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2. List of key-words and abbreviations (when appropriate). 

ZTP – Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

ND – Nadleśnictwo Drawsko 

NM – Nadleśnictwo Mirosławiec 

NS – Nadleśnictwo Świerczyna 

NT – Nadleśnictwo Tuczno 

BOŻ – Baza Obsługi Żubrów 

PŻ – Pogotowie Żubrowe 

ZZ – Zespół Zarządzający 

RP – Rada Projektu 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

3. Executive summary (max 3 pages).  

3.1 General progress.  

In the current reporting period, all assumed tasks were performed, and the number of bison 

and the degree of population diversification exceeded the assumed size at the end of the 

project Currently, the population size is estimated at 265 individuals, and the range of 

occurrence covers 99626 ha. However, increasing the range of the West Pomeranian 

population took a slightly different course than we assumed in the project. It turned out that 

the creation of new bison groups in the first phase of the diversification initiated by us took 

place over greater distances than we assumed - outside the project boundaries. After the 

creation of a new herd - Jałowcówka (which was carried out in accordance with the 

original assumptions of the project) bison groups were established outside the project area 

(the setting-up of the Trzcianka, Smolarz, Dobrzany, Drawno groups in 2016 and 2017). 

About 170 bison remained on the area of approximately 38,000 ha within the project 

boundaries, and around 50 bison on the area of approximately 55,000 ha live outside the 

project boundaries. Until 2018 the process of occupying the space between the herds and 

occupying places by the bison within the project boundaries began (divisions of the herd of 

Jałowcówka, the establishment of the Świerczyna group). That is why we applied to the 

EC for extension of the Project for 6 months, which will allow us to achieve the assumed 

number of bison and increase the home ranges of animals within the originally defined 

boundaries of the project. 

This excellent ecological effect resulted in the necessity to adjust the tasks to a larger bison 

population size and, above all, a larger area of bison occurrence. It was possible thanks to 

the project implementation mainly on the work of own employees as part of tasks C.1, C.2 

and C.7. Due to the appearance of bison groups in new areas, increased migration of males 

and the event of the bison killed in Germany, information and promotion tasks were 

directed mainly to local communities in new bison areas. It was also decided to organize 

workshops for Polish-German recipient groups. In the reporting period, the investment 

tasks of the project implemented by the partners (C.4 and C.5) were completed, and the 

tasks of the coordinating beneficiary were focused on consolidating the achieved effects of 

population diversification. 
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Below is a list of the deliverable products and the milestones of the Project developed and 

delivered with an initial report and the current progress report. 

 

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 

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 E5 30/09/2017  PR2 
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2017 

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   

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

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

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

recommends  2018 
C8 30/06/2019   

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   

 

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 

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   

 

3.2 Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.  

All objectives of the project are still valid and enforceable.  

Since the increase in bison population size and the degree of population diversification is 

greater than assumed, the work of Bison Support Unit and Bison Emergency Service 

(under C.1), immobilization, telemetry and functioning of Safe Bison Information (under 
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C.7), veterinary care (under C. 8) have been adapted to the extent of the occurrence of 

bison. 

3.3 Problems encountered.  

 

During the implementation, the following problems appeared: 

 

Problem Impact of the project Counteraction 

Achieving the diversification of 

the population larger than 

originally planned - beyond the 

boundaries of the project 

Necessity to cover bison groups 

outside the project with conservation 

measures 

An application for an 

extension of the project for 

6 months which will allow 

to achieve the goals set for 

the number of bison and the 

spread of population also 

within the Project 

boundaries. 

Going out on maternity leaves 

of female employees of the 

project 

Temporary slowdown of tasks 

implementation, the need to break in 

new employees to the project, 

causing a greater workload on other 

employees 

Hiring new employees, 

extensive training, 

participation of members of 

ZTP working as volunteers. 

 

 

4. Administrative part  

4.1 Description of project management 

Zespół Zarządzający w okresie sprawozdawczym pracował w dotychczasowym składzie. 

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 pełni Magdalena Kwiatkowska. 

Zespół Zarządzający przygotował dokumentację do wniosku o przedłużenie projektu. 

ZTP regularnie organizuje spotkania ze współbeneficjentami, w celu omówienia 

szczegółów dotyczących realizacji ich zadań. W grudniu 2018, we współpracy z 

koordynatorami nadleśnictw, została zorganizowana dwudniowa konferencja 

podsumowująca projekt, na której przedstawiono dotychczasowe działania i efekty (6-7 

grudnia 2018). Pierwszego dnia odbyła się sesja warsztatowa, drugiego dnia wyjazd 

terenowy po obszarze realizacji projektu (lista obecności stanowi załącznik nr 1) W 

II/2018, III/2018 oraz XI/2018 ZTP zorganizowało 4 sesje warsztatowe dla lokalnej 

społeczności (listy obecności stanowią załącznik nr 2) 

W ciągu okresu sprawozdawczego zakończył się okres zatrudnienia koordynatora w 

Nadleśnictwie Mirosławiec i Nadleśnictwo Drawsko.  

 

 

 

4.2 Organigramme of the project team and the project management structure 
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4.3 

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. – 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.) 

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.) – pracownik techniczny ds. 

żubrów/specjalista ds. żubrów 

Klimek Andrzej (od 15.07.2015r.) – pracownik 

techniczny ds. żubrów  

Kukułka Stanisław (od 14.05.2015r.) - 

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.) – pracownik 

techniczny ds. żubrów/specjalista ds. żubrów 

Winkler Milena (od 01.08.2015r.) – 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 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

RADA PROJEKTU 

LEKARZ WETERYNARII (ZTP) 

Roman Lizoń, od 01.09.2014 r. 
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4.3 Delivered reports 

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

marzec 2015, raport postępu (PR1) – styczeń 2016, raport śródokresowy Midterm – 

marzec 2017 r. oraz raport postępu (PR2) - luty 2018 r.  Do NFOŚiGW zostało złożonych 

7 sprawozdań – listopad 2015, lipiec, sierpień i listopad 2016, maj i listopad 2017 oraz 

listopad 2018. 

4.4 Extension of the project duration  

Beneficjent koordynujący we wrześniu 2018 wystąpił do KE z prośbą aneksowanie 

umowy w celu przedłużenia projektu do 30.06.2019 r.  Umowa uzupełniająca do umowy 

o przyznanie dotacji nr LIFE 13 NAT/PL 000010 została podpisana 07.12.2018 r.   

 

5. Technical part (You can add more descriptive titles that refer to the technical content of 

the project)  

5.1. Actions (please follow the structure of your proposal). 

 

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  

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2017  

 

Realizacja zadania w pierwotnym zakresie (sporządzenie waloryzacji i dokumentacji 

technicznej) oraz nadzór nad pracami melioracyjnymi zakończył się w IV/2017. 

 

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  

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2015  

 

Działanie zostało zakończone (termin zaakceptowany przez KE).  

 

Action C.1 Utworzenie bazy obsługi żubrów (BOŻ) 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

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

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 

1. Zakup sprzętu do obsługi stad żubrów: 

Zadanie zostało zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupów w tej 

kategorii.  

 

2. Zatrudnienie stałych pracowników BOŻ: 

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w sumie 8 osób na 6 pełnych etatach jako 

pracownicy BOŻ: 4 specjalistów ds. żubrów (2 na cały etat i 2 na ½ etatu), 4 pracowników 

technicznych (2 na cały etat i 2 na ½ etatu) – zgodnie z założeniami Projektu. Poniższa 

tabela przedstawia strukturę zatrudnienia od początku realizacji projektu. 
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Lp. 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. – ½ etatu 

2. Specjalista ds. żubrów 

Milena Winkler  (d. Dyczek)  

Od 01.08.2016 r. (od 

13.03.2017 r. na urlopie 

macierzyńskim do 

25.10.2018 r.) 1/1 etat 

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 1/1 etat 

3. Specjalista ds. żubrów 
Magdalena Kwiatkowska 

Od 01.11.2015 r. (od 

01.04.2017 r. - 31.05.2018 

r.– ½ etatu) 

Łukasz Strejk Od 01.04.2017 r. 1/1 etat 

4. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

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 

Malwina Janiszewska 
01.09.2016 r. – 31.03.2017 

r. 1/1 etat  

Stanisław Kukułka Od 01.04.2017 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. 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 1/1 etat 

 

Zatrudnieni pracownicy wykonują 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.7 (immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych, 

planowane do końca projektu).  

 

Action C.2 Inicjowanie przestrzennej dywersyfikacji stad żubrów 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 
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Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. 

Zakupiono karmę na 5 z 5 sezonów dokarmiania, tj. 1909 ton owsa i buraków.  

(sezon 2018/19 - umowa nr 42/LIFE/2018 z 15.10.2018 r. z Gospodarstwem Rolnym 

Stanisław Wiese, załącznik nr 3).  

Karma jest na bieżąco wywożona do paśników. 

W I/2018 ZTP uzyskało dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na częściowe pokrycie zakupu 

karmy na sezon 2018/2019, w wysokości 50 tys. PLN (umowa dotacji nr 2018D0147S 

załącznik nr 4). Kwota ta została przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego 

ZTP. 

Zakończono zadanie: budowa paśników żubrowych. W okresie sprawozdawczym zbudowano 

3 paśniki ( łącznie 22 paśniki z 22 zaplanowanych) i wyremontowano 4 paśniki oraz 

sporządzono w ramach remontów 15 nowych koryt w zamian za zniszczone przez żubry. 

W 2018 r. zakupiono dłużycę dębową, która posłuży do remontu najstarszych paśników, w 

szczególności koryt  i skrzyń na karmę.  

Zdjęcia przedstawiające dotychczasowa realizację zadania znajdują się w załączniku nr 5. 

 

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  

 

Działanie zostało zakończone w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

 

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. 

 

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

 

Zadania zostały zrealizowane na poziomie 100% we wcześniejszych latach zgodnie  

z harmonogramem. 

 

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

 

W 2018 roku nadleśnictwo wykonało dwa nawroty prac rekultywacyjnych na łąkach 

(rozdrabnianie, wyrównywanie powierzchni). Każdy nawrót po 96 ha. Łącznie 192 ha.  

W ramach prac dodatkowych nadleśnictwo wykonało konserwację rowów melioracyjnych na 

dwóch obiektach łąkowych, o długości ok.2700 m. 

 

Nadleśnictwo wykonało zadania na poziomie 100%.  

 

Nadleśnictwo Mirosławiec: 
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Zadania zostały zrealizowane na poziomie 100% we wcześniejszych latach zgodnie 

z harmonogramem.  

 

 

 

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 

 

Realizacja zadań przebiegła zgodnie z harmonogramem.  

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

 

W 2018 roku nadleśnictwo wykonało grodzenie upraw leśnych -  1500 metrów nowo 

wybudowanych płotów. 

  

Łącznie wykonano 20900 mb grodzeń zabezpieczających 

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

 

Zadanie zostało zakończone w 2017 r. Wykonano 10300 mb grodzeń. 

 

Nadleśnictwo Mirosławiec: 

 

Zadanie zostało zakończone w 2017 r. Wykonano 12010 mb grodzeń. 

 

Nadleśnictwo Tuczno: 

 

Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Wykonano 5550 mb grodzeń. 

 

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 47260 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  

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2016  

 

Działanie zostało zakończone w 2016 r.  

  

Action C.7 System kontroli bezpieczeństwa stad 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 
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Działanie realizowane jest zgodnie z planem.  Od początku trwania projektu do końca grudnia 

2018 r. założono ogółem 50 obroży na żubry. Do założenia (w ramach przedłużenia projektu) 

pozostały 4 obroże.  

Dzięki funkcjonowaniu aplikacji rozszerzyła się wiedza o rejonach przebywania żubrów, co 

m.in. znacznie wpłynęło na zachowanie ostrożności przez kierowców poruszających się 

drogami w areale bytowania wolnych stad.  

Zdjęcia przedstawiające immobilizację żubrów, zakładanie obroży  znajdują się w załączniku 

nr 6. 

 

Action C.8 Opieka weterynaryjna 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 

 

Zatrudniony od początku projektu na ½ etatu lek. wet. Roman Lizoń na bieżąco zajmuje się 

opieką weterynaryjną nad żubrami. Raport zdrowotny za 2018 rok, podsumowujący stan 

zdrowotny populacji został przesunięty na II kwartał 2019 roku, zgodnie z aneksem o 

przedłużeniu projektu.  

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały zakupione środki farmakologiczne do 

immobilizacji – Captivon98 5ml – 5 szt i Activon 12 mg/ml amp. 10 ml – 2 szt. – na 

podstawie umów z Medivetem. Zakupiono również rękawiczki zabiegowe lekko pudrowane, 

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

Zebrano kolejne dwie pule: wiosenną i jesienną prób do badań parazytologicznych, 

genetycznych i patomorfologicznych, których badaniem zajmuje się Stowarzyszenie 

Miłośników Żubrów. Wyniki analiz omówione zostaną w przesuniętym na 2019 rok raporcie 

zdrowotnym.  

 

 

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: II/2019 

 

Raport obejmujący okres 01.01.2018 – 30.06.2019 zostanie przedłożony wraz z raportem 

końcowym. 

 

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 

 

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. Raport ex-post (zał. Nr 7) 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 
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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. 

Wpływ społeczno–gospodarczy projektu jest zgodny z naszymi oczekiwanymi założeniami na 

początku projektu. 

 

 

Action E.1 Strona internetowa projektu: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 

 

Realizacją zadania w dalszym ciągu zajmuje się firma Hermer Jacek Chudyński, z którą 

umowa została podpisana dn. 10/12/2014. Strona internetowa projektu 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/ działa bez zarzutu i jest na bieżąco uzupełniana 

informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu. Pracownicy BOŻ prowadzą 

tłumaczenie strony dla wersji anglojęzycznej.  

 

Action E.2 Materiały informacyjno - promocyjne: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: I/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 

 

W 2018 roku zostały wydane dwie ulotki (zał. nr 8 i zał. nr 9) o charakterze krótkiego 

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

sezonowymi zachowaniami żubrów na rok 2018-2019. (zał. nr 10) 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 podpisane z wykonawcą znajdują się w 

załącznikach 11, 12, 13. 

Materiały przygotowywane w ramach tego zadania rozdawane są uczestnikom warsztatów i 

konferencji, osobom odwiedzającym Dziką Zagrodę oraz interesariuszom nadleśnictw. Mają 

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

na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 

http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/
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Action E.3 Warsztaty dla lokalnych społeczności: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I/2015 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 

 

 

Działanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2018 odbyły się 4 sesje 

warsztatowe. 

Na pierwszych warsztatach (13.02.2018 r.) odbyły się dwie sesje. Uczestnikami byli 

pracownicy Lasów Państwowych. Tematem wykładów był wpływ obecności gatunku jakim 

jest żubr na  funkcjonowanie ekosystemu leśnego oraz działania ochrony żubrów prowadzane 

na obszarach leśnych. W kolejnych warsztatach (15.02.2018 r.) wzięli udział lokalni rolnicy. 

Sesja warsztatowa obejmowała tematy związane z dywersyfikacją żubrów na Pomorzu 

Zachodnim oraz o minimalizacji szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez żubry. 

Ostatnie warsztaty odbyły się w dniu 16.11.2018 r. uczestnikami byli Policjanci oraz  

Strażnicy Miejscy i Gminni. Na warsztatach zostały omówione skuteczne metody wzywania 

Pogotowia Żubrowego do zdarzeń drogowych z udziałem żubrów oraz posługiwanie się 

aplikacją internetową „Bezpieczna Informacja o Żubrach”.  

Programy i listy obecności stanowią załącznik nr 2. Catering na wszystkie sesje warsztatowe 

został wykonany przez firmę Jarosław Kropidłowski, Hanki-Kolonia 14, wyłonionego na 

podstawie zapytania ofertowego. Z wykonawcą została podpisana umowa nr 38/LIFE/2018 

(załącznik nr 14). 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 zostały opatrzone logami Life+, Natura 2000 oraz NFOŚiGW 

(załącznik nr 15). 

Poniższa tabela przedstawia ilość uczestników warsztatów oraz ilość rozdanych zestawów 

materiałów. 

  

Data Miejsce 
Ilość 

osób 
Rodzaj rozdawanych materiałów warsztatowych 

Ilość 

rozdanych 

zestawów 

(szt.) 

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 

 

Zdjęcia przedstawiające dotychczasową realizację zadania znajdują się w załączniku nr 16. 



Progress report LIFE+  15 

 

Action E4. Tablice informacyjne o projekcie: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: II/2015  

Faktyczny termin zakończenia zadania: II/2015 

 

Zadanie zostało zakończone w II/2015.  

 

Action E.5 Organizacja konferencji: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2018 

 

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. 

Lista obecności i program znajdują się w załączniku nr 1. Każdy ze słuchaczy otrzymał 

materiały promocyjno-informacyjne (załącznik nr 17). Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe dane odnośnie przeprowadzonej konferencji. 

 

 

 Konferencja podsumowująca 

Data 6-7.12.2018 r.  

Liczba uczestników przewidywanych w 

projekcie  
80 

Liczba osób zaproszonych 174 

Liczba osób uczestniczących 61 

Tytuły  wystąpień 

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 
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gospodarkę” – Joanna Tusznio 

6.) „Finansowanie zadań w zakresie ochrony przyrody w 

województwie zachodniopomorskim – 25 lat 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 

Materiały konferencyjne 

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 

Materiały konferencyjne, zestaw/ 

Liczba rozdanych zestawów 

Zestaw dla 1 uczestnika:  

Liczba rozdanych zestawów: 61 

 

 

Zdjęcia przedstawiające dotychczasowa realizację zadania znajdują się w załączniku nr 18. 

 

Action E.6 Raport laika: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018 

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 

 

 

Realizacja zadania przewidziana jest na II/2019r. 

 

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 

 

Realizacja zadania zakończyła się III/2016.  

 

Action F.1 Zarządzanie projektem i monitoring realizacji zadań  
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Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014  

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 (na pods. Umowy uzupełniającej) 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym zakończył się okres zatrudnienia koordynatora w Nadleśnictwie 

Mirosławiec (30.04.2018 r.) oraz w Nadleśnictwie Drawsko (31.12.2018 r.). 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. 

pracuje pani Malwina Janiszewska. Funkcję zastępcy koordynatora projektu od dnia 

01.06.2018 r. pełni Magdalena Kwiatkowska. 

ZZ sprawnie zarządza projektem mimo zmian na stanowiskach koordynatora i zastępcy 

koordynatora projektu. Współpraca z koordynatorami partnerów przebiegała bezproblemowo. 

 

Action F.2 Rada projektu  

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Planowany termin zakończenia działania: II/2019 ( 

  

 

Planowane dnia 7 grudnia 2018 r. (drugi dzień konferencji podsumowującej projekt) ostatnie 

posiedzenie RP nie odbyło się ze względu na konieczność wcześniejszego wyjazdu członków 

Rady prof. Wandy Olech i prof.  Rafała  Kowalczyka. Posiedzenie w uzgodnionym wcześniej 

dogodnym terminie dla większości członków Rady odbędzie się w II kw. 2019 r. – jako 

podsumowujące realizację całego projektu, co będzie korzystniejsze ze względu na 

możliwość dokonania całościowego podsumowania działań. Prosimy Komisję o 

zaakceptowanie zmiany terminu. 

 

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 

 

Ponieważ w ramach zadania nawiązaliśmy uprzednio kontakt z jedynym trwającym 

projektem Life dotyczącym ochrony żubra, 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”. Notatka z wyjazdu zamieszczona jest na stronie 

internetowej Projektu http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/dziennik-projektu/1143-wyjazd-

studyjny-do-niemiec-w-ramach-tworzenia-sieci-z-innymi-projektami-life. 

 

 

Action F.4 Audyt zewnętrzny  

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018  

Planowany termin zakończenia działania: II/2019  (na podst. Umowy uzupełniającej) 
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Realizacja tego zadania jest przewidziana na II/2019 r, a dostarczenie raportu z audytu 

nastąpi wraz z raportem końcowym w III/2019. 

 

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 nr 19) przeprowadził audyt częściowy w kwietniu 2017 r.  Z uwagi na 

aneksowanie umowy dotacji i przedłużenie czasu trwania projektu końcowa część audytu 

zostanie przeprowadzona w II kw. 2019 r. zamiast IV/2018 

 

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)  

 

Realizacja tego zadania jest przewidziana na II/ 2019 r.  

 

5.2. Envisaged progress until next report.  

 
W kolejnym okresie sprawozdawczym:  

 

ZTP planuje:  

• w II/2019 realizację zadania C.2 –wyremontować paśniki ze szczególnym uwzględnieniem  

zniszczonych koryt i drabin 

• w II/2019 realizację zadania C.7 – założyć 4 obroże telemetryczne, 

• w I/2019 realizację zadania E.2 – opracować i wykonać ulotki (dodatkowe, w ramach 

przedłużenia projektu) 

• w II/2019 w ramach zadania E.3 - zorganizować warsztaty polsko-niemieckie  

• w II/2019 w ramach zadania E.6 - wydać Raport laika.  

• w II/2019 realizację zadania C.8 wykonać raport zdrowotny końcowy podsumowujący 

stan zdrowotny populacji żubrów 

• w III/2019 realizację zadania D.1 – opracować raport końcowy projektu 

• w II/2019 w ramach zadania F.5 - opracować plan działań „After life”  

• w III/2019 w ramach zadania F.4 - przeprowadzić zewnętrzny audyt finansowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tasks/ 

Activities 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Action A1 Proposed                       

Actual                       

Action A2 Proposed 

 

 

Actual 

                      

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                       
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Action E6 Proposed                       

Actual                       

Action E7 Proposed                       

Actual                       

Action F1 Proposed                       

Actual                       

Action F2 Proposed                       

Actual                       

Action F3 Proposed                        

Actual                       

Action F4 Proposed                       

Actual                       

Action F5 Proposed                       

Actual                       



5.3 Impact:  
5.3.1. Nature & Biodiversity 

Podczas dotychczasowej realizacji projektu populacja żubrów, której dotyczą działania 

osiągnęła liczebność 265 osobników, a areał występowania zwierząt wzrósł ponad trzykrotnie 

do prawie 100000 ha.  Projekt zakładał w okresie realizacji 2014-2018 wzrost populacji z 110 

do 190 żubrów. Świadczy to o doskonałej kondycji populacji, na co mają wpływ kolejno 

realizowane zadania projektu z działu C – w największym stopniu zadanie C.1 i C.2.  

 
5.3.2. Indirect impacts  

Realizacja projektu wyraźnie poszerza wiedzę o żubrach wśród lokalnych społeczności i 

przekonuje o ich dużej roli jako lokalnego wyróżnika i atrakcji. Miejscowe władze 

samorządowe chętnie wykorzystują żubra jako atrakcję turystyczną. ZTP merytorycznie 

wspiera edukacyjną i informacyjną działalność Regionalnego Centrum Żubra w Mirosławcu, 

przekazywane są tam także wszelkie materiały informacyjne i promocyjne o Projekcie – ulotki, 

kalendarze, a także filmy dokumentujące działania projektu. Na organizowanym corocznie 

przez RCŻ Festiwalu Żubra ZTP wystawia stoisko o działaniach Projektu i Dzikiej Zagrodzie. 

Od 2017 r. po smutnym przypadku zastrzelenia żubra w Niemczech, nasiliły się kontakty 

międzynarodowe. Efektem współpracy jest transgraniczny projekt ekologiczny INT144 

„LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i 

łosia“, który został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu 

Współpracy Interreg V A. (realizacja w latach 2019-2021). 

 

5.3. Outside LIFE 
Zagroda pokazowa żubrów w Jabłonowie, Dzika Zagroda, przy której mieści się BOŻ, 

utworzona w ramach projektu Life, prowadzi cały czas działania edukacyjne, które cieszą się 

stale rosnącą popularnością. Prowadząc zajęcia dla odwiedzających, w roku 2018 to około 

20000 osób, w towarzystwie żubrów utrzymywanych w zagrodzie można skutecznie 

rozpowszechniać wiedzę o ochronie czynnej wolnych żubrów, a w szczególności o działaniach 

projektu. Na uruchomionym non stop ekranie wyświetlane są filmy dokumentujące działania 

Projektu – immobilizację, zakładanie obroży telemetrycznych, dokarmianie, odłowy zwierząt, 

interwencje Pogotowia Żubrowego. Odwiedzający otrzymują także ulotki. 

 

6. Financial part  

6.1. Costs incurred (summary by cost category and relevant comments).  

 

Budget breakdown categories Total cost in € Costs incurred 
from the start 

date to 
31.12.2018 in € 

% of total costs 

1. Personnel 694 886,00 627 971,03 90,37 

2. Travel and subsistence 49 938,00 31 399,38 62,88 

3. External assistance 474 470,00 441 584,71 93,07 

4. Durable goods     

Infrastructure 316 850,00 285 250,44 90,03 

Equipment 295 172,00 284 190,23 96,28 

Prototype    

5. Land purchase / long-term lease    

6. Consumables 284 948,00 283 088,91 99,35 

7. Other Costs    
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8. Overheads  137 856,00 119 539,27 86,71 

TOTAL 2 254 120,00 2 073 023,97  91,95 

 
*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the 

breakdown of the revised budget  

**) Calculate the percentages by budget lines: How many % of the budgeted personnel 

costs are incurred by xx.xx.xxxx 

 

Powyższa i poniższa tabela uwzględniają przesunięcia kosztów wynikające z wprowadzenia 

zmiany istotnej. 

W liście zz-83.2018.L.MJdo KE z dnia 28-09-2018 z wnioskiem o przedłużenie projektu 

wystąpiliśmy o zaakceptowanie zmiany znacznej w projekcie polegającej na zwiększeniu 

kwoty kategorii Equipment z 261 710 euro na 295 172 euro. Zmniejszeniu uległy 

odpowiednio kategorie: 

Travel and subsistence o kwotę  8462,00 euro 

Durable goods – Infrastructure o kwotę 10 000,00 euro 

Consumables o kwotę 15 000,00 euro 

Zwiększenie kategorii jest spowodowane zakupem 4 obroży telemetrycznych oraz 

dokonanymi już zakupami samochodu ciężarowego Unimog (zgoda KE w piśmie Ref. 

Ares(2017)2813544 - 06/06/2017 i stacji paliw w ramach zadania C1 (zgoda KE w piśmie 

Ref. Ares(2017)100533 - 09/01/2017). Przekroczenia w działaniach C4 i C5 wynikają z 

możliwości doliczenia VAT-u przez Nadleśnictwa   

W załączeniu przedkładamy interpretację Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącej 

braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem przez 

Nadleśnictwa. (zał. 20) 

Action number and name  Foreseen costs 
przewidywane 

koszty 

Spent so far  
wydane do 
31.12.2018 

Remaining  
pozostało 

Projected final 
cost  

prognozowany 
ostateczny 

koszt 
A1 Waloryzacja 
przyrodnicza łąk 
 

32 789,00 28 470,89 4 318,11 28 470,89 

A2 Projekty punktów 
przechowywania karmy 
 

8 500,00 8 231,10 268,90 8 231,10 

C1 Utworzenie Bazy Obsługi 
Żubrów (BOŻ) 
 

548 772,00 503 085,60 45 686,40 548 772,00 

C2 Inicjowanie 
przestrzennej 
dywersyfikacji stad żubrów 
 

260 540,00 232 169,15 28 370,85 260 540,00 

C3 Utworzenie nowego 
stada żubrów 
 

22 975,00 11 674,39 11 300,61 11 674,39 

C4 Utrwalanie obecności 
żubrów na skrajach 
obecnego arsenału i na 
nowych terenach 
 

257 557,00 260 299,41 -2 742,41 260 299,41 

C5 Zabezpieczenie cennych 
upraw leśnych w pobliżu 
paśników żubrowych 

132 600,00 137 385,20 -4 785,20 137 385,20 
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C6 Utworzenie punktów 
przechowywania karmy 
 

174 604,00 170 281,06 4 322,94 170 281,06 

C7 System kontroli 
bezpieczeństwa stad 
 

120 843,00 113 346,89 7 496,11 120 843,00 

C8 Opieka weterynaryjna 
 

77 774,00 88 904,73 -11 130,73 93 055,03 

D1 Monitorowanie wpływu 
działań w ramach projektu 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

D2 Ocena wpływu 
społeczno-gospodarczego 
planowanych działań na 
lokalną gospodarkę i 
społeczeństwo 
 

9 000,00 7 063,22 1 936,78 9 000,00 

E1 Strona internetowa 
projektu 
 

5 500,00 4 859,85 640,15 5 500,00 

E2 Materiały informacyjne i 
promocyjne 
 

35 095,00 28 166,00 6 929,00 35 095,00 

E3 Warsztaty dla lokalnych 
społeczności 
 

19 698,00 11 282,38 8 415,62 19 698,00 

E4 Tablice informacyjne o 
projekcie 
 

2 500,00 1 577,13 922,87 1 577,13 

E5 Organizacja konferencji 
 

20 250,00 10 967,51 9 282,49 20 250,00 

E6 Raport laika 
 

700,00 0,00 700,00 700,00 

E7 wystawy 
 

2 875,00 1 199,79 1 675,21 1 199,79 

F1 Zarządzanie projektem i 
monitoring zadań 
 

365 792,00 329 779,84 36 012,16 365 792,00 

F2 Rada Projektu 
 

3 400,00 1 340,06 2 059,94 3 400,00 

F3 Tworzenie sieci z innymi 
projektami LIFE 
 

4 500,00 1 416,24 3 083,76 4 500,00 

F4 Audyt zewnętrzny 
 

10 000,00 1 984,26 8 015,74 10 000,00 

F5 Plan ochrony po 
zakończeniu realizacji 
projektu w ramach LIFE 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

overheads 
 

137 856,00 119 539,27 18 316,73 137 856,00 

TOTAL 
2 254 120,00    2 073 023,97 181 096,03  2 254 120,00 
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7. Annexes  

7.1. Deliverables  

7.2. Dissemination materials  
Nr/ 

No. 

Nazwa polska/ 

Polish name 

Nazwa angielska/ 

English name  

Wersja 

elektroniczna

/ 

electronic 

version 

Wersja 

fizyczna/ 

physical 

version 

Delive-

rables  

Dissemi-

nation 

materials 

1 Lista obecności i 

program konferencji 

The attendance list and 

conference program 

+ + - - 

2 Listy obecności i 

programy warsztatów 

Lists of attendance and 

workshop programs 

+ + - - 

3 Umowa 42/LIFE/2018 Agreement No. 

42/LIFE/2018 

+ + - - 

4 Umowa WFOŚiGW 

2018D0147S 

WFOSiGW Agreement 

No. 2018D0147S 

+ + - - 

5 Zadanie C.2 - zdjęcia 

paśniki 

Task C.2 - photos of 

feeding racks 

+ - - - 

6 Zadanie C.7 - zdjęcia 

immobilizacja 

Task C.7 - photos of 

immobilization 

+ - - - 

7 Raport ex-post Ex-post report + + + + 

8 Ulotka dla rolników nr 1 Flyer – guide for farmers 

2018 No. 1 

- + + + 

9 Ulotka dla rolników nr 2 Flyer – guide for farmers 

2018 No. 2 

- + + + 

10 Kalendarz sezonowy 

2018/2019 

Bison`s calendar with 

seasonal behavior of 

bison 2018 

- + + + 

11 Umowa 39/LIFE/2018 Agreement No. 

39/LIFE/2018 

+ + - - 

12 Umowa 40/LIFE/2018 Agreement No. 

40/LIFE/2018 

+ + - - 

13 Umowa 45/LIFE/2018 Agreement No. 

45/LIFE/2018 

+ + - - 

14 Umowa 38/LIFE/2018 Agreement No. 

38/LIFE/2018 

+ + - - 

15 Materiały warsztatowe Workshop materials - + - - 

16 Zadanie E.3 - zdjęcia z 

warsztatów 

Task E.3 - photos from 

the workshops  

+ - - - 

17 Materiały konferencyjne Conference materials - + + - 

18 Zadanie E.5 - zdjęcia z 

konferencji 

Task E.5 - photos from 

the conference 

+ - - - 

19 Umowa nr 31/LIFE/2017 

z aneksem 

Agreement No. 

31/LIFE/2017  

+ + - - 

20 Interpretacje nadleśnictw 

będących partnerami 

projektu 

Interpretations of 

forestry inspectorates 

that are project partners 

+ + - - 

21 Karty pracy 

koordynatorów z 

Nadleśnictw: Drawsko i 

Mirosławiec 

Time sheets of 

coordinators from the 

Forest Inspectorates: 

Drawsko and 

Mirosławiec 

+ + - - 

 


