prac istotnego 

negatywnego wpływu na tereny poddawane zabiegom. Realizacja tej części zadania 

zakończyła się w IV/2017. Sprawozdanie zostało przesłane z PR2. 

 

Action A.2 Projekty punktów przechowywania karmy  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2015 zamiast IV/2014 (zgodnie z pismem 

KE z dn. 01-06-2015) 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2015 (zaakceptowany przez KE w piśmie z 

dn.  23-03-2016) 
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Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem od sporządzenia zapytania 

ofertowego, które ogłoszone zostało w IV/2014. Wykonawcą została firma AGRO-

PROJEKTY S.C. (umowa nr 7/LIFE/2014 z 16-12-2014 r., zał. do IncR). Umowa 

przewidywała dostarczenie dokumentacji projektowej i niezbędnych pozwoleń do 30-04-

2015. Komisja zaakceptowała zmianę harmonogramu tego działania w liście z dnia 01-06-

2015.  Jednak wykonawca okazał się wyjątkowo nieudolny i na kolejnych etapach realizacji 

projektu generował opóźnienia. Nie zerwano z nim umowy, obawiając się jeszcze większych 

opóźnień. W konsekwencji zadanie zostało sfinalizowane 8 miesięcy po terminie 

przewidzianym w pierwotnej umowie. Ostatecznie zakończono je w IV/2015 (Aneksy nr 1, 2, 

3 do umowy 7/LIFE/2014 z AGRO-PROJEKTY S.C. zał. do PR). Wykonawca przekazał 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające rozpocząć inwestycję przewidzianą w działaniu C.6 

dnia 04-11-2015: pozwolenie na budowę w Jabłonowie (decyzja nr 314/2015, zał. do PR) 

oraz zaświadczenie niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych w Dłusku (pismo 

WAB.6743.346.2015.KS, zał. PR). Dokumentacja projektowa punktów przechowywania 

karmy została przekazana jako zał. do PR1.  

Elementem zadania był również koreferat (umowa nr 11/LIFE/2015, zał. do PR1).  

Komisja zaakceptowała  faktyczną zmianę terminu realizacji zadania w liście z dnia 23-03-

2016. 

Zakończenie realizacji zadania A.2 umożliwiło realizacje zadania C.6. 

 

Action C.1 Utworzenie bazy obsługi żubrów (BOŻ) 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 

1. Zakup sprzętu do obsługi stad żubrów: 

Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w III/2014 r. Zostały 

zakupione dwa ciągniki rolnicze, dwie przyczepy rolnicze (umowa nr 1/LIFE/2014 z dn. 

21-10-2014 z PHSR AGROMA S.A. zał. do IncR; procedura udzielenia zamówienia 

załącznik nr 7.2-18) oraz przyczepa z chwytakiem hydraulicznym (umowa nr 

3/LIFE/2014 z dn. 28-10-2014 z AGRO-LASEM Jakub Małecki, zał. do IncR). Zakupy 

dokonane zostały po wyłonieniu dostawców w przetargach nieograniczonych w trybie art. 

701 Kc.  

Ciągniki oraz przyczepy służyły do budowy paśników, rozwożenia karmy dla żubrów  

w sezonie dokarmiania (w ramach działania C.2), budowy zagrody adaptacyjnej (w 

ramach działania C.3) oraz interwencji Pogotowia Żubrowego (w ramach działania C.1). 

Przyczepa z chwytakiem wykorzystywana była podczas przecierania drewna (w ramach 

zadania C.2). Zakupiony sprzęt umożliwił pracę BOŻ zgodnie z harmonogramem. 

Ponadto w ramach zadania zakupiono zbiornik na olej napędowy o pojemności 5000 

litrów (umowa nr 34/LIFE/2017 z dnia 12.09.2017 r. – załącznik do PR2), na który 

wyraziła zgodę KE w liście Ares(2017) 100533-09/01/2017.  

 

2. Zakup taśmowego traka taśmowego z napędem elektrycznym i załadunkiem 

hydraulicznym wraz z osprzętem: 

Zakup został dokonany w IV/2014.  Dostawca został wyłoniony w przetargu 

nieograniczonym w trybie art. 701 Kc. (umowa nr 2/LIFE/2014 z P.P.H.U. POZIOMKA 

ENTERPRISES Sp. z o.o. z dnia 27.10.2014 zał. do IncR). Trak służył do przecierania 
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drewna do budowy paśników, skrzyń oraz remontu starych paśników. Zakup ten był 

kluczowy dla realizacji zadania C.2.   

 

3. Zakup drobnych narzędzi do budowy i remontów paśników, budowy skrzyń do 

przechowywania karmy i skrzyń transportowych dla żubrów: 

Zakupione zostały następujące narzędzia: 2 drabiny aluminiowe 2 i 3 segmentowe, 2 

poziomice 1 m, 2 młotki ciesielskie, 2 młoty 5 kg, 2 żabki do gwoździ, 1 wiertarko-

wkrętarka akumulatorowa, 1 wiertarka sieciowa, maszyny stolarskie (piła tarczowa, 

grubościówka, frezarka), szlifierka kątowa, pilarka tarczowa, 1 pilarka łańcuchowa, 

taczka dwukołowa, wózek widłowy ręczny, agregat prądotwórczy, piła tarczowa, 

wiertarka akumulatorowa, pilarka spalinowa, 2 wiertarko-wkrętarki, 2 komplety 

zabezpieczeń przeciwupadkowych – to jest cały przewidziany w projekcie drobny sprzęt. 

Dostawcy sprzętu wyłaniani byli w rozeznaniach rynku. Dzięki zakupieniu w/w sprzętu 

BOŻ sprawnie budowało paśniki, skrzynie na karmę oraz naprawiało stare paśniki  

(w ramach realizacji C.2 i C.3) 

 

4. Zatrudnienie stałych pracowników BOŻ: 

Na początku projektu w 2014 roku zatrudnionych zostało 5 pracowników BOŻ (na 4 

planowanych). Zatrudnienie w 2014 roku dodatkowo 1 osoby wiązało się z faktem, iż  

w trakcie realizacji zadań okazało się, że w początkowej fazie projektu było znacznie 

większe zapotrzebowanie na pracowników niż pierwotnie to przewidziano.  

Od roku 2017 zatrudnionych było 8pracowników BOŻ na 7 pełnych etatach: 4 

specjalistów ds. żubrów (3 pełne etaty), 4 pracowników technicznych – zgodnie z 

założeniami Projektu. Natomiast w roku 2019 zatrudnionych było 5 osób na 4 etatach 

zgodnie z aneksem do umowy dotacji. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia od początku do końca realizacji 

projektu. 

 

L.p. Funkcja w projekcie Imię i nazwisko Okres zatrudnienia 

1. Specjalista ds. żubrów 

Anna Adamowicz 

01.08.2014 r. – 31.08.2017 

r. (od 01.04.2017 r. – 
31.08.2017 r. na ½ etatu) 

Marcin Grzegorzek 
Od 01.09.2017 r. – 

30.06.2019 r. – ½ etatu 

Magdalena Kwiatkowska 
01.04.2017 r. - 31.05.2018 
r.– ½ etatu 

2. Specjalista ds. żubrów 

Agnieszka Adamczyk 01.09.2014r. – 30.07.2015 r. 

Milena Winkler  (d. Dyczek)  

Od 01.08.2016 r. – 

31.03.2017 r. 
26.10.2018 r. - 30.06.2019 r. 

Adrianna Gosek 
06.04.2017 r. – 30.06.2017 

r. 1/1 etat 

Marcin Grzegorzek 
01.07.2017 r. – 31.08.2017 
r. (1/1 etat) 

Adrianna Gosek 
Od 01.10.2017 r. – 

31.12.2018 r. -  1/1 etat 

3. Specjalista ds. żubrów 
Mariusz Boćkowski 

18.08.2014 r. – 27.06.2015 

r. 

Katarzyna Bojarska 17.06.2015 r. - 31.10.2015 r. 
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Magdalena Kwiatkowska 
Od 01.11.2015 r. – 

31.03.2017 r. – 1/1 etat  

Łukasz Strejk 

Od 01.04.2017 r. – 
31.12.2018 r. - 1/1 etat 

01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. 

– ½ etatu 

4. 

Pracownik techniczny 
ds. żubrów/ Specjalista 

ds. żubrów 

Kamil Pietrzak 
01.10.2014 r. – 30.09.2015 

r. 

Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Magdalena Kwiatkowska 
01.08.2015 r. – 31.10.2015 

r. 

Łukasz Strejk 
01.11.2015 r. – 31.03.2017 
r. 1/1 etat 

Bartosz Olejarczyk 
01.04.2017 r. – 14.07.2017 

r. 1/1 etat 

Błażej Strejk 
Od 01.08.2017 r. – 
31.12.2018 1/1 etat 

5. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Marcin Grzegorzek 
01.08.2014 r. – 31.08.2016 

r. 

Malwina Janiszewska 
01.09.2016 r. – 31.03.2017 

r. 1/1 etat  

Stanisław Kukułka 
Od 01.04.2017 r. – 

30.06.2019 r. – 1/1 etat 

6. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Andrzej Klimek 

15.07.2015 r. – 31.03.2017 

r.- 1/2 etatu, od 01.04.2017 
r. – 30.06.2019 r. - 1/1 etat 

Stanisław Kukułka 
14.05.2015 r. – 31-03-2017 

1/2 etatu 

7. 
Pracownik techniczny 
ds. żubrów 

Marek Boruch 
26.06.2017 r. – 30.06.2017 

r. 1/1 etat 

Roksana Czerniawska 
Od 15.11.2017 r. – 

31.12.2018 r. -  1/1 etat 

 

Zatrudnieni pracownicy wykonywali zadania przewidziane w działaniach C.1 Pogotowie 

Żubrowe (interwencje podczas wypadków, płoszenie żubrów z pól, zadania prowadzone na 

bieżąco, planowane do końca projektu), C.2 (budowa paśników, dokarmianie zimowe, 

prowadzone do końca projektu), C.3 (budowa zagrody aklimatyzacyjnej, odłowy  

i transport żubrów do nowego stada, zadanie sfinalizowane), C.7 (immobilizacja  

i zakładanie obroży telemetrycznych, planowane do końca projektu).  

Ze względu na wyższy przyrost populacji żubrów niż planowany i znaczne  zwiększenie 

areału stad, ZTP zwróciło się w Raporcie Śródokresowym z prośbą do KE o zgodę na 

przedłużenie zatrudnienia jednego specjalisty ds. żubrów do końca projektu (to jest 

zatrudnienie go na sumarycznie 932 osobodni zamiast planowanych 645) oraz zatrudnienie 

dodatkowego pracownika technicznego na 323 osobodni, tj. 18 miesięcy. Zwiększenie 

zatrudnienia umożliwiło lepsze wykonywanie zaplanowanych działań na większym 

obszarze dla większej liczby żubrów. Zakresy obowiązków specjalisty i pracownika 

technicznego były takie same jak pozostałych pracowników na tych stanowiskach, a dały 

możliwość wykonania dodatkowej pracy związanej z większym terenem działań i wyższą 

liczbą żubrów. Dodatkowe zatrudnienie zostało sfinansowane z oszczędności 

wygenerowanych w działaniu C.1 w kategorii Personnel costs i nie zwiększyło budżetu 

Projektu. 
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5. Zakup samochodu ciężarowego / ciągnika Unimog (zakup dodatkowy, na który KE 

wyraziła zgodę w liście Ares(2017)2813544- 06/06/2017) 

 

Ze względu na wyższą liczebność populacji i większą jej dywersyfikację ZTP zwróciło się 

do KE z prośbą o zgodę na zakup dodatkowego używanego środka transportu karmy dla 

żubrów nadającego się do wyjazdów na dalsze odległości. KE wyraziła zgodę w liście 

Ares(2017)2813544- 06/06/2017. Przetarg został rozstrzygnięty w lipcu 2017 r., w wyniku 

którego wyłoniono dostawcę - „Eventus”, Markowice 20A, 480330 Markowice (umowa nr 

nr 32/LIFE/2017 – załącznik do PR2). Odpowiedź na pytanie zadane przez Komisję  

w piśmie z dn. 20/03/2018 znajduje się w załączniku do Raportu (załącznik nr 7.1.2).  

 

6. Zakup stacji paliw (zakup dodatkowy, na który KE wyraziła zgodę  

w liścieARES(2017)100533-09/01/2017) 

 

W roku 2017 ogłoszono zapytanie na dostawę zbiornika na paliwo, stacji paliw  

o pojemności 5000 l. Zakup został dokonany na podstawie umowy nr 34/LIFE/2017 z dnia 

12.09.2017 r. – załącznik do PR2. 
 

7. Hurtowy zakup paliwa do  ciągników rolniczych  

 

Ze względu na zakup w ramach projektu własnej stacji paliw ogłoszono 3 postępowania na 

zakup hurtowy oleju napędowego. Paliwo zostało zakupione na podstawie umów: 

37/LIFE/2017 z dn. 04.12.2017 r. – załącznik do PR2; 41/LIFE/2018 z dn. 23.07.2018 r. -

załącznik do PR3; 47/LIFE/2019 z dn. 18.03.2019 r. - załącznik nr  7.2.2. 

 

Action C.2 Inicjowanie przestrzennej dywersyfikacji stad żubrów 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. 

Zakupiono karmę na 5 z 5 sezonów dokarmiania, tj. 1909 ton owsa i buraków (sezon 2014/15 

- umowa nr 4/LIFE/2014 z 07.11.2014 r.  z Gospodarstwem Rolnym Hubert Puzmujzniak, 

zał. do IncR; sezon 2015/16 - umowa nr 17/LIFE/2015 z 22.10.2015 r. z Gospodarstwem 

Rolnym Hubert Puzmujzniak, zał. do PR1; sezon 2016/17 - umowa nr 28/LIFE/2016 z 

26.10.2016 r. z Gospodarstwem Rolnym Hubert Puzmujzniak, załącznik do MtR; sezon 

2017/18 - umowa nr 35/LIFE/2017 z 06.10.2017 r. z Gospodarstwem Rolnym Stanisław 

Wiese, załącznik do PR2; sezon 2018/19 - umowa nr 42/LIFE/2018 z 15.10.2018 r. z 

Gospodarstwem Rolnym Stanisław Wiese, załącznik do PR3).  

ZTP uzyskało dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na częściowe pokrycie zakupu karmy na 

sezon 2016/2017, w wysokości 50 tys. PLN (umowa dotacji nr 2016D0786S załącznik do 

MtR)., sezon 2017/18 - 70 tys. PLN (umowa dotacji nr 2017D0528S załącznik do PR2); 

sezon 2018/19 - 50 tys. PLN (umowa dotacji nr 2018D0147S załącznik do PR3). Łączna 

kwota uzyskanego dofinansowania została przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu 

własnego ZTP. 

Żubry były dokarmiane przez pracowników BOŻ od listopada 2014 r., zgodnie z założeniami 

projektu do końca marca 2019 w sezonach jesienno-zimowych. 

Zbudowano 22 paśniki (z 22 planowanych), wyremontowano 10 paśników i zbudowano 50 

skrzyń na karmę.  
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Dzięki prowadzeniu dokarmiania zimowego można sterować ruchem stad. Liczebność 

żubrów w trakcie projektu okazałą się wyższa niż przewidywano, zwiększył się także 

znacznie obszar ich występowania. Pierwotnie zaplanowana organizacja dokarmiania musiała 

zostać zmodyfikowana – oprócz wykładania karmy w zbudowanych paśnikach prowadzono 

również „dokarmianie mobilne” w grupach żubrów nowo powstałych, polegające na 

dowożeniu karmy samochodem ciężarowym Unimog do koryt ustawionych w rejonach 

przebywania żubrów.  

 

 

Action C.3 Utworzenie nowego stada żubrów 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2015 

Faktyczny termin zakończenia działania: I/2016 (zaakceptowany przez KE w ENV-E-3 

IM/AMC/sp) 

 

Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w III/2014. Budowa zagrody 

aklimatyzacyjnej z paśnikiem, zlokalizowanej w oddz. 715 Leśnictwa Jałowcówka  

w Nadleśnictwie Drawsko została ukończona w III/2015 r., tak jak to zaplanowano. W 

ramach rozeznania rynku zakupiono: pastuch elektryczny, gwoździe, skoble, bramę 

przesuwną samonośną, siatkę ogrodzeniową leśną, elektryzator i izolatory, a zagrodę 

budowali pracownicy BOŻ (w ramach działania C.1). Dodatkowo została zakupiona wiertnica 

- świder ziemny. Wiertnica nie była planowana w projekcie, jednak została zakupiona w celu 

usprawnienia pracy (za zgodą KE – pismo z dn. 23.03.2016 r.). Zakup pokryto  

z  oszczędności w zadaniu. 

Pracownicy BOŻ opracowali projekt mobilnej odłowni, która została zbudowana w III/2015 

r. (umowa nr 15/LIFE/2015 z 14.09.2015 r. z RanTco Rafał Pachołek, zał. do PR). Dzięki jej 

zastosowaniu odłowy i transport żubrów zostały znacznie udoskonalone. 

Utworzenie nowego stada żubrów zostało opóźnione w stosunku do pierwotnych założeń ze 

względu na zmianę przepisów dotyczących transportu żubrów oraz politykę MŚ i GDOŚ  

w odniesieniu do przeciwdziałania gruźlicy, co było już wyjaśniane w IncR.  

Nowe ugrupowanie żubrów zostało utworzone w grudniu 2015 r. Wówczas odłowiono  

i przywieziono do zagrody aklimatyzacyjnej 10 żubrów: 8 samic w wieku 1,5-3,5 roku, cielę 

jednej z samic (0,5 roczny byk) oraz byk w wieku 1,5 roku, który urodził się w zagrodzie 

pokazowej w Jabłonowie i w maju 2015 r. wypuszczony został do stada wolnego W,  

a następnie został odłowiony do nowo tworzonego stada M. Jedna z krów tuż po 

przywiezieniu uciekła z zagrody adaptacyjnej. Ponieważ do nowo utworzonego ugrupowania 

dołączyły latem 2016 r. miejscowe dorosłe byki, zrezygnowano z przywozu samców obcych 

(w tym rozważanych do sprowadzenia z Holandii i Wolińskiego PN). 

Wypuszczenie żubrów z zagrody aklimatyzacyjnej planowane było na marzec 2016 r., jednak 

z powodu dużych mrozów i zamarzania wody w zagrodzie, skrócono czas adaptacji  

i uwolnienie zwierząt odbyło się w styczniu 2016 r. Ze względu na utopienie się w marcu 

2016 r. 2 dorosłych samic z nowego stada, do grupy dowieziono 1 dodatkową dorosłą samicę 

(która jednak opuściła grupę). KE w liście  z dnia 01-06-2015 zaakceptowała przedłużenie 

realizacji zadania do I/2016.  

Ekipa BOŻ aktywnie śledziła zachowania stada i przepłaszała zwierzęta, gdy podejmowały 

wędrówki prowadzące do areałów starych stad, aby za wszelką cenę utrzymać odrębność 

stada M w pierwszych latach po utworzeniu. Utworzenie nowego stada i uzyskane dzięki 

temu efekty zostały szczegółowo omówione w Raportach wpływu 2016-2019.  
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Action C.4 Utrwalenie obecności żubrów na skrajach obecnego areału i na nowych 

terenach  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2018 

 

Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem, a jego realizacja rozpoczęła się  

w III/2014.  

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

• Poletka żerowiskowe 

Założenie poletek zgryzowo-żerowiskowych odbyło się w marcu 2015 r. na łącznej 

powierzchni 2,09 ha (na 3 dawnych poletkach łowieckich). Każde z poletek ogrodzono siatką 

w celu zapewnienia ochrony przed zwierzyną do czasu uzyskania pożądanej wysokości 

drzewek. Skład gatunkowy drzew na poletkach: jabłoń, śliwa tarnina, ałycza, grusza 

pospolita, dereń świdwa, kruszyna, wierzba paszowa. Glebę przygotowano wyorywując pasy 

co 1,5 m. Zastosowano więźbę sadzenia  1,5 x 1,5 m. W ramach pielęgnacji poletek 

żerowiskowych wykonano wydeptywanie i wykaszanie „chwastów”, usuwanie samosiewów, 

formowanie wierzby, poprawki w miejscach wypadów, pozyskanie zrzezów wierzbowych,  

podkrzesanie gałęzi drzew otaczających poletka – poprawa warunków wzrostu drzewek 

skrajnych, wykaszanie,  naprawę ogrodzeń. 

• Rekultywacja łąk: 

Dokumentację przetargową rekultywacji łąk przygotowano  w I/2017, a prace zakończyły się 

w czerwcu 2017 roku. W ramach melioracji wycięto krzewy i drzewa przeszkadzające, 

odmulono rowy i przepusty. Prace przeprowadzono na 7 z 11 dostępnych kompleksów łąk. 

Łącznie przeprowadzono prace na 18,93 ha z 19,77 łąk. Różnica ta wynika z stanu własności 

wyznaczonych gruntów. Dwie z wyznaczonych działek, o pow. 0,84, są własnościami 

prywatnymi i nie została wyrażona zgoda na przeprowadzenie na nich prac melioracyjnych. 

Jednak nie wpłynie to na osiągniecie zakładanego efektu. Umowa z wykonawcą prac została 

przesłana z PR.  

Tabele i mapy przedstawiająca szczegółowe dane związane z wykonanymi w tym zadaniu 

pracami (w odniesieniu do pisma KE z dn. 27/05/2019) przez Nadleśnictwo Świerczyna, 

zawarte są w Raporcie wpływu 2019 na str. 21-23, 28 - załącznik nr 7.2-3  

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

• Poletka żerowiskowe 

Nadleśnictwo Drawsko wyznaczyło 46,40 ha powierzchni do odtworzenia na poletka 

żerowiskowe. Powierzchnie wytypowane do projektu to grunty nieużytkowane i zaniedbane, 

które porośnięte były w znacznym stopniu samosiewami drzew i krzewów. Dzięki 

pozytywnym decyzjom administracyjnym zezwalającym na usunięcie części zadrzewień  

i zakrzaczeń w 2016 r. udało się sukcesywnie odsłonić przyszłe poletka. W 2016 r. ogłoszone 

były dwie procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy dalszych prac odtworzeniowych, 

obydwie na skutek błędów formalnych nie doprowadziły do wytypowania wykonawcy. 

Dopiero kolejny przetarg wyłonił wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Wojciech 

Spychała (numer umowy 2710-0001-17 – załącznik do PR2). Rekultywacja zakończyła się 

pomyślnie, prace zostały wykonane bardzo starannie i dokładnie. Sumarycznie  

w Nadleśnictwie Drawsko wykonano 46,80 ha poletek żerowiskowych. Zestawienie 

powierzchni i mapy oraz zdjęcia powierzchni poletek (w odniesieniu do pisma KE z dn. 

27/05/2019)znajdują się w Raporcie wpływu 2019 (załącznik nr 7.2-3 Str. 14-15, 28) 
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• Założenie sadów 

Realizacja zadania rozpoczęła się i zakończyła zgodnie z harmonogramem w IV/2015. Na 

potrzeby realizacji zadania zakupione zostały sadzonki drzew owocowych w liczbie 800 sztuk 

oraz siatka niezbędna do zabezpieczenia drzewek. Sady rozmieszczone zostały w sześciu 

miejscach, ich łączna powierzchnia to 2 ha. W październiku 2016 r. Nadleśnictwo zamówiło  

i zakupiło 100 sztuk sadzonek drzewek owocowych na potrzeby przeprowadzenia poprawek 

w utworzonych sadach. Sadzonki obumarły losowo na skutek przemarznięcia, letniej suszy 

oraz uszkodzeń powodowanych przez gryzonie. W październiku 2017 roku Nadleśnictwo 

ponownie zamówiło i zakupiło 300 sztuk sadzonek drzewek owocowych na potrzeby 

przeprowadzenia poprawek w utworzonych sadach. 

Zestawienie powierzchni i mapy oraz zdjęcia powierzchni sadów (w odniesieniu do pisma KE 

z dn. 27/05/2019)znajdują się w Raporcie wpływu 2019 (załącznik nr 7.2-3 Str. 16, 28) 

• Rekultywacja łąk: 

Prace rekultywacyjne rozpoczęły się czerwcu 2016 r. Nadleśnictwo Drawsko ogłosiło 

przetarg dotyczący prac melioracyjnych na pierwszą część łąk (6 kompleksów o pow. 65 ha) - 

(dokumentacja postępowania i umowa nr 2710-0002-16 z 05.07.2016 r. oraz dokumentacja 

postępowania i umowa 2710-0003-16 z 05.07.2016r. załącznik do MtR). Kolejny przetarg 

ogłoszono w czerwcu 2017. Wyłoniono dwóch wykonawców prac, zadania pierwszego 

obejmowały realizację prac na 3 obiektach (konsorcjum dwóch wykonawców: DREN Roman 

Kwaśnik, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Wojciech Spychała numer umowy 2710-0005-

17 – załącznik do PR), drugiego na pozostałych 3 obiektach (Umowa nr 2710-0004-17 - 

załącznik PR).  

W 2018 roku nadleśnictwo wykonało dwa nawroty prac rekultywacyjnych na łąkach 

(rozdrabnianie, wyrównywanie powierzchni). W ramach prac dodatkowych nadleśnictwo 

wykonało również konserwację rowów melioracyjnych na dwóch obiektach łąkowych. 

Łącznie przeprowadzono prace melioracyjne i pielęgnacyjne na 95,7 ha łąk, zgodnie  

z założeniami projektu. 

Tabela przedstawiająca szczegółowe dane związane z wykonanymi w tym zadaniu pracami 

(w odniesieniu do pisma KE z dn. 27/05/2019), zestawienia powierzchni, mapy i zdjęcia 

zawarte są w Raporcie wpływu 2019 na str. 13-14, 28 - załącznik nr 7.2-3 

 

Nadleśnictwo Mirosławiec: 

• Rekultywacja łąk: 

Nadleśnictwo w roku 2017 przeprowadziło meliorację 29,72 ha łąk. W ramach realizacji 

zadania podpisano 3 umowy (umowa SA-271-75/17 z dnia 17.05.2017 r., umowa SA-271-

77/17 z dnia 02.06.2017 r., umowa SA-271-90/17 z dnia 14.07.2017 r. – załączniki do PR2). 

Zadanie zostało wykonane w 100%. 

Tabela powierzchni, mapy i zdjęcia łąk (w odniesieniu do pisma KE z dn. 27/05/2019) 

zawarte są w Raporcie wpływu 2018 na str. 18, 29 - załącznik nr 7.2-3 

 

Wszyscy Partnerzy wykonali planowane zadania. Łącznie przeprowadzono 

rekultywację144,35 ha, utworzono 48,89 ha poletek i 2 ha sadów, co zgadza się z założeniami 

projektu. 

 

Action C.5 Zabezpieczenie cennych upraw leśnych w pobliżu paśników żubrowych 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2017 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2018 
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Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na opóźnienie  

w podpisaniu umów partnerskich z Nadleśnictwami, które nastąpiło w I/2015, zadania 

terenowe zostały rozpoczęte w 2015 r.  

Nadleśnictwa samodzielnie typowały uprawy wymagające zabezpieczenia biorąc pod uwagę 

typ nasadzeń i potencjalne zagrożenia od żubrów. 

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

Partner ND ukończył prewencyjne grodzenie upraw leśnych, które przewidziane było  

w całym projekcie. W efekcie ogrodzono 26 upraw o łącznej powierzchni 56,64 ha na które, 

przewidziano 20 862 mb grodzeń.  Wykonawca prac na 17 powierzchniach wyłoniony został 

na podstawie przetargu nieograniczonego (umowa nr 2710-0002-15 z Zakładem Usługowym 

Grzegorz Stanisławski, zał. do PR1). W ramach rozszerzenia zadania C.5 (zgodnie z pismem 

KE z dn. 06/06/2017) w 2017 roku Nadleśnictwo zabezpieczyło 5 nowych upraw leśnych 

4635 mb. W 2018 roku nadleśnictwo wykonało grodzenie dodatkowych 4 upraw leśnych  

o długości 2727 mb. Łącznie wykonano 20 862 mb grodzeń zabezpieczających. 

Tabela  i mapy (w odniesieniu do pisma KE z dn. 06/06/2017) przedstawiająca szczegółowe 

dane ogrodzonych powierzchni w Nadleśnictwie Drawsko ujęta jest w Raporcie wpływu 2019 

na str. 19-20, 28 - załącznik nr 7.2-3 

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

W listopadzie 2016 r. dokonano zakupu całości siatki przewidzianej w pierwotnej wersji 

projektu tj. 7500 mb (Porozumienie o współpracy z dnia 02.01.2012 r. i Aneks nr 1 do 

porozumienia z dnia 23.01.2012r.) i ogrodzono uprawy w leśnictwach: Krzemno, Mszarne, 

Jałowcówka, Dąbrowa, Dzikowo, Świerczyna, Kaczory, Jeleni Stok i Laski. W ramach 

zwiększonego zakresu zadania powstały dodatkowe grodzenia o łącznej długości 3 165 m. 

Grodzenia powstały w leśnictwach najczęściej odwiedzanych przez żubry tj. na terenie 

Leśnictwa Laski oraz w Leśnictwie Dąbrowa. Pod koniec roku 2017 przeprowadzono 

kontrolę grodzeń również wchodzących w skład zadań projektu LIFE i wykonano niewielkie 

naprawy: naciągniecie siatki, uzupełnienie skobli, usunięcie gałęzi oraz ewentualnych 

wywrotów. Zadanie zostało zakończone w 2017 r. Wykonano 10665 mb grodzeń. 

Tabela i mapy grodzeń zawarta jest w Raporcie wpływu 2019 (załącznik nr 7.2-3, str. 24, 30) 

(w odniesieniu do pisma KE z dn. 06/06/2017). 
 

Nadleśnictwo Mirosławiec: 

W 2016 r. Nadleśnictwo Mirosławiec wykonało grodzenia 2686 mb z ogólnej przewidzianej 

na zadanie długości: 12 000 mb. Wykonawca został wyłoniony w II/2016. (umowa nr SA-

271-64/16 z dnia 13-05-2016 r. z  Usługi Leśne Aneta Rogowska załącznik MtR). W 2017 r. 

Nadleśnictwo Mirosławiec wykonało grodzenia w ilości 9324 mb. Wykonawca został 

wyłoniony w II/2016 (umowa nr SA-271-79/17 z dnia 20.06.2016 r. załącznik MtR). Zadanie 

zostało zakończone w 2017 r. Wykonano 12010 mb grodzeń. 

Tabela i mapy grodzeń zawarta jest w Raporcie wpływu 2019 (załącznik nr 7.2-3, str. 19-20, 

29) (w odniesieniu do pisma KE z dn. 06/06/2017). 

 

Nadleśnictwo Tuczno: 

W 2016 r. zakupiono grodzeniową siatkę leśną i wykonano grodzenia 5550 mb z 6000 mb 

przewidzianych w projekcie. Wykonawca grodzeń został wyłoniony w przetargu 

nieograniczonym (umowa z Zakład Robót Wiertniczych Zbigniew Chamier Ciemiński, nr 

SA-126-271-16 z dnia 06.06.2016 r. oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 13.07.2016 r. 

załącznik do MtR) Wykonano 16 grodzeń na łącznej powierzchni 12,07 ha. 
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Tabela i mapy grodzeń zawarta jest w Raporcie wpływu 2019 (załącznik nr 7.2-3, str. 25, 31) 

(w odniesieniu do pisma KE z dn. 06/06/2017). 

 

W pierwotnej wersji projektu planowano wykonanie 39000 mb grodzeń. W 2017 r. KE 

wyraziła zgodę na zwiększenie zakresu grodzeń prewencyjnych o maksymalnie 11000 mb.  

W sumie wykonano 49 087 mb grodzeń. 

 

Action C.6 Utworzenie punktów przechowywania karmy 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2015 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2015 

Planowany termin zakończenia działania: III/2016 (zgodnie z pismem KE z dn. 

23/03/2016) 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2016  

 

Zadanie rozpoczęto z opóźnieniem spowodowanym opóźnieniem w realizacji zadania A.2.  

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca prac budowlanych, z którym 

została podpisana umowa (umowa nr 21/LIFE/2015 z 14.12.2015 r. z aneksem z Konsorcjum 

firm: KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, P.U.S. 

SPADOCHRONIARZ Waldemar Piotrowski, ul. Kamienna 40, 64-920 Piła, zał. do PR). 

Zakończenie zadania oraz oddanie do użytku punktów przechowywania karmy w Dłusku  

i Jabłonowie, nastąpiło dnia 24-11-2016 r.  (w IV/2016 zamiast III/2016), to jest 1 kwartał 

później niż w terminie uzgodnionym z KE zgodnie z listem z dnia 23-03-2016. Wydłużenie 

realizacji zostało spowodowane czasowym wstrzymaniem budowy przez wykonawcę  

z powodu braku płatności I transzy wynagrodzenia (długie oczekiwanie na refundację  

z NFOŚiGW). Zadanie C.6 jest największym jednostkowym zadaniem projektu i ZTP nie 

miało możliwości zapłaty faktury z własnych środków (380000 PLN). Umowa z wykonawcą 

została aneksowana (Aneks nr 1 z dnia 10.10.2016 r. do umowy nr 21/LIFE/2015 z 

14.12.2015 r. oraz protokół odbioru; załącznik do MtR). KE zaakceptowała zmianę w liście 
Ares(2016)1433832 - 23/03/2016.  
Punkty przechowywania karmy zdecydowanie usprawniły proces rozwożenia karmy do 

paśników w sezonie zimowym. Dzięki odpowiednio utwardzonym placom, przygotowywanie 

karmy do wywozu było o wiele szybsze, a buraki nie zostały zmieszane z wilgotną ziemią. 

Magazyn służył do przechowywania zboża oraz buraków tuż przed wywozem.  

 

Action C.7 System kontroli bezpieczeństwa stad 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Działanie obejmujące wytworzenie 54 obroży telemetrycznych i uruchomieniu aplikacji 

„Bezpieczna Informacja o Żubrach” zrealizowano zgodnie z planem.  Od KE w liście z dn. 

01-06-2015 r.  otrzymaliśmy zgodę na wytworzenie obroży we własnym zakresie. W związku 

z tym kupiliśmy poszczególne podzespoły do budowy obroży stosując procedurę 

wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie. Montażem i dostarczeniem 50 

kompletnych obroży telemetrycznych zajmowała się firma RanTco wybrana w przetargu  

w trybie określonym w art. 701 Kodeksu cywilnego (umowa nr 13/LIFE/2015 z dnia 

07.08.2015 r. z RanTco, zał. do PR1). Cztery dodatkowe obroże telemetryczne na które KE 

wyraziła zgodę w Umowie uzupełniającej, zostały wytworzone z zakupionych podzespołów 



 20 

przez pracowników BOŻ. Od początku trwania projektu do końca czerwca 2019 r. założono 

ogółem 54 obroże na żubry.  

W ramach zadania zakupiono 4 anteny kierunkowe VHF oraz 4 odbiorniki VHF – tak jak 

było planowane.  

Aplikacja „Bezpieczna Informacja o Żubrach” pracuje od I/2016 pod adresem 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/mapa.html w docelowej postaci automatycznie prezentując 

rejony przebywania żubrów na podstawie danych telemetrycznych, uzyskiwanych z obroży 

(umowa nr 22/LIFE/2015 z Borysem Jurgielem, zał. do PR1). W lutym 2019 po otrzymaniu 

zgody KE ogłoszono zapytanie na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji (umowa nr 

46/LIFE/2019 – załącznik nr 7.2-4). 

W projekcie planowano zakup oprogramowania MapInfo lub ArcGIS, jednak po 

konsultacjach postanowiliśmy skorzystać z bezpłatnego oprogramowania geoinformacyjnego 

QGIS. W ramach budżetu zadania zakupiliśmy w listopadzie 2015 aplikację do obróbki 

danych telemetrycznych z obroży, będącą wtyczką do QGIS. 

 

Action C.8 Opieka weterynaryjna 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zatrudniony od początku projektu do 

końca projektu na ½ etatu lek. wet. Roman Lizoń na bieżąco zajmował się opieką 

weterynaryjną nad żubrami. Podsumowując stan populacji sporządził 5 raportów zdrowia (za 

2014 zał. do IncR, za 2015 do PR1, za 2016 do MtR, za 2017 do PR2, za 2018/2019 załącznik 

nr 7.2-5). Zgodnie z oceną populacja jest w dobrym stanie zdrowotnym i nie wymaga 

podejmowania specjalnych działań. 

W ramach zadania zostały zakupione środki farmakologiczne do immobilizacji – Captivon  

i Activon – jako refundacja importu docelowego zrealizowanego przez lek. weterynarii oraz 

na podstawie umów z uprawnioną hurtownią farmaceutyczną (umowa sprzedaży Captivon 98 

z Medivet S.A. z dnia 24.07.2015 r. – zał. do PR1). Ponadto w roku 2018 zakupione środki 

farmakologiczne do immobilizacji – Captivon 98 5ml – 5 szt. i Activon 12 mg/ml amp. 10 ml 

– 2 szt. – na podstawie umów z hurtownią weterynaryjną Medivet.  

Zakupiono również rękawiczki zabiegowe lekko pudrowane, niejałowe Ambulex  

w rozmiarach: S,M,L łącznie 45 opakowań po 100 szt. 

Zakupiono także 2 pneumatyczne  aplikatory weterynaryjne z osprzętem.  

Badaniem parazytologicznym, genetycznym i patomorfologicznym prób zbieranych od 

żubrów zajmowało się Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, wybrane w rozeznaniu rynku 

(umowa nr 12/LIFE/2015 z dnia 13.08.2015 r. ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów, zał. 

do PR). Wyniki analiz omawiane były w kolejnych raportach zdrowia. 

Action D.1 Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu 

Planowany termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

W chwili obecnej złożyliśmy do Komisji 4 raporty: pierwszy – Raport stanu „0” wraz  

z raportem wstępnym (zał. do IncR), drugi – Raport wpływu 2015 - został wysłany  

z opóźnieniem wynikającym z chęci wykorzystania programu QGIS ze specjalną wtyczką  do 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/mapa.html
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opracowania danych telemetrycznych. KE zaakceptowała nowy termin opracowania raportu 

w liście z dnia 23-03-2016. Raport wpływu 2016 (załącznik do MtR) oraz Raport wpływu 

2017 (załącznik do PR2). Raporty przedstawiają zmiany populacji żubrów w trakcie trwania 

projektu, w szczególności przyrost liczebności i wzrost areałów stad, uzasadniając właściwe 

założenia i poprawność realizacji działań. 

Raport obejmujący okres 01.01.2018 – 30.06.2019 oraz podsumowanie wpływu działań 

projektu na populację żubrów stanowi załącznik nr 7.2-3 W raporcie wyodrębniony został  

w jednym z rozdziałów rok 2018. 

 

Action D.2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną 

gospodarkę i społeczeństwo 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2018 

 

Wykonawca został wyłoniony w II/2015 w trybie rozeznania rynku – Joanna Cent (umowa  

z dn. 29.04.2015r., nr 9/LIFE/2015, zał. do PR1), do sporządzenia ewaluacji gospodarczego 

wpływu projektu na lokalne społeczności w gminie Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Kalisz 

Pomorski, Wierzchowo Pomorskie oraz Drawsko, a także ankiety skierowanej do 

społeczności lokalnej na temat wiedzy o projekcie i postrzeganiu projektu w kontekście 

potrzeb i korzyści gatunku dla społeczności lokalnej. Wyniki ewaluacji (część gospodarcza) 

oraz ankiety (część społeczna) zostały ujęte w raporcie społeczno-gospodarczym 

podzielonym na część ex ante oraz część ex post. Część społeczna raportu ex ante została 

wykonana w II/2015, natomiast część gospodarcza raportu ex ante - III/2015 (zał. do PR1).  

Opóźnienie w realizacji pierwszej części zadania (raporty ex ante) zostało zaakceptowane 

przez KE w liście z dn. 01.06.2015 r. 

Część ex-post raportu społeczno-gospodarczego wykonana została w III/2018 zgodnie  

z warunkami zawartymi przez zamawiającego w umowie nr 9/LIFE/2015 z dnia 29.04.2015 r. 

z Panią Joanną Tusznio (d. Cent). Raport ex-post przedstawia ocenę działań Projektu przez 

cały okres jego realizacji formułując wnioski w odniesieniu do diagnozy ex-ante wykonanej 

na początku realizacji Projektu, dla stanu w 2014 roku. Wykazany już w pierwszym raporcie 

pozytywny wpływ Projektu na lokalną gospodarkę został utrzymany w zakresie ocenianych 

aspektów, obejmujących: tworzone miejsca pracy, zamówienia na lokalnym i regionalnym 

rynku usług i towarów, aktywizacja lokalnej turystyki, oraz wpieranie interesariuszy 

prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnictwa i turystyki. Uzyskane efekty 

mają znaczenie nie tylko dla lokalnej gospodarki, ale również są bardzo istotne dla skutecznej 

ochrony żubrów, realizowanej w Projekcie.  

W zakresie miejsc pracy tworzonych w Projekcie, ponad połowę stanowiło zatrudnienie osób 

pochodzących z gmin, na których terenie występuje zachodniopomorska populacja żubrów. 

W zakresie liczby miejsc pracy powstałych pośrednio jako efekt działania Projektu,  

w szczególności w branży turystycznej, nie odnotowano istotnego wpływu. 

W zakresie lokalnego rynku usług i dostaw, wpływ Projektu przejawiał się przede wszystkim 

dużym udziałem zamówień realizowanych lokalnie i w regionie. 

W zakresie lokalnej turystyki, Projekt utworzył bardzo istotną lokalną atrakcję turystyczną  

w postaci pokazowej zagrody żubrów w Jabłonowie, odwiedzaną przez licznych turystów 

oraz mieszkańców okolicznych gmin. 

W zakresie działań na rzecz interesariuszy w wybranych sektorach lokalnej gospodarki, 

utworzona w ramach Projektu Baza Obsługi Żubrów pełni rolę głównego punktu 

informacyjnego o żubrach w regionie. 
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Wpływ społeczno–gospodarczy projektu jest zgodny z oczekiwaniami i założeniami projektu. 

 

Action F.1 Zarządzanie projektem i monitoring realizacji zadań  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018  

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Realizacja działania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w III/2014 r. W ramach ZZ 

zostali zatrudnieni: koordynator projektu (ZTP), kierownik finansowy (ZTP), zastępca 

koordynatora projektu (ZTP) oraz koordynatorzy Partnerów (ND, NM, NS, NT). Czas 

zatrudnienia i stawki dzienne zatrudnionych są zgodne z założeniami projektu. Kierownik 

finansowy projektu pani Monika Sokołowska od 01.10.2015 r. przeszła na ½ etatu  

i równocześnie na ½ etatu została zatrudniona jako referent – pomocnik kierownika 

finansowego pani Malwina Janiszewska. Jednak z przyczyn prywatnych pani Sokołowska 

zrezygnowała z pełnienia funkcji kierownika finansowego, a jej miejsce zajęła od 01.07.2016 

r. pani Maria Tobolczyk. Niestety pani Tobolczyk nie była w stanie nadrobić zaległości 

dotyczących braku umiejętności rozliczania projektów i na jej miejsce musieliśmy znaleźć 

nowego kierownika finansowego. Od 14.11.2016 r. funkcję ta pełni pan Piotr Jaworek, który 

został zatrudniony na umowę zlecenia. Forma zatrudnienia odbiega od planowej ze względu 

na brak na rynku osób z odpowiednim doświadczeniem oraz umiejętnościami, które 

podjęłyby się prowadzenia finansowego projektu. Magdalena Tracz od 01.04.2017 r. 

pracowała w wymiarze 1/2 etatu, a na drugą połówkę została zatrudniona Malwina Kujawa-

Strejk. Funkcję zastępcy koordynatora projektu pełniła Malwina Janiszewska. Zatrudniona  

w wymiarze ½ etatu na stanowisku koordynatora pani Malwina Kujawa-Strejk od dnia 

25.04.2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na jej miejscu od dnia 01.06.2018 r. do 

30.06.2019 r. pracowała pani Malwina Janiszewska. Funkcję zastępcy koordynatora projektu 

od dnia 01.06.2018 r. do 30.06.2019 r. pełniła Magdalena Kwiatkowska. 

W przypadku Partnerów tylko w Nadleśnictwie Tuczno zmieniały się osoby pełniące funkcję 

koordynatora, na początku była to pani Natalia Rapke, następnie od 01.07.2016 r. – Beata 

Baszczyn, a od 01.01.2017 r. – pan Piotr Iwanicki. Struktura zatrudnienia została 

przedstawiona w pkt. 4.2 i jest zgodna z zaplanowaną. W roku 2017 zakończył się okres 

zatrudnienia koordynatora w Nadleśnictwie Tuczno (30.06.2017 r.) oraz w Nadleśnictwie 

Świerczyna (30.11.2017 r.) – zgodnie z założeniami projektu. Natomiast w roku 2018 

zakończył się okres zatrudnienia koordynatora w Nadleśnictwie Mirosławiec (30.04.2018 r.) 

oraz w Nadleśnictwie Drawsko (31.12.2018 r.). 

W ramach realizacji zadania w IV/2015 został zakupiony aparat fotograficzny – umowa nr 

19/LIFE/2015 z dnia 25.11.2015 r. z BEA Beata Suska (zał. do PR1).   

 

Action F.2 Rada projektu  

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Planowany termin zakończenia działania: III/2018  

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Pierwsze posiedzenie na prośbę Rady, było połączone z konferencją otwierającą II/2015 – 

odbyło się 17.06.2015 r., a kolejne – podczas konferencji informujących o projekcie 

(11.12.2015r., 08.12.016 r. i 15.12.2017 r.). Ostatnie spotkanie Rady odbyło się 14.06.2019 r., 

na którym spisano stanowisko końcowe RP (załącznik nr 7.2-1) 
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Action F.3 Tworzenie sieci z innymi projektami Life  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Planowany termin zakończenia działania: I/2018  

Faktyczny termin zakończenia działania: I/2018 

 

Działanie to zaczęto realizować w III/2014 r. wg planu. Nawiązano współpracę  

z przedstawicielami: 

⎯ IBS PAN Białowieża, realizującymi projekt  LIFE06 NAT/PL/000105 „Ochrona żubra  

w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra”, 

⎯ Klubu Przyrodników ze Świebodzina, realizującymi projekt LIFE11NAT/PL/423 

„Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski 

północnej”,  

⎯ Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, realizującymi projekt LIFE11 

INF/PL/000478 „Misja Natura”. 

W listopadzie 2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Rumunii, gdzie realizowany jest projekt 

LIFE „Urgent actins for the recovery of European Bison populations in Romania”. Notatka  

z wyjazdu zamieszczona jest na stronie internetowej Projektu. Natomiast w lutym 2018 r. 

odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, gdzie realizowany jest projekt LIFE „Reintroduction 

of lynx in the Palatinate Forest Biosphere Reserve”. W spotkaniu brał udział także 

przedstawiciel projektu LIFE16 NAT/SI/000634 „Preventing the extinction of the Dinaric-SE 

Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation” 

Niestety ze względu na brak projektów żubrowych LIFE nie mogliśmy zaplanować kolejnego 

wyjazdu związanego z tym gatunkiem.  

 

Action F.4 Audyt zewnętrzny  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018  

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018  

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019  (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Realizacje zadania rozpoczęto w I kw. 2017 r. wyłoniony Wykonawca (umowa nr 

31/LIFE/2017 z dnia 07.02.2017 r. z Audit Lab Sp. z o.o.; aneks nr 1 z dnia 27.12.2018 r. – 

załącznik do PR3) przeprowadził audyt częściowy w kwietniu 2017 r., a audyt końcowy  

w sierpniu 2019 r.  Część podsumowująca audytu stanowi załącznik nr 7.2-6. 

 

Action F.5 Plan ochrony po zakończeniu realizacji projektu w ramach Life  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018  

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (zgodnie z Umową uzupełniającą) 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019  

 

Przygotowania do napisania planu ochrony po zakończeniu realizacji projektu Life 

rozpoczęły się w roku 2019. Plan After Life stanowi załącznik nr 7.3.2 
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5.2 Dissemination actions 

 

5.2.1 Objectives 

 

Celem promocji Projektu było przekazanie informacji o postępach w jego realizacji  

z jednoczesnym  dotarciem do jak najszerszego grona odbiorców, w tym do lokalnych władz  

i społeczności. Dzięki temu interesariusze mogli poznać działania na rzecz chronionego 

gatunku. Przez ogólnodostępną wiedzę i ciekawą formę przekazu, rozbudowaliśmy społeczną 

akceptację w stosunku do żubrów, co bezpośrednio przełożyło się na ich ochronę i pozytywny 

rozwój populacji.  

5.2.2 Dissemination: overview per activity 

 

Action E.1 Strona internetowa projektu: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 

 

Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w III/2014. Strona internetowa 

projektu wraz z wersją anglojęzyczną została uruchomiona zgodnie z harmonogramem  

w IV/2014 r. Hosting i prowadzenie serwisu prowadzone były w okresie trwania projektu i po 

jego zakończeniu do końca 2023 r. Realizacją tego zadania zajmuje się wyłoniona przy 

zastosowaniu zapytania ofertowego firma Hermer Jacek Chudyński na podstawie umowy nr 

6/LIFE/2014 z 10-12-2014 (załącznik nr 16 do IncR). Informacje o postępie oraz zdjęcia 

żubrów z obszarów działań projektu na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej: 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/. Pracownicy BOŻ prowadzili tłumaczenie strony dla 

wersji anglojęzycznej. Na stronie opublikowane zostały wszystkie raporty i podsumowania 

opisujące na bieżąco postępu projektu i jego efekt końcowy. 

 

Action E.2 Materiały informacyjno - promocyjne: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: I/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wyłoniony w rozeznaniu 

rynku (umowa 5/LIFE/2014 z 09.12.2014 r z Anną Andruchowicz zał. do IncR ) opracował 

kalendarze i kartki na cały czas trwania projektu. W I/2015 wykonano 1150 szt. kartek 

bożonarodzeniowych, 920 szt. kartek wielkanocnych oraz 1200 szt. kalendarzy na kolejne lata 

projektu. Kalendarze z sezonowym zachowaniem żubrów opracowywane były według 

formuły roku żubrowego od kwietnia do marca kolejnego roku. Pierwsze kalendarze, miały 

zostać wydane wiosną 2015 r. Wykonawca - firma GABIDRUK Bogdan Waśniowski nie 

wywiązał się z zawartej umowy (10/LIFE/2015 dn. 19.05.2015, zał. do PR1) i ostatecznie 

umowa została zerwana. Wyłoniono nowego wykonawcę (umowa 16/LIFE/2015 z firmą 

LMR - Marketing S.C., zał. do PR1). Wykonawca w III/2015 dostarczył 200 egzemplarzy 

kalendarzy i 200 ulotek, które zostały rozdane uczestnikom konferencji, warsztatów, jak 

również Partnerom i okolicznym jednostkom samorządowym. W II/2016 wyłoniono 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/
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wykonawcę kolejnego kalendarza 2016/17 i ulotki  (umowa z aneksami 24/LIFE/2016  

z Centrum Ksero i Studio Reklamy Michał Śmist, załącznik o MtR). Ze względu na liczne 

błędy w projekcie umowa wymagała zawarcia 2 aneksów. Ostatecznie firma wywiązała się  

z zamówienia dostarczając 200 szt. ulotek informacyjnych oraz 200 szt. kalendarzy z opisem 

sezonowych zachowań żubrów. Materiały zostały częściowo rozdane uczestnikom 

warsztatów  

i konferencji oraz przekazane partnerom projektu. W IV/2016 wyłoniono wykonawcę folderu 

informacyjnego (umowa 29/LIFE/2016 z P.P.H.U Cezary Korkosz, załącznik o MtR), 

zastępującego wycofany z projektu ze względu na błędy w treści folder firmy DRUKARNIA 

Lukstar na podstawie umowy 19/LIFE/2015, folder został dostarczony 28.02.2017 r. W roku 

2017 została przygotowana również ulotka dla rolników oraz kalendarz z opisem sezonowych 

zachowań żubrów. W 2018 roku zostały wydane dwie ulotki o charakterze krótkiego 

poradnika dla rolników, w tym jedna podsumowująca działania w projekcie oraz kalendarz  

z sezonowymi zachowaniami żubrów na rok 2018-2019. Opracowanie graficzne oraz druk 

ulotek i kalendarzy zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w drodze  zapytania 

ofertowego. Wszystkie trzy wydawnictwa opracowane  zostały przez Centrum Ksero. Umowy 

nr 39/LIFE/2018, 40/LIFE/2018 oraz 45/LIFE/2018 (załączniki do PR3). W roku 2019  

w ramach umowy uzupełniającej wydano 400 egzemplarzy ulotki podsumowującej projekt,  

w której poruszono również kontekst międzynarodowy (150 szt. wersja polska, 150 szt. 

wersja niemiecka, 100 szt. wersja angielska) – załączniki 7.2.12). Ulotki w wersji 

niemieckojęzycznej zostały rozdane uczestnikom niemieckojęzycznym w większej ilości, aby 

mogli oni promować Projekt w swoich instytucjach. Natomiast wersje anglojęzyczne były 

rozdawane w Dzikiej Zagrodzie, w której mieści się siedziba BOŻ. Opracowanie graficzne 

oraz druk ulotek zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania 

ofertowego - Centrum Ksero. Umowa nr 50/LIFE/2019 (załącznik nr 7.2-7 ) 

Materiały przygotowywane w ramach tego zadania rozdawane były uczestnikom warsztatów  

i konferencji, osobom odwiedzającym Dziką Zagrodę oraz interesariuszom nadleśnictw. 

Miały one duży wpływ na szerzenie informacji o realizacji Projektu oraz o wolnych stadach 

żubrów na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 

Action E.3 Warsztaty dla lokalnych społeczności: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Działanie realizowane było zgodnie z harmonogramem, a jego realizację  rozpoczęto  

w  I/2015. Na warsztaty zapraszani byli interesariusze projektu, lokalni mieszkańcy, 

młodzież, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wojskowi z obszarów występowania 

żubrów (Poligon Drawski, lotnisko Mirosławiec) policja, straż pożarna. Warsztaty odbywały 

w siedzibie BOŻ w Jabłonowie lub jako sesje wyjazdowe (szkoła w Ińsku, Regionalne 

Centrum Żubra w Mirosławcu, Janczewo). Programy i listy obecności za 

2015/2016/2017/2018 zostały dostarczone z PR i MtR. Uczestnikom warsztatów zostały 

rozdane materiały promocyjno-informacyjne zamówione w ramach rozeznania rynku, które 

kupowane są na bieżąco wraz z ulotkami informacyjnymi i kalendarzami z sezonowym 

zachowaniem żubrów. Wszystkie materiały warsztatowe były wyłaniane w rozeznaniach 

rynku i zostały opatrzone logami Life+, Natura 2000 oraz NFOŚiGW. Ponadto na każdych 

warsztatach zapewniany był catering, którego wykonawca wyłaniany był w rozeznaniu rynku.  

W roku 2019 zorganizowano dodatkową sesję polsko-niemieckich warsztatów (05.04.2019 

r.), w związku z czym wyłoniono wykonawcę usługi tłumaczenia symultanicznego polsko-



 26 

niemieckiego i niemiecko-polskiego (umowa nr 49/LIFE/2019 – załącznik nr 7.2-8) oraz 

cateringu (umowa nr 48/LIFE/2019 – załącznik nr 7.2-9). Ponadto zakupiono materiały 

warsztatowe – teczkę konferencyjną, smycze, zestaw biurkowy, metalowy kubek i pendrive, 

oznaczone logo Projektu (załącznik nr 7.3.3). Międzynarodowe warsztaty stały się bardzo 

dobrym wstępem do wspólnych działań w międzynarodowym projekcie Interreg 144 

INT144/LosBonasus – Crossing!Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra 

i łosia Niemieccy uczestnicy warsztatów byli pozytywnie zaskoczeni poziomem i zakresem 

działań z żubrami. Część terenowa warsztatów uświadomiła im znaczenie zadań 

zaplanowanych we wspólnym projekcie, związanych z monitoringiem telemetrycznym i jego 

znaczeniem dla zarządzania populacją. 

W sumie od początku projektu zorganizowano 17 z 17 zaplanowanych warsztatów (16 

warsztatów zaplanowanych w projekcie plus jedna sesja warsztatowa w roku 2019 w ramach 

przedłużenia projektu). W warsztatach uczestniczyło 638 (planowana 510 ) osób. 

Poniższa tabela przedstawia ilość uczestników warsztatów oraz ilość rozdanych zestawów 

materiałów promocyjnych. 

 

Data Miejsce 
Ilość 

osób 
Rodzaj rozdawanych materiałów warsztatowych 

Ilość 

rozdanych 

zestawów 

(szt.) 

24.04.2015 
Jabłonowo - 

BOŻ 
31 

Zestaw składający się z: 1szt. teczki z gumką, 2 szt.kartek do 

notowania z papieru ekologicznego,1 szt.długopisu 

ekologicznego, 1 szt.pendrive,  1 szt. torba ekologiczna 

31 

30.05.2015 
Jabłonowo - 

BOŻ 
30 

Zestaw składający się z: 1szt. teczki z gumką, 2 szt.kartek do 

notowania z papieru ekologicznego,1 szt.długopisu 

ekologicznego, 1 szt.pendrive,  1 szt. torba ekologiczna 

30 

24.10.2015 
Jabłonowo - 

BOŻ 
30 

Zestaw składający się z: 1szt. teczki z gumką, 2 szt.kartek do 

notowania z papieru ekologicznego,1 szt.długopisu 

ekologicznego, 1 szt.pendrive,  1 szt. torba ekologiczna, 

30 

09.11.2015 

Ińsko- 

szkoła 

podstawow

a 

90 

Zestaw składający się z: 1szt. teczki z gumką, 2 szt.kartek do 

notowania z papieru ekologicznego,1 szt.długopisu 

ekologicznego, 1 szt.pendrive,  1 szt. torba ekologiczna 

3 zestawy/ 

1 klasę 

16.04.2016 
Jabłonowo - 

BOŻ 
45 

Zestaw składający się z: 1 szt. notesu lnianego, 1szt.torby 

bawełnianej, 1 szt. długopisu ekologicznego, 1 szt. smycz, 1 

szt.pendrive 

45 

16.05.2016 
Jabłonowo - 

BOŻ 
34 

Zestaw składający się z: 1 szt. notesu lnianego, 1szt.torby 
bawełnianej, 1 szt. długopisu ekologicznego, 1 szt. smycz, 1 

szt.pendrive 

34 

03.07.2016 
Jabłonowo - 

BOŻ 
50 

Zestaw składający się z: 1 szt. notesu lnianego, 1szt.torby 

bawełnianej, 1 szt. długopisu ekologicznego, 1 szt. smycz, 1 

szt.pendrive 

50 

05.01.2017 
Jabłonowo - 

BOŻ 
32 

Zestaw składający się z: 1 szt. notesu lnianego, 1szt.torby 

bawełnianej, 1 szt. długopisu ekologicznego, 1 szt. smycz, 1 
szt.pendrive, 1 szt.zakreślacze, 1 szt.saszetki-nerki 

32 

20.05.2017 Janczewo 30 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby lnianej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz sezonowy, 1 szt. folder, 1 szt. smycz, 

1 szt. pendrive, 1 szt. długopis, 1 szt. zakreślacz, 1 szt. 

saszetki-nerki, 1 szt. ulotka Bezpieczna Aplikacja  

30 
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30.05.2017 
Jabłonowo-

BOŻ 
35 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby lnianej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz sezonowy, 1 szt. folder, 1 szt. smycz, 

1 szt. pendrive, 1 szt. długopis, 1 szt. zakreślacz, 1 szt. 

saszetki-nerki, 1 szt. ulotka Bezpieczna Aplikacja  

35 

04.10.2017 
Jabłonowo-

BOŻ 
36 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby papierowej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz sezonowy, 1 szt. folder, 1 szt. smycz, 
1 szt. pendrive, 1 szt. długopis, 1 szt. zakreślacz, 1 szt. 

saszetki-nerki, 1 szt. ulotka Żubry na Pomorzu Zachodnim  

36 

04.10.2017 
Jabłonowo-

BOŻ 
45 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby papierowej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz sezonowy, 1 szt. folder, 1 szt. smycz, 

1 szt. pendrive, 1 szt. długopis, 1 szt. zakreślacz, 1 szt. 

saszetki-nerki, 1 szt. ulotka Żubry na Pomorzu Zachodnim  

45 

13.02.2018 

dwie sesje 
Jabłonowo 2x30 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby papierowej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz ścienny, 1 szt. folder, 1 szt. smycz,         

1 szt. pendrive drewniany, 1 szt. długopis, 1szt. ołówek 

automatyczny, 1 szt. notatnik czarny, 1 szt. latarka dynamo, 1 

szt. ulotka Żubry na Pomorzu Zachodnim 

60 

15.03.2018 
Jabłonowo-

BOŻ 
30 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby papierowej, 1 szt. notes 

lniany, 1 szt. kalendarz ścienny, 1 szt. folder, 1 szt. smycz,        

1 szt. pendrive drewniany, 1 szt. długopis, 1 szt. ołówek 

automatyczny,     1 szt. latarka dynamo, 1szt. notatnik czarny, 

1 szt. saszetki-nerki, 1 szt. ulotka Żubry na Pomorzu 

Zachodnim 

30 

16.11.2018 
Jabłonowo-

BOŻ 
30 

Zestaw składający się z: 1 szt. torby jutowej, 1 szt. notes z 
długopisem, 1 szt. kalendarz sezonowy, 1 szt. 

latarka,dynamo, 1 szt. folder, 1 szt. smycz, 1 szt. pendrive, 1 

szt. zakreślacz,        1 szt. notesik z karteczkami 

samoprzylepnymi,1 szt. ołówek mechaniczny,1 szt. długopis, 

1 szt. ulotka podsumowująca działania w projekcie 

LIFE13/NAT/PL/000010. 

30 

05.04.2019  
Jabłonowo - 

BOŻ 
30 

Zestaw składający się z 1 szt torby papierowej,  1 szt. 

ulotki o projekcie „LIFE13/NAT/PL/000010” - Żubrowa 

wolność nie zna granic,1 szt. torby papierowej, 1 szt. piórnik, 

1 szt. teczki konferencyjnej, 1 szt. kubek metalowy, 1 szt. 

pendrive, 1 szt. smycz.  

 

 

 

Action E4. Tablice informacyjne o projekcie: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2015  (zgodnie z pismem KE z dn. 
01/06/2015) 
Faktyczny termin zakończenia zadania: II/2015 

 

Zadanie zostało zakończone w II/2015 zgodnie z uzgodnionym z KE harmonogramem. 

Zdjęcia tablic i roll-upów zostały dołączone jako załącznik do PR. Tablice, które są 

umieszczone przy siedzibach Partnerów oraz w siedzibie ZTP w Dzikiej Zagrodzie i roll-upy  

wykorzystywane są podczas wszystkich warsztatów i konferencji, a także na wyjazdach 

promujących projekt. Zastosowana technologia wykonania tablic sprawiła, że nadal 

utrzymują się one w dobrym stanie technicznym i są czytelne.  

 

Action E.5 Organizacja konferencji: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 
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Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2018 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Konferencja otwierająca odbyła się 

17.06.2015 na terenie BOŻ w Jabłonowie. Pierwsza konferencja informacyjna odbyła się 

11.12.2015, a jej termin opóźnił się o 1 kwartał, ze względu na niemożność ustalenia 

dogodnego terminu dla większości członów RP. Konferencja informacyjna 2016 została 

zorganizowana dn. 9.12.2016 w siedzibie BOŻ. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe 

dane odnośnie przeprowadzonych konferencji. Trzecia konferencja informacyjna została 

zorganizowana dn. 15.12.2017 w siedzibie BOŻ. Konferencja podsumowująca projekt odbyła 

się w dniach 6-7.12.2018 r w siedzibie BOŻ w Jabłonowie. W spotkaniu wzięli udział goście 

z Polski i z zagranicy. Pierwszego dnia odbyły się sesje warsztatowe. Kluczowym elementem 

były referaty wygłaszane przez zaproszonych gości tłumaczone na dwa języki polski  

i angielski. W przerwie między referatami moderator  przeprowadził warsztaty integracyjne 

dla  uczestników na temat akceptacji społecznej żubrów. W drugim dniu konferencji został 

zorganizowany wyjazd terenowy po obszarach bytowania żubrów. Uczestnicy w czasie tej 

wycieczki mieli okazję zobaczyć dzikożyjące stado na Poligonie Drawskim. 

Listy obecności i programy były wysyłane z poszczególnymi raportami. Podczas konferencji 

uczestnicy otrzymali materiały zakupione na podstawie rozeznania rynku, a także kalendarze  

i ulotki przygotowane w ramach projektu. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane 

odnośnie przeprowadzonych konferencji. 

 

 Konferencja otwierająca I Konferencja informacyjna 

 

II Konferencja informacyjna 

 

Data 17.06.2015 r. 11.12.2015 r. 09.12.2016 r. 

Liczba 

uczestników 

przewidywany

ch w projekcie  

60 50 50 

Liczba osób 

zaproszonych 
82 87 69 

Liczba osób 

uczestniczą-

cych 

33 38 44 

Tytuły  

wystąpień 

1.„Postępy projektu 

LIFE13NAT/PL/000010 

„Dywersyfikacja i rozwój 

populacji żubrów w północno-

zachodniej Polsce” - 

Magdalena i Maciej Tracz 

(ZTP) 

2. „Żubr w północno-

wschodniej Polsce” – prof. 

Wanda Olech (SGGW) 

3. „Nowe podejście do 

zarządzania populacjami 
żubra” - Rafał Kowalczyk (IBS 

PAN) 

4. „ Wilki Puszczy Drawskiej i 

Borów Dolnośląskich” - 

Katarzyna Bojarska (IOP 

PAN) 

 

 

 

1. „Żubry w Bioregionie 

Mirosławiec” - Piotr Pawlik 

(Burmistrz Miasta i Gminy 

Mirosławiec) 

2. „Genetyczny status wolnych 

stad żubrów w Polsce” - prof. 

Wanda Olech (SGGW) 

3. „Czy żubry potrzebują  

opieki człowieka?” – prof. 

Rafał Kowalczyk (IBS PAN) 

4. „Postępy projektu 

LIFE13NAT/PL/000010 „ 
Dywersyfikacja i rozwój 

populacji żubrów w północno-

zachodniej Polsce” - 

Magdalena i Maciej Tracz 

(ZTP) 

5.„Ocena stanu zdrowia 

populacji żubrów 

zachodniopomorskich” - lek. 

wet. Roman Lizoń 

1. „Zakres i efekty 

monitorowania populacji 

żubrów” - prof. Wanda Olech 

(SGGW) 

2. „Żubr - tajemnice ukryte w 

kościach” - prof. Rafał 

Kowalczyk (IBS PAN) 

3. „Doświadczenia we 

współfinansowaniu projektów 

z zakresu ochrony przyrody 

przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie” - Andrzej Grzana 

(WFOŚiGW w Szczecinie) 

4. „Dywersyfikacja populacji 

żubrów w województwie 

zachodniopomorskim - postępy 

w realizacji  projektu 

LIFE13NAT/PL/000010” - 

Magdalena i Maciej Tracz 
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6.„Wilki - drapieżni 

mieszkańcy Krainy Żubra” – 

dr Katarzyna Bojarska (IOP 

PAN ) 

(ZTP) 

Informacja o 

konferencji  

 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/

pl/blog/konferencja-

otwierajaca-projekt-

life13natpl000010/ 
 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/

pl/blog/kolejna-konferencja-

zubrowa-coraz-blizej-2/ 

oraz 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/

pl/blog/konferencja-
informacyjna-projektu-

life13natpl000010/ 

 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/

pl/blog/kolejna-konferencja-

informacyjna-o-projekcie-

life13natpl000010/ 
 

Materiały 

konferencyjne 

torby, notesy, pendrive’y z 

wykładami i prezentacjami, 

długopisy, kalendarze i ulotki 

przygotowane w ramach 

projektu. 

Wszystkie przedmioty były 

opatrzone logo LIFE+, Natura 
2000 oraz NFOŚiGW 

torby, notesy, pendrive’y z 

wykładami i prezentacjami, 

długopisy, kalendarze i ulotki 

przygotowane w ramach 

projektu. 

Wszystkie przedmioty były 

opatrzone logo LIFE+, Natura 
2000 oraz NFOŚiGW 

torby, notesy, pendrive’y, 

długopisy, saszetki biodrowe, 

kalendarze, trójkolorowe 

zakreślacze. 

Wszystkie przedmioty były 

opatrzone logo LIFE+, Natura 
2000 oraz NFOŚiGW 

Materiały 

konferencyjne, 

zestaw/ 

Liczba 

rozdanych 

zestawów 

Zestaw dla 1 uczestnika: 1 

torba, 1 notes, 1 pendrive, 1 

długopis, 1 kalendarz, 1 

ulotka 

 

Liczba rozdanych zestawów: 

33 

 

Zestaw dla 1 uczestnika: 1 

torba, 1 notes, 1 pendrive, 1 

kalendarz, 1 ulotka 

 

Liczba rozdanych zestawów: 

38 

 

Zestaw dla 1 uczestnika: 1 

torba, 1 notes, 1 pendrive, 1 

długopis, 1 saszetka biodrowa, 

1 kalendarz, 1 trójkolorowy 

zakreślacz 

 

Liczba rozdanych zestawów: 

44 

 

 

III Konferencja 

informacyjna 

 

Konferencja podsumowująca 

Data 15.12.2017 r. 6-7.12.2018 r. 

Liczba uczestników 

przewidywanych w 

projekcie  

50 80 

Liczba osób 

zaproszonych 
106 174 

Liczba osób 

uczestniczą-cych 
51 61 

Tytuły  wystąpień 

1.„Postępy projektu 

LIFE13NAT/PL/000010 

„Dywersyfikacja i rozwój 

populacji żubrów w 

północno-zachodniej 

Polsce” – Żubry w 

kolejnych województwach 

- Magdalena i Maciej 

Tracz (ZTP)  

2. „Projekt 
rozprzestrzenienia żubra 

we wschodniej Polsce” – 

prof. Wanda Olech  

3. „Piękny i bestia – czy 

powinniśmy się bać żubra? 

„– prof. Rafał Kowalczyk  

1. „Rozwój populacji żubrów w okresie trwania 

projektu  LIFE13 NAT/PL/000010”- Magdalena 

Tracz (ZTP) 

2. „Metody ochrony żubrów w projekcie 

LIFE13NAT/PL/000010” – Maciej Tracz (ZTP) 

3. „Zdrowotność populacji zachodniopomorskiej” –

Roman Lizoń (ZTP) 

4. „Działania projektu na terenach nadleśnictw”- 

Nadleśnictwo Mirosławiec, Tuczno, Drawsko i 

Świerczyna 

5. „Ocena wpływu projektu na społeczności lokalne i 

lokalną gospodarkę” – Joanna Tusznio 

6. „Finansowanie zadań w zakresie ochrony przyrody 

w województwie zachodniopomorskim – 25 lat 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-otwierajaca-projekt-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-otwierajaca-projekt-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-otwierajaca-projekt-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-otwierajaca-projekt-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-zubrowa-coraz-blizej-2/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-zubrowa-coraz-blizej-2/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-zubrowa-coraz-blizej-2/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-informacyjna-projektu-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-informacyjna-projektu-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-informacyjna-projektu-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/konferencja-informacyjna-projektu-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13natpl000010/
http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/blog/kolejna-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13natpl000010/
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doświadczeń” – Andrzej Grzana WFOŚ Szczecin 

7. „Co nowego w Programie LIFE?” – Ireneusz 

Mirowski NFOŚiGW 

8. „Rozwój populacji żubra w okresie ostatnich 

piętnastu lat” –  prof. Wanda Olech 

9. „Bison Conservation in Europe - Perspectives 

from WWF Germany” - WWF Germany Nina 

Gandl, Moritz Klose 

10. „Zarządzanie czy hodowla? - ochrona żubra 

wczoraj, dziś i jutro” – prof. Rafał Kowalczyk 

11.  „A test of the economic and social sustainability 

of European bisons in the Swiss Jura mountains” – 

Darius Weber 

Informacja o 

konferencji  

http://bisonlife13.zubry.or

g.pl/home/pl/dziennik-

projektu/850-konferencja-

informacyjna-o-projekcie-
life13nat-pl-00001 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-

projektu/1141-czas-podsumowan 

 

Materiały 

konferencyjne 

torby, notesy, pendrive, 

długopisy, ołówki 

automatyczne, latarki, 

organizer biurowy, 

kalendarze i ulotki 

przygotowane w ramach 

projektu, foldery o 

projekcie, smycze, saszetki  

Wszystkie przedmioty 

były opatrzone logo 

LIFE+, Natura 2000 oraz 
NFOŚiGW  

Torby, notesy z długopisem, teczka konferencyjna, 

pendrive, smycz, kubek izotermiczny, zestaw 

karteczek samoprzylepnych, powerbank, kalendarze 

sezonowe, ulotki podsumowujące działania w 

projekcie, foldery o projekcie, Wszystkie przedmioty 

były opatrzone logo LIFE+, Natura 2000 oraz 

NFOŚiGW 

Liczba rozdanych 

zestawów 

Liczba rozdanych 

zestawów: 51 

Liczba rozdanych zestawów: 61 

 

 

 

 

Action E.6 Raport laika: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2018 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2019 (na podst. Umowy uzupełniającej) 

 

Przygotowanie Raportu laika rozpoczęło się w III/2018, a zakończyło w II/2019. Koszt jego 

wydruku został pokryty ze środków własnych. Raport Laika został przygotowany w dwóch 

wersjach językowych, w ilości 200 egzemplarzy i stanowi załącznik nr 7.2-10.  

 

Action E.7 Wystawa: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2016 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II/2016 

Planowany termin zakończenia działania: II/2016 

Faktyczny termin zakończenia zadania: III/2016 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/850-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13nat-pl-00001
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/850-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13nat-pl-00001
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/850-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13nat-pl-00001
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/850-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13nat-pl-00001
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/850-konferencja-informacyjna-o-projekcie-life13nat-pl-00001
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/1141-czas-podsumowan
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/1141-czas-podsumowan
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Realizacja zadania rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem, czyli w II/2016, poprzez 

zgromadzenie odpowiedniej ilości zdjęć wykonanych zakupionym w projekcie aparatem 

(zadanie F.1) oraz uzgodnieniem formatów zdjęć wystawowych z partnerami. W III/2016 

wyłoniono wykonawcę wystaw dla partnerów projektu w drodze rozeznania rynku (umowa 

27/LIFE/2016 z Centrum Ksero Michał Śmist, załącznik o MtR) który dostarczył w dniu 23-

09-2016 do siedziby BOŻ w Jabłonowie oraz do siedzib Partnerów komplety 5 oprawionych 

wielkoformatowych zdjęć z tabliczkami informacyjnymi. Zdjęcia są eksponowane jako 

stacjonarne wystawy, w każdej z siedzib Partnerów w takich miejscach, aby były dostępne dla 

jak największej ilości osób (nadleśnictwa – korytarze/hole, ZTP – sala konferencyjna).  

W głównej siedzibie projektu są one dostępne dla uczestników warsztatów i konferencji 

organizowanych w ramach realizacji projektu oraz dla wszystkich osób odwiedzających.



Tasks/ 
Activities 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

Action A1 Proposed                     

Actual                     

Action A2 Proposed 

Actual 

                    

                    

Action C1 Proposed                     

Actual                     

Action C2 Proposed                     

Actual                     

Action C3 Proposed                      

Actual                     

Action C4 Proposed                     

Actual                     

Action C5 Proposed                     

Actual                     

Action C6 Proposed                     

Actual                     

Action C7 Proposed                     

Actual                     

Action C8 Proposed                     

Actual                     

Action D1 Proposed                      

Actual                     

Action D2 Proposed                     

Actual                     
Action E1 Proposed                     

Actual                     

Action E2 Proposed                     

Actual                     

Action E3 Proposed                     

Actual                     

Action E4 Proposed                     

Actual                     

Action E5 Proposed                     

Actual                     

Action E6 Proposed                     

Actual                     

Action E7 Proposed                     

Actual                     
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Action F1 Proposed                     

Actual                     

Action F2 Proposed                     

Actual                     

Action F3 Proposed                      

Actual                     

Action F1 Proposed                     

Actual                     

Action F2 Proposed                     

Actual                     

Action F3 Proposed                      

Actual                     

Action F4 Proposed                     

Actual                     

Action F5 Proposed                     

Actual                     



5.3 Evaluation of Project Implementation  

 

Prawidłowość zastosowanej w projekcie metodologii potwierdzają osiągnięte efekty. 

Zgodnie z założeniami projektu populacja żubrów przyrosła liczebnie więcej niż 

przewidywano i jednocześnie ogromnie powiększył się areał zajmowany przez stada. Rozwój 

liczebny i przestrzenny objął większy niż planowano obszar, co z punktu widzenia 

przyszłości populacji jest bardzo korzystne. Na bieżąco dostosowywano realizację zadania 

C.2 – budowę paśników i dokarmianie do rzeczywistej aktywności zwierząt. 

 
Task Foreseen in the 

revised proposal 

Achieved Evaluation 

Przyrost populacji 
żubrów w 

północno-

zachodniej Polsce – 

od rozpoczęcia 
realizacji w 2014  

80 133 (do końca roku 
2018, podsumowanie 

stanu populacji prowadzi 

się na koniec roku 

kalendarzowego po 
zakończeniu sezonu 

urodzeń) 

173 (do 30-06-2019, 
kiedy stwierdzono 

urodzenia 40 cieląt, więc 

stan populacji określono 
na 305 osobników) 

W projekcie przewidziano wzrost 
populacji o co najmniej 80 

osobników. Na początku projektu 

było 132 zwierząt (stan populacji 

na koniec 2013 r.). Na półmetku 
projektu osiągnięto już 91% 

planowanego wzrostu. Na koniec 

realizacji Projektu liczba żubrów 
wzrosła do ponad 300 

osobników, osiągnięty przyrost 

wyniósł ponad 170 zwierząt. 

Zwiększenie areału 

stad 

30 % 400 % Dywersyfikacja jest 

zdecydowanie większa niż 

zakładana, co jest korzystne ze 
względu na rozwój populacji. 

Sumaryczny areał populacji w 

2014 r. wynosił 27627 ha, 
natomiast areał na koniec 

projektu to 112748 ha. 

Utworzenie 

nowego stada 
żubrów 

Przewidziano 

utworzenie stada 
w Nadleśnictwie 

Drawsko  

Stworzono nowe stado, 

które zajmuje rewir w 
Nadleśnictwie Drawsko, 

Złocieniec i Mirosławiec 

W chwili rozpoczęcia projektu 

istniały tylko 2 stada żubrów w 
regionie. Nowe stado zostało 

utworzone i spełnia założone 

funkcje “korytarza 
genetycznego”, do 

przesiedlonych samic z 

młodzieżą dołączyły samce 

zarówno ze stada W jak i E (co 
najmniej 2). Ponadto dzięki 

przesiedleniom osobników o 

wysokiej hierarchii do nowego 
stada powstały kolejne 

ugrupowania żubrów i w tej 

chwili jest to 8 stad i kolejna 
rozwojowa grupa (uformowana w 

2019 r.).  

Poprawa bazy 

żerowej 

Rekultywacja 

145,12 ha łąk; 
48,49 ha poletek 

żerowiskowych; 

2 ha sadów 

Zrekultywowano  144,35 

ha łąk, założono 48,49 
ha poletek 

żerowiskowych, 

założono 2 ha sadów 

Rekultywacja łąk, zakładanie 

poletek i sadów było realizowane 
zgodnie z założeniami projektu a 

ich rola dla żubrów uwidoczni się 

jako efekt długofalowy 

Utworzenie Bazy Baza obejmująca BOŻ obejmuje 7 BOŻ została zorganizowana 
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Obsługi Żubrów sprzęt i zespół 

pracowników w 

Jabłonowie 

pracowników (na 6 

etatach) i działa w 

oparciu o cały 
zaplanowany w 

projekcie sprzęt 

zgodnie z założeniami projektu i 

wykonała zaplanowane zadania. 

Po zakończeniu projektu LIFE 
BOŻ rozszerzyła działania na 

województwa wielkopolskie i 

lubuskie 

Ograniczenie szkód 
w lasach i w 

uprawach rolnych 

Przewidziano 
zabezpieczenie 

upraw leśnych o 

łącznej długości 
do 50000 mb. 

Płoszenie 

żubrów przez 
Pogotowie 

Żubrowe.  

Wykonano grodzenia 
prewencyjne o długości  

49 087 mb 

Szkody w lasach powodowane 
przez żubry występują w 

niewielkiej skali i są nieistotne 

gospodarczo. Do minimalizacji 
szkód w uprawach rolnych 

przyczyniają się działania 

Pogotowia Żubrowego (C.1, 
płoszenie żubrów z cennych 

upraw), dokarmianie zimowe 

(C.2) i uruchomienie Bezpiecznej 

Informacji o Żubrach 

Podniesienie 

bezpieczeństwa 

zwierząt poprzez 
upowszechnienie 

informacji o 

rejonach ich 

przebywania 

Uruchomienie 

internetowej 

aplikacji z 
informacją o 

rejonach 

przebywania 

żubrów 
działającej w 

oparciu o 50 

obroży 
telemetrycznych 

założonych w 

projekcie 

Aplikacja “Bezpieczna 

Informacja o Żubrach” 

działa pobierając dane z 
54 obroży założonych w 

projekcie.  

Szerzenie informacji o rejonach 

przebywania żubrów 

spowodowało spadek kolizji 
drogowych z udziałem żubrów na 

terenach głównych areałów stad, 

pomaga także w utrzymaniu 

zwierząt z dala od cennych upraw 
rolnych (poprzez skuteczniejsze 

kontakty  rolników z Pogotowiem 

Żubrowym).  

  

 

Rezultaty projektu są wyraźnie widoczne i zostały osiągnięte szybciej niż zakładano. Dzięki 

wydłużeniu przez KE terminów realizacji działań udało się wykonać wszystkie zaplanowane 

prace, dzięki czemu korzystny wpływ na populację jest głęboki i utrwala się. Liczebność 

populacji osiągnęła przeszło 300 osobników, a dynamika wzrostu jest bardzo wysoka  

(w projekcie zakładano osiągnięcie 190 osobników w 2018 r.). Równie widoczne jest 

zwiększenie areału, które miało miejsce od 2016 r. po utworzeniu nowego stada M. Areał 

wzrósł nie tylko o teren zajęty przez nowe stado, ale dzięki nietypowym zachowaniom 

przesiedlanych żubrzyc doszło do podziałów w stadzie E i utworzenia nowych grup  

w Nadleśnictwie Dobrzany i Nadleśnictwie Tuczno/Trzcianka poza obszarem projektu. Potem 

wykształciły się kolejne grupy w Nadleśnictwach Smolarz i Drawno. Jako ostatnie podczas 

okresu przedłużenia projektu powstało stado w Nadleśnictwie Świerczyna/Płytnica/Jastrowie 

częściowo w granicach województwa wielkopolskiego.  

Zdecydowana większość rekultywowanych łąk śródleśnych (zadanie C.4) położona jest  

w granicach areałów stad żubrów. Ich rola ujawni się w dłuższej perspektywie czasowej. 

Przykład kompleksu łąk Kosmowo przystosowanego dla żubrów w 2011 r. pokazuje, że 

wieloletnie koszenie zrekultywowanych łąk zachęca żubry do korzystania z nich dopiero po 

kilku latach. Obecnie stado żubrów W z Nadleśnictwa Drawsko bardzo chętnie żeruje na tym 

terenie i podobnie będzie z łąkami i poletkami żerowiskowymi przygotowywanymi w trakcie 

projektu. 

Prewencyjne działanie ogrodzeń upraw leśnych wykonane w projekcie również będzie trwało 

długo. Ogrodzenia zostały wykonane solidniej niż typowe ogrodzenia leśne i są przewidziane 
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do co najmniej kilkunastoletniego użytkowania. Dzięki temu cenne uprawy bez problemu 

będą mogły zamienić się w dorodne drzewostany. 

Rozpowszechnianie wiedzy o projekcie realizowane za pomocą serwisu internetowego, 

warsztatów, konferencji oraz kalendarzy, ulotek i żubrowych kartek świątecznych jest 

skuteczne. Zwłaszcza platforma internetowa cieszy się dużym zainteresowaniem, co znajduje 

potwierdzenie w liczbie komentarzy na profilu Facebook powiązanym ze stroną projektu. 

Siedziba BOŻ w zagrodzie pokazowej żubrów jest bardzo dobrym miejscem do szerzenia 

wiedzy o gatunku i projekcie wśród licznych odwiedzających (około 15 tys. w roku 2015, 

około 18 tys. w 2016 r., około 20 tys. rocznie w latach 2017-2018). Dzięki Dzikiej Zagrodzie 

projekt stawał się znany i popularny co potwierdza wzrost liczby odwiedzających. Miarą 

skuteczności szerzenia wiedzy o projekcie jest także wyraźny wzrost kontaktów  

z Pogotowiem Żubrowym, dotyczących żubrów wędrujących. O pomoc Pogotowia zwracają 

się służby ochrony przyrody województw sąsiednich (lubuskiego – żubry w Gorzowie 

Wielkopolskim, wielkopolskiego – żubry w Nadleśnictwie Trzcianka) i policji (wypadki  

z udziałem żubrów). 

 

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30.06.2019 r. udało się dostarczyć 

wszystkie produkty dostarczalne zaplanowane na ten okres (44) oraz osiągnięto wszystkie 

zakładane kamienie milowe (14).  

 

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT 

L.p. Name of the Deliverable 

Number of 

the 

associated 

action 

Deadline 

Provided 

with  

IncR/PR 

1. Website design of Project E1 15/08/2014 IncR 

2. Materials for Opening Conference for LIFE Project E5 30/09/2014 PR1 

3. 
Natural valorization of meadow and conditions of 

conducting melioration in Drawsko Forest District 
A1 30/09/2014 PR1 

4. Holiday cards: Christmas 2014, Easter 2015 E2 15/12/2014 IncR 

5. 
2 technical projects of feed magazine with notification and 

permission for building 
A2 31/12/2014 PR1 

6. Calendar 2015 E2 31/12/2014 IncR 

7. 
Complete of technical projects of melioration works in 

Drawsko Forest District  
A1 31/12/2014 PR1 

8. 
Health status population of  free-living bison reports with 

recommends  2014 
C8 31/12/2014 IncR 

9. Preliminary economic and social report D2 31/12/2014 PR1 

10. Flyer - guide for farmers 2014 E2 31/12/2014 PR1 

11. 
Natural valorization of meadow and conditions of 
conducting melioration in Mirosławiec Forest District 

A1 31/12/2014 PR1 

12. 
Natural valorization of meadow and conditions of 

conducting melioration in Świerczyna Forest District 
A1 31/12/2014 PR1 

13. Bison`s calendar with seasonal behavior of bison 2015 E2 31/12/2014 PR1 

14. Zero state report D1 31/03/2015 IncR 

15. Folder E2 30/06/2015 MtR 

16. 
Materials for Information Conference for LIFE Project 
2015 

E5 30/09/2015 PR1 

17. Holiday cards: Christmas 2015, Easter 2016 E2 15/12/2015 PR1 

18. Calendar  2016 E2 31/12/2015 PR1 
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19. 
Health status population of  free-living bison reports with 

recommends  2015 
C8 31/12/2015 PR1 

20. The annual report during the project 2015 D1 31/03/2016  MtR 

21. Flyer - guide for farmers 2015 E2 31/12/2015 PR1 

22. Bison`s calendar with seasonal behavior of bison 2016 E2 31/12/2015  MtR 

23. 
Materials for Information Conference for LIFE Project 

2016 
E5 30/09/2016  MtR  

24. Holiday cards: Christmas 2016, Easter 2017 E2 15/12/2016 PR1 

25. Calendar 2017 E2 31/12/2016 PR1 

26. 
Health status population of  free-living bison reports with 

recommends  2016 
C8 31/12/2016  MtR 

27. The annual report during the project 2016 (addition to 
Midterm report) 

D1 31/12/2016 MtR  

28. Flyer - guide for farmers 2016 E2 31/12/2016 MtR  

29. Bison`s calendar with seasonal behavior of  bison 2017 E2 31/12/2016 PR2 

30. 
Materials for Information Conference for LIFE Project 

2017 
E5 30/09/2017  PR2 

31. Holiday cards: Christmas 2017, Easter 2018 E2 15/12/2017 PR1 

32. Calendar 2018 E2 31/12/2017 PR3 

33. 
Health status population of  free-living bison reports with 

recommends  2017 
C8 31/12/2017 PR2  

34. The annual report during the project 2017 D1 31/12/2017 PR2  

35. Flyer - guide for farmers 2017 E2 31/12/2017  PR2 

36. Bison`s calendar with seasonal behavior of bison 2018 E2 31/12/2017 PR3 

37. Materials for Summary Conference for LIFE Project 2018 E5 30/09/2018  PR3 

38. Layman's report E6 31/05/2019  FR 

39. Holiday cards: Christmas 2018 E2 15/12/2018 PR1 

40. The Action plan „After Life” F5 30/06/2019 FR  

41. 
Health status population of  free-living bison reports with 

recommends  2018-30.06.2019 
C8 30/06/2019  FR 

42. Final economic and social report D2 31/12/2018 PR3 

43. Flyer – guide for farmers 2018 E2 31/12/2018 PR3 

44. Final report of Project D1 30/09/2019 FR 

 

 

MILESTONES OF THE PROJECT 

L.p. Name of the Milestone 

Number of 

the 

associated 

action 

Deadline 
Dostarczon

e z IncR/PR 

1. The website of the Project start-up E1 15/08/2014 IncR 

2. Management Team creation F1 15/08/2014 IncR 

3. Veterinarian employment C8 15/08/2014 IncR 

4. 
An online application "Secure information about bison" 

start-up 
C7 15/09/2014 IncR 

5. 
Preparation of the meadows valorization with guidelines to 

carrying out works 
A1 30/09/2014 PR1 

6. The Base of Bison Service organization C1 30/09/2014 PR1 

7. Technical projects preparation A1 31/12/2014 PR1 
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8. 
A building permit obtaining and notification of work for 

food storage points 
A2 31/12/2014 PR1 

9. A new herd of bison creation C3 15/07/2015 PR1 

10. The construction of food storage points for bison C6 30/09/2016  MtR 

11. 
The protection of the 26 feeders surroundings against 
damage from bison 

C5 15/09/2017 PR3 

12. The construction of 22 new feeders for bison C2 30/06/2018 PR3 

13. The food base of bison improving C4 15/07/2018 PR3  

14. Financial audit F4 30/06/2019 FR  
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5.4 Analysis of long-term benefits  

Długofalowe korzyści środowiskowe 

Obszar projektu znajduje się w granicach 5 obszarów siedliskowych Natura 2000:  

PLH320045 Mirosławiec, PLH320011  Jezioro Wielki Bytyń oraz PLH 320023 Jezioro Lubie 

i Dolina Drawy, PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej, PLH320067 Pojezierze Ińskie. 

Żubr jest wpisany jako przedmiot ochrony na 3 obszarach: Mirosławiec (p84i), Jezioro Wielki 

Bytyń (p) oraz Jezioro Lubie i Dolina Drawy (p42i). Na tych obszarach stale przebywają 

najstarsze osiadłe stada żubrów dlatego gatunek został tutaj uwzględniony jako przedmiot 

ochrony. W 2017 roku pismem l.dz. zz-53.2017.O.MgK z dn. 13.04.2017 r. ZTP przekazało 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dane telemetryczne o występowaniu 

żubrów w granicach wszystkich 5 obszarów SOO z wnioskiem o dopisanie i/lub aktualizację 

przedmiotów ochrony o żubra. W trakcie realizacji projektu został znowelizowany SDF 

obszaru Jezioro Lubie i Dolina Drawy, gdzie zmieniono kwalifikację populacji żubra  

z Przelotnej c8i na p 42i. Obszar projektu znajduje się również w granicach 4 obszarów 

ptasich sieci Natura 2000, gdzie niektóre z form ochrony ptaków przyczyniają się również do 

ochrony żubrów, a łąki przystosowane na potrzeby żubrów będą miały pozytywny wpływ na 

ptaki. 

W granicach siedliskowych obszarów Natura 2000 znajdują się miejsca, które nie są narażone 

na presję ze strony ludzi. Są one odpowiednie do prowadzenia aktywnej ochrony żubrów 

m.in. poprzez zimowe dokarmianie. Są to obszary położone z dala od siedzib ludzkich i słabo 

dostępne, więc zwierzęta nie są tutaj niepokojone podczas żerowania. Z tego względu na 

obszarach Natura 2000 zbudowano większość paśników dla żubrów i rekomendujemy takie 

rozwiązanie dla ochrony innych gatunków zwierząt.  Obszary Natura 2000 są często 

wykorzystywane przez żubry jako miejsca odpowiednie na czas porodu. Jednak zwierzę tak 

duże jak żubr, dodatkowo stadne żyje „ponad” granicami obszarów chronionych. Areały 

poszczególnych stad wykraczają znacznie poza obszary Natura 2000 i przyszła ochrona 

populacji nie może być prowadzona wyłącznie o regulacje sieci Natura 2000. 

Obszary Ptasie sieci Natura 2000 pozytywnie przyczyniają się do aktywnej ochrony żubrów. 

Działania prowadzone w ramach ochrony tych obszarów pokrywają się z działaniami 

prowadzącymi do ochrony żubrów. Jest to widoczne przede wszystkim w zadaniach 

związanych z rekultywacją łąk śródleśnych. Działania te wpływają na ochronę rzadkich 

ptaków: derkacza, kszyka, czajki, orlika krzykliwego, bociana czarnego i  równocześnie na 

ochronę żubrów poprzez przygotowanie dla nich stanowisk żerowiskowych, które będą 

służyły utrzymaniu stad żubrów po zakończeniu projektu. Nadleśnictwa, partnerzy projektu 

zrekultywowali 144,35 ha śródleśnych łąk na obszarach Natura 2000. Również większość 

poletek żerowiskowych znajduje się na obszarach Natura 2000 i przyczyni się dzięki temu 

również do poprawy warunków bytowania innych gatunków zwierząt, w tym ptaków.  

 

Efekty zachęcające : 

a) Żubry poprzez dokarmianie na obszarach Natura 2000 są z pozytywnym skutkiem 

utrzymywane w dalekiej odległości od siedzib i upraw ludzkich. Wpływa to na zmniejszenie 

ilości interwencji polegających na przepłaszaniu żubrów z pól uprawnych. Obniżenie liczby 

potencjalnych szkód poczynionych na polach uprawnych w okresie zimowym, przyczynia się 

także do zmniejszenia ilości odszkodowań wypłacanych rolnikom przez Skarb Państwa. 

b) Dzięki pokrywaniu się zadań projektu z zadaniami prowadzonymi na obszarach Natura 

2000 można prowadzić aktywną ochronę tych obszarów oraz różnych gatunków zwierząt. 

Zbieżność form ochrony pozwala na szybsze zrealizowanie zadań projektu, równocześnie nie 

poszerzając zasięgu obszarów ochrony co jest przychylnie odbierane przez społeczeństwo. 

   

Projekt miał istotny związek z prowadzeniem działalności rolniczej na obszarach bytowania 

żubrów. Działania projektu były tak prowadzone, aby zminimalizować liczbę szkód 

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH320045
http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH320045
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wyrządzanych w uprawach rolnych. Budowa paśników na skrajach areałów oraz tworzenie 

miejsc żerowiskowych dla żubrów zapobiegnie w przyszłości występowaniu konfliktów na 

linii rolnicy-żubry. Pozwoli to na prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z ochroną 

zwierząt. Bytowanie żubrów na terenach przekształconych przez człowieka pokazuje, że 

populacja tych zwierząt może rozwijać się z sukcesem poza obszarami chronionymi.  

 

Znaczenie dla polityk środowiskowych 

Działania wykonywane w projekcie pokrywają się z celami priorytetowymi siódmego 

ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. Projekt 

przyczynił się do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego poprzez zwiększanie 

bioróżnorodności oraz utrzymanie trwałości niektórych ekosystemów. Czynności 

wykonywane w projekcie wpisują się zatem w pierwszy obszar działań UE w zakresie 

środowiska.  

Projekt jest spójny z głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000, głównie poprzez zachowanie zagrożonego gatunku  - żubra, ale pośrednio także 

poprzez zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych, którymi są łąki śródleśne. Część 

działań związanych z ochroną żubra pokrywa się z obszarami sieci Natura 2000, co wpływa 

na polepszenie funkcjonowania tych obszarów i przyczyni się w przyszłości do odtworzenia 

właściwego stanu ochrony żubrów oraz siedlisk przyrodniczych związanych z tym 

gatunkiem. 

 

Korzyści długoterminowe i zrównoważony rozwój 

W celu kontynuacji i przestrzennego rozszerzenia działań zainicjowanych w projekcie 

LIFE13NAT/PL/000010 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze przygotowało 

wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

oraz uzyskano dofinasowanie na lata 2019-2023 w wysokości 4 726 978 PLN (umowa dotacji 

POIS.02.04.00-00-0013/18-00). Umowa została podpisana w I kw. 2019 r., a realizacja zadań 

rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Na początku w ramach Projektu zakupiono sprzęt rolniczy, 

a zatrudnienie oraz rozpoczęcie kolejnych zadań nastąpiło od 01.07.2019 r. W projekcie 

„Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów” przewidziane jest prowadzenie następujących 

działań: 

− Działanie Bazy Obsługi Żubrów na obszarach 3 województw: zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego, lubuskiego. Przewidywane jest zatrudnienie 4 pracowników do spraw 

żubrów i prowadzenie działań na całym obszarze występowania populacji w oparciu  

o zakupiony sprzęt Life (kontynuacja zadania C.1). Szczególny nacisk położony zostanie 

na dalsze sprawne funkcjonowanie Pogotowia Żubrowego. 

− Utrzymanie wysokiej dywersyfikacji i inicjowanie dalszego zwiększania zasięgu populacji 

Przewidziane jest zimowe dokarmianie populacji i budowa paśników na nowych terenach 

(kontynuacja zadania C.2) z wykorzystaniem punktów przechowywania karmy i sprzętu 

Life. Paśniki istniejące będą wykorzystywane i w razie potrzeby remontowane. 

− Monitoring telemetryczny i Bezpieczna Informacja o Żubrach. O okresie 2019-2023 

przewiduje się wymianę i założenie kolejnych obroży telemetrycznych w liczbie 50, aby 

zapewnić stały wysoki udział monitorowanych osobników w populacji. Bezpieczna 

Informacja o Żubrach zostanie wzbogacona o moduł na urządzenia mobilne.  

− Opieka weterynaryjna. Nad zdrowotnością populacji nadal będzie czuwał lekarz 

weterynarii. Planowane jest wykonywanie badań parazytologicznych, 

patomorfologicznych i genetycznych żubrów. Pod nadzorem weterynaryjnym prowadzona 

będzie immobilizacja żubrów.  

− Dzika Zagroda w Jabłonowie prowadzić będzie działania edukacyjne, informacyjne  

i promocyjne. Przewidywane jest silniejsze działanie w przedsięwzięcia międzynarodowe, 

szczególnie polsko-niemieckie. 

 



 41 

Nadleśnictwa Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno będą  dbały o dobry stan ogrodzeń 

upraw leśnych wykonanych w zadaniu C.5 oraz będą sukcesywnie wykaszać powierzchnię 

zrekultywowanych łąk. Nadleśnictwo Drawsko uczestniczy w projekcie POIS.02.04.00-00-

0027/18 Kompleksowa ochrona żubra w Polsce, dzięki czemu ma zagwarantowane 

finansowanie na utrzymanie powierzchni łąk i poletek stworzonych w projekcie 

LIFE13NAT/PL/000010. 

 

Szczegółowo działania po zakończeniu projektu zostały opisane w planie After Life, który 

jest załącznikiem nr 7.3.2. 

 

Powtarzalność, demonstracja, współpraca 

Wypracowana w projekcie formuła obsługi populacji przez wyspecjalizowaną jednostkę 

potrafiącą w sytuacjach problemowych reagować szybko na zasadach pogotowia (Pogotowie 

Żubrowe) powinna być stosowana szerzej w odniesieniu do dużych gatunków ssaków.  

W przygotowanym wspólnie z partnerami niemieckimi projekcie 144 INT144/LosBonasus – 

Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia, który uzyskał 

dofinansowanie i będzie realizowany od października 2019 r. zaplanowano na wzór 

Pogotowia Żubrowego Pogotowie Łosiowo-Żubrowe, które będzie działać w strefie 

przygranicznej. Strona niemiecka po zastrzeleniu polskiego żubra, który pokonał Odrę, 

bardzo uważnie obserwuje i analizuje metody zarządzania populacjami w zachodniej Polsce. 

Wspólnie przygotowany projekt Interreg czerpie z doświadczeń projektu Life i ma szansę 

wypracowane metody przenieść skutecznie do Niemiec. 

 

Najlepsze praktyki 

Wszystkie czynności zaplanowane i wykonywane bezpośrednio z żubrami w projekcie 

LIFE13NAT/PL/000010 były oparte na dobrych praktykach. Dotyczy to przede wszystkim 

czynności: 

⎯ Immobilizacji, 

⎯ zakładania obroży telemetrycznych, 

⎯ odławiania, 

⎯ transportu, 

⎯ dobierania karmy, 

które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt. Dobre praktyki w tym 

zakresie są opisane i stosowane przez wszystkich opiekunów stad w Polsce. Naszemu 

zespołowi udało się zmodyfikować i ulepszyć odłowy i transport żubrów. Dzięki 

zastosowaniu mobilnej odłowni naszej konstrukcji i opracowaniu metody załadunku żubra do 

skrzyni transportowej cały proces jest dużo szybszy i bezpieczniejszy. Metoda warta jest 

rozpowszechnienia we wszystkich ośrodkach zajmujących się żubrami. 

 

Innowacja 

W trakcie projektu została wypracowana innowacyjna metoda aktywnego zarządzania 

populacją żubrów w krajobrazie wykorzystywanym gospodarczo. Żubr nie jest gatunkiem, 

który może być pozostawiony sam sobie. Większość stad wolnych żubrów w Polsce 

prowadzona jest zgodnie z tradycyjnymi metodami, gdzie dominuje umiarkowane 

dokarmianie i odstrzał „nadwyżek”. Żadna z subpopulacji polskich nie ma szans na naturalną 

przestrzenną ekspansję. W naszej metodzie rozwój liczebny populacji powiązany jest z jej 

dywersyfikacją, co tworzy korzystne warunki do współistnienia żubrów z ludźmi. Poziom 

szkód gospodarczych jest niski a akceptacja dla zwierząt wysoka. W tej metodzie wymagane 

jest jednak dokładne telemetryczne monitorowanie populacji, podążanie za żubrami 

niezależne od podziałów administracyjnych i szybkie reagowanie na sytuacje konfliktowe 

(Pogotowie Żubrowe). Taki model zarzadzania jest może daleki od naturalnego ale daje 

możliwość szybkiego i znacznego wzrostu liczebnego skrajnie zagrożonego gatunku. Dlatego 



 42 

powinien być stosowany przy wprowadzaniu żubrów na nowe tereny, gdzie dominującą 

formą użytkowania jest typowe rolnictwo i leśnictwo. To można określić jaką największą 

demonstracyjną wartość projektu dla terenów Polski i innych krajów Europy, gdzie zaistnieje 

szansa na wprowadzenie wolnych żubrów. 

Innowacyjny kontekst w naszym projekcie uwidacznia się w monitoringu 

telemetrycznym. Podczas trwania projektu wykorzystaliśmy własną innowacyjną metodę 

tworzenia obroży telemetrycznych z zakupionych podzespołów, co dzięki dostosowaniu 

obroży do biologii żubra zdecydowanie wydłuża czas działania obroży i polepsza jej trwałość. 

„Bezpieczna Informacja o Żubrach”, internetowa aplikacja działająca w oparciu o dane 

telemetryczne z obroży na zwierzętach jest naszym autorskim pomysłem, który sprawdził się 

w praktyce. Dzięki aplikacji można śledzić powiększający się stale zasięg populacji i jest to 

narzędzie przemawiające silnie do pokolenia komputerów i telefonów. Jest to sposób na 

skuteczne ostrzeganie i minimalizowanie konfliktów. 

Stosujemy także wypracowaną przez nasz zespół metodę odławiania żubrów przy 

pomocy specjalnie skonstruowanej dla celów projektu mobilnej odłowni. Dzięki jej 

zastosowaniu z dużą łatwością udaje się nam odłowić żubry do skrzyni transportowej przy 

pomocy niewielkiej liczby osób nawet bez użycia ciężkiego sprzętu 

 

Długofalowe wskaźniki efektów projektu :  

⎯ liczebność populacji żubrów zachodniopomorskich, w tym poszczególnych 

wyodrębnionych stad – wzrost liczebności w okresie trwałości Projektu do 450 osobników,  

⎯ wielkość areałów poszczególnych stad i całej populacji (obliczona na podstawie danych 

telemetrycznych) – utrzymanie w okresie trwałości Projektu areału żubrów powyżej 

100000 ha 

⎯ zagęszczenia osobników na 1000 ha areału – utrzymanie zagęszczenia na poziomie ok. 3 

osobników/ 1000 ha,  

⎯ liczba odrębnych stad żubrów- utrzymanie 8 odrębnych stad, 

⎯ koszt szkód wyrządzonych przez żubry w uprawach rolnych – utrzymanie kosztów szkód 

na najniższym poziomie. 
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6. Comments on the financial report 

6.1. Summary of Costs Incurred 

 

Zaawansowanie finansowe na koniec realizacji projektu wyniosło 97,37%. W 6 z 7 

kategorii (personnel, travel, external assistance, infrastructure, equipment, overheads) nie 

wystąpiło przekroczenie zaplanowanych środków. Dopuszczalne przekroczenie budżetu 

nastąpiło w kategorii Consumables 101,49% - kwotowe przekroczenie budżetu o 4256,12 

euro. Wynagrodzenia pracowników mieszczą się w limitach z uwzględnieniem 20% 

odchylenia z wyjątkiem wynagrodzenia Kierownika Finansowego w 2016 roku. W kosztach 

Personelu w 2016 roku koszt jednostkowy (godzinowy) w przypadku Pani Moniki 

Sokołowskiej pełniącą funkcję kierownika finansowego projektu wyniósł 115,95 euro. 

Wyjaśnienia odnośnie wysokości stawki p. Sokołowskiej zostały przedstawione w załączniku 

do Raportu zawierającym odpowiedzi na pytania Komisji (załącznik 7.1-2).  W przypadku 

Pani Mileny Winkler – specjalisty ds. żubrów w 2018 roku system nie wyliczył kosztów 

roboczogodziny. Powyższy fakt spowodowany był powrotem z urlopu macierzyńskiego w 

listopadzie 2018 roku i wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego do końca 2018 roku. 

Spowodowało to wypłatę wynagrodzenia bez rzeczywistego świadczenia pracy. Sytuacja ta 

zgodna jest  

z prawodawstwem krajowym w zakresie kodeksu pracy. W tabeli Personnel costs raportu 

finansowego uwzględniającego koszty osobowe w kolumnie „E” beneficjent ujął łączne 

koszty wynagrodzeń wypłacanych w projekcie. Kolumna E1 stanowi wynagrodzenia brutto 

osób zaangażowanych w realizację projektu, natomiast E2 łączne koszty pracodawcy.  

W tabeli Personnel costs beneficjent nie wypełniał kwot w kolumnie E3 (składki emerytalne), 

gdyż są one elementem wynagrodzenia brutto oraz składek pracodawcy. Koszty w w/w tabeli 

zostały wykazane w latach, których dotyczą. Wynagrodzenia zostały przyporządkowane 

według kursu waluty zgodnym z datą wypłaty. Pochodne od wynagrodzeń, które były 

opłacane w roku kolejnym dotyczące roku poprzedniego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zostały rozliczone po kursie waluty roku wynagrodzenia, którego dotyczyły. Na 

przekroczenie budżetu w kategorii Consumables wpływ miał zakup środków do 

immobilizacji. Planowana kwota na zakup środków wynosiła 15 000,00 euro, natomiast 

faktycznie wydatkowano środki w wysokości 42 090,95 euro czyli prawie trzykrotnie więcej. 

Powyższe spowodowane było znacznym wzrostem cen środków farmakologicznych 

służących do immobilizacji żubrów, zmianą procedury ich sprowadzania oraz dystrybucji, co 

również wpływa na ich cenę. Niestety nie mogliśmy oszczędzać na ilości zakupywanych 

środków farmakologicznych, gdyż bez nich nie bylibyśmy w stanie przeprowadzać 

immobilizacji, co skutkowałoby zatrzymaniem realizacji zadania C.7 System kontroli 

bezpieczeństwa stad.  

  

 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 

grant agreement* 

Costs incurred within the 

project duration 

%** 

1.  Personnel 694 886,00 EUR 685 011,07 EUR 98,58% 

2.  Travel 49 938,00 EUR 41 428,69 EUR 82,96% 

3.  External assistance 474 470,00 EUR 445 402,02 EUR 93,87% 
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4.  Durables: total non-

depreciated cost       

  - Infrastructure sub-

tot. 
316 850,00 EUR 296 880,01 EUR 93,70% 

  - Equipment sub-tot. 295 172,00 EUR 293 274,75 EUR 99,36% 

  - Prototypes sub-tot.       

5.  Consumables 284 948,00 EUR 289 204,12 EUR 101,49% 

6.  Other costs       

7.  Overheads 137 856,00 EUR 143 584,01 EUR 104,16% 

  TOTAL 2 254 120,00 EUR 2 194 784,67 EUR 97,37% 

 

 

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of 

the revised budget  Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  

**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that 

were actually incurred  

6.2. Accounting system 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zgodnie z ustawą o Rachunkowości  

z dnia 29 września 1994 r. (teks jednolity. Dz.U. Z 2013r.,poz.330: zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 

613; z 2014r., poz.768.1100) prowadzi księgi handlowe. Księgi rachunkowe są prowadzone 

przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich 

prowadzenie. Ewidencja księgowa odbywa się na wyodrębnionych zespołach kont 

analitycznych przypisanych do realizowanych projektów. Środki na realizację projektu 

znajdują się na wyodrębnionym koncie bankowym. Dokumenty księgowe obejmuje się 

kontrolą merytoryczną, formalną i rachunkową której celem jest sprawdzenie legalności, 

rzetelności i prawidłowości zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych w tych dowodach. 

Dokumenty oznaczone są numerem, pieczątką projektu z oznaczeniem zadania, kategorii 

wydatków, pieczątką z oznaczeniem dekretacji, pieczątkami sprawdzającymi pod  względem 

merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzającym do wypłaty oraz datą wykonania 

przelewu. Dokumenty podlegają archiwizacji w okresie zgodnym z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

ZTP nie jest płatnikiem podatku VAT i w projekcie VAT jest kosztem 

kwalifikowalnym (Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy, załącznik do MtR). W roku 

2018 Nadleśnictwa będące współbeneficjentami również otrzymały indywidualne 

interpretację podatkowe potwierdzające brak możliwości odliczenia podatku naliczonego  

w związku z zakupami związanymi z realizowanym projektem. Powyższe zgodnie  

z wcześniejszą korespondencją z Komisją stanowi podstawę do rozliczenia wydatków 

współbeneficjentów w kwotach brutto. (Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej dla czterech współbeneficjentów, załącznik numer 7.2-11). 

W związku z wystąpieniem problemu w sposobie opisywania wydatków jako bieżące 

bądź inwestycyjne (zakup siatki do zadania C.5 finansowany z NFOŚiGW, który w projekcie 

jest wydatkiem Infrastructure, a zasady LP kwalifikują go jako bieżący), we wrześniu 2016 r. 

odbyło się spotkanie ZTP i nadleśnictw w RDLP Szczecinek z udziałem przedstawicieli 

RDLP Piła i Szczecinek w celu wyjaśnienia i uzgodnienia sposobu opisywania faktur (notatka 

ze spotkania załącznik do MtR). System księgowy  w Nadleśnictwach oparty jest na zasadach 

(polityce) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

i Planie Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

w zakresie podanym w zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

23 stycznia 2009 r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe 
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prowadzone są w Systemie Informatyczny Lasów Państwowych stosowany we wszystkich 

podmiotach lasów państwowych. 

 

6.3. Partnership arrangements (if relevant) 

Beneficjent koordynujący rozlicza się z Partnerami na podstawie not księgowych, którymi 

jest obciążany. Noty przekazywane są w zależności od poniesionych wydatków. Tabele 

finansowe przygotowuje beneficjent koordynujący w oparciu o dane przesłane przez 

koordynatorów poszczególnych nadleśnictw. 

6.4. Auditor's report/declaration 

Beneficjent wyłonił audytora, którym jest firma Audit Lab Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 

15/7, 45-071 Opole. Nr podmiotu w KibR 3584. 

 

6.5 Summary of costs per action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action no. Short name of action 

1.      Personnel 2.              Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           Infra-
structure 

4.b         Equip-
ment 

4.c         
Prototype 

5.               
Purchase or 
lease of land 

6.       
Consumables 

7.                
Other costs  

TOTAL 

A1 

Waloryzacja przyrodnicza łąk i 
opracowanie dokumentacji 

technicznej prac 

melioracyjnych 

0,00    0,00    28 470,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

28 470,89    

C1 

Utworzenie Bazy Obsługi 
Żubrów  

307 785,60    22 759,55    0,00    0,00    
154 

778,63    
0,00    0,00    44 729,18    0,00    

525 932,71    

C2 

Inicjowanie przestrzennej 
dywersyfikacji stad żubrów 

0,00    0,00    0,00    66 809,89    0,00    0,00    0,00    176 449,18    0,00    
243 259,08    

C3 

Utworzenie nowego stada 
żubrów 

0,00    0,00    2 031,17    0,00    9 616,36    0,00    0,00    26,86    0,00    
11 674,39    

C4 

Utrwalanie obecnosci żubrów 
na skrajach obecnego areału i 

na nowych terenach 
0,00    0,00    

250 
934,61    

0,00    4 999,23    0,00    0,00    1 858,17    0,00    

261 683,67    

C5 

Zabezpieczenie cennych 
upraw leśnych w pobliżu 
paśników żubrowych 

0,00    0,00    75 421,74    62 427,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

137 385,20    

C6 

Utworzenie punktów 
przechowywania karmy 

0,00    0,00    2 638,19    
167 

642,87    
0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

170 281,06    

C7 

System kontroli 
bezpieczeństwa stad 

0,00    0,00    7 155,12    0,00    
111 

890,82    
0,00    0,00    0,00    0,00    

119 045,94    

C8  Opieka weterynaryjna 29 383,44    0,00    21 474,13    0,00    6 517,39    0,00    0,00    42 090,95    0,00    99 465,91    

D2 

 Ocena wpływu społeczno-
gospodarczego planowanych 

działań na lokalną gospodarkę i 

społeczeństwo 

0,00    0,00    7 063,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

7 063,22    
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E1 Strona Internetowa projektu 0,00    0,00    4 859,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4 859,85    

E2 

Materiały informacyjne i 
promocyjne 

0,00    0,00    29 307,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    
29 305,16    

E3 

Warsztaty dla lokalnych 
społeczności 

0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    13 103,71    0,00    
13 103,71    

E4 

Tablice informacyjne o 
projekcie 

0,00    0,00    1 577,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    
1 577,13    

E5 Organizacja konferencji 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    10 946,07    0,00    10 993,45    

E6 Raport laika 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

E7 Wystawy 0,00    0,00    1 199,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    1 199,79    

F1 
Zarządzanie projektem i 
monitoring realizacji zadań 

347 842,03    14 698,35    0,00    0,00    5 472,32    0,00    0,00    0,00    0,00    
359 972,23    

F2 Rada Projektu 0,00    1 501,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    1 501,22    

F3 
Tworzenie sieci i innymi 
projektami Life 

0,00    2 469,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    
2 469,57    

F4  Audyt zewnętrzny 0,00    0,00    5 037,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    5 037,38    

Overheads                   0,00    142 795,88    

   TOTAL 672 609,95    41 428,70    457 211,07    296 340,37    287 315,70    0,00    0,00    287 606,86    0,00    2 185 308,53    



*Please comment on any major discrepancies between this table and the summary of costs per 

action set out in the grant agreement (form FB or R2) 

 

Wykonanie budżetu na koniec realizacji projektu wyniosło 2 185 308,53 euro. W podziale na 

poszczególne zadania przekroczenia odnotowano w poniższych pozycjach: 

Travel – F1 – przekroczenie wynika z zwiększonej liczby wyjazdów ZZ. 

External assistance C4 - – przekroczenie wynika z doliczenia wartości VAT-u  

z poszczególnych zadań, jako kosztów kwalifikowalnych. 

External assistance C5 – przekroczenie wynika z doliczenia wartości VAT-u  

z poszczególnych zadań, jako kosztów kwalifikowalnych. 

External assistance C7– przekroczenie wynika z rozszerzenia funkcjonalności aplikacji 

Bezpieczna Informacja o Żubrach, na co Komisja wyraziła zgodę.  

Consumables C8– przekroczenie wynika z wyższej ceny aplikatorów wraz z osprzętem oraz 

znacznego wzrostu cen środków farmakologicznych do immobilizacji. Zmieniła się również 

procedura ich sprowadzania, co również miało wpływ na cenę. 

 

7. Annexes 
 

 7.1 Administrative annexes 

1. Aneksy do umów partnerskich / Annexes to partnership agreements – 7.1.1 - Form of 

delivery: electronic and physical 

 

7.2 Technical annexes 

 

Nr 

załączni

ka / 

Attachm

ent`s 

number 

Nazwa załącznika / Name of 

attachment 

Działanie 

/ Action 
Partner   

Forma 

dostarczenia 

fizyczna  - F/ 

elektroniczna -E 

Deliverable – D 

Form of delivery 

physical  - F/ 

electronic -E 

 

 7.2-1 

Stanowisko końcowe Rady 

Projektu / Final position of the 

Project Council 

F.2 ZTP E 

7.2-2 

Umowa nr 47/LIFE/2019: zakup 

paliwa / Agreement No 

47/LIFE/2019: purchase of fuel 

C.1 ZTP E 

7.2-3 
Raport wpływu 2018/2019 / 

Impact Report 2018/2019 
D.1 ZTP E/F/D 

7.2-4 

Umowa nr 46/LIFE/2019: 

rozszerzenie funkcjonalności 

aplikacji BIoZ / Agreement No 

46/LIFE/2019: extension of the 

BIoZ application functionality 

C.7 ZTP E 
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7.2-5 
Raport zdrowia 2018/2019 / 

Health Report 2018/2019 
C.8 ZTP E/F/D 

7.2-6 
Sprawozdanie z audytu PL i 

ENG/ Audit Report PL and ENG 
F.5 ZTP E 

7.2-7 

Umowa nr 50/LIFE/2019: ulotki / 

Agreement No 50/LIFE/2019: 

leaflets 

E.2 ZTP E 

7.2-8 

Umowa nr 49/LIFE/2019: 

tłumaczenie symultaniczne / 

Agreement No 49/LIFE/2019: 

simultaneous translation 

E.3 ZTP E 

7.2-9 

Umowa nr 48/LIFE/2019: 

catering / Agreement 

No48/LIFE/2019: Catering 

E.3 ZTP E 

7.2-10 Raport laika / Layman's Report E.6 ZTP E/F/D 

7.2-11 

Interpretacje Izb Skarbowych dla 

Nadleśnictwa / Interpretations of 

Tax Chambers for the Forest 

Districts 

F.1 
ND, NM, 

NS, NT 
E 

 

 

7.3 Dissemination annexes 

7.3.2 After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment 

Policy and Governance projects  

 After Life dla Projektu LIFE13 NAT/PL/000010 / After Life Conservation Plan for 

the project LIFE13 NAT/PL/000010 – Deliverable - Form of delivery: physical and 

electronic 

 

7.3.3 Other dissemination annexes 

1. Materiały na warsztaty (teczka, smycz, zestaw biurkowy, kubek metalowy) / 

Materials for workshops (briefcase, leash, desk set, metal mug) - Form of 

delivery: physical 

2. Ulotka na warsztaty PL/DE/ENG / Leaflet for workshops PL/DE/ENG - Form of 

delivery: physical and electronic 

 

 

7.4 Final table of indicators 

Please see the separate Guidelines for the compilation of final outcome indicators’ tables 

 

Do Raportu został załączony zaktualizowany załącznik nr 7.4 / The updated annex No. 7.4 

has been attached to the report– Form of delivery: electronic



8. Financial report and annexes 

 

- "Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate" - duly signed original must 

be submitted 

 

- For Nature projects, signed originals of the "Beneficiary's Certificate for Nature 

Projects" must be submitted to justify costs claimed for durable goods.  

 

- If one or more associated beneficiary participates in the implementation of the project, 

"Consolidated Cost Statement for the Project" - signed original must be submitted 

 

- "Financial Statement of the Individual Beneficiary" to be completed for each project 

beneficiary, i.e. signed, originals must be submitted by the coordinating beneficiary and 

by each associated beneficiary. It includes the individual  transactions which are 

specified in the following forms (which necessarily do not have to be printed, but can be 

submitted on electronic media, e.g. CD ROM, USB key)  

 

o Personnel costs 

o Travel costs 

o External assistance 

o Infrastructure 

o Equipment 

o Prototype (only applicable for ENV and BIO projects) 

o Land purchase (only applicable for NAT projects) 

o Lease of land (only applicable for NAT projects) 

o Consumable material 

o Other direct costs 

o Overheads 

o Funding from other sources, divided in "Contribution of the associated 

beneficiary", "Other sources of funding" and "Direct income". 

 

-  Supporting documents, and further information or clarifications, requested in previous 

letters from the Commission (e.g. in the letter announcing mid-term pre-financing 

payment, in the feed-back letter following project visits, etc.), and not already 

submitted. 

 

-  Auditor's report using the standard reporting format (compulsory for most projects, 

please refer to the section "independent financial audit" in the Common Provisions) 

 

 

 

For detailed guidance on preparation of the financial report and annexes, please refer to the 

financial management guidance document available on the following web site: 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 

 


