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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 wcze-

śniej określonymi założeniami i celami. Monitorowanie projektu spełnia zatem funkcję we-

wnętrznej kontroli realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie. 

Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały 

okres trwania projektu. Niniejszy Raport obejmuje działania realizowane w pierwszym kwar-

tale 2013 roku, tj. okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 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 obsza-

rze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. W projekcie zaplanowano następujące działania (zada-

nia): 

Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu - działanie ma na celu przygotowanie pełnej do-
kumentacji 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 budowy płyt oborniko-
wych i zbiorników na gnojowicę. Efektem rzeczowym działania będzie uzyskanie czterech 
pozwoleń na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Zaplanowano, że działa-
nie 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 niezbęd-
nej 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. 
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Zadanie B.1. Zakup gruntu - działanie możliwe będzie do przeprowadzenia w momencie za-
kończenia przynajmniej części zadania 1 (Przygotowanie zakupu gruntu). Efektem rzeczowym 
działania będzie zakupienie 68 ha gruntów. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizo-
wane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2014 roku. 

Zadanie C.1. Odkrzaczanie - działanie ma na celu powstrzymanie procesów naturalnej sukce-
sji 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 ziel-
nej 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, przy-
najmniej 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 wybu-
dowanie w dwóch miejscach na obszarze „Ostoi Wigierskiej” systemów przepustów dla pła-
zów (pierwszy system będzie składał się z 4 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długo-
ści 500 m, a drugi z 5 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długości 500 m). Zaplanowa-
no, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie III-IV kw. 2013 roku. 

Zadanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę - działanie możliwe bę-
dzie do przeprowadzenia w momencie zakończenia zadania A.2. (Przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia 
dot. budowy płyt obornikowych). Efektem rzeczowym działania będzie wybudowanie czte-
rech 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 zo-
stanie 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, wybudo-
wanie 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 okre-
sie IV kw. 2012 - II kw. 2013 roku.  

Zadanie D.1. Monitoring - działanie ma na celu gromadzenie i przekazywaniu wiedzy o od-
działywaniu projektu na obszar Natura 2000. Efektem rzeczowym działania będzie sporzą-
dzenie 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 
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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 dzia-
łanie 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 przewidzia-
nych w projekcie. Efektem rzeczowym działania będzie sporządzenie opracowania zawierają-
cego ocenę wpływu projektu (poszczególnych jego zadań) na lokalną gospodarkę i społe-
czeństwo. 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 rze-
czowym 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 pro-
jekcie, które zostaną umieszczone przy wybudowanych płytach obornikowych. Efektem rze-
czowym działania będzie wykonanie 5 tabliczek z ocynkowanej blachy, w formacie A3. Za-
planowano, że działanie to zostanie zrealizowane w II kw. 2013 roku. 

Zadanie E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach - działa-
nie będzie polegało na wykonaniu tablic informacyjno-edukacyjnych, które zostaną ustawio-
ne przy obiektach wykonanych w ramach projektu. Efektem rzeczowym działania będzie wy-
konanie drewnianych stelaży 10 tablic (o rozmiarach 1,5 x 1,0 m) oraz opracowanie meryto-
ryczne 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 rezul-
tatów). Efektem rzeczowym działania będzie opracowanie dwujęzyczne (polsko-angielskie) 
raportu o objętości ok. 16 stron maszynopisu, który będzie wydany w Internecie oraz w po-
staci cyfrowej na płytach CD (w 50 egzemplarzach). Zaplanowano, że działanie to będzie rea-
lizowane w III kw. 2017 roku.  

Zadanie E.6. Organizacja konferencji - działanie będzie polegało na zorganizowaniu dwu-
dniowej 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 
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szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000. Efek-
tem rzeczowym działania będzie przeprowadzenie 10 spotkań edukacyjnych (Zimowa Aka-
demia Przyrody - 5 spotkań, Letnia Akademia Przyrody - 5 spotkań) oraz zakupienie pomocy 
dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zaplanowano, że działanie to będzie rea-
lizowane 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 bę-
dzie 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 prze-
prowadzenie 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.  

Zadanie E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia - dzia-
łanie 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 wyko-
naniu gadżetów promujących projekt. Efektem rzeczowym działania będzie zakupienie 500 
szt. koszulek t-shirt z nadrukiem, 1000 szt. toreb płóciennych z nadrukiem i 500 szt. przeno-
śnej 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 peł-
niących funkcję asystentów (asystent koordynatora projektu, asystent kierownika technicz-
nego projektu, asystent kierownika finansowego projektu) w Zespole Zarządzającym Projek-
tem. Osoby te będą brały udział w zarządzaniu projektem i jego koordynowaniu. Zaplanowa-
no, 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 sie-
dziby 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 - Environ-
mental 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 – Manage-
ment of riparian habitats towards the conservation of endangered invertebrates” (Portu-
galia). Pracownicy projektu będą mogli wziąć udział w seminariach, konferencjach oraz sym-
pozjach 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. 
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Zadanie F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life” - działanie 
będzie polegało na przygotowaniu planu działań koniecznych do podtrzymania efektu ekolo-
gicznego uzyskanego w trakcie realizacji projektu. Informacje zawarte w tym planie określać 
będą przewidywane źródła finansowania tych działań oraz odpowiedzialność za ich wykona-
nie. Efektem rzeczowym będzie opracowanie planu działań ochronnych na kolejne lata po 
zakończeniu projektu, opublikowanego w wersji papierowej i cyfrowej - zamieszone na pod-
stronie 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 finan-
sowych etapowych i raportu końcowego składanych do Komisji Europejskiej. Efektem rze-
czowym będzie opracowanie sprawozdania na temat zgodności raportów z warunkami Po-
stanowień Wspólnych oraz przestrzeganie prawa i zasad księgowości obowiązujących w kra-
ju. 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 pro-
jektu. Niniejszy Raport jest jednym z elementów tego działania. Efektem rzeczowym działa-
nia będą okresowe (kwartalne) raporty, oceniające prawidłowość realizacji poszczególnych 
elementów projektu. Łącznie sporządzonych zostanie 20 kwartalnych raportów. Zaplanowa-
no, 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 kompu-
terowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi (kolorowa drukarka laserowa, 
skaner), kserokopiarki, dwóch lornetek, obiektywu długoogniskowego do aparatu fotogra-
ficznego 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 

Pierwsze działania minionego okresu sprawozdawczego dotyczyły działań, które roz-

poczęte zostały jeszcze w poprzednim roku, tj. wyłonienia wykonawców gadżetów i folderu 

promujących projekt oraz wyłonienie dostawców sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. 

Ogłoszenie o postępowaniu o nazwie: Dostawa gadżetów oraz folderu promujących 

projekt zostało opublikowane w grudniu 2012 roku, a w dniu 8 stycznia 2013 roku dokonano 

wyboru Wykonawców, na podstawie przesłanych ofert (przetarg był przeprowadzony w ra-

mach realizacji Zadania E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ oraz Zadania E.1. Wy-

danie folderu informacyjnego o projekcie). Całe zadanie zostało podzielone na dwie części: 

część I - dostawa gadżetów (koszulki, torby płócienne, przenośna pamięć USB typu PenDrive) 

z nadrukiem logotypów oraz projekt znaku graficznego (logo) projektu; część II - druk folderu 

(skład komputerowy, druk). W ramach tego przetargu wpłynęło pięć ofert - cztery dotyczące 
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całości zamówienia i jedna dotycząca tylko części II (druk folderu). Wszystkie oferty spełniły 

wymogi postawione w ogłoszeniu o przetargu i nie przekroczyły kwoty przeznaczonej na to 

zadanie. Po przeprowadzeniu oceny ofert zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ wybrano wy-

konawcę gadżetów - Sitodruk S.C., ul. Przytorowa 19, 16-400 Suwałki oraz wykonawcę folde-

ru - DAKA, Marek Ugniewski, ul. Borówkowa 8, 83-010 Rotmanka. Z tymi Wykonawcami zo-

stały podpisane odpowiednie umowy. W wyniku realizacji Zadania E.10. w pierwszej połowie 

lutego br. Beneficjent projektu dysponował gadżetami promującymi projekt (Fot. 1).  

 
Fot. 1. Materiały promujące projekt 

 

Również drugi przetarg, na dostawę sprzętu, został ogłoszony w grudniu ubiegłego 

roku, a w dniu 9 stycznia 2013 roku wyłoniono dostawców. Postępowanie było realizowane 

w ramach Zadania F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i obejmowało zaku-

pienie dwóch zestawów sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami pery-

feryjnymi (kolorowa drukarka laserowa, skaner), kserokopiarki oraz miernika pH i przewod-

ności elektrolitycznej. I w tym przypadku zadanie zostało podzielone na dwie części: część I - 

dostawa 2 zestawów sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki; część II - dostawa przeno-

śnego miernika elektronicznego: miernika pH i przewodności elektrolitycznej.  
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Fot. 2. Folder o projekcie 

 

W ramach przetargu wpłynęło sześć ofert - pięć dotyczących części I zamówienia i 

jedna dotycząca części II. Po przeprowadzeniu oceny ofert wyłoniono dostawców: sprzętu 

komputerowego i kserokopiarki - ACTIWA, ul. Kościuszki 103/7, 16-400 Suwałki oraz sprzętu 

pomiarowego - WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. ul. Rogowska 5, 

54-440 Wrocław, z którymi podpisano odpowiednie umowy. 

14 stycznia br. zamieszczono ogłoszenie o postępowaniu pn.: Zaprojektowanie i bu-

dowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, a 

29 stycznia dokonano wyboru wykonawcy tego zadania. Postępowanie było realizowane w 

ramach Zadania C.4. Budowa przepustów dla płazów oraz Zadania C.5. Budowa płyt oborni-

kowych i zbiorników na gnojówkę. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała 

wymogi SIWZ i nie przekraczająca kwoty przeznaczonej na to zadanie - firmy Budownictwo 

Przyrodnicze „DANBUD” Aleksander Daniłowicz 16-400 Suwałki; ul. Lipowa 41. 1 lutego 2013 

roku została podpisana umowa z wybranym wykonawcą tego zadania.  

W dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2013 roku odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne 

z cyklu „Zimowa Akademia Przyrody”. Tym razem zajęcia odbywały się w siedzibie dyrekcji 
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Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainte-

resowaniem - codziennie uczestniczyło w nich prawie 40 osób (Fot. 3-4). Zajęcia dotyczyły 

biologii i ekologii bobra i wydry – gatunków występujących na obszarze Natura 2000 „Ostoja 

Wigierska”, metod czynnej ochrony tych zwierząt oraz sposobów oceny różnych zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego, spowodowanych działalnością człowieka. W trakcie spotkań od-

bywały się pokazy filmów i konkursy przyrodnicze oraz gry i zabawy. 

 
Fot. 3. Dzieci w trakcie zajęć sprawnościowych dotyczących bobra  

 

4 lutego 2013 roku został zakończony pierwszy etap budowy nowych kładek na ścież-

ce edukacyjnej „Suchary” oraz na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” (Zadanie C.6. Budowa 

kładek). Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą tego zadania pierwszy etap prac obejmo-

wał roboty rozbiórkowe oraz przygotowanie i zabicie pali pod nowe pomosty na obu obiek-

tach (Fot. 5-6). Obecnie prowadzone są pozostałe prace budowlane. 
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Fot. 4. Uczestnicy zajęć edukacyjnych  

 

 
Fot. 5. Pale przygotowane pod nowy pokład kładki w dolinie Czarnej Hańczy  
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Fot. 6. Zabijanie pali pod nowy pokład kładki na ścieżce edukacyjnej „Suchary”  
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6 lutego 2013 roku opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o postępowaniu pn.: „Usuwanie nie-

cierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia” (Zadanie C.3. 

Usuwanie niecierpka gruczołowatego). Złożone zostały trzy oferty, z czego jedna została od-

rzucona. Po przeprowadzeniu oceny ofert wyłoniono dostawcę usługi - Budownictwo Przy-

rodnicze DANBUD, Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki, z którym podpisa-

na zostanie umowa na usuwanie niecierpka gruczołowatego w latach 2013-2017.  

15 lutego br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wydanie 

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

tów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia). Napłynęło 17 ofert, z których 3 

zostały wycofane. W wyniku przeprowadzonej oceny ważnych ofert postanowiono podpisać 

umowę na wydanie plakatów z firmą Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i wsp. S.k. (ul. 

Tokarska 13, 20-210 Lublin). Pod koniec marca br. Wykonawca dostarczył wydrukowane pla-

katy w ilości 4 tys. kompletów (po 3 plakaty w komplecie). 

  

Fot. 7. Plakaty o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia 
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Fot. 8. Plakat ogólny o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia 

 

21 lutego Wigierski Park Narodowy, jako Beneficjent projektu, wziął udział w Dniu In-

formacyjnym LIFE+, który został zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. Impreza odbyła się w Hotelu Gromada w Warszawie i zgromadziła 

wielu beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców Programu LIFE+. Podczas spotkania 

Wigierski Park Narodowy zaprezentował program swojego projektu oraz dotychczasowe jego 
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wyniki (Fot. 9). Udział w tej imprezie był elementem realizacji Zadania F.2. Tworzenie sieci z 

innymi projektami.  

 
Fot. 9. W trakcie Dnia Informacyjnego LIFE+ Wigierski Park Narodowy zorganizował jedno z 

licznych stoisk, przy którym prezentował swój projekt 
 

27 lutego 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zarządzającego Projektem, 

podczas którego omówione zostały najistotniejsze sprawy związane z realizacją poszczegól-

nych zadań. Szczegółowo przedyskutowano propozycję zmniejszenia ilości raportów śródo-

kresowych do Komisji Europejskiej oraz możliwości przesunięć niewykorzystanych środków 

finansowych, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych.  

28 lutego br. w Muzeum Wigier WPN w Starym Folwarku odbyły się pierwsze, z 15 

zaplanowanych w projekcie, warsztaty dotyczące problematyki związanej z Naturą 2000. 

Warsztaty były skierowane głównie do rolników, a ich tematyką była gospodarka rolna na 

obszarach cennych przyrodniczo, a w szczególności programy rolnośrodowiskowe oraz zwal-

czanie obcych gatunków roślin – na przykładzie niecierpka gruczołowatego. Warsztaty, w 

których uczestniczyły 33 osoby prowadził doradca rolnośrodowiskowy Robert Szczęsny (Fot. 

10).  
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Fot. 10. Robert Szczęsny - instruktor prowadzący warsztaty dla rolników 

 

W marcu br. wyłoniono trybie określonym w art. 70[1] oraz art. 70[3]-70[5] Kodeksu 

cywilnego wykonawcę zadania pn. „Obsługa obejmująca czynności notarialne dotyczące na-

bywania na własność Wigierskiego Parku Narodowego nieruchomości położonych na terenie 

Parku w latach 2013-2014 w celu nieodwołalnej ochrony przyrody”. Napłynęła tylko jedna 

oferta - Kancelaria Notarialna Krystyny Jerominek Jankowskiej ul. Noniewicza 55, 16-400 

Suwałki. Postępowanie to było prowadzone w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu.  

W ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu kontynuowane były prace 

związane z przygotowaniami do wykupów prywatnych gruntów. Beneficjent projektu przeka-

zał Wykonawcy operatów szacunkowych lokalizację pierwszych działek przeznaczonych do 

wykupu, w celu dokonania ich wyceny. Ponadto intensywnie prowadzone są negocjacje z 

osobami planującymi sprzedaż gruntów na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego.  

W minionym kwartale uruchomiona została strona internetowa projektu. Po szczegó-

łowych uzgodnieniach z Wykonawcą tego zadania (Zadanie E.4. Strona internetowa o pro-

jekcie) ustalono ostateczny wygląd poszczególnych zakładek i ich zawartość (Fot. 11).  
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Fot. 11. Strona internetowa o projekcie - widok strony głównej 

 

Strona internetowa zawiera informację o wszystkich działaniach realizowanych w ra-

mach projektu i jest aktualizowana na bieżąco. Na stronę można wejść ze strony głównej 

Wigierskiego Parku Narodowego (http://www.wigry.win.pl/) klikając na nazwę projektu lub 

bezpośrednio wpisując adres strony: http://www.life.wigry.win.pl/.  

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 przedstawio-

ne w tabeli 1.  
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Tabela 1.  

Numer 
zadania 

Nazwa zadania/działania 
Okres realizacji Informacja o 

wykonaniu 
Uwagi 

rozpoczęcie zakończenie 

A.1. 

Przygotowanie zakupu 
gruntu / Wybór rzeczo-
znawcy i sporządzenie 
pierwszych operatów 
szacunkowych 

1.10.2012 31.12.2013 

Wykonano czę-
ściowo - prowa-
dzone są prace 
nad operatami 
szacunkowymi 

Pierwotna zwłoka w 
realizacji zadania 
została zniwelowa-
na, głównie przez 
zmianę harmono-
gramu projektu i 
obecnie zadanie nie 
stanowi zagrożenia 
dla tego działania i 
zadania B.1. 

A.2. 

Przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, uzyska-
nie pozwolenia na budowę 
zbiorników na gnojowicę i 
uzgodnienia dot. budowy 
płyt obornikowych 

1.10.2012 29.03.2013 

Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
umową z Wyko-
nawcą (końcowy 
etap uzgodnień i 
pozwoleń na 
budowę) 

Pierwotna zwłoka w 
wykonaniu zadania 
nie stanowi obecnie 
zagrożenia dla reali-
zacji zadania C.5. 

A.3. 

Przygotowanie dokumen-
tacji technicznej i uzyska-
nie pozwolenia na budowę 
przepustów dla płazów - 
działanie ma na celu przy-
gotowanie pełnej doku-
mentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia budowy prze-
pustów dla płazów 

1.10.2012 28.06.2013 

Wykonano czę-
ściowo - prowa-
dzone są dalsze 
prace dot. uzgod-
nień i uzyskania 
pozwoleń na 
budowę) 

Pierwotna zwłoka w 
wykonaniu zadania 
jest systematycznie 
niwelowana, ale 
nadal istnieje zagro-
żenie terminowego 
wykonania 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, głównie 
ze względu na 
zmianę harmono-
gramu działania 
(przesunięto koszty 
zakupu gruntów z I 
na II kwartał 

C.6. Budowa kładek 1.10.2012 28.06.2013 
Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
planem 

Brak zagrożeń 

E.1. 
Wydanie folderu informa-
cyjnego o projekcie 

1.10.2012 31.12.2012 
Działanie zakoń-
czone 

- 

E.4. 
Strona internetowa o 
projekcie 

1.10.2012 29.09.2017 

Wykonano czę-
ściowo - urucho-
miono stronę 
internetową i 
wypełniono ją 
aktualną treścią 

Brak zagrożeń 
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E.7. 
Organizacja zajęć eduka-
cyjnych 

1.10.2012 30.09.2016 
Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
planem 

Brak zagrożeń 

E.8. Organizacja warsztatów 1.10.2012 30.09.2016 
Wykonano czę-
ściowo 

Brak zagrożeń 

E.9. 
Wydanie plakatów o inwa-
zyjnych gatunkach roślin 
obcego pochodzenia 

1.10.2012 29.09.2013 
Działanie zakoń-
czone 

- 

E.10. 
Gadżety promujące pro-
jekt z logo LIFE+ 

1.10.2012 31.12.2012 
Wykonano czę-
ściowo - brak 
1000 szt. toreb  

Zwłoka w realizacji 
zadania nie stanowi 
zagrożenia dla pro-
jektu 

F.1. Zarządzanie projektem 1.10.2012 11.12.2017 
Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
planem 

Brak zagrożeń 

F.2. 
Tworzenie sieci z innymi 
projektami 

1.10.2012 11.12.2017 
Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
planem 

Brak zagrożeń 

F.5. 
Monitorowanie postępów 
realizacji projektu 

1.10.2012 29.09.2017 
Wykonano czę-
ściowo, zgodnie z 
planem 

Brak zagrożeń 

F.6. 
Zakup sprzętu niezbędne-
go do realizacji projektu 

1.10.2012 29.03.2013 
Działanie zakoń-
czone 

- 

 
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 doku-

mentacji formalno-prawnej oraz sporządzenie operatów szacunkowych, przynajmniej dla 

kilkunastu działek planowanych do wykupu.  

Zadanie A.2. Zakończenie przygotowywania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia 

na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych. 

Zadanie A.3. Zakończenie przygotowywania dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwole-

nia na budowę przepustów dla płazów. 

Zadanie B.1. Zakup gruntu - wykupienie prywatnych gruntów w ilości około 20 ha. 

Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - przygotowanie Wykonawcy zadania do 

prac i ich rozpoczęcie. 
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Zadanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę - rozpoczęcie budowy 

płyt obornikowych. 

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

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

Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - aktualizacja strony internetowej o projekcie. 

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

warsztatów dla przewodników turystycznych. 

Zadanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - przygotowanie i ogłoszenie przetargu 

na wykonawcę 1000 toreb płóciennych z nadrukiem. 

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

Zadanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami - przygotowanie i zrealizowanie pierwszego 

wyjazdu studyjnego. 

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

postępów realizacji projektu. 

2.1.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu 

W minionym okresie rozliczeniowym nie została przeprowadzona zewnętrzna kontro-

la realizacji projektu. Zespół Zarządzania Projektem na bieżąco monitorował jego przebieg 

oraz konsultował i uzgadniał sporne kwestie z opiekunem projektu z ramienia Komisji Euro-

pejskiej (Monitorem) oraz koordynatorem projektu z ramienia Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

2.1.5. Wskaźniki 

W minionym okresie rozliczeniowym zostały osiągnięte następujące wskaźniki pro-

duktu: 

Nr 
zadania 

Nazwa wskaź-
nika 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 

Wartość 
uzyskana 

% realizacji 
planu 

Wartość 
uzyskana 
skumulo-

wana 

Wartość 
docelowa 

% realiza-
cji zadania 

A.1. 
operat szacun-
kowy 

szt. 15 100 15 40 37,5 

A.2. 
pozwolenie na 
budowę 

kpl. 0 0 0 4 0 

A.3. 
pozwolenie na 
budowę 

kpl. 0 0 0 2 0 

B.1. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 68 0 

C.1. powierzchnia ha 0 0 0 20 0 
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gruntu 

C.2. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 120 0 

C.3. 
powierzchnia 
gruntu 

ha 0 0 0 30 0 

C.4. 
system przepu-
stów 

kpl. 0 0 0 2 0 

C.5. 
płyty oborni-
kowe i zbiorniki 

kpl. 0 0 0 4 0 

C.6. kładka kpl. 0 0 0 2 0 

D.1. raport szt. 0 0 0 5 0 

D.2. opracowanie szt. 0 0 0 1 0 

E.1. folder szt. 1 100 1 1 100 

E.2. tabliczka szt. 0 0 0 5 0 

E.3. tablica szt. 0 0 0 10 0 

E.4. strona www  edycja 1 100 2 20 10 

E.5. raport szt. 0 0 0 1 0 

E.6. konferencja szt. 0 0 0 1 0 

E.7. 
zajęcia eduka-
cyjne 

szt. 1 100 2 10 20 

E.8. warsztaty szt. 1 100 1 15 6,7 

E.9. plakat kpl. 4000 100 4000 4000 100 

E.10. gadżety kpl. 1 100 1 1 100 

F.2. wyjazd szt. 0 0 0 5 0 

F.3. opracowanie szt. 0 0 0 1 0 

F.4. audyt szt. 0 0 0 1 0 

F.5. raport szt. 1 100 2 20 10 

F.6. samochód szt. 1 100 1 1 100 

F.6. 
zestaw kompu-
terowy 

kpl. 2 100 2 2 100 

F.6. kserokopiarka szt. 1 100 1 1 100 

F.6. lornetka szt. 2 100 2 2 100 

F.6. obiektyw szt. 1 100 1 1 100 

F.6. 
miernika pH i 
SEC 

szt. 1 100 1 1 100 
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2.2. Finansowy postęp realizacji projektu 

Wydatki poniesione w drugim okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu przedstawia tabela 2. Wydatki zostały przyporządko-

wane 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 
% wykorzy-

stania 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 

  36,0 0             36,0 0 36,0 0 

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

  32,0 0             32,0 0 32,0 0 

A.3. Przygotowanie 
dokumentacji 
technicznej i 
uzyskanie pozwo-
lenia na budowę 
przepustów dla 
płazów 

  22,0 0             22,0 0 22,0 0 

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

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

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

C.3. Usuwanie nie-
cierpka gruczoło-
watego 

  1170,0 0             1170,0 0 1170,0 0 

C.4. Budowa przepu-
stów dla płazów 

    2399,356 0           2399,356 0 2399,356 0 

C.5. Budowa płyt 
obornikowych i 
zbiorników na 
gnojówkę 

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



 
Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
 

C.6. Budowa kładek     397,504 235,78485           397,504 235,78485 161,71915 59,3 

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

D.2. Ocena wpływu 
społeczno-
gospodarczego 
projektu 

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

E.1. Wydanie folderu 
informacyjnego o 
projekcie 

  4,0 1,2915             4,0 1,2915 2,7085 32,3 

E.2. Wykonanie 
tabliczek informa-
cyjnych o projek-
cie 

  2,0 0             2,0 0 2,0 0 

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

  50,0 0             50,0 0 50,0 0 

E.4. Strona interneto-
wa o projekcie 

  20,0 0             20,0 0 20,0 0 

E.5. Raport laika   2,0 0             2,0 0 2,0 0 

E.6. Organizacja 
konferencji 

  30,0 0             30,0 0 30,0 0 

E.7. Organizacja zajęć 
edukacyjnych 

  42,5 1,98       20,0 4,78373     62,5 6,76373 55,73627 10,8 

E.8. Organizacja 
warsztatów 

  64,5 3,69       22,5 0,99     87,0 4,68 82,32 5,4 

E.9. Wydanie plakatów 
o inwazyjnych 
gatunkach roślin 
obcego pocho-
dzenia 

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

E.10. Gadżety promują-
ce projekt z logo 
LIFE+ 

  73,0 42,1             73,0 42,1 30,9 57,7 

F.1. Zarządzanie 
projektem 

25,2 0,92463 1152,0 55,88313             1177,2 56,80776 1120,39224 4,8 

F.2. Tworzenie sieci z 
innymi projektami 

50,5 0,2695             4,0 0 54,5 0,2695 54,2305 0,5 

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

                    

F.4. Zewnętrzny audyt 
finansowy 

  18,0 0             18,0 0 18,0 0 
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F.5. Monitorowanie 
postępów realiza-
cji projektu 

  60,0 0             60,0 0 60,0 0 

F.6. Zakup sprzętu 
niezbędnego do 
realizacji projektu 

      117,8 107,49299     12,0 1,99 30,0 24,4 159,8 133,88299 25,91701 83,8 

RAZEM 75,2 1,19413 3499,99 104,94463 3187,352 235,78485 117,8 107,49299 4762,0 0 42,5 5,77373 12,0 1,99 34,0 24,4 11731,332 481,58033   
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3. Informacja o napotkanych problemach 

W okresie rozliczeniowym projektu nie stwierdzono większych problemów w realiza-

cji projektu. Nadal jednak istnieje zagrożenie w realizacji dwóch działań: wykupu gruntów 

oraz budowy przepustów dla płazów. Znaczne opóźnienia w wyborze wykonawcy operatów 

szacunkowych wpłynęły na opóźnienia całego procesu wykupu gruntów. Do tej pory nie wy-

kupiono żadnej działki, co zmusiło Beneficjenta do zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego tego działania - kwota zaplanowana na wykup gruntów w I kwartale br. została 

przesunięta na II kwartał. Zaktualizowanie harmonogramu spowodowało, że obecnie zadanie 

to realizowane jest zgodnie z harmonogramem. 

Nadal budzą duży niepokój prace związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę prze-

pustów dla płazów. Dotyczy to zwłaszcza systemu przepustów, których budowa zaplanowana 

została w miejscowości Wiatrołuża. Okazało się, że nie ma w zasobach geodezyjnych mapy 

terenu objętego budową w skali 1:500, niezbędnej do celów projektowych. Wykonawca zle-

cił wykonanie tej mapy, co jednak znacznie wydłuża czas uzyskania pozwolenia na budowę. 

W takiej sytuacji należy szczegółowo monitorować realizację tego działania i w razie koniecz-

ności wpłynąć na Wykonawcę, aby przyspieszył prace.  

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym działanie E.10. Gadżety promujące 

projekt z logo LIFE+ miało być zakończone jeszcze w 2012 roku. Realizacja tego zadania w I 

kwartale 2013 roku nie uwzględniła jednak całości nakładu gadżetów (brakuje jeszcze 1000 

sztuk płóciennych toreb) i należy to uzupełnić. Ze względu na posiadanie przez Park w obec-

nej chwili odpowiednich zasobów gadżetów dokończenie tego zadania nie wydaje się zbyt 

pilne.  


