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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 reporting period the employees of the project focused primarily on implementation 

of activities C, considering them in the initial period as the most important for the success 

of the whole Project. 

Actions A – Preparatory Actions during the reporting period have been completed. Action 

A.1 was completed with a delay of 1 month and the task A.2 delayed by two quarters in 

relation to the terms accepted by the European Commission in the preliminary report. In 

the part C – Concrete conservation actions, tasks are realized on a regular basis in 

accordance with the schedule except: 

 Task C.3., which will be completed with a delay of 2 quarters in relation to the original 

schedule  – 8 bison from the acclimatisation enclosure will be released into the wild in 

February or March 2016. 

 Task C.5., which will be completed with a delay of 4 quarters - under the agreement, a 

food storage points construction will end in this term. 

Actions D, E and F are realized on a regular basis. 

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 
Dostarczone z 

IncR/ProR 

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

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

3. 
Natural valorization of meadow and conditions of 

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

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

5. 
2 technical project of feed magazine with notification 

and permission for building 
A2 31/12/2014 ProR 

6. Calendar 2015 E2 31/12/2014 IncR 

7. 
Complete of technical projects of melioration works 

in Drawsko Forest District  
A1 31/12/2014 ProR 

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

11. 
Natural valorization of meadow and conditions of 

conducting melioration in Mirosławiec Forest District 
A1 31/12/2014 ProR 

12. 
Natural valorization of meadow and conditions of 

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

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

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

15. Folder E2 30/06/2015 ProR 

16. 
Materials for Information Conference for LIFE 

Project 2015 
E5 30/09/2015 ProR 

17. Holiday cards: Christmas 2015, Ester 2016 E2 15/12/2015 ProR 

18. Calendar  2016 E2 31/12/2015 ProR 

19. 
Health status population of  free-living bison reports 

with recommends  2015 
C8 31/12/2015 ProR 

20. The annual report during the project 2015 D1 31/12/2015   

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

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

23. 
Materials for Information Conference for LIFE 

Project 2016 
E5 30/09/2016   

24. Holiday cards: Christmas 2016, Ester 2017 E2 15/12/2016 ProR 

25. Calendar 2017 E2 31/12/2016 ProR 

26. 
Health status population of  free-living bison reports 

with recommends  2016 
C8 31/12/2016   

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

Midterm report) 
D1 31/12/2016   

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

29. 
Bison`s calendar with seasonal behavior of  bison 

2017 
E2 31/12/2016   

30. 
Materials for Information Conference for LIFE 

Project 2017 
E5 30/09/2017   

31. Holiday cards: Christmas 2017, Ester 2018 E2 15/12/2017 ProR 

32. Calendar 2018 E2 31/12/2017 ProR 

33. 
Health status population of  free-living bison reports 

with recommends  2017 
C8 31/12/2017   

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

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

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 ProR 

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 
Dostarczone z 

IncR/ProR 

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 ProR 

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

7. Technical projects preparation A1 31/12/2014 ProR 

8. 
A building permit obtaining and notification of work 

for food storage points 
A2 31/12/2014 ProR 

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

10. The construction of food storage points for bison C6 15/09/2015   

11. 
The protection of the 26 feeders surroundings against 

damage from bison 
C5 15/09/2017   

12. The construction of 22 new feeders for bison C2 30/09/2017   

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

14. Financial audit F4 15/11/2018   
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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. Tasks C.3 and C.6 require 

changes in the schedule of 2016-2018 and extension of the implementation but the 

deadline for completion of the whole project will not change.   

3.3. Problems encountered.  

During the implementation, the following problems appeared: 

 

Problem Impact of the project Counteraction 

Significant staff turnover BOŻ - 

the need to firing people that do 

not work and employees whose 

leave for personal reasons. 

Extension of the 

implementation of tasks 

arising from the "lack of 

continuity" 

Hiring new employees, 

extensive training, 

participation of members 

of ZTP working as 

volunteers. 

 

Changing the concept of create 

a new herd of males imported 

from captivity - due to the 

escalating problems with males 

that as adults were imported 

from captivity in the process of 

creating herds of bison in 2008 

(harassment rural and urban). 

We need to eliminate such 

behavior because of their 

significant impact on the 

public acceptance for the 

development of free-living 

population bison.  Shifting 

time for release bison from 

the adaptation pen within the 

task C.3 

Using local male 

Irresponsible, clumsy contractor 

to realize Project tasks selected 

from procurement process 

The extension of the task 

A.2, the delay of the task C.6 

Do not terminate the 

agreement for fear of even 

greater delay, used annex 

for  extension of the 

deadline for completion 

The intensification of hostilities 

in Drawsko Military Area in the 

occurrence of herd W due  to 

the intensification of 

international NATO exercises 

Limiting access - a 

significant reduction in 

execution time of all tasks 

planned for this area 

Executing tasks in days 

without training with 

firing ammunition 

 

In connection with the occurrence of these problems, finalisation of the works in relation to 

the primal schedule (HP) and approved by the European Commission in an initial report 

(InR) extended in following actions: 

1. A.1 – valorization of natural meadows and preparation of drainage works technical 

documentation - one quarter in relation to the InR, from III /2015 to IV /2015 (task has 

been completed) 

2. A.2 – projects of the food storage points – 2 quarters in relation to the InC, from II/2015 

to IV/2015 (task has been completed) 

3. C.3 - Create a new herd of bison - 2 quarters compared to HP, from III/2015 to I/2016 

(herd has been created in the acclimatisation enclosure, the animals awaiting release) 

4. C.6 - Establishment of food storage points - 4 quarters compared to HP, from III/2015 to 

III/2016 due to delay in implementation A.2 (the agreement with the contractor of 

construction works was signed, the work will begin in the spring). 
These changes will not affect the implementation of other activities and the completion date 
of the whole project. We kindly request the Commission to accept changes to the schedule. 
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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 zostało zwolnionych ze stanowisk specjalistów ds. żubrów (Mariusz Boćkowski, 

Kamil Pietrzak) jako niespełniających oczekiwania, 2 pracowników ze stanowisk 

specjalistów ds. żubrów zrezygnowało z pracy z powodów osobistych (Agnieszka 

Adamczyk, dr Katarzyna Bojarska). W trakcie okresu sprawozdawczego zostało 

przyjętych do pracy 5 nowych osób (w tym 2 na ½ etatu) – liczba stanowiska i etatów nie 

uległa zmianie w stosunku do zakładanych.  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 czerwcu 2015, we współpracy z 

koordynatorami nadleśnictw, została zorganizowana konferencja otwierająca projekt 

(17.06.2015 r.) oraz konferencja informująca o projekcie (11.12.2015 r.). W II/2015 oraz 

III i IV/2015 ZTP zorganizowało 4 sesje warsztatowe dla lokalnej społeczności.  

W ciągu okresu sprawozdawczego zostali zatrudnienie koordynatorzy NM od 01.05.2015 

r., i NT od 01.07.2015 r. W ZTP etat kierownika finansowego projektu został podzielony. 

Pełniąca tę funkcję od początku projektu pani Monika Sokołowska z powodów osobistych 

musiała ograniczyć zatrudnienie do ½ etatu, a na ½ etatu została zatrudniona jako referent 

pani Malwina Janiszewska. 
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4.2 Organigramme of the project team and the project management structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDYNATOR 

PROJEKTU (ZTP) 

Magdalena Tracz, od 

01.08.2014 r. 

KIEROWNIK 

FINANSOWY (ZTP) 

Monika Sokołowska, 

od 01.08.2014 r. 

REFERENT 

Malwina Janiszewska, 

od 01.10.2015 r. 

ZASTĘPCA 

KOORDYNATORA 

PROJEKTU (ZTP) 

Malwina Kujawa, od 

01.02.2015 r. 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

DRAWSKO  

Karolina Dorawa, 

od 02.01.2015 r. 

BAZA OBSŁUGI ŻUBRÓW (ZTP) 

Anna Adamowicz, od 01.08.2014 r. 

– specjalista ds. żubrów 

Milena Dyczek, od 01.08.2015 r. – 

specjalista ds. żubrów 

Marcin Grzegorzek, od 01.08.2014 

r. – pracownik techniczny ds. 

żubrów 

Andrzej Klimek, od 15.07.2015 r. – 

pracownik techniczny ds. żubrów 

(1/2 etatu) 

Stanisław Kukułka, od. 14.05.2015 

r. - pracownik techniczny ds. 

żubrów (1/2 etatu)   

Magdalena Kwiatkowska, od 

01.08.2015 r. – specjalista ds. 

żubrów 

Łukasz Strejk, od 01.11.2015 r. – 

pracownik techniczny ds. żubrów 

 KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

TUCZNO 

Natalia Rapke, od 

01.07.2015 r. 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

MIROSŁAWIEC 

Iwona Wiercioch, 

od 01.05.2015 r. 

 

KOORDYNATOR 

NADLEŚNICTWA 

ŚWIERCZYNA 

Bartosz Lipski, od 

02.12.2014 r.  

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

PODWYKONAWCY 

RADA PROJEKTU 

LEKARZ WETERYNARII (ZTP) 

Roman Lizoń, od 01.09.2014 r. 

 

PODWYKONAWCY 
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4.3 Delivered reports 
Od początku realizacji projektu do KE został przedstawiony Inception Report – marzec 

2015. W listopadzie 2015 zostało złożone sprawozdanie do NFOŚiGW. 

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  

5.1. Actions  

5.1.1. 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/2014 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2015 

Komisja Europejska zaakceptowała zmianę terminu realizacji zadania w liście po 

Sprawozdaniu Wstępnym. Ze względu na problemy wynikające z ćwiczeń wojskowych 

prowadzonych na terenie poligonu drawskiego, termin zakończenia działania uległ 

wydłużeniu o 1 miesiąc w stosunku do terminu, na który przyzwoliła Komisja w liście. 

(Aneks nr 1 do umowy 8/LIFE/2015 z wykonawcą Piotr Baliński Projekt – załącznik nr 

1) 

Realizacja zadania została zakończona. Wykonawca przekazał dokumentację 

Zamawiającemu w IV/2015, a Zamawiający niezwłocznie przekazał ją koordynatorom 

Partnerów.  

Waloryzacje przyrodnicze łąk, projekty techniczne prac melioracyjnych i decyzja 

WOPN-OG.670.201.2015.MS RDOŚ – załącznik nr 26. 

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie przez Komisję zmian harmonogramu tego 

zadania. 

W związku z nałożonym decyzją WOPN-OG.670.201.2015.MS RDOŚ w Szczecinie 

obowiązkiem prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad pracami melioracyjnymi 

przewidzianymi w zadaniu C.6 zwracamy się z prośbą o zgodę KE na przeznaczenie 

oszczędności wygenerowanej po realizacji zadania A.1 na opłacenie nadzoru 

przyrodniczego w zakresie opisanym ww. decyzją, wydatek ten będzie obejmował tą 

samą kategorię kosztów – External assistance.  

5.1.2. Action A.2 Projekty punktów przechowywania karmy 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2014 

Faktyczny termin zakończenia działania: IV/2015 

Umowa zawarta z wykonawcą zadania AGRO-PROJEKTY S.C. przewidywała 

dostarczenie dokumentacji projektowej i niezbędnych pozwoleń do 30-04-2015, to jest w 

terminie na jaki zgodziła się KE po Raporcie wstępnym. Jednak wykonawca okazał się 

wyjątkowo nieudolny i na kolejnych etapach realizacji projektu generował opóźnienia. 

Nie zdecydowaliśmy się na zerwanie umowy, obawiając się jeszcze większych opóźnień. 

W konsekwencji zadanie zostało sfinalizowane 8 miesięcy po terminie przewidzianym w 

pierwotnej umowie. Ostatecznie realizacja zadania zakończyła się IV/2015 – Aneksy nr 

1, 2, 3 do umowy 7/LIFE/2014 z AGRO-PROJEKTY S.C. (załącznik nr 2). Elementem 

umowy jest również koreferat – umowa nr 11/LIFE/2015 (załącznik nr 4).Wykonawca 

przekazał Zamawiającemu pozwolenie na budowę w Jabłonowie (Decyzja nr 314/2015, 
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załącznik nr 3) oraz zaświadczenie niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych w 

Dłusku (pismo WAB.6743.346.2015.KS, załącznik nr 3). Dokumentacja projektowa 

punktów przechowywania karmy – załącznik nr 27. 

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie przez Komisję zmiany w harmonogramie. 

5.1.3. Action C.1 Utworzenie bazy obsługi żubrów (zwanej dalej BOŻ) 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 

1. Zakup sprzętu do obsługi stad żubrów 

Zadanie zostało zrealizowane – raport wstępny. 

2. Zakup taśmowego traka taśmowego z napędem elektrycznym i załadunkiem 

hydraulicznym wraz z osprzętem  

Zadanie zostało zrealizowane – raport wstępny. 

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

przechowywania karmy i skrzyń transportowych dla żubrów 

W obecnym okresie sprawozdawczym został zakupiony agregat prądotwórczy, piła 

tarczową, wiertarka akumulatorową, pilarka spalinowa, 2 wiertarko-wkrętarki, 2 

komplety zabezpieczeń przeciwupadkowych to jest już cały przewidziany w Projekcie 

drobny sprzęt. 

4. Zatrudnienie stałych pracowników BOŻ.  

W chwili obecnej zatrudnionych jest 7 pracowników BOŹ: 3 specjalistów ds. żubrów, 

4 pracowników technicznych (2 na cały etat i 2 na ½  etatu) – zgodnie z założeniami 

Projektu.  

5.1.4. 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 

W okresie sprawozdawczym, jak i od początku projektu, zbudowano 9 paśników - 2 

przewidziane na rok 2014 oraz 7 na rok 2015. Zakupiono również blachę na pokrycie 

paśników – umowa nr 14/LIFE/2015 z dnia 08.09.2015 r. z firmą BUDMAD Piotr 

Mongiałło – załącznik nr 29. 

Karma dla żubrów na sezon 2015/16 została zakupiona. Dostawcę wyłoniono w 

przetargu nieograniczonym (umowa nr 17/LIFE/2015 z 22.10.2015 r. z Gospodarstwem 

Rolnym Hubert Puzmujzniak -  załącznik nr 5). Do tej pory zakupiono karmę na 2 z 5 

sezonów dokarmiania. Karma jest na bieżąco wywożona. 

5.1.5. 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 

Budowa zagrody aklimatyzacyjnej z paśnikiem, zlokalizowanej w oddz. 715 Leśnictwa 

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

zaplanowano. W ramach rozeznania rynku zakupiono: pastuch elektryczny, gwoździe 

skoble, bramę przesuwną samonośną, siatkę ogrodzeniową leśną, elektryzator i izolatory, 

a zagrodę budowali pracownicy BOŻ. Dodatkowo została zakupiona wiertnica - świder 

ziemny. Wiertnica nie była planowana w aplikacji projektu, jednak ze względu na 

wygenerowaną oszczędność w zadaniu, została ona zakupiona w celu usprawnienia 

pracy. 
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Mobilna odłownia została zbudowana w III/2015 r. (umowa nr 15/LIFE/2015 z 

14.09.2015 r. z RanTco Rafał Pachołek - w załączniku nr 6). 

W grudniu 2015 r. odłowiono i przywieziono do zagrody aklimatyzacyjnej 8 żubrów: 6 

samic w wieku 1,5 – 3,5 roku, cielę jednej z samic, 0,5 roczny byczek, byczek w wieku 

1,5 roku urodzony w zagrodzie pokazowej i w maju 2015 r. wypuszczony do stada 

wonnego W, a obecnie odłowiony ponownie. 

W stosunku do pierwotnych założeń uznaliśmy potrzebę zmiany pochodzenia samców na 

potrzeby nowego stada. Projekt zakładał sprowadzenia 2 samców z zamkniętych 

ośrodków hodowli żubrów. W Raporcie wstępnym przewidywaliśmy możliwość 

sprowadzenia samca z Holandii. Jednak w roku 2015 nastąpiła eskalacja problemów 

generowanych przez 3 byki sprowadzone jako dolew krwi do stada E w 2005 r. i podczas 

tworzenia stada żubrów w 2008 r. Jako trzyletnie osobniki zostały one sprowadzone z 

zagród zamkniętych, a obecnie naprzykrzały  się mieszkańcom miejscowości Tuczno, 

Storkowo, Studnica i Ińsko. Ponieważ jest to czynnik powodujący drastyczny spadek 

akceptacji społecznej dla żubrów, chcielibyśmy uniknąć takiego scenariusza po 

utworzeniu nowego stada. Dlatego zdecydowaliśmy się użyć do jego tworzenia 

osobników dzikich, które będą trzymać się z dala od ludzi. Dodatkowo po przewiezieniu 

żubrów do zagrody aklimatyzacyjnej okazało się, że koło zagrody przebywa na stałe 

dziki 4-5-letni samiec. Ponieważ zrezygnowaliśmy z idei sprowadzenia samców z zagród 

w Holandii, nie występowaliśmy o zgody i opinie GDOŚ.  

Uwolnienie żubrów z zagrody aklimatyzacyjnej przewidziane jest najpóźniej w marcu 

2016 r. (2 kwartały opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu założonego). 

Uprzejmie prosimy Komisję o zaakceptowanie zmiany merytorycznej i zmiany 

harmonogramu zadania. 

5.1.6. 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 

Partner ND ukończył w okresie sprawozdawczym tworzenie 2 ha sadów. Na 6 

powierzchniach wysadzono 800 sadzonek drzew owocowych. Wyznaczone zostały 

również poletka żerowiskowe (46,40 ha), a obecnie nadleśnictwo oczekuje na niezbędne 

decyzje administracyjne umożliwiające usuwanie samosiewów z wytypowanych 

powierzchni. Dalsze prace zmierzające do uproduktywnienia gruntów rozpoczną się w 

I/2016 r. Do tej pory utworzono 2,09 ha poletek żerowiskowych z 48,49 ha 

zaplanowanych.  

Partner NS na wytypowanych 3 dawnych poletkach łowieckich o łącznej powierzchni 

2,09 ha posadził sadzonki gruszy, jabłoni oraz domieszki innych gatunków w tym m.in. 

wierzbę paszową. Każde z poletek ogrodzono siatką w celu zapewnienia ochrony przed 

zwierzyną do czasu uzyskania pożądanej wysokości drzewek. W miesiącach letnich na 

poletku z wierzbą paszową 3-krotnie wykonano wydeptywanie roślinności 

konkurencyjnej i raz na wszystkich poletkach dokonano wykaszania mechanicznego 

roślinności niepożądanej (umowa nr 8/2015 z dnia 01.04.2015 r. z ZUL-em Zbigniewem 

Mosek – załącznik nr 7). 

Wszyscy partnerzy realizujący zadanie, ND, NS i NM, otrzymali dokumentacje 

techniczne prac melioracyjnych na łąkach śródleśnych wykonanych w ramach zadania 

A.1 i obecnie przygotowują przetargi w celu wyłonienia wykonawców prac. 

Uprzejmie prosimy KE o odpowiedzi: 

1. Czy łąki i poletka żerowiskowe zrekultywowane za środki projektu Life+ po 

zakończonym procesie odtworzenia i uproduktywnienia nadleśnictwa, 



Progress report LIFE+  12 

współbeneficjenci Projektu mogą zgłosić do dopłat jeszcze w trakcie trwania projektu 

przed zakończeniem 2018 roku? Czy nie dojdzie do sytuacji podwójnego 

finansowania zadania ze środków unijnych? 

2. Czy część prac związanych z realizacją zadań projektu Life+ może zostać zlecona do 

wykonania konsorcjum wykonawców obsługujących współbeneficjenta ND? Grupa 

wykonawców wyłoniona została w pełnym nieograniczonym przetargu publicznym w 

2013 r., przetarg ogłoszony został na stronie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. 

Świadczenie usług dla Nadleśnictwa obejmuje lata 2014-2017. Prace wykonywane w 

ramach umowy w znacznej mierze pokrywają się z pracami związanymi z realizacją 

zadań projektu. 

5.1.7. 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 

Partner ND ukończył w okresie sprawozdawczym prewencyjne grodzenie upraw leśnych 

przewidziane w całym projekcie. Efektem prac jest 13500 mb grodzeń zabezpieczających 

uprawy w sąsiedztwie paśników żubrowych. Ogrodzono 18 upraw o łącznej powierzchni 

40,23 ha. Wykonawca prac wyłoniony został na podstawie przetargu nieograniczonego 

(umowa nr 2710-0002-15 z Zakładem Usługowym Grzegorz Stanisławski – załącznik nr 

8). 

Pozostali partnerzy NS, NM i NT są w trakcie realizacji zadania.  

Uprzejmie prosimy KE o odpowiedź, czy środki finansowe pozostałe po zakończeniu 

zadania  C.5. ND może przenieść do zadania C.4 – na założenie sadów (robocizna przy 

ogradzaniu drzewek owocowych). Jest to ta sama grupa kosztów – External assistance dla 

robocizny oraz Infrastructure dla zakupu siatki.  Środki zaplanowane w projekcie na 

zadanie C.4 na założenie sadów okazały się niewystarczające. Przeniesienie oszczędności 

z C.5 umożliwiłoby zamknięcie finansowe zadania. 

5.1.8. Action C.6 Utworzenie punktów przechowywania karmy 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2015 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2015 

Planowany termin zakończenia działania: III/2015 

Faktyczny termin zakończenia działania: III/2016 

Zakończenie zadania przewidywane jest na IV/2016 (zamiast III/2015), co stanowi 

opóźnienie 5 kwartałów w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Realizacja zadania 

została znacznie opóźniona realizacją zadania A.2. W chwili obecnej po opracowaniu 

projektów i otrzymaniu pozwoleń w wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony 

wykonawca prac budowlanych, z którym została podpisana umowa (umowa nr 

21/LIFE/2015 z 14.12.2015 r.  z Konsorcjum firm: KMC Administrator Nieruchomości i 

Inwestycje, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, P.U.S. SPADOCHRONIARZ Waldemar 

Piotrowski, ul. Kamienna 40, 64-920 Piła - załącznik nr 9). Rozpoczęcie prac 

budowlanych przewidziane jest na wiosnę 2016 r. (umowa została zawarta w taki sposób, 

aby uniknąć wylewania fundamentów zimą). Zmiana terminu realizacji zadania C.6 nie 

wpłynie negatywnie na inne zadania projektu i termin końcowy. 

Uprzejmie prosimy KE o zaakceptowanie zmiany harmonogramu tego zadania. 

5.1.9. 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 
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Działanie realizowane jest zgodnie z planem.  Od KE (list z dnia 01/06/2015) 

otrzymaliśmy zgodę na wytworzenie obroży we własnym zakresie. W związku z tym 

kupujemy poszczególne podzespoły do budowy obroży stosując procedurę wytworzenia 

środka trwałego we własnym zakresie. Montażem i dostarczeniem kompletnych obroży 

telemetrycznych zajmuje się firma RanTco wybrana w przetargu w trybie określonym w 

art. 70 (1) kodeksu cywilnego (umowa nr 13/LIFE/2015 z dnia 07.08.2015 r. z RanTco, -

  załącznik nr 10). 

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

było planowane.  

Aplikacja „Bezpieczna informacja o żubrach” (online) wkrótce zostanie zastąpiona 

ulepszoną wersją automatyczną, która jest obecnie na etapie testowania. Wersja 

ostateczna powinna być gotowa do końca stycznia 2016 r. (Umowa nr 22/LIFE/2015 z 

Borysem Jurgielem -  załącznik nr 11). 

W projekcie planowano zakup oprogramowania MapInfo lub ArcGIS, jednak po 

konsultacjach postanowiliśmy skorzystać z bezpłatnego oprogramowania 

geoinformacyjnego W ramach budżetu zadania zakupiliśmy w listopadzie 2015 aplikację 

do obróbki danych telemetrycznych z obroży, będącą wtyczką do QGIS. 

5.1.10. 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 ½ etatu lek. wet. Roman Lizoń na bieżąco zajmuje 

się opieką weterynaryjną nad żubrami. Podsumowując stan populacji w 2015 r. 

sporządził on raport zdrowotny 2015 (załącznik 12). 

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 13). Zakupiono także 2 aplikatory weterynaryjne z osprzętem. 

Zebrano pierwszą pulę prób do badań parazytologicznych, genetycznych i 

patomorfologicznych, których badaniem zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników 

Żubrów, wybrane w zapytaniu ofertowym (Umowa nr 12/LIFE/2015 z dnia 13.08.2015 r. 

ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów - załącznik nr 14). Wyniki analiz omówione 

zostały w raporcie zdrowia. 

5.1.11. 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 

W chwili obecnej jest przygotowywany raport (IV/2015), podsumowujący działania 

zrealizowane w br. Biorąc pod uwagę możliwość przedstawienia w raporcie analiz 

przestrzennych wykonanych w nowo zakupionej aplikacji (w zadaniu C.7) chcielibyśmy 

prosić KE o możliwość przesunięcia terminu dostarczenia raportu o 1 kwartał (do 31-03-

2016), co pozwoli nam zawrzeć analizę areałów i użytkowania terenu przez żubry. Nie 

wpłynie to na wydłużenie całego działania. 

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

lokalną gospodarkę i społeczeństwo 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2018 
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W II/2015 został wyłoniony Wykonawca (Umowa nr 9/LIFE/2015 z dnia 29.04.2015 r. z 

Joanną Cent- załącznik nr 15) na sporządzenie ewaluacji gospodarczego wpływu projektu 

na lokalne społeczności gmin Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Kalisz Pomorski, 

Wierzchowo Pomorskie oraz Drawsko, a także ankiety skierowanej do społeczności 

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

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

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

na część ex ante oraz część ex post. Część społeczna raportu ex ante została wykonana w 

II/2015, natomiast część gospodarcza raportu ex ante- III/2015. W stosunku do realizacji 

drugiej części zadania (ex post – III, IV/2018) i całego działania zostanie wykonana w 

III/2018. W załączniku nr 16 znajdują się raporty sporządzone przez Wykonawcę. 

5.1.13. Action E.1. Strona internetowa projektu 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/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 dn. 10/12/2014 (załącznik nr 16 do IncR). 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. 

5.1.14. Action E.2. Materiały informacyjne i promocyjne 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

W I/2015 zostało dostarczonych 920 sztuk kartek bożonarodzeniowych oraz 920 sztuk 

kartek wielkanocnych (format A6 – 800 sztuk po 200 egzemplarzy każdego wzoru oraz 

format A6+ - 120 sztuk po 30 egzemplarzy każdego wzoru; załączniki nr 17) oraz 900 

sztuk kalendarzy (załącznik nr 18) na pozostałe lata projektu.  

Aby odróżnić kalendarze z opisem sezonowych zachowań żubrów od „zwykłych” 

kalendarzy zdecydowaliśmy się na przyjęcie formuły roku żubrowego od kwietnia do 

marca roku kolejnego. Dlatego na koniec roku 2014 kalendarz nie został wydany, miał 

pojawić się wiosną 2015 r. Opracowanie graficzne oraz druk kalendarzy z sezonowym 

opisem zachowań żubrów oraz ulotek informacyjnych dla rolników zostało zlecone 

wykonawcyu GABIDRUK Bogdan Waśniowski, z którym podpisana została umowa nr 

10/LIFE/2015 z 19-05-2015 (załącznik nr 19). Wykonawca jednak nie wywiązał się z 

umowy, nie wykonał w terminie przedmiotu zamówienia mimo wielu wezwań z naszej 

strony.  Umowa z nim została zerwana w dniu 28-08-2015. Nowy wykonawca 

zamówienia został wyłoniony na podstawie następnego zapytania ofertowego, firma 

LMR – Marketing S.C. z którym została podpisana umowa nr 16/LIFE/2015 (załącznik 

nr 20). Wykonawca wykonał opracowanie graficzne ulotek (załącznik nr 21) oraz 

kalendarzy (załącznik nr 21) i dostarczył po 200 wydrukowanych egzemplarzy każdego 

przedmiotu.  

Część kalendarzy oraz ulotek została już rozdana uczestnikom konferencji oraz 

warsztatów. Pozostałe egzemplarze zostały rozdane Partnerom oraz okolicznym 

jednostkom samorządów terytorialnych.  

Graficzne oraz merytoryczne opracowanie folderu zostało wykonane przez pracownika 

BOŻ w wersji polsko – oraz anglojęzycznej (załączniki nr 30) w IV/2015 a druk folderu 

został zlecony firmie LUKSTAR Łukasz Mąkowski na podstawie umowy nr 
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19/LIFE/2015 z 14-12-2015 – załącznik nr 31, po wyłonieniu wykonawcy w zapytaniu 

ofertowym. Realizacja tej części zadania została sfinalizowana IV/2015 z opóźnieniem 2 

kwartałów w stosunku do pierwotnego terminu realizacji (II/2015). Opóźnienie wynikało 

głównie ze zmiany wykonawcy opracowania graficznego folderu. Pierwotnie miała nim 

być firma zewnętrza, ale zdecydowaliśmy, że projekt folderu zostanie wykonany przez 

pracowników BOŻ ze względu na jego merytoryczną poprawność.    

Opóźnienie tej części działania o 3 kwartały w stosunku do planowanej realizacji nie 

wpłynie na pozostałe elementy działania i inne zadania Projektu. Uprzejmie prosimy 

Komisję o zaakceptowanie zmian w harmonogramie.  

5.1.15. 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 

Do tej pory zorganizowano 4 warsztaty (z 16 planowanych). Pierwsze dwie sesje 

warsztatowe odbyły się zgodnie z terminem określonym przez KE po Raporcie wstępnym 

w dniach 25-04 oraz 30-05 2015 r. na terenie BOŻ w Jabłonowie oraz w Regionalnym 

Centrum Żubra w Mirosławcu. Program warsztatów przedstawiony został w załącznik nr 

22. W każdej sesji warsztatowej uczestniczyło około 30 osób. Kolejna sesja warsztatów 

odbyła się 24-10-2015 r. w Jabłonowie dla przedstawicieli NGO’sów. Warsztaty 09-11-

2015 r. zostały przeprowadzone w formie wyjazdowej w szkole podstawowej w Ińsku 

(Programy i listy obecności w załączniku 22). Dla uczestników warsztatów zostały 

przygotowane materiały informacyjne zakupione na podstawie rozeznania rynku. 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe torby, teczki, długopisy, pendrive'y oraz ulotki 

informacyjne i kalendarze przygotowane w ramach projektu. Wszystkie gadżety 

opatrzone były logo LIFE+, Natura 2000 oraz NFOŚiGW (załącznik nr 23). 

Catering na sesje warsztatowe zostały przygotowane przez wykonawców wyłonionych na 

podstawie rozeznania rynku, na 2 jesienne sesje warsztatowe została podpisana umowa 

(Umowa nr 18/LIFE/2013 - załącznik nr 24).  

Na warsztaty odbywające się 24-10-2015 r. zamówiono transport na trasie Szczecin-

Jabłonowo-Szczecin. Wykonawca został wyłoniony na podstawie rozeznania rynku. 

5.1.16. Action E.4 Tablice informacyjne o projekcie 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: IV/2014 

Faktyczny termin zakończenia działania: II/2015 

Zadanie zostało wykonane w II/2015 . Zdjęcia tablic oraz roll-upów w załączniku nr 28. 

5.1.17. Action E.5 Organizacja konferencji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Konferencja otwierająca projekt odbyła się 17-06-2015 r. na terenie BOŻ w Jabłonowie 

w nowo zbudowanej sali dydaktycznej. W konferencji wzięły udział 33 osoby. Była to 

również okazja do ukonstytuowania się i pierwszego posiedzenia Rady Projektu 

(program konferencji i lista obecności w załączniku załącznik nr 25). KE po Raporcie 

wstępnym zaakceptowała zmianę terminu na maj 2015, jednak ze względu na to, że 

konieczność ustalenia terminu odpowiedniego dla wszystkich członków RP, konferencja 

została zorganizowana w czerwcu 2015.   

Pierwsza konferencja informacyjna odbyła się 11-12-2015 r. (plan konferencji i lista 

obecności w załączniku nr 25). Termin konferencji opóźnił się o 1 kwartał w stosunku do 
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planowanego (III/2015), co było związane z ustaleniem dogodnego terminu dla 

większości członków RP. Opóźnienie nie wpłynęło w żaden sposób na realizację innych 

zadań projektu. 

Podczas obu konferencji uczestnicy otrzymali pamiątkowe materiały: torby, notesy, 

pendrive'y z wykładami i prezentacjami, długopisy zakupione na podstawie rozeznania 

rynku, a także kalendarze i ulotki przygotowane w ramach projektu. Wszystkie 

przedmioty były opatrzone logo LIFE+, Natura 2000 oraz NFOŚiGW (załącznik nr 23). 

Catering na konferencje został przygotowany przez wykonawców wyłonionych na 

podstawie rozeznania rynku (umowa w załączniku 24). 

5.1.18. Action E.6 Raport laika 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III/2018 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

Realizacja tego zadania jest przewidziana na III/2018 r. 

5.1.19. Action E.7 Wystawy 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II/2016 

Planowany termin zakończenia działania: II/2016 

Realizacja tego zadania jest przewidziana na II/2016 r. 

5.1.20. 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 zostali zatrudnieni koordynatorzy nadleśnictw Mirosławiec i 

Tuczno. NM zatrudniło koordynatora w I/2015 r. (01.05.2015 r.), a NT zatrudniło 

koordynatora w II/2015r. (01.07.2015 r.). Kierownik finansowy projektu pani Monika 

Sokołowska od 01.10.2015 r. przeszła na  ½ etatu i równocześnie na ½ etatu została 

zatrudniona jako referent – pomocnik kierownika finansowego pani Malwina 

Janiszewska. Struktura zatrudnienia została przedstawiona w pkt. 4.2 i jest zgodna z 

zaplanowaną. 

W ramach zadań został zakupiony aparat fotograficzny – umowa nr 19/LIFE/2015 z dnia 

25.11.2015 r. z BEA Beata Suska (załącznik nr 32). 

5.1.21. Action F.2 Rada projektu 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV/2014 

Planowany termin zakończenia działania: III/2018 

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

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

(11.12.2015 r.). Lista członków Rady Projektu nie uległa zmianie – załącznik nr 18 do 

IncR. RP planuje spotkania w czasie następnych konferencji, które będą odbywały się 

corocznie.  

5.1.22. 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 okresie sprawozdawczym utrzymywane były kontakty zawarte uprzednio. ZTP nadal 

poszukuje zagranicznych projektów LIFE do nawiązania współpracy. 

W chwili obecnej najważniejsza jest dla nas realizacja zadań C zgodnie z 

harmonogramem projektu. W związku z tym planujemy intensyfikację działania w 

kolejnych latach Projektu (2016-2018). 
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5.1.23. 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. 

5.1.24. 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 – do 30.09.2016 r.:  

ZTP planuje zakończyć w całości: 

 w III/2016 realizację zadania C.6 

 w I/2016 realizację zadania C.3 

ZTP planuje realizować zadania: 

 w ramach C.2 wybudujemy 7 paśników oraz wykonamy 14 skrzyń do przechowywania 

karmy;  

 w ramach C.7 na początku I/2016 wytworzymy kolejne partię obroży telemetrycznych; 

 w ramach C.8 pobierzemy kolejną pulę prób do badań parazytologicznych, genetycznych i 

patomorfologicznych; 

 w ramach E.1 będzie prowadzona aktualizacja strony internetowej Projektu; 

 w ramach E.2 zostanie wydany kalendarz z opisem sezonowych zachowań żubrów na 

sezon 2016/2017 oraz ulotka o charakterze krótkiego poradnika dla rolników;  

 w ramach E.3 zostaną przeprowadzone co najmniej 2 sesje warsztatów dla 60 uczestników 

(łącznie); 

 w ramach E.5 zostanie zorganizowana konferencja informująca o projekcie; 

 w ramach E.7 zostaną zorganizowane wystawy; 

 w ramach  F.2 zostanie zorganizowane kolejne posiedzenie RP; 

 w ramach F.3 będą nawiązywane kontakty z zagranicznymi projektami Life; 

 zostaną rozpoczęte przygotowania do złożenia raportu śródokresowego. 

 

Współbeneficjenci: 

 w ramach C.4 ND, NM, NS rozpoczną rekultywację łąk;  

 w ramach C.5 NM, NS, NT prowadzić będą grodzenie upraw leśnych przeciw żubrom. 

 



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                   

Actual                   

Action E6 Proposed                   
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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 realizacji projektu populacja żubrów, której dotyczy projekt osiągnęła liczebność 

185 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. 

5.4. 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 2015 to 

około 14000 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 
31.12.2015 in € 

% of total costs 

1. Personnel 694 886,00 170 716,56 24,57% 

2. Travel and subsistence 58 400,00 14 265,29 24,43% 

3. External assistance 474 470,00 75 641,96 15,95% 

4. Durable goods     

Infrastructure 326 850,00 35 976,58 11,01% 

Equipment 261 710,00 214 749,91 82,06% 

Prototype    

5. Land purchase / long-term lease    

6. Consumables 299 948,00 89 243,96 29,76% 

7. Other Costs    

8. Overheads  137 856,00 34 926,68 25,34% 

TOTAL 2 254 120,00 635 520,93 28,20% 
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Nie przewidujemy zmian w budżecie, poza drobnymi przesunięciami w obrębie 

poszczególnych kategorii. 

W pierwszej połowie 2016 roku zostanie osiągnięty próg 30 % kosztów całkowitych co 

jest zgodne z założeniami projektu. 

 

Action number and name  Foreseen costs 
przewidywane 

koszty 

Spent so far  
wydane do 
31.12.2015 

Remaining  
pozostało 

Projected final 
cost  

prognozowany 
ostateczny 

koszt 
A1 Waloryzacja 
przyrodnicza łąk 
 

32 789,00 20 769,70 12 019,30 32 789,00 

A2 Projekty punktów 
przechowywania karmy 
 

8 500,00 7 583,21 916,79 8 500,00 

C1 Utworzenie Bazy Obsługi 
Żubrów (BOŻ) 
 

547 700,00 224 531,38 323 168,62 547,70 

C2 Inicjowanie 
przestrzennej 
dywersyfikacji stad żubrów 
 

270 540,00 81 977,06 188 562,94 270 540,00 

C3 Utworzenie nowego 
stada żubrów 
 

21 030,00 11 017,26 10 012,74 21 030,00 

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

257 557,00 10 736,11 246 820,89 257 557,00 

C5 Zabezpieczenie cennych 
upraw leśnych w pobliżu 
paśników żubrowych 
 

132 600,00 31 278,31 101 321,69 132 600,00 

C6 Utworzenie punktów 
przechowywania karmy 
 

174 604,00 0,00 174 604,00 174 604,00 

C7 System kontroli 
bezpieczeństwa stad 
 

108 088,00 62 407,45 45 680,55 108 088,00 

C8 Opieka weterynaryjna 
 

77 896,00 34 583,67 43 312,33 77 896,00 

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

E1 Strona internetowa 
projektu 
 

5 500,00 3 530,54 1 969,46 5 500,00 

E2 Materiały informacyjne i 
promocyjne 
 

35 095,00 5 275,61 29 819,39 35 095,00 
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E3 Warsztaty dla lokalnych 
społeczności 
 

24 698,00 3 039,32 21 658,68 24 698,00 

E4 Tablice informacyjne o 
projekcie 
 

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

E5 Organizacja konferencji 
 

20 250,00 2 398,45 17 851,55 20 250,00 

E6 Raport laika 
 

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

E7 wystawy 
 

2 875,00 0,00 2 875,00 2 875,00 

F1 Zarządzanie projektem i 
monitoring zadań 
 

266 442,00 95 252,08 271 189,92 266 442,00 

F2 Rada Projektu 
 

3 400,00 456,08 2 943,92 3 400,00 

F3 Tworzenie sieci z innymi 
projektami LIFE 
 

4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 

F4 Audyt zewnętrzny 
 

10 000,00 0,00 10 000,00 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 34 926,68 102 929,32 137 856,00 

TOTAL 2 254 120,00 635 520,93 1 618 599,07 2 254 120,00 

 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000010 jest realizowany zgodnie z założeniami, nie występują 

przekroczenia wydatków w poszczególnych kategoriach. Zadania, w których występują 

zerowe koszty to:  

 Zadanie C6 Utworzenie punktów przechowywania karmy jest opóźnione i w związku z 

tym nie ma wydatku w tym zadaniu.  

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

roku.  

 Zadanie E7 Wystawy – realizacja tego zadania jest przewidziana od II kwartału 2016 

roku.  

 Zadanie F3 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE – Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze nawiązało kontakt z innymi projektami LIFE ale na dzień 

31.12.2015 roku nie ponieśliśmy w związku z tym żadnych wydatków.  

 Zadanie F4 Audyt jest zaplanowane na IV kwartał 2018 roku. 
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7. Annexes  

7.1. Deliverables  

 Raport zdrowia 2015 – załącznik nr 12 

 Raport ex ante część społeczna i gospodarcza – załącznik nr 16 

 Kartki świąteczne – załącznik nr 17 

 Kalendarze – załącznik nr 18 

 Kalendarz z opisem sezonowych zachowań żubrów i ulotka dla rolników– załącznik nr 

21  

 Materiały informacyjne na warsztaty i konferencje – załącznik nr 23 

 Waloryzacje przyrodnicze łąk, projekty techniczne prac melioracyjnych i decyzja 

RDOŚ – załącznik nr 26 

 Dokumentacja projektowa punktów przechowywania karmy – załącznik nr 27 

 Folder w wersji polsko- i anglojęzycznej – załącznik nr 30 

 

7.2. Dissemination materials 

 Informacja o realizacji projektu na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych - http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/unia-dofinansuje-

zachodniopomorskie-zubry 

7.3. Other 

 Aneks do umowy 8/LIFE/2015 – załącznik nr 1 

 Aneksy do umowy 7/LIFE/2014 – załącznik nr 2 

 Decyzja nr 314/2015 – pozwolenie na budowę i zaświadczenie 

WAB.6743.346.2015.KS – załącznik nr 3 

 Umowa nr 11/LIFE/2015 – załącznik nr 4 

 Umowa nr 17/LIFE/2015 – załącznik nr 5 

 Umowa nr 15/LIFE/2015 – załącznik nr 6 

 Umowa nr 8/2015 – załącznik nr 7 

 Umowa nr 2710-0002-15 – załącznik nr 8 

 Umowa nr 21/LIFE/2015 – załącznik nr 9 

 Umowa nr 13/LIFE/2015 – załącznik nr 10 

 Umowa nr 22/LIFE/2015 – załącznik nr 11 

 Umowa sprzedaży Captivon 98 – załącznik nr 13 

 Umowa nr 12/LIFE/2015 – załącznik nr 14 

 Umowa nr 9/LIFE/2015 – załącznik nr 15 

 Umowa nr 10/LIFE/2015 – załącznik nr 19 

 Umowa nr 16/LIFE/2015 – załącznik nr 20 

 Programy sesji warsztatowych i listy obecności – załącznik nr 22 

 Umowa nr 18/LIFE/2015 – załącznik nr 24 

 Programy konferencji i listy obecności – załącznik nr 25 

 Zdjęcia tablic i roll-upów – załącznik nr 28 

 Umowa 14/LIFE/2015 – załącznik nr 29 

 Umowa nr 19/LIFE/2015 – załącznik nr 31 

 

 


