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1. Informacje wstępne 

Niniejszy Raport wykonano na zlecenie Wigierskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

umową nr 2/2012/LIFE11 z dnia 12 listopada 2012 roku. 

1.1. Cel i zakres Raportu 

Monitorowanie realizacji projektu jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym 

zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat wdrażanego projektu w 

aspekcie finansowym i rzeczowym. Jest to również proces systematycznego analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji, w celu określenia zgodności realizacji projektu z 

wcześniej określonymi założeniami i celami. W trakcie monitorowania projektu badane są 

trzy elementy projektu: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty 

(wskaźniki). Rezultaty monitorowania projektu pozwalają ocenić postępy w realizacji 

poszczególnych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierza projekt, a także 

na bieżącą modyfikację działań, harmonogramu i budżetu, tak by w razie potrzeby móc 

dostosować projekt do zmieniających się warunków. Monitorowanie projektu spełnia zatem 

funkcję wewnętrznej kontroli realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie. 

Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały 

okres trwania projektu. Niniejszy Raport jest pierwszym z 20 zaplanowanych w projekcie i 

obejmuje pierwszy kwartał realizacji projektu, tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2012 

roku.  

1.2. Informacje o projekcie 

Realizacja projektu ma przyczynić się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie 

populacji cennych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych na 

obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. W projekcie zaplanowano następujące działania 

(zadania): 

Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu - działanie ma na celu przygotowanie 
pełnej dokumentacji pod kątem zakupu prywatnych nieruchomości przez Wigierski 
Parku Narodowy. Efektem rzeczowym działania będzie sporządzenie operatów 
szacunkowych dla 60 działek o łącznej powierzchni 68 ha. Zaplanowano, że działanie 
to będzie prowadzone w okresie od 1 października 2012 do końca 2013 roku.  

Zadanie A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na 
budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych - 
działanie ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia 
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budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Efektem rzeczowym działania 
będzie uzyskanie czterech pozwoleń na budowę płyt obornikowych i zbiorników na 
gnojówkę. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kw. 2012 i I kw. 
2013 r. 

Zadanie A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na 
budowę przepustów dla płazów - działanie ma na celu przygotowanie pełnej 
dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy przepustów dla płazów. Efektem 
rzeczowym działania będzie uzyskanie dwóch pozwoleń na budowę systemów 
przepustów dla płazów. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w I i II 
kw. 2013 r. 

Zadanie B.1. Zakup gruntu - działanie możliwe będzie do przeprowadzenia w 
momencie zakończenia przynajmniej części zadania 1 (Przygotowanie zakupu gruntu). 
Efektem rzeczowym działania będzie zakupienie 68 ha gruntów. Zaplanowano, że 
działanie to zostanie zrealizowane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2014 roku. 

Zadanie C.1. Odkrzaczanie - działanie ma na celu powstrzymanie procesów naturalnej 
sukcesji w ekosystemach otwartych położonych w granicach Wigierskiego Parku 
Narodowego. Głównym efektem działania będzie wycięcie roślinności krzewiastej na 
powierzchni 20 ha. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane na przełomie 
2013 i 2014 roku (około 9 ha), na przełomie 2014 i 2015 roku (ok. 7 ha) oraz na 
przełomie 2015 i 2016 roku (ok. 4 ha). 

Zadanie C.2. Koszenie - działanie będzie związane z utrzymaniem zbiorowisk 
nieleśnych na obszarze „Ostoi Wigierskiej”. Głównym efektem działania będzie 
wykoszenie roślinności zielnej na powierzchni 120 ha. Zaplanowano, że działanie to 
zostanie zrealizowane w IV kwartale w latach 2013-2016. 

Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - działanie będzie polegało na 
usuwaniu niecierpka gruczołowatego (Impatiens grandiflora) - inwazyjnej rośliny 
obcego pochodzenia. Głównym efektem działania będzie ograniczenie populacji 
niecierpka gruczołowatego, przynajmniej o 80%, na powierzchni 30 ha, w granicach 
„Ostoi Wigierskiej”. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane od II kw. 
2013 r. do II kw. 2017 roku. 

Zadanie C.4. Budowa przepustów dla płazów - działanie możliwe będzie do 
przeprowadzenia w momencie zakończenia zadania A.3. (Przygotowanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów). 
Efektem rzeczowym działania będzie wybudowanie w dwóch miejscach na obszarze 
„Ostoi Wigierskiej” systemów przepustów dla płazów (pierwszy system będzie składał 
się z 4 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długości 500 m, a drugi z 5 tuneli i 
barier naprowadzających o łącznej długości 500 m). Zaplanowano, że działanie to 
zostanie zrealizowane w okresie III-IV kw. 2013 roku. 

Zadanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę - działanie 
możliwe będzie do przeprowadzenia w momencie zakończenia zadania A.2. 
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(Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę 
zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych). Efektem 
rzeczowym działania będzie wybudowanie czterech płyt obornikowych o łącznej 
powierzchni 136,5 m2 i czterech zbiorników na gnojówkę o łącznej pojemności 117 
m3, na terenie „Ostoi Wigierskiej”. Zaplanowano, że działanie to zostanie 
zrealizowane w okresie II-IV kw. 2013 roku. 

Zadanie C.6. Budowa kładek - działanie ma na celu budowę infrastruktury 
turystycznej na ścieżce edukacyjnej „Suchary” oraz szlaku turystycznym biegnącym 
przez dolinę Czarnej Hańczy. Efektem rzeczowym działania będzie: rozebranie kładki 
nad Sucharem III, wybudowanie 137 m kładki, 146 m barier żerdziowych i wydłużenie 
o 38 m balustrady przy Sucharze I oraz wydłużeniu o 220 m systemu kładek w dolinie 
Czarnej Hańczy i wyżwirowanie wylotu szlaku z doliny na odcinku 25 m. Zaplanowano, 
że działanie to zostanie zrealizowane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2013 roku.  

Zadanie D.1. Monitoring - działanie ma na celu gromadzenie i przekazywaniu wiedzy 
o oddziaływaniu projektu na obszar Natura 2000. Efektem rzeczowym działania 
będzie sporządzenie 5 raportów końcowych, w których zawarte będą wyniki badań 
początkowych (stan wyjściowy), wyniki badań prowadzonych w trakcie działań 
ochronnych i po ich zakończeniu oraz analiza tych danych i wnioski. Poszczególne 
raporty będą obejmowały: 1 - monitoring roślinności, 2 - monitoring bezkręgowców, 
3 - monitoring kręgowców, 4 - monitoring jakości stanu środowiska występowania 
trzepli zielonej i skójki gruboskorupowej, 5 - monitoring efektów związanych z 
budową i modernizacją szlaków turystycznych. Zaplanowano, że działanie to zostanie 
zrealizowane w okresie od II kw. 2013 do IV kw. 2017 roku.  

Zadanie D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu - działanie będzie 
polegało na analizie funkcjonowania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar 
"Ostoi Wigierskiej", w aspekcie społeczno-gospodarczym, pozostającej w zasięgu 
wpływów działań przewidzianych w projekcie. Efektem rzeczowym działania będzie 
sporządzenie opracowania zawierającego ocenę wpływu projektu (poszczególnych 
jego zadań) na lokalną gospodarkę i społeczeństwo. Zaplanowano, że działanie to 
zostanie zrealizowane w IV kw. 2016 roku.  

Zadanie E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie - działanie będzie polegało 
na opracowaniu merytorycznym i graficznym folderu informacyjnego o projekcie. 
Efektem rzeczowym działania będzie wydanie folderu formatu A5, o objętości 4 stron 
(łącznie z okładką), w nakładzie 2000 egz. Zaplanowano, że działanie to zostanie 
zrealizowane w IV kw. 2012 roku. 

Zadanie E.2. Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie - działanie będzie 
polegało na opracowaniu merytorycznym i graficznym oraz wykonaniu 5 tabliczek 
informacyjnych o projekcie, które zostaną umieszczone przy wybudowanych płytach 
obornikowych. Efektem rzeczowym działania będzie wykonanie 5 tabliczek z 
ocynkowanej blachy, w formacie A3. Zaplanowano, że działanie to zostanie 
zrealizowane w II kw. 2013 roku. 
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Zadanie E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach - 
działanie będzie polegało na wykonaniu tablic informacyjno-edukacyjnych, które 
zostaną ustawione przy obiektach wykonanych w ramach projektu. Efektem 
rzeczowym działania będzie wykonanie drewnianych stelaży 10 tablic (o rozmiarach 
1,5 x 1,0 m) oraz opracowanie merytoryczne i graficzne plakatów (tablic) 
informacyjno-edukacyjnych, dotyczących m.in. ochrony płazów przy szlakach 
komunikacyjnych. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kw. 2013 
roku. 

Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - działanie będzie polegało na 
opracowaniu i prowadzeniu (aktualizacji) podstrony internetowej w obrębie witryny 
Wigierskiego Parku Narodowego, dotyczącej projektu. Zaplanowano, że działanie to 
będzie realizowane przez cały okres trwania projektu. 

Zadanie E.5. Raport laika - działanie będzie polegało na opracowaniu 
niespecjalistycznego raportu, dotyczącego działań podjętych w trakcie projektu (ich 
przebiegu i uzyskanych rezultatów). Efektem rzeczowym działania będzie 
opracowanie dwujęzyczne (polsko-angielskie) raportu o objętości ok. 16 stron 
maszynopisu, który będzie wydany w Internecie oraz w postaci cyfrowej na płytach 
CD (w 50 egzemplarzach). Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w III kw. 
2017 roku.  

Zadanie E.6. Organizacja konferencji - działanie będzie polegało na zorganizowaniu 
dwudniowej konferencji dla 50 osób. Efektem rzeczowym działania będzie 
przygotowanie 7-9 referatów na temat projektu oraz 50 kompletów materiałów 
konferencyjnych. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w II kw. 2014 
roku. 

Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych - działanie będzie polegało na 
przeprowadzeniu jednodniowych zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, 
związanych z ochroną przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk i 
gatunków objętych siecią Natura 2000. Efektem rzeczowym działania będzie 
przeprowadzenie 10 spotkań edukacyjnych (Zimowa Akademia Przyrody - 5 spotkań, 
Letnia Akademia Przyrody - 5 spotkań) oraz zakupienie pomocy dydaktycznych, 
niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane 

w okresie od IV kw. 2012 r. do III kw. 2016 roku.  

Zadanie E.8. Organizacja warsztatów - działanie będzie polegało na zorganizowaniu 
cyklu warsztatów dla nauczycieli, rolników i przewodników turystycznych. Celem 
warsztatów będzie doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów przyrodniczych 
obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” przez poszczególne grupy zawodowe, 
zgodnie z zasadami poszanowania przyrody i obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Efektem rzeczowym działania będzie przeprowadzenie 15 jednodniowych warsztatów 
(7 godzin zegarowych + 0,5 godziny na catering), w których weźmie udział łącznie 450 
osób. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w okresie od IV kw. 2012 r. do 
III kw. 2016 roku.  
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Zadanie E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia - 
działanie będzie polegało na wydaniu kompletu plakatów ostrzegających o 
zagrożeniach, jakie niosą gatunki obcego pochodzenia dla rodzimej flory. Efektem 
rzeczowym działania będzie opracowanie i wydanie 3 kompletów plakatów (po 3 
plakaty formatu B1 w komplecie), o nakładzie 4000 kpl. (łącznie 12000 egz.). 
Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w okresie od IV kw. 2012 do I kw. 
2013 roku.  

Zadanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - działanie będzie polegało na 
wykonaniu gadżetów promujących projekt. Efektem rzeczowym działania będzie 
zakupienie 500 szt. koszulek t-shirt z nadrukiem, 1000 szt. toreb płóciennych z 
nadrukiem i 500 szt. przenośnej pamięci USB typu PenDrive. Zaplanowano, że 
działanie to będzie realizowane w IV kw. 2012 roku. 

Zadanie F.1. Zarządzanie projektem - działanie będzie polegało na wyborze trzech 
osób pełniących funkcję asystentów (asystent koordynatora projektu, asystent 
kierownika technicznego projektu, asystent kierownika finansowego projektu) w 
Zespole Zarządzającym Projektem. Osoby te będą brały udział w zarządzaniu 
projektem i jego koordynowaniu. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane 
przez cały okres trwania projektu.  

Zadanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami - działanie będzie polegało na 
nawiązaniu kontaktów z innymi projektami. W ramach tego działania odbywać się 
będą wyjazdy do siedziby innych beneficjentów. Nawiązany zostanie kontakt z 
wykonawcami projektów: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - 
Obszaru NATURA 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (Polska), 
„Drava River Basin (DRBP) Project - Environmental infrastructure measures in the 
River Drava Basin” (Austria), „DRAGONLIFE - Securing Leucorrhinia pectoralis and 
Pelobates fuscus in the northern distribution area in Estonia and Denmark” (Estonia), 
„NATURA 2000-LUXEMBOURG - Contribution from local authorities to the 
implementation of NATURA 2000” (Luksemburg) oraz “ECOTONE - ECOTONE – 
Management of riparian habitats towards the conservation of endangered 
invertebrates” (Portugalia). Pracownicy projektu będą mogli wziąć udział w 
seminariach, konferencjach oraz sympozjach dotyczących innych wniosków, w tym 
również w spotkaniu inaugurującym obecną edycję LIFE+. Zaplanowano, że działanie 
to będzie realizowane w okresie od II kw. 2013 do III kw. 2016 roku. 

Zadanie F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life” - 
działanie będzie polegało na przygotowaniu planu działań koniecznych do 
podtrzymania efektu ekologicznego uzyskanego w trakcie realizacji projektu. 
Informacje zawarte w tym planie określać będą przewidywane źródła finansowania 
tych działań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie. Efektem rzeczowym będzie 
opracowanie planu działań ochronnych na kolejne lata po zakończeniu projektu, 
opublikowanego w wersji papierowej i cyfrowej - zamieszone na podstronie 
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internetowej beneficjenta. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w III kw. 
2017 roku. 

Zadanie F.4. Zewnętrzny audyt finansowy - działanie ma na celu weryfikację raportów 
finansowych etapowych i raportu końcowego składanych do Komisji Europejskiej. 
Efektem rzeczowym będzie opracowanie sprawozdania na temat zgodności raportów 
z warunkami Postanowień Wspólnych oraz przestrzeganie prawa i zasad księgowości 
obowiązujących w kraju. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w IV 
kwartale 2017 roku.  

Zadanie F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu - działanie ma na celu 
sprawdzanie na bieżąco zgodności prowadzonych działań z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym projektu. Niniejszy Raport jest jednym z elementów tego 
działania. Efektem rzeczowym działania będą okresowe (kwartalne) raporty, 
oceniające prawidłowość realizacji poszczególnych elementów projektu. Łącznie 
sporządzonych zostanie 20 kwartalnych raportów. Zaplanowano, że działanie to 
będzie realizowane od IV kw. 2012 do III kw. 2017 roku. 

Zadanie F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu - działanie będzie 
polegało na zakupieniu: samochodu osobowego z napędem na 4 koła, dwóch 
zestawów sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami 
peryferyjnymi (kolorowa drukarka laserowa, skaner), kserokopiarki, dwóch lornetek, 
obiektywu długoogniskowego do aparatu fotograficznego Canon oraz miernika pH i 
przewodności elektrolitycznej. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w IV 
kw. 2012 i I kw. 2013 roku. 

2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 
2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu  
2.1.1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym 

Pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje działania od początku realizacji projektu, tj. 

od 1 października 2012 roku. Faktycznie jednak pierwsze prace rozpoczęły się wcześniej, bo 

już w sierpniu i dotyczyły Zadania F.1. - Zarządzanie projektem. Wynikało to z konieczności 

wybrania asystenta koordynatora projektu, asystenta kierownika finansowego projektu oraz 

asystenta kierownika technicznego projektu w takim terminie, aby mogli oni pełnić swoje 

obowiązki zaraz po oficjalnym rozpoczęciu projektu. Przez pracowników Wigierskiego Parku 

Narodowego został przygotowany przetarg na wybór asystentów do Zespołu Zarządzającego 

Projektem. Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Wybór asystentów do Zespołu Zarządzającego 

Projektem pn.: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 

„Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431), współfinansowanym ze środków finansowych 

Unii Europejskiej LIFE zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2012 roku.  
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W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wybrany 

został wykonawca - TOMAS Consulting S.A. z siedzibą w Białymstoku, który zobowiązał się do 

świadczenia usług wymienionych asystentów w Zespole Zarządzającym Projektem. Od 30 

października 2012 roku, kiedy została zawarta umowa pomiędzy Wigierskim Parkiem 

Narodowym a TOMAS Consulting S.A., część prac związanych z zarządzaniem i koordynacją 

projektu przejęły osoby nie będące pracownikami etatowymi Wigierskiego Parku 

Narodowego.  

Kolejne działanie (Zadanie C.6. Budowa kładek) również zostało rozpoczęte jeszcze 

przed oficjalnym rozpoczęciem projektu i przed rozpoczęciem funkcjonowania Zespołu 

Zarządzającego Projektem w pełnym składzie. Prace te, ze względu na zaplanowane terminy 

realizacji zadania musiały być rozpoczęte wcześniej. I w tym przypadku cały przetarg 

przygotowany został przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Ogłoszenie o 

postępowaniu pn.: Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku 

turystycznym Wokół Wigier zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 12 października 2012 roku.  

 

Fot. 1. Przygotowane materiały do budowy kładek 



 
Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji 

Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 St

ro
n

a1
0
 

 

Fot. 2. Impregnacja elementów drewnianych w mieszance piaskowo-solnej 

 

 

Fot. 3. Rozbiórka starej kładki na ścieżce edukacyjnej „Suchary”  
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W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wybrany 

został wykonawca usługi budowlanej - firma Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z siedzibą 

w Suwałkach, z którą Park podpisał umowę na budowę kładek. Wykonawca w grudniu 2012 

roku rozpoczął prace, przygotowując materiał do budowy kładek i dokonując rozbiórki 

wyznaczonych odcinków kładek. 

Kolejnym działaniem rozpoczętym w minionym okresie sprawozdawczym było 

utworzenie strony internetowej o projekcie (Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie). 

Przetarg na tę usługę został przygotowany i przeprowadzony przez pracowników 

Wigierskiego Parku Narodowego. Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Redagowanie i 

zamieszczanie informacji o projekcie i postępach w jego realizacji w Internecie zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 października 2012 roku. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu zgodnie z Kodeksem cywilnym, wybrany został wykonawca usługi - firma 

Like Apps z siedzibą w Sejnach, z którą Park podpisał umowę na opracowywanie i 

prowadzenie (aktualizację) podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku 

Narodowego, dotyczącej projektu.  

W październiku 2012 roku rozpoczęto również działanie polegające na 

monitorowaniu realizacji projektu (Zadanie F.5. Monitorowanie postępów realizacji 

projektu). Przetarg na wykonawcę tego zadania przygotowany został przez pracowników 

Wigierskiego Parku Narodowego, a ogłoszenie o postępowaniu pn.: Monitorowanie 

postępów realizacji projektu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 22 października 2012 roku.  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu zgodnie z Kodeksem cywilnym, wybrany został wykonawca usługi - 

Agnieszka Zackiewicz z Suwałk, autorka niniejszego Raportu.  

Zespół Zarządzający Projektem, już w pełnym składzie, przygotował i opublikował 

przetarg na dostawę samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany w trakcie 

procesu zarządzania i koordynowania projektu. Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Zakup 

nowego, nieużywanego samochodu osobowego z napędem na 4 koła, prowadzone w 
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ramach Zadania F.6. - Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 grudnia 2012 roku.  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wybrany 

został wykonawca usługi - Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J., z siedzibą w 

Suwałkach, z którą Park podpisał umowę na dostawę samochodu. Pod koniec grudnia 2012 

roku samochód, po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu został dostarczony do siedziby Parku. 

W grudniu 2012 roku kontynuowano realizację Zadania F.6. - Zakup sprzętu 

niezbędnego do realizacji projektu. Na podstawie rozpoznania rynku wybrano dostawcę 

obiektywu długoogniskowego do aparatu fotograficznego Canon oraz dwóch lornetek. W 

dniu 11 grudnia wybrano dostawcę obiektywu fotograficznego - najkorzystniejszą okazała się 

oferta firmy Redcoon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W dniu 20 grudnia spośród ofert 

zawartych na stronach internetowych sklepów sprzedających sprzęt optyczny wyłoniono 

dostawców lornetek - w tym wypadku najkorzystniejsze oferty przedstawiły sklepy: 

FotoZakupy.pl oraz FotoBasia.pl. Powyższy sprzęt został zakupiony u wybranych dostawców.  

W grudniu rozpoczęła się realizacja działań edukacyjnych, przewidzianych w projekcie 

(Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych). W ramach tego zadania, w dniu 15 grudnia 

2012 roku, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu Zimowej 

Akademii Przyrody. Wzięło w nich udział 30 osób - uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz 

nauczyciele. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej poświęconej Naturze 2000. 

Prezentacja oprócz szczegółowej części teoretycznej (formy ochrony przyrody w Polsce i UE, 

obszary Natura 2000 w naszym regionie, omówienie ekologii wybranych gatunków tzw. 

naturowych) zawierała rozmaite formy aktywizujące uczestników – zadania konkursowe, 

zagadki. Uczniowie uczestniczący w grach i konkursach zostali nagrodzeni. W dalszej części 

zajęć młodsze dzieci otrzymały kolorowankę z logo Natura 2000, a starsze zadania w formie 

rebusów, krzyżówek i labiryntów. Wszyscy uczniowie otrzymali publikację Multico z serii 

Młody Obserwator Przyrody – Program Natura 2000. Podczas zajęć prezentowane były 

wybrane fragmenty książki. Każdy uczestnik otrzymał zadanie przestudiowania książki 

wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem. W części praktycznej zajęć uczestnicy 

wykonali przestrzenne postaci różnych gatunków ssaków i ptaków, które stały się częścią 

świątecznych dekoracji. 
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Fot. 4. Zajęcia edukacyjne w ramach Zimowej Akademii Przyrody 

 

 

Fot. 5. Uczestnicy zajęć edukacyjnych 
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Zapoczątkowane zostały działania związane z przygotowaniami do wykupów 

prywatnych gruntów (Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu). Przez Zespół 

Zarządzający Projektem i osoby zajmujące się w Wigierskim Parku Narodowym sprawami 

wykupów gruntów, przygotowane zostało postępowanie na wybór rzeczoznawcy, który 

wykona operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do wykupu. Ogłoszenie o 

postępowaniu pn.: Sporządzanie w roku 2013 operatów szacunkowych nieruchomości 

rolnych i leśnych, niezabudowanych na terenie Wigierskiego parku Narodowego, zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 grudnia 2012 roku.  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wybrany 

został wykonawca usługi - Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Andrzej Trocki, z siedzibą w 

miejscowości Tartak, z którą w styczniu 2013 roku Park zamierza podpisać umowę na 

sporządzenie operatów szacunkowych. 

Pod koniec grudnia 2012 roku ogłoszone zostały jeszcze dwa przetargi, których 

rozstrzygnięcie nastąpi już w styczniu 2013 roku. Pierwszy przetarg jest kontynuacją Zadania 

F.6. - Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Przetarg dotyczy zakupu dwóch 

zestawów sprzętu komputerowego, kserokopiarki i aparatury pomiarowej (miernika pH i 

przewodności elektrolitycznej). Jest to już ostatnie działanie w ramach tego zadania i po 

zakupieniu ww. urządzeń całe zadanie zostanie w pełni zrealizowane.  

Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatury 

pomiarowej zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 

2012 roku. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzony w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, będzie 

znany najwcześniej 9 stycznia 2013 roku.  

Drugi przetarg dotyczy Zadania E.1. - Wydanie folderu informacyjnego o projekcie 

oraz E.10. - Gadżety promujące projekt z logo LIFE+. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

gadżetów (koszulki, torby płócienne, przenośna pamięć USB typu PenDrive) oraz folderu 

promujących projekt. Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Dostawa gadżetów oraz folderu 

promujących projekt zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 

grudnia 2012 roku. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
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publicznych, będzie znany najwcześniej 8 stycznia 2013 roku. Po rozstrzygnięciu tego 

przetargu oraz dostarczeniu przedmiotu zamówienia zadanie zostanie w pełni zrealizowane.  

2.1.2. Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie 
sprawozdawczym 

Zadania/działania zaplanowany na dany okres sprawozdawczy (zgodnie z zapisami 

zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz umowach o dofinansowanie) zostały 

przedstawione w tabeli 1.  

Tabela 1.  

Numer 
zadania 

Nazwa zadania/działania 
Okres realizacji Informacja o 

wykonaniu 
Uwagi 

rozpoczęcie zakończenie 

A.1. 

Przygotowanie zakupu 
gruntu / Wybór 
rzeczoznawcy i 
sporządzenie pierwszych 
operatów szacunkowych 

1.10.2012 31.12.2013 

Wykonano 
częściowo - 
wybrano 
rzeczoznawcę 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania i zadania 
B.1. 

A.2. 

Przygotowanie 
dokumentacji technicznej, 
uzyskanie pozwolenia na 
budowę zbiorników na 
gnojowicę i uzgodnienia 
dot. budowy płyt 
obornikowych 

1.10.2012 29.03.2013 Nie wykonano 

Zwłoka w 
wykonaniu zadania 
stanowi duże 
zagrożenie dla 
realizacji zadania 
C.5. 

A.3. 

Przygotowanie 
dokumentacji technicznej i 
uzyskanie pozwolenia na 
budowę przepustów dla 
płazów - działanie ma na 
celu przygotowanie pełnej 
dokumentacji niezbędnej 
do rozpoczęcia budowy 
przepustów dla płazów 

1.10.2012 28.06.2013 Nie wykonano 

Zwłoka w 
wykonaniu zadania 
stanowi bardzo 
duże zagrożenie dla 
realizacji zadania 
C.4. 

B.1. Zakup gruntu 1.10.2012 30.06.2014 Nie wykonano 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania 

C.6. Budowa kładek 1.10.2012 28.06.2013 
Wykonano 
częściowo, 
zgodnie z planem 

Brak zagrożeń 

E.1. 
Wydanie folderu 
informacyjnego o 
projekcie 

1.10.2012 31.12.2012 

Wykonano 
częściowo - 
ogłoszono 
przetarg na 
wykonawcę 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania 

E.4. 
Strona internetowa o 
projekcie 

1.10.2012 29.09.2017 

Wykonano 
częściowo - 
wybrano 
wykonawcę 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania 



 
Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji 

Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 St

ro
n

a1
6
 

E.7. 
Organizacja zajęć 
edukacyjnych 

1.10.2012 30.09.2016 
Wykonano 
częściowo, 
zgodnie z planem 

Brak zagrożeń 

E.8. Organizacja warsztatów 1.10.2012 30.09.2016 Nie wykonano 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania 

E.9. 
Wydanie plakatów o 
inwazyjnych gatunkach 
roślin obcego pochodzenia 

1.10.2012 29.09.2013 Nie wykonano 

Zwłoka w realizacji 
zadania stanowi 
niewielkie 
zagrożenia dla tego 
działania 

E.10. 
Gadżety promujące 
projekt z logo LIFE+ 

1.10.2012 31.12.2012 

Wykonano 
częściowo - 
ogłoszono 
przetarg na 
wykonawcę 

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla tego 
działania 

F.1. Zarządzanie projektem 1.10.2012 11.12.2017 
Wykonano 
częściowo, 
zgodnie z planem 

Brak zagrożeń 

F.5. 
Monitorowanie postępów 
realizacji projektu 

1.10.2012 29.09.2017 
Wykonano 
częściowo, 
zgodnie z planem 

Brak zagrożeń 

F.6. 
Zakup sprzętu 
niezbędnego do realizacji 
projektu 

1.10.2012 29.03.2013 
Wykonano 
częściowo, 
zgodnie z planem 

Brak zagrożeń 

 
2.1.3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym 
okresie sprawozdawczym 

W następnym okresie sprawozdawczym zaplanowano podjęcie następujących zadań / 

działań: 

Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu - uzyskanie deklaracji sprzedaży gruntów i 

dokumentacji formalno-prawnej oraz sporządzenie operatów szacunkowych, przynajmniej 

dla 10 ha gruntów planowanych do wykupu.  

Zadanie A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę 

zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych - przygotowanie i 

ogłoszenie przetargu na wykonawcę zadania, rozpoczęcie prac nad dokumentacją 

techniczną. 

Zadanie A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę 

przepustów dla płazów - przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonawcę zadania, 

rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną. 

Zadanie B.1. Zakup gruntu - wykupienie prywatnych gruntów w ilości min. 10 ha. 
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Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - przygotowanie i ogłoszenie przetargu na 

wykonawcę zadania. 

Zadanie C.6. Budowa kładek - kontynuacja budowy kładek. 

Zadanie D.1. Monitoring - przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonawcę zadania. 

Zadanie E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie - rozstrzygnięcie przetargu na 

wykonawcę zadania i wydanie folderu. 

Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - uruchomienie strony internetowej o projekcie, 

opublikowanie na niej podstawowych informacji o projekcie oraz o przeprowadzonych już 

działaniach. 

Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych - przeprowadzenie kolejnych zajęć 

edukacyjnych z cyklu Zimowa Akademia Przyrodnicza. 

Zadanie E.8. Organizacja warsztatów - wybór wykonawców części zadania i przeprowadzenie 

pierwszych warsztatów dla rolników. 

Zadanie E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia - 

przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonawcę zadania, wydanie plakatów w łącznym 

nakładzie 12 tys. egz. 

Zadanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - rozstrzygnięcie przetargu na 

wykonawcę zadania i zakupienie gadżetów - 500 koszulek z nadrukiem, 500 przenośnej  

pamięci USB z nadrukiem, 1000 toreb płóciennych z nadrukiem. 

Zadanie F.1. Zarządzanie projektem - kontynuowanie zarządzania i koordynowania projektu. 

Zadanie E.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu - sporządzenie drugiego raportu z 

postępów realizacji projektu. 

Zadanie F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu - rozstrzygnięcie przetargów 

na dostawców zamawianego sprzętu i jego zakupienie. 

2.1.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu 

W minionym okresie rozliczeniowym nie została przeprowadzona zewnętrzna 

kontrola realizacji projektu. Zespół Zarządzania Projektem na bieżąco monitorował jego 

przebieg oraz konsultował i uzgadniał sporne kwestie z opiekunem projektu (Monitorem).  

2.1.5. Wskaźniki 

W minionym okresie rozliczeniowym zostały osiągnięte następujące wskaźniki 

produktu: 
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Nr 
zadania 

Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 

Wartość 
uzyskana 

Wartość 
planowana 

% realizacji 
planu 

Wartość 
docelowa 

A.1. 
operat 
szacunkowy 

szt. 0 5 0 40 

A.2. 
pozwolenie na 
budowę 

kpl. 0 0 0 4 

A.3. 
pozwolenie na 
budowę 

kpl. 0 0 0 2 

B.1. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 5 0 68 

C.1. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 20 

C.2. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 120 

C.3. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 30 

C.4. 
system 
przepustów 

kpl. 0 0 0 2 

C.5. 
płyty obornikowe 
i zbiorniki 

kpl. 0 0 0 4 

C.6. kładka kpl. 0 0 0 2 

D.1. raport szt. 0 0 0 5 

D.2. opracowanie szt. 0 0 0 1 

E.1. folder szt. 0 1 0 1 

E.2. tabliczka szt. 0 0 0 5 

E.3. tablica szt. 0 0 0 10 

E.4. strona www  edycja 0 1 0 20 

E.5. raport szt. 0 0 0 1 

E.6. konferencja szt. 0 0 0 1 

E.7. 
zajęcia 
edukacyjne 

szt. 1 1 10 10 

E.8. warsztaty szt. 1 0 0 15 

E.9. plakat kpl. 0 4000 0 4000 

E.10. gadżety kpl. 0 1 0 1 

F.2. wyjazd szt. 0 0 0 5 

F.3. opracowanie szt. 0 0 0 1 

F.4. audyt szt. 0 0 0 1 

F.5. raport szt. 1 1 5 20 

F.6. samochód szt. 1 1 100 1 

F.6. 
zestaw 
komputerowy 

kpl. 0 0 0 2 

F.6. kserokopiarka szt. 0 0 0 1 

F.6. lornetka szt. 0 0 0 2 

F.6. obiektyw szt. 1 1 100 1 

F.6. miernika pH i SEC szt. 0 0 0 1 
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2.2. Finansowy postęp realizacji projektu 

Wydatki poniesione w pierwszym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu przedstawia tabela 2. Wydatki zostały 

przyporządkowane poszczególnym kategoriom budżetowym i zadaniom, w układzie plan / wykonanie. 

Tabela 2. Budżet projektu w tys. zł (przy przeliczaniu na PLN przyjęto kurs euro równy 4,0 zł)  

Nr 
zadania 

Nazwa zadania 
Kategoria budżetowa 

Różnica 
% 

wykorzystania Podróże i diety 
Zlecenia 

zewnętrzne 
Infrastruktura Wyposażenie Zakup ziemi środki nietrwałe Inne koszty Overheads Razem 

  plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk. plan wyk.   

A.1. Przygotowanie zakupu gruntu 0  36  0  0  0  0  0  0  36    

A.2. Przygotowanie dokumentacji 
technicznej, uzyskanie 
pozwolenia na budowę 
zbiorników na gnojowicę i 
uzgodnienia dot. budowy płyt 
obornikowych 

0  32  0  0  0  0  0  0  32    

A.3. Przygotowanie dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 
przepustów dla płazów 

0  22  0  0  0  0  0  0  22    

B.1. Zakup gruntu 0  0  0  0  4762  0  0  0  4762    

C.1. Odkrzaczanie 0  36  0  0  0  0  0  0  36    

C.2. Koszenie 0  230,4  0  0  0  0  0  0  230,4    

C.3. Usuwanie niecierpka 
gruczołowatego 

0  1170  0  0  0  0  0  0  1170    

C.4. Budowa przepustów dla płazów 0  0  2399,356  0  0  0  0  0  2399,356    

C.5. Budowa płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojówkę 

0  0  390,492  0  0  0  0  0  390,492    

C.6. Budowa kładek 0  0  397,504  0  0  0  0  0  397,504    

D.1. Monitoring 0  425  0  0  0  0  0  0  425    

D.2. Ocena wpływu społeczno-
gospodarczego projektu 

0  6,08  0  0  0  0  0  0  6,08    

E.1. Wydanie folderu informacyjnego 
o projekcie 

0  4  0  0  0  0  0  0  4    

E.2. Wykonanie tabliczek 
informacyjnych o projekcie 

0  2  0  0  0  0  0  0  2    

E.3. Wykonanie tablic informacyjno-
edukacyjnych o wybranych 
działaniach 

0  50  0  0  0  0  0  0  50    

E.4. Strona internetowa o projekcie 0  20  0  0  0  0  0  0  20    
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E.5. Raport laika 0  2  0  0  0  0  0  0  2    

E.6. Organizacja konferencji 0  30  0  0  0  0  0  0  30    

E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych 0  42,5  0  0  0  20  0  0  62,5    

E.8. Organizacja warsztatów 0  64,5  0  0  0  22,5  0  0  87    

E.9. Wydanie plakatów o 
inwazyjnych gatunkach roślin 
obcego pochodzenia 

0  24,5  0  0  0  0  0  0  24,5    

E.10. Gadżety promujące projekt z 
logo LIFE+ 

0  73  0  0  0  0  0  0  73    

F.1. Zarządzanie projektem 25,2  1152  0  0  0  0  0  0  1177,2    

F.2. Tworzenie sieci z innymi 
projektami 

50,5  0  0  0  0  0  0  4  54,,5    

F.3. Przygotowanie planu działań po 
zakończeniu projektu „After-Life” 

0  0  0  0  0  0  0  0  0    

F.4. Zewnętrzny audyt finansowy 0  18  0  0  0  0  0  0  18    

F.5. Monitorowanie postępów 
realizacji projektu 

0  60  0  0  0  0  0  0  60    

F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do 
realizacji projektu 

0  0  0  117,8  0  0  12  30  159,8    

RAZEM 75,2  3499,99  3187,352  117,8  4762  44,5  12  34      
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3. Informacja o napotkanych problemach 

W pierwszym okresie rozliczeniowym projektu nie stwierdzono większych problemów 

w realizacji projektu, poza dwoma przypadkami związanymi z uzyskaniem pozwoleń na 

budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz przepustów dla płazów. Znaczne 

opóźnienia w wyborze wykonawców tych usług mogą w dużym stopniu wpłynąć na termin 

uzyskanie pozwoleń na budowę, a tym samym utrudnić lub nawet uniemożliwić wykonanie 

robót budowlanych w wyznaczonych terminach.  

 


