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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, the assumed number of bison and the degree of population 

diversification exceeded the assumed size at the end of the project. The number of bison is 

estimated at 213 individuals (190 were planned) and the area occupied by the bison 

increased by about 150% (30% planned). This excellent ecological effect resulted in the 

necessity to adjust the tasks to a larger number and, above all, a larger area of bison 

occurrence. It was possible thanks to the project implementation based mainly on the work 

of its 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 case of a bison killed in 

Germany, information and promotional tasks were directed mainly to local communities on 

new bison areas located outside the project area (forestry managements: Dobrzany, 

Drawno, Smolarz and Trzcianka). It was also decided to organize workshops for Polish-

German recipient groups. In the reporting period, 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 consolidation of the achieved effects of 

population diversification. 

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 
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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 
 

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 

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 PR1 

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 
 

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

38. Layman's report E6 31/10/2018   

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

40. The Action plan „After Life” F5 31/12/2018   

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

recommends  2018 
C8 31/12/2018   

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

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

44. Final report of Project D1 31/03/2019   
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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 31/03/2018*    

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

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

14. Financial audit F4 15/11/2018   

* Due to the extension of the task C.5 

 

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 

population size and the degree of population diversification is greater than assumed, the 

Bison Support Unit and the Bison Emergency Service (under C.1), immobilization, 

telemetry and functioning of Safe Bison Information (under C.7), veterinary care (under 

C.8) have been adapted to the extent of the occurrence of bison, going beyond the 

originally planned range of the project (see Impact Report 2017, constituting Annex No. 

7.1.2) 

 

3.3 Problems encountered.  

During the implementation, the following problems appeared: 

 

Problem Impact of the project Counteraction 

Changes in the job market, 

causing problems with 

recruiting employees, increase 

in the minimum wage and a 

general increase in wages 

resulting in resignation of 

employees of the project  

Temporary slowdown of tasks 

implementation, the need to 

implement new employees to the 

project, causing a greater burden 

on "old" employees 

Hiring new employees, 

extensive training, participation 

of members of ZTP working as 

volunteers. 

 

Greater population 

diversification than expected 

Higher workload for the Bison 

Support Unit team, longer 

distances of feed delivery 

Purchase of an Unimog truck 

for transporting food to distant 

bison groups, reorganizing the 
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work of the team 

Larger number of wandering 

males, especially towards the 

western border, death of a 

bison in Germany 

The need to cover new customer 

groups with information activities, 

the need to make permanent 

contacts with the German side 

Organization of departure 

workshops in new areas, 

planned organization of 2 

sessions for Polish-German 

groups in Jabłonowo, 

dissemination of information on 

the Safe Bison Information 

application 

 

4. Administrative part  

4.1 Description of project management 

Zespół Zarządzający jako najważniejsze zadanie uznał sprawne zorganizowanie pracy 

BOŻ, a w szczególności zatrudnienie pracowników BOŻ z odpowiednimi kwalifikacjami 

i ich wdrożenie do pracy w Projekcie. W ciągu okresu sprawozdawczego 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 ´ etatu z dniem 

01.04.2017 r. (Anna Adamowicz i Magdalena Kwiatkowska). Zmniejszono wymiar pracy 

koordynatorowi projektu Magdalenie Tracz na ´ etatu, a drugą część zajęła Malwina 

Kujawa-Strejk. 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 zatrudniono Roksanę Czerniawską. Liczba stanowisk i etatów 

nie przekroczyła zakładanych uwzględniając zgodę KE na dodatkowy etat, tj. pracuje 

teraz 13 osób na 11 etatów. Nowo przyjęci pracownicy przechodzą regularne szkolenia na 

temat ochrony czynnej żubrów, w tym szkolenia praktyczne odbywające się w zagrodzie 

hodowlano – pokazowej w Jabłonowie.  

ZTP regularnie organizuje spotkania ze współbeneficjentami, w celu omówienia 

szczegółów dotyczących realizacji ich zadań. W grudniu 2017, we współpracy z 

koordynatorami nadleśnictw, została zorganizowana konferencja informująca o postępach 

w realizacji projektu (15.12.2017 r.). W II/2017 oraz IV/2017 ZTP zorganizowało 4 sesje 

warsztatowe dla lokalnej społeczności w ramach zadania E.3 (listy obecności oraz 

programy stanowią załącznik nr 7.3.16).  

W ciągu okresu sprawozdawczego zakończył się okres zatrudnienia koordynatora w 

Nadleśnictwie Tuczno. 

 

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. pełen etat, od 

01.04.2017 r. ½ etatu) Malwina 

Kujawa-Strejk (od 01.04.2017 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 (od 

01.04.2017r.) 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

DRAWSKO  

Karolina Dorawa (od 

02.01.2015r.) 

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.) – 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.) – 

specjalista ds. żubrów 

Bartosz Olejarczyk (01.04.2017r.-

14.07.2017r.) – pracownik techniczny ds. 

żubrów 

Błażej Strejk (od 01.08.2017 r.) – 

pracownik techniczny ds. żubrów 

Marek Boruch (26-30.06.2017r.) – 

pracownik techniczny ds. żubrów 

Roksana Czerniawska (od 15.11.2017r.) – 

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.) 

 

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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Lp. Funkcja w projekcie Imię i nazwisko Wymiar etatu 

1. Specjalista ds. żubrów 
Magdalena Kwiatkowska ´ etatu 

Marcin Grzegorzek ´ etatu 

2. Specjalista ds. żubrów Adrianna Gosek cały etat 

3. Specjalista ds. żubrów Łukasz Strejk cały etat 

4. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 
Błażej Strejk cały etat 

5. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 
Stanisław Kukułka cały etat 

6. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 
Andrzej Klimek cały etat 

7. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 
Roksana Czerniawska cały etat 

8. Kierownik finansowy Piotr Jaworek umowa zlecenie 

9. 
Koordynator projektu 

ZTP 

Magdalena Tracz ´ etatu 

Malwina Kujawa-Strejk ´ etatu 

10. 
Z-ca koordynatora 

projektu 
Malwina Janiszewska cały etat 

11. Koordynator ND Karolina Dorawa cały etat 

12. Koordynator NM Iwona Wiercioch cały etat 

Zatrudnienie w chwili obecnej jest zgodne z planem i zmianami uzgodniony z KE. 

 

4.3 Delivered reports 

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

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

2017 r. Do NFOŚiGW zostało złożonych 6 sprawozdań – listopad 2015, lipiec, sierpień i 

listopad 2016 oraz maj i listopad 2017. 

4.4 Extension of the project duration  

W chwili obecnej Beneficjent koordynujący oraz Partnerzy nie przewidują wydłużenia 

terminu realizacji projektu. Pomimo opóźnień wynikających z realizacji niektórych 

działań, projekt zostanie zakończony w terminie. 

 

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/2017  

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2017  
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W stosunku do pierwotnej wersji projektu zadanie zostało rozszerzone o nadzór przyrodniczy 

nad pracami melioracyjnymi. Ta część zadania realizowana przez Biuro Konserwacji 

Przyrody na podstawie umowy  26/LIFE/2016 (załączonej do MidR)., zakończyła się w 

IV/2017 zgodnie z zawartą umową. Nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w 

nadleśnictwach istotnego negatywnego wpływu na tereny poddawane zabiegom. Umowa z 

wykonawcą projektów melioracji Piotrem Balińskim była załączona z MTR.  

Sprawozdanie z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7.3.1 do raportu. 

Budżet zaplanowany w zadaniu nie został przekroczony pomimo rozszerzenia zadania. 

 

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 w poprzednim okresie raportowania (termin zakończenia w 

IV/2015 zamiast II/2015 został zaakceptowany przez KE w piśmie z dn. 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 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 

1. Zakup sprzętu do obsługi stad żubrów: 

Na podstawie zgody KE wyrażonej w liście Ares(2017)2813544 - 06/06/2017 zakupiono 

używany samochód ciężarowy MECEDES UNIMOG U1650, rok produkcji 1997. Samochód 

ten został zarejestrowany jako ciągnik rolniczy, co umożliwia kierowanie nim osobom z 

kategorią B prawa jazdy (większości pracowników BOŻ) oraz zmniejsza koszty jego 

ubezpieczenia.  Dnia 13.07.2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę 

samochodu, w wyniku czego została złożona jedna oferta, która spełniała warunki zapytania. 

Umowa z Wykonawcą („Eventus”, Markowice 20A, 480330 Markowice) nr 32/LIFE/2017 

stanowi załącznik nr 7.3.2. 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 nr 7.3.3), 

na który wyraziła zgodę KE  w liście Ares(2017) 100533-09/01/2017. Cena używanego 

samochodu i zbiornika jest niższa niż 30 000 €, dzięki czemu przekroczenie pierwotnej 

wysokości kategorii Equipment nie wymaga aneksu do umowy dotacji. 

 

2. Zatrudnienie stałych pracowników BOŻ: 

W chwili obecnej zatrudnionych jest 8 pracowników BOŻ: 4 specjalistów ds. żubrów (2 na 

cały etat i 2 na ´ etatu), 4 pracowników technicznych (4 na cały etat) – zgodnie z 

ustaleniami z KE,  w których KE wyraziła zgodę na zatrudnienie dodatkowego pracownika 

technicznego i przedłużenie zatrudnienia jednego specjalisty. Poniższa tabela przedstawia 

strukturę zatrudnienia od początku realizacji projektu. 



Progress report LIFE+  10 

 

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 ´ etatu) 

Marcin Grzegorzek Od 01.09.2017 r. – ´ etatu 

2. Specjalista ds. żubrów 

Milena Winkler  (d. Dyczek)  

Od 01.08.2016 r. (od 

13.03.2017 r. na zwolnieniu 

lekarskim) 

Adrianna Gosek 
06.04.2017 r. – 30.06.2017 

r. 

Marcin Grzegorzek 
01.07.2017 r. – 31.08.2017 

r. (cały etat) 

Adrianna Gosek Od 01.10.2017 r. 

3. Specjalista ds. żubrów 
Magdalena Kwiatkowska 

Od 01.11.2015 r. (od 

01.04.2017 r. – ´ etatu) 

Łukasz Strejk Od 01.04.2017 r. 

4. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Łukasz Strejk 
01.11.2015 r. – 31.03.2017 

r. 

Bartosz Olejarczyk 
01.04.2017 r. – 14.07.2017 

r. 

Błażej Strejk Od 01.08.2017 r. 

5. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Malwina Janiszewska 
01.09.2016 r. – 31.03.2017 

r. 

Stanisław Kukułka Od 01.04.2017 r. – cały etat 

6. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Andrzej Klimek 

15.07.2015 r. – 31.03.2017 

r.- 1/2 etatu, od 01.04.2017 

r. cały etat 

Stanisław Kukułka 14.05.2015 r. - 1/2 etatu 

7. 
Pracownik techniczny 

ds. żubrów 

Marek Boruch 
26.06.2017 r. – 30.06.2017 

r. 

Roksana Czerniawska Od 15.11.2017 r. 

 

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.3 (budowa zagrody aklimatyzacyjnej, odłowy i 

transport żubrów do nowego stada, zadanie sfinalizowane), 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: IV/2018 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. 
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Do tej pory zakupiono karmę na 4 z 5 sezonów dokarmiania, tj. 1509 ton owsa i buraków.  

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

Stanisław Wiese, załącznik nr 7.3.4).  

Karma jest na bieżąco wywożona do paśników. 

W III/2017 ZTP uzyskało dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na częściowe pokrycie zakupu 

karmy na sezon 2017/2018, w wysokości 70 tys. PLN (umowa dotacji nr 2017D0528S 

załącznik nr 7.3.5). Kwota ta została przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego 

ZTP. 

Żubry są dokarmiane przez pracowników BOŻ zgodnie z założeniami projektu i będą 

dokarmiane do końca 2018 roku w sezonach jesienno-zimowych. 

Realizowana jest sukcesywna budowa paśników żubrowych. W okresie sprawozdawczym 

zbudowano 5 paśników ( łącznie19 paśników z 22 zaplanowanych).  

W 2017 r. zakupiono dłużycę sosnową i dębową. Materiał posłużył do budowy  paśników i 

skrzyń magazynowo-transportowych w roku 2017. 

Zdjęcia przedstawiające dotychczasowa realizację zadania znajdują się w załączniku nr 7.3.6. 

 

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 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, a jego realizacja rozpoczęła się w 

III/2014.  

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

 Rekultywacja łąk: 

Prace zakończone zostały do czerwca 2017 roku. W ramach melioracji wycięto krzewy i 

drzewa przeszkadzające, odmulono rowy i przepusty. Prace przeprowadzono na 7 z 11 

kompleksów łąk. Konserwacji poddano rowy o łącznej długości: 4363 mb. Usunięto namuł w 

ilości 3401m³. Powierzchnia plantowania urobku wyniosła 21816 m². Umowa z wykonawcą 

stanowi załącznik nr 7.3.7. 

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

 Poletka żerowiskowe 

Odtwarzanie poletek żerowiskowych w rozpoczęło się usuwaniem samosiewów na 

wszystkich wytypowanych obiektach, prace zakończone zostały w pierwszej połowie  2016 r. 

Za sprawą istnienia na terenie Nadleśnictwa Poligonu Drawskiego większość nieużytkownych 

powierzchni wykorzystywana była do działań taktycznych przez wojska lądowe, stąd tez 

występowanie na wytypowanych poletkach okopów transzei, lejów po wybuchach itp. 

Infrastruktura występująca w terenie znacznie utrudniała i spowalniała prace. Powierzchnie 

zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa od niewypałów i niewybuchów przez patrol 
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saperski. Tak przygotowane powierzchnie poddane zostały kompleksowemu zabiegowi 

karczowania pni oraz wyrównywania powierzchni. Wyczesano i wyzbierano korzenie 

pozbierane zostały pierwsze pojawiające się kamienie, wykonany został pierwszy nawrót orki 

głębokiej. Przetarg na prace na 46,4 ha wygrał wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

– Wojciech Spychała (numer umowy 2710-0001-17 – załącznik nr 7.3.8). Rekultywacja 

zakończyła się pomyślnie, prace zostały wykonane bardzo starannie i dokładnie. 

Jedna powierzchnia wymaga jeszcze wiosennej orki przedsiewnej poza tym na wszystkich 

pozostałych obiektach wykonano pierwszy próbny siew. 

 Założenie sadów 

W październiku 2017 roku Nadleśnictwo zamówiło i zakupiło 300  sztuk sadzonek drzewek 

owocowych na potrzeby przeprowadzenia poprawek w utworzonych sadach. Sadzonki 

obumarły losowo na skutek  przemarznięcia, uszkodzeń powodowanych przez gryzonie oraz 

choroby grzybowych. 

 Rekultywacja łąk: 

W czerwcu 2017 roku Nadleśnictwo Drawsko ogłosiło przetarg dotyczący wybrania 

wykonawcy prac melioracyjnych na 5 obiektów, które nie zostały wystawione w przetargu w 

2016 roku oraz jednego z realizacji którego poprzedni wykonawca się wycofał. 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 nr 7.3.9 ), 

drugiego na pozostałych 3 obiektach (Umowa nr 2710-0004-17 - załącznik nr 7.3.10).  

Zlecone prace zostały wykonane w 100%. 

Pierwszy etap rekultywacji łąk polegający na konserwacji urządzeń melioracyjnych dla 

wszystkich obiektów łącznie w 2016 i 2017  został pomyślnie zakończony. W 2017 roku 

podjęto działania konserwacyjne na urządzeniach melioracyjnych na 56 ha zgłoszonych łąk.  

Prace polegające na wycinaniu samosiewów na większości obiektów są zakończone, dwie 

łąki są w trakcie usuwania zbędnego nalotu. Rozdrabnianie powierzchni następuje 

niezwłocznie po usunięciu samosiewów. Większość łąk jest już po pierwszym nawrocie 

rozdrabniania jednak bardzo złe warunki pogodowe, długoterminowe obfite opady i 

nasiąknięcie gruntu wodą znacznie utrudniają skuteczne przeprowadzenie prac na 

kompleksach. Prace rekultywacyjne będą zakończone w pierwszym kwartale 2018 r., do 

wykonania pozostanie jedynie wykoszenie łąk i ostateczne podliczenie uzyskanego efektu 

odtworzeniowego. 

 

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. - załącznik nr 

7.3.11, umowa SA-271-77/17 z dnia 02.06.2017 r. - załącznik nr 7.3.12, umowa SA-271-

90/17 z dnia 14.07.2017 r. - załącznik nr 7.3.13). Zadanie zostało wykonane w 100%. 

 

Podsumowując wszyscy Partnerzy wykonali zadania rekultywacji łąk, utworzenia poletek i 

sadów planowane w pierwotnej wersji projektu. Nadleśnictwo Drawsko zwraca się z prośbą o 

umożliwienie kontynuacji prac na powierzchniach, gdzie zostały już przeprowadzone. W 

związku z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi w 2017 r. dotychczas 

zaplanowany zakres prac nie daje zadawalających efektów. Bardzo wysoka wilgotność 

uniemożliwiła skuteczne wyrównanie powierzchni zmeliorowanych łąk. Nadleśnictwo 

zamierza wyrównać powierzchnie nie poddane zabiegom uprzednio. Ze względu na 

oszczędności wygenerowane w Nadleśnictwie Drawsko i pozostałych Nadleśnictwach w 
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zadaniu C.4 rozszerzenie takie nie spowodowałoby przekroczenia pierwotnego budżetu 

zadania. 

 

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: I/2018 

 

Nadleśnictwo Drawsko: 

W ramach rozszerzenia zadania C.5 (zgodnie z pismem KE z dn. 06/06/2017) w 2017 roku 

Nadleśnictwo zabezpieczyło 6 nowych upraw leśnych. Powierzchnie zlokalizowane są w 

sąsiedztwie paśników żubrowych oraz miejsc stałego przebywania stada. Przed potencjalnie 

mogącymi wystąpić szkodami zabezpieczono powierzchnie o łącznej długości grodzenia 5900 

m. W pierwszym kwartale 2018 roku Nadleśnictwo wykona jeszcze ok 2000 m grodzeń w 

ramach rozszerzenia zadania, na które wyraziła zgodę KE w liście ARES(2017)2813544-

06/06/2017.  

 

Nadleśnictwo Świerczyna: 

W ramach tego zadania  ogrodzono uprawy w leśnictwach: Krzemno, Mszarne, Jałowcówka, 

Dąbrowa, Dzikowo, Świerczyna, Kaczory, Jeleni Stok i Laski. Podstawowy zakres 

przewidywał wykonanie 7,5 km grodzeń. W 2017 r. ogrodzono plantację (oddz. 427 a), gdzie 

użyto 300 mb. Pozostałe niecałe 40 mb siatki pozostanie jako rezerwa do napraw bieżących. 

Każde z tego rodzaju grodzeń posiada etykietę z logo projektu. W ramach zwiększonego 

zakresu zadania (rozszerzenie o 11 km) powstały dodatkowe grodzenia o łącznej długości 2,5 

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

Leśnictwa Laski - oddział 523-l-98 oraz w Leśnictwie Dąbrowa: 268-g-00 oraz 465-a-02. Pod 

koniec roku przeprowadzono kontrolę grodzeń również wchodzących w skład zadań projektu 

LIFE i wykonano niewielkie naprawy: naciągniecie siatki, uzupełnienie skobli, usunięcie 

gałęzi oraz ewentualnych wywrotów. 

 

Nadleśnictwo Mirosławiec: 

W 2017 r. Nadleśnictwo Mirosławiec wykonało grodzenia w ilości 9324 mb, co pozwoliło 

zamknąć to zadanie w wykonaniu na poziomie 100%. Wykonawca został wyłoniony w 

II/2016 (umowa nr SA-271-79/17 z dnia 20.06.2016 r. załącznik nr 7.3.14). 

 

Podsumowując, do tej pory wykonano ogrodzenia o łącznej długości 47260 mb z 

planowanych z planowanych 50000 mb. 

 

W związku z rozszerzeniem zadania o kolejne 11 km grodzeń, które pozwolą lepiej 

dostosować zabezpieczenie upraw do obecnej aktywności żubrów, zwracamy się z prośbą do 

KE o przedłużenie terminu realizacji zadania do I/2018 zamiast III/2017.  

 

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 poprzednim okresie sprawozdawczym.  
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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 

 

Działanie realizowane jest zgodnie z planem.  Od początku trwania projektu do końca grudnia 

2017 r. założono ogółem 38 obroży na żubry (z 50 planowanych). 

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. Okazuje się, że są stali użytkownicy aplikacji, 

którzy informują o zawieszeniach w przesyłaniu danych (co spowodowane jest koniecznością 

ręcznego resetowania aplikacji), innych rejonach przebywania żubrów niż zaznaczone w 

aplikacji (nie wszyscy wiedzą, że obroże telemetryczne nosi tylko 20% osobników i tylko z 

nich pobieraną są dane do aplikacji).  

W związku z częstym zawieszaniem się aplikacji wynikającym z pobieraniem danych z 

obroży telemetrycznych z systemu xway za pośrednictwem serwera windows zwracamy się z 

prośbą o umożliwienie zlecenia przerobienia aplikacji i wyeliminowanie serwera windows (co 

stało się możliwe dzięki zmianom w systemie xway wprowadzonym w 2017 r.). Zmiana 

szacowana jest na kwotę nie wyższą niż 2500 €. 

 

Action C.8 Opieka weterynaryjna 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

 

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

opieką weterynaryjną nad żubrami. Podsumowując stan populacji w 2017 r. sporządził on 

raport zdrowotny 2017 (załącznik nr 7.1.1). 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały zakupione środki farmakologiczne do 

immobilizacji – Captivon i Activon. – na podstawie umów z Medivetem (Umowa sprzedaży 

Captivon 98 z Medivet S.A. z dnia 24.07.2015 r. – załącznik nr 7.3.15).  

Zebrano kolejne dwie pule prób do badań parazytologicznych, genetycznych i 

patomorfologicznych, których badaniem zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. 

Wyniki analiz zostały przedstawione w raporcie SMŻ (załącznik do raportu zdrowia) oraz 

zostały omówione w raporcie zdrowia (załącznik nr 7.1.1). 

W związku z zakupem zbiornika i samochodu oraz wskazanymi przez KE przesunięciami 

wydatków do kategorii Equipment rezygnujemy z zakupu lodówki i mikroskopu aby nie 

przekroczyć kwoty tej kategorii związanej z koniecznością aneksowania umowy dotacji. 

 

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 

 

Został sporządzony kolejny raport podsumowujący działania zrealizowane w br. (załącznik nr 

7.1.2). W raporcie omówiona jest szczegółowo dywersyfikacja, która objęła województwa 

wielkopolskie i lubuskie. Omawiany jest także, związany ze wzrostem liczebności, problem 

nasilonych wędrówek samców szczególnie w kierunku zachodniej granicy. 
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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 

 

Części ex post raportu społeczno-gospodarczego wykonane zostaną w III/2018.  

 

Action E.1 Strona internetowa projektu: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

 

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

umowa została podpisana (szczegóły przedstawione były w sprawozdaniu wstępnym). Strona 

internetowa projektu http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl. działa bez zarzutu i jest na bieżąco 

uzupełniana informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu. Pracownicy 

BOŻ starają się systematycznie prowadzić 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: III/2018 

 

W IV/2016 wyłoniono wykonawcę folderu informacyjnego w nakładzie 2000 egzemplarzy 

(umowa 29/LIFE/2016 z P.P.H.U Cezary Korkosz), folder został dostarczony 28.02.2017 r. 

(załącznik nr 7.1.3). Folder rozdawany jest na konferencjach, warsztatach oraz innych 

spotkaniach związanych z realizacją projektu.  

W roku 2017 została przygotowana również ulotka dla rolników (załącznik nr 7.1.5) oraz 

kalendarz z opisem sezonowych zachowań żubrów (załącznik nr 7.1.6) 

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. 

 

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 

 

Działanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2017 odbyły się 4 sesje 

warsztatowe. Programy i listy obecności stanowią załącznik nr 7.3.16. Catering na 1 sesję 

warsztatową został wyłoniony na podstawie rozeznania rynku. 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 (załącznik nr 7.1.4). 

Poniższa tabela przedstawia ilość uczestników warsztatów oraz ilość rozdanych zestawów 

materiałów. 
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Data Miejsce 
Ilość 

osób 
Rodzaj rozdawanych materiałów warsztatowych 

Ilość 

rozdanych 

zestawów 

(szt.) 

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 

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 

  

Zdjęcia przedstawiające dotychczasową realizację zadania znajdują się w załączniku nr 

7.3.17. 

W sumie od początku projektu zorganizowano 12 z 16 zaplanowanych warsztatów. W sumie 

do tej pory uczestniczyło w nich 488 z 480 zaplanowanych osób. Pozostałe 4 warsztaty 

zostaną zorganizowane w roku 2018 r. 

 

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 i podsumowane w PR1.  

 

Action E.5 Organizacja konferencji: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Trzecia konferencja informacyjna 

została zorganizowana dn. 15.12.2017 w siedzibie BOŻ. Lista obecności i program znajdują 

się w załączniku nr 7.3.18. Każdy ze słuchaczy otrzymał materiały promocyjno-informacyjne 

(załącznik nr 7.1.4). Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane odnośnie 

przeprowadzonych konferencji. 
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 Konferencja informująca 

Data 15.12.2017 r.  

Liczba uczestników przewidywanych w 

projekcie  
50 

Liczba osób zaproszonych 106 

Liczba osób uczestniczących 51 

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 

 

Informacja o konferencji  
 

 

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 

Materiały konferencyjne, zestaw/ 

Liczba rozdanych zestawów 

Zestaw dla 1 uczestnika:  

 

Liczba rozdanych zestawów: 51 
 

Konferencja miała na celu informowanie grup zainteresowania o postępach projektu. Cel ten 

został w pełni osiągnięty. Zainteresowanie (o czym świadczyły pytania i dyskusje) budziło 

przede wszystkim zwiększenie areału populacji i zbliżenie zasięgu do zachodniej granicy. 

Zdjęcia przedstawiające dotychczasowa realizację zadania znajdują się w załączniku nr 

7.3.19.  

 

Action E.6 Raport laika: 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

 

Realizacja zadania jest przewidziana, zgodnie z harmonogramem, na III/2018 r. 

 

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 
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Realizacja zadania zakończyła się w III/2016 (szczegóły opisano w sprawozdaniu 

śródokresowym). 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 Dziką Zagrodę. Natomiast w 

nadleśnictwach oglądane są przez interesariuszy.  

 

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  

 

W okresie sprawozdawczym zakończył się okres zatrudnienia koordynatora w Nadleśnictwie 

Tuczno (30.06.2017 r.) oraz w Nadleśnictwie Świerczyna (30.11.2017 r.) – zgodnie z 

założeniami projektu. Ponadto Magdalena Tracz od 01.04.2017 r. pracuje w wymiarze ´ 

etatu, a na drugą połówkę została zatrudniona Malwina Kujawa-Strejk. Funkcję zastępcy 

koordynatora projektu pełni Malwina Janiszewska. 

ZZ sprawnie zarządza projektem mimo zmian na stanowiskach koordynatora i zastępcy 

koordynatora projektu. Współpraca z koordynatorami partnerów przebiega bezproblemowo. 

Nadleśnictwa wystąpiły do odpowiednich Izb Skarbowych z prośbą o wydanie 

indywidualnych interpretacji w sprawie uznania podatku VAT jako wydatek kwalifikowalny, 

ze względu na brak możliwości jego odliczenia.  

 

Action F.2 Rada projektu  
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014  

Planowany termin zakończenia działania: III/2018  

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu - 15.12.2017 r., w 

dniu konferencji informującej o postępach w realizacji projektu. Na spotkaniu tym została 

przekazana ZTP rekomendacja RP (załącznik nr 7.3.20). Rekomendacja została podpisana 

przez prof. Kowalczyka oddzielnie, ponieważ opuścił on spotkanie przed przyjęciem 

ostatecznej wersji dokumentu. Lista członków Rady Projektu nie uległa zmianie. RP planuje 

spotkania w czasie następnej konferencji. 

 

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  

 

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 (załącznik nr 7.3.21).  

Kolejny wyjazd zaplanowany jest na luty 2018 r., do Trippstaadt. Spotkanie będzie dotyczyło 

LIFE rysiowego LIFE Luchs Pfälzerwald - Reintroduction of lynxes (Lynx lynx carpathicus) 

in the Palatinate Forest Biosphere Reserve LIFE13 NAT/DE/000755. Niestety ze względu na 

brak LIFE`ów żubrowych nie mogliśmy zaplanować kolejnego wyjazdy związanego z tym 

gatunkiem. W związku z tym, że ZTP obecnie prowadzi projekt związany z reintrodukcją 
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rysia na Pomorze Zachodnie, postanowiono, że kolejny wyjazd będzie dotyczył tego właśnie 

gatunku.  

 

Action F.4 Audyt zewnętrzny  
Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018  

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018  

Realizacja tego zadania jest przewidziana na III, IV/ 2018 r.  

 

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. – załącznik nr 7.3.22) 

przeprowadził audyt częściowy w kwietniu 2017 r. Raport stanowi załącznik nr 7.3.23, nie 

stwierdzono w nim żadnych uchybień. Końcowa część raportu zostanie przeprowadzona w I 

kw. 2019 r. 

 

Action F.5 Plan ochrony po zakończeniu realizacji projektu w ramach Life  
Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018  

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018  

 

Realizacja tego zadania jest przewidziana na III, IV/ 2018 r.  

 

5.2. Envisaged progress until next report.  

 
W kolejnym okresie sprawozdawczym:  

ZTP planuje zakończyć w całości:  

 w II/2018 realizację zadania C.2 – zbudować 3 paśniki i wyremontować 7 oraz zakupić 

karmę dla żubrów na ostatni sezon dokarmiania, 

 w I/2018 realizację zadania C.7 – założyć 12 obroży telemetrycznych, 

 w I i IV/2018 realizację zadania C.8 – zakupić środki farmakologiczne oraz zebrać dwie 

ostatnie pule prób do badań , 

 w IV/2018 realizację zadania D.1 i D.2, 

 w I/2018 realizację zadania E.2 – opracować i wykonać ostatnie ulotki o charakterze 

krótkiego poradnika oraz kalendarze z opisem sezonowych zachowań żubrów, 

 w IV/2018 realizację zadania E.3 – przeprowadzić ostatnie warsztaty , 

 w IV/2018 realizację zadania E.5 – zorganizować ostatnią konferencję podsumowującą 

projekt.  

 w ramach zadania E.6 ZTP planuje wydać Raport laika. 

 W ramach zadania F3 ZTP planuje wydać After-LIFE Coservation Plan 

 

 

Współbeneficjenci:  

 w ramach C.4 ND, NM, NS utrzymają efekty melioracji łąk;  

 w ramach C.5 ND i NM wykonają ostatnie grodzenia upraw leśnych przeciw żubrom. 
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Tasks/ 

Activities 
2014 2015 2016 2017 2018 

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

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                   
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Actual                   

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                   



22 

 

5.3 Impact:  

5.3.1. Nature & Biodiversity 

Podczas dotychczasowej realizacji projektu populacja żubrów, której dotyczy projekt osiągnęła 

liczebność 216 osobników. 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. 

 

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 2017 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 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 
31.12.2017 in € 

% of total costs 

1. Personnel 694 886,00 485 239,78 69,83% 

2. Travel and subsistence 58 400,00 29 813,15  51,04% 

3. External assistance 474 470,00 294 720,30  62,11% 

4. Durable goods     

Infrastructure 326 850,00 262 352,79 80,27% 

Equipment 261 710,00 267 469,14 102,20% 

Prototype    

5. Land purchase / long-term lease    

6. Consumables 299 948,00 214 807,80  71,61% 

7. Other Costs    

8. Overheads  137 856,00 91 922,70  66,68% 

TOTAL 2 254 120,00 1 646 325,66  73,03% 

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

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

costs are incurred by xx.xx.xxxx 

 

Nie przewidujemy znacznych zmian w budżecie, poza drobnymi przesunięciami w obrębie 

poszczególnych kategorii. 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000010 jest realizowany zgodnie z założeniami. Na dzień 

31.12.2017 występują przekroczenia wydatków w kategorii equipment jednak nie więcej niż 

10% lub 30 000 euro (na zakup: samochodu ciężarowego Ares(2017)2813544 - 06/06/2017 i 

zbiornika na olej napędowy, Ares(2017) 100533-09/01/2017 Zadania, w których występują 

zerowe koszty to:  

 Zadanie E6 Raport laika – realizacja tego zadania jest przewidziana na III kwartał 2018 roku.  

 

 

Action number and name  Foreseen costs 
przewidywane 

koszty 

Spent so far  
wydane do 
31.12.2017 

Remaining  
pozostało 

Projected final 
cost  

prognozowany 
ostateczny 

koszt 
A1 Waloryzacja 
przyrodnicza łąk 
 

32 789,00  28 470,90  4 318,1    32 789,00    

A2 Projekty punktów 
przechowywania karmy 
 

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

C1 Utworzenie Bazy Obsługi 
Żubrów (BOŻ) 
 

547 700,00 411 657,19 136 042,81    547 700,00    

C2 Inicjowanie 
przestrzennej 
dywersyfikacji stad żubrów 
 

270 540,00 178 353,26 92 186,74    270 540,00    

C3 Utworzenie nowego 
stada żubrów 
 

21 030,00 11 566,24 9 463,76    21 030,00    

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

257 557,00 150 746,72 106 810,28    257 557,00    

C5 Zabezpieczenie cennych 
upraw leśnych w pobliżu 
paśników żubrowych 
 

132 600,00 114 957,88 17 642,12    132 600,00    

C6 Utworzenie punktów 
przechowywania karmy 
 

174 604,00 171 188,38 3 415,62    174 604,00    

C7 System kontroli 
bezpieczeństwa stad 
 

108 088,00 90 841,83 17 246,17    108 088,00    

C8 Opieka weterynaryjna 
 

77 896,00  64 821,23 13 074,77  77 896,00    

D1 Monitorowanie wpływu 
działań w ramach projektu 
 

0,00 0,00 0,00    0,00    
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D2 Ocena wpływu 
społeczno-gospodarczego 
planowanych działań na 
lokalną gospodarkę i 
społeczeństwo 
 

9 000,00 4 180,89 4 819,11 9 000,00    

E1 Strona internetowa 
projektu 
 

5 500,00 4 504,25  995,75  5 500,00    

E2 Materiały informacyjne i 
promocyjne 
 

35 095,00 23 050,00  12 045,00  35 095,00    

E3 Warsztaty dla lokalnych 
społeczności 
 

24 698,00 8 756,13 15 941,87    24 698,00    

E4 Tablice informacyjne o 
projekcie 
 

2 500,00 1577,13 922,87    2 500,00    

E5 Organizacja konferencji 
 

20 250,00 3 913,86 16 336,14    20 250,00    

E6 Raport laika 
 

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

E7 Wystawy 
 

2 875,00 1199,79 1 675,21    2 875,00    

F1 Zarządzanie projektem i 
monitoring zadań 
 

366 442,00 272 220,51 94 221,49    366 442,00    

F2 Rada Projektu 
 

3 400,00 1 224,77   2 175,23      3 400,00    

F3 Tworzenie sieci z innymi 
projektami LIFE 
 

4 500,00 956,64 3 543,36    4 500,00    

F4 Audyt zewnętrzny 
 

10 000,00 1984,26 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 91 922,70  45 933, 30  137 856,00    

TOTAL 2 254 120,00  1 646 325,66 607 794,34  2 254 120,00    

 

 

7. Annexes  

7.1. Deliverables  

7.1.1 Raport zdrowia 2017 w C8 

7.1.2 Raport wpływu 2017 w D1 

7.1.3 Folder w E2 

7.1.4 Materiały warsztatowe i konferencyjne 2017 w E3 i E5 

7.1.5 Ulotka dla rolników w E2 

7.1.6 Kalendarz z opisem sezonowych zachowań żubrów 2017/2018 w E2 

 

7.2. Dissemination materials  

7.2.1 Informacja o spotkaniu w ramach tworzenia sieci LIFE (zadanie F.3) na stronie 

Rewilding Europe pod adresem:  https://www.rewildingeurope.com/blog/polish-

and-romanian-life-bison-project-members-meet-in-the-southern-carpathians/ 

https://www.rewildingeurope.com/blog/polish-and-romanian-life-bison-project-members-meet-in-the-southern-carpathians/
https://www.rewildingeurope.com/blog/polish-and-romanian-life-bison-project-members-meet-in-the-southern-carpathians/
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7.3 Inne załączniki 

7.3.1 Sprawozdanie z realizacji zadania A.1 

7.3.2 Umowa nr 32/LIFE/2017 w C.1 – zakup samochodu używanego 

7.3.3 Umowa nr 34/LIFE/2017 w C.1 – zakup zbiornika na paliwo 

7.3.4 Umowa nr 35/LIFE/2017 w C.2 - Zakup karmy dla żubrów  

7.3.5 Umowa dotacji nr 2017D0528S dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie  

7.3.6  Zdjęcia z realizacji zadania C.2 

7.3.7  Umowa z wykonawcą Nadleśnictwo Świerczyna w C.4 

7.3.8 Umowa nr 2710-0001-17 w C.4 – poletka żerowiskowe w Nadleśnictwie Drawsko 

7.3.9 Umowa nr 2710-0005-17 w C.4 – rekultywacja łąk w Nadleśnictwie Drawsko 

7.3.10  Umowa nr 2710-0004-17 w C.4 - rekultywacja łąk w Nadleśnictwie Drawsko 

7.3.11 Umowa SA-271-75/17 w C.4 – rekultywacja łąk w Nadleśnictwie Mirosławiec 

7.3.12 Umowa SA-271-77/17 w C.4 – rekultywacja łąk w Nadleśnictwie Mirosławiec 

7.3.13 Umowa SA-271-90/17 w C.4 – rekultywacja łąk w Nadleśnictwie Mirosławiec 

7.3.14 Umowa nr SA-271-79/17 w C.5 – grodzenia w Nadleśnictwie Mirosławiec 

7.3.15 Umowa sprzedaży Captivon 98 z Medivet S.A. w C.8 

7.3.16 Programy i listy obecności z warsztatów w 2017r. w E.3 

7.3.17 Zdjęcia z warsztatów w E.3 

7.3.18 Lista obecności i program konferencji z 15.12.2017 r. w E.5 

7.3.19 Zdjęcia z realizacji zadania E.5 

7.3.20 Rekomendacja Rady Projektu nr 4  w  F.2 

7.3.21 Notatka z wyjazdu do Rumuni. w F.3 

7.3.22 Umowa nr 31/LIFE/2017 w F.4 – wykonanie audytu 

7.3.23 Raport z audytu w F.4 

 


