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1. List of Contents 

2. Executive Summary  

Projekt realizowany jest niemal w całości zgodnie z harmonogramem. Informacje 

o realizacji projektu zamieszczane są regularnie na stronie projektu 

(http://www.life.wigry.win.pl), jak również dodatkowo w Kwartalniku WIGRY, o zasięgu 

ogólnopolskim, wydawanym przez Wigierski Park Narodowy. W terminie osiągnięto jeden 

kamień milowy (podpisanie umowy na realizację projektu) oraz uzyskano 8 dostarczalnych 

produktów projektu: folder o projekcie - działanie E.1, gadżety promujące projekt z logo 

LIFE+ - działanie E.10, projekty techniczne płyt obornikowych i zbiorników – działanie A.2, 

pozwolenia na budowę zbiorników- działanie A.2, uzgodnienia dot. budowy płyt 

obornikowych – A.2, komplet plakatów o inwazyjnych gatunkach obcych - działanie E.9, 

projekty techniczne przepustów dla płazów – A.3, pozwolenia na budowę przepustów dla 

płazów – A.3. Projekty techniczne przepustów dla płazów – A.3 oraz pozwolenia na budowę 

przepustów dla płazów - A.3 zostaną dostarczone jako Załącznik nr 2 do niniejszego 

Raportu. 

Nieznaczne zmiany (opóźnienia) wystąpiły w przebiegu działania E.10 - Gadżety 

promujące projekt z logo LIFE+ oraz E.8 - Organizacja warsztatów. Większość gadżetów 

zostało zakupionych na początku roku 2013 r., ale całe działanie zostało zakończone dopiero 

we wrześniu, kiedy to wykonano brakujących 1000 sztuk płóciennych toreb z nadrukiem. 

Działania edukacyjne w postaci warsztatów miały rozpocząć się jeszcze w IV kwartale 2012 

roku, ale z powodu przeciągającego się etapu wyboru wykonawcy pierwsze warsztaty odbyły 

się dopiero pod koniec lutego 2013 r.  

Zmiany zaszły również w realizacji działań E.3 - Wykonanie tablic informacyjno-

edukacyjnych o wybranych działaniach, D.1 - Monitoring oraz F.2 - Tworzenie sieci z innymi 

projektami. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych miało nastąpić po zakończeniu 

działań związanych m.in. z budową przepustów dla płazów. Na tych tablicach miały znaleźć 

się również fotografie wykonanych przepustów. Przeciągnięcie się zakończenia budowy 

jednego z systemu przepustów oraz niesprzyjająca pogoda sprawiły, że przygotowanie 

materiałów na niektóre tablice było niemożliwe. Podjęto zatem decyzję o zakończeniu 

przygotowywania tablic i ich zainstalowania w terenie w roku następnym, w okresie 

wiosennym. W przypadku działania D.1 oficjalne rozpoczęcie prac zostało opóźnione z uwagi 

na podjęcie zabiegów przerzucenia ciężaru tego zadania na pracowników Beneficjenta, a nie 
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zlecając je jednostce zewnętrznej (odpowiednie pismo w tej sprawie zostało przesłane do 

Komisji Europejskiej, data wysłania pisma 2 września 2013 r.). W ramach działania F.2, 

w okresie wiosenno-letnim zaplanowano jeden zagraniczny wyjazd studyjny, jednak ze 

względu na przeciągające się procedury wyboru najbardziej pasującego projektu i terminu do 

przeprowadzenia takiej wizyty, Beneficjent zdecydował się na odłożenie wyjazdu do 

następnego roku. 

Pozostałe działania przebiegały w miarę sprawnie i bez istotnych zmian, czy 

trudności. W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto następujące działania: A1, A2, 

A3, B1, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E4, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F5, F6. Działania: A2, A3, C5, 

C6, E1, E2, E9, E10, F6 zostały zakończone. Po przeprowadzeniu procedur wyboru 

wykonawców i zakończeniu realizacji działań: A2, A3, C5, C6, E1, E2, E9, E10, F6, okazało 

się, że nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na te działania środków finansowych – 

pozostało 12 315,02 EUR. 

Łącznie, do tej pory, kwota zaoszczędzonych środków finansowych, wynikająca 

z weryfikacji kosztów poszczególnych działań w ramach procedur przetargowych, wynosi 

90 690,69 EUR, a z uwzględnieniem dodatkowej umowy na ułożenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego na drodze powiatowej 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża, związanej z działaniem 

C.4 - 56 143,24 EUR. Środki te Beneficjent planuje wykorzystać na rozszerzenie obszaru 

usuwania niecierpka gruczołowatego (działanie C.3) oraz opracowanie operatów 

szacunkowych gruntów planowanych do wykupu (działanie A.1). Zmiana ta nie będzie 

zmianą znaczącą w rozumieniu Przepisów Wspólnych, gdyż nie powoduje zwiększenia 

kosztów przewidzianych w jednej lub więcej kategorii wydatków o ponad 10% i 30000 EUR. 

Ponad połowa zaoszczędzonych środków pochodzi nie tylko z tej samej kategorii wydatków, 

ale również z tego samego działania, na które środki te mają być przeznaczone. 

 

(English Summary) 

The project is implemented almost entirely in accordance with the schedule. The 

information about the project is being published regularly on the project’s website 

(http://www.life.wigry.win.pl/) and additionally, in WIGRY Quarterly published by Wigry 

National Park, which has a nationwide coverage. One milestone step was reached within the 

time limit (signing of the project’s realization contract) and 8 deliverable products of the 

project were obtained: folder about the project – E.1 Action, gadgets promoting the LIFE+ 

logo - E.10 Action, technical projects of the manure plates and reservoirs – A2 Action, 

building permits for reservoirs – A.2 Action, arrangements regarding the construction of the 
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manure plates – A2, set of posters on alien invasive species – E.9 Action, technical projects of 

tunnels for amphibians – A.3, building permits for the amphibians’ tunnels – A.3. Technical 

projects of the tunnels for amphibians – A.3, as well as the  building permits for those tunnels 

– A.3, will be enclosed as attachment no 2 to this report. 

Minor changes (delays) occurred in the course of the realization of E.10 Action - 

gadgets promoting the LIFE + logo and E.8 - organization of workshops. Most of the gadgets 

were purchased at the beginning of 2013, but the entire operation was completed in 

September, when the missing 1,000 linen bags with print were produced. Educational 

activities in the form of workshops were supposed to begin in the fourth quarter of 2012, but 

due to the prolonged phase of the contractor’s selection, the first workshops were held in late 

February of 2013. 

The changes also occurred in the implementation of E.3 Action - Production of the 

informative and educational boards on selected activities, D.1 Action - Monitoring, and F.2 

Action - Creating the network with other projects. The production of the informative and 

educational boards was supposed to take place after the completion of activities related to the 

building of the tunnels for amphibians. These boards were supposed to present also the 

photographs of the created tunnels. The delay in the completion of one of the tunnels system 

and unfavorable weather made the preparation of the materials for some of the boards 

impossible. Therefore, it was decided to terminate the preparation of the boards and to install 

them in the area the next year, in the spring. In the case of D.1 Action the official start of 

works was delayed due to the decision to undertake the procedures to shift the burden of this 

task on the staff of the Beneficiary, rather than outsourcing a unit from the outside 

(corresponding letter was sent to the European Commission, the letter was sent on September 

2nd 2013. Within the F.2 Action, in the spring-summer period, an abroad study trip was 

planned, but due to the extended selection procedure of the most corresponding program and 

dates to carry out such visit, the Beneficiary has decided to postpone the trip until the next 

year. 

Other activities were carried out efficiently and without significant changes or 

difficulties. In the current reporting period the following Actions have begun: A1, A2, A3, 

B1, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E4, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F5, F6. Actions: A2, A3, C5, C6, 

E1, E2, E9, E10, F6 has been completed. After the end of the procedures for the selection of 

contractors and the completion of the Actions: A2, A3, C5, C6, E1, E2, E9, E10, F6, it 

became clear that all funds planned for these activities were not spent – 12 315,02 EUR and 

remained in the budget. 
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In total, until now the amount of financial savings resulted from the verification of the 

costs of the individual activities within the tendering procedures is 90 690,69 EUR and taking 

into account the additional contract on the placement of asphalt concrete road surface on the 

1153B Okuniowiec-Wiatrołuża county road, related to the C.4 Action - 56143,24 EUR. The 

Beneficiary intends to use those funds to extend the area of the removal of Impatiens 

glandulifera (C.3 Action), as well as to establish the appraisal reports for lands planned to be 

purchased (A.1 Action). 

This will not be a significant change in the meaning of the Common Rules as it does 

not increase the costs provided in one or more categories of expenditure by more than 10% 

and 30 000 EUR. More than half of the savings comes not only from the same category of 

expenditure, but also with the same activities for which funds are to be spent. 

3. Introduction  
 

Celem projektu jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 

2000 „Ostoja Wigierska”. Cele przyjęte do realizacji są wciąż aktualne, a działania możliwe 

do przeprowadzenia. Warunki przyrodnicze nie uległy tak dużym zmianom, aby zagroziły 

realizacji przewidzianym w projekcie działaniom. Jedynie znaczące powiększenie się areału 

występowania niecierpka gruczołowatego stanowi pewien problem, który można rozwiązać 

obejmując nowe stanowiska występowania niecierpka gruczołowatego zakresem działania 

C.3. Do największych zagrożeń dla rodzimej przyrody na obszarze Ostoi Wigierskiej należą 

m.in.: urbanizacja cennych przyrodniczo terenów, ich fragmentacja i dewastacja, ekspansja 

gatunków obcego pochodzenia, zaniechanie lub zmiana użytkowania gruntów, 

zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny rozwój motoryzacji. W wyniku działania tych 

czynników następuje zmniejszenie różnorodności gatunkowej oraz wielkości populacji 

cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczegółowymi celami projektu są: 

- zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych 

- poprawa warunków bytowania cennych gatunków roślin i zwierząt (m.in. 

storczyków, motyli, ważek) 

- ochrona rodzimej flory przed inwazyjnym gatunkiem -niecierpkiem gruczołowatym 

Impatiens glandulifera 

- ochrona cennych siedlisk przyrodniczych. 

Główne działania: zmniejszenie śmiertelności płazów - budowa systemu przepustów 

dla płazów w miejscach, gdzie ich trasy migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi; 

poprawa stanu jakości siedlisk ważek: zalotki większej Leucorrhina pectoralis i trzepli 
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zielonej Ophiogomphus cecilia i motyli: czerwończyka nieparka Lycaena dispar 

i czerwończyka fioletka Lycaena helle, małża skójki gruboskorupowej Unio crassus oraz 

derkacza Crex crex - koszenie i wycinanie krzewów na podmokłych łąkach, budowa płyt 

gnojowych i zbiorników na gnojówkę; poprawa jakości siedlisk cennych gatunków roślin - 

nabycie gruntów prywatnych, koszenie i wycinanie krzewów, budowa kładek. 

Niektóre zaplanowane w projekcie działania mają bardzo konkretny wymiar 

społeczno-ekonomiczny, gdyż są realizowane na prywatnych gruntach, znajdujących się 

w granicach obszaru Natura 2000 i stanowią pewną formę pomocy ekonomicznej dla 

gospodarstw rolnych (budowa płyt obornikowych zabezpieczających środowisko przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z hodowli zwierząt - działanie C.5). Wybudowanie przejść 

pod drogami dla płazów (działanie C.4) czy nowych kładek na szlakach turystycznych 

(działanie C.6), stanowiących elementy chroniące wybrane składniki przyrody, ma również 

wydźwięk społeczny, jest pomocne przy organizowaniu zajęć służących poznaniu rodzimej 

przyrody. Przepusty ograniczające śmiertelność płazów na drogach są doskonałą pomocą 

dydaktyczną przy nauczaniu przyrody. Ponadto, poprzez cykl spotkań i warsztatów (działania 

E.6, E.7, E.8) oraz różnorodne publikacje (działania E.1, E.4, E.9) projekt na duże 

oddziaływanie na społeczeństwo (głównie społeczność lokalną), kształtując jego pozytywne 

nastawienie do podejmowanych działań z zakresu czynnej ochrony środowiska 

przyrodniczego. Ważnym elementem tych działań jest również zapoznanie społeczeństwa 

z istotą sieci Natura 2000, jej zasadach, ograniczeniach i zaletach. Należy spodziewać się, że 

w wyniku szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej nastawienie społeczności 

będzie przyjazne dla podejmowanych działań ochronnych, w tym tych zaplanowanych 

w ramach projektu. 

Oczekiwane rezultaty po wdrożeniu projektu: redukcja śmiertelności płazów w trakcie 

migracji sezonowych w dwóch lokalnych populacjach o co najmniej 80%; wzrost liczby 

gospodarstw wyposażonych w urządzenia redukujące zanieczyszczenia środowiska 

pochodzące z gospodarstw rolnych (o 4 gospodarstwa); zmniejszenie wielkości populacji 

inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia - Impatiens grandulifera na wybranych 

obszarach o co najmniej 80-90%; wzrost spójności obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska" 

poprzez wykup co najmniej 68 ha gruntów; wzrost świadomości ekologicznej wśród 

społeczności lokalnej; poprawa jakości lub odtworzenie siedlisk na terenach zakupionych 

(o łącznej powierzchni co najmniej 68 ha). 
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4. Administrative part  
 

4.1. Description of the management system 

Zgodnie z założeniami projektowymi zarządzanie projektem odbywa się w oparciu 

o ścisłą i stałą współpracę specjalnie zatrudnionej do tego celu i wyłonionej w ramach 

postępowania przetargowego firmy zewnętrznej oraz pracowników Beneficjenta. 

W dniu 30 października 2012 r. została podpisana umowa z zewnętrzną firmą 

odpowiedzialną za zarządzanie projektem. Zgodnie z umową Zespół Zarządzający Projektem 

składa się z koordynatora projektu (Lech Krzysztofiak - pracownika Beneficjenta), jego 

asystenta (Krzysztof Paszko - zlecenie zewnętrzne: z dniem 1 września 2013 r. nastąpiła 

zmiana zatrudnienia asystenta koordynatora projektu, ponieważ poprzedni asystent 

zrezygnował z pracy w firmie Tomas Consulting S.A.), kierownika finansowego (Beata 

Koncewicz - pracownik Beneficjenta) i jego asystenta (Agnieszka Jankowska - zlecenie 

zewnętrzne) oraz kierownika technicznego (Tomasz Janecki - pracownik Beneficjenta) i jego 

asystenta (Anna Rynkiewicz - zlecenie zewnętrzne). Schemat struktury Zespołu przedstawia 

organigram (Rys. 1). Zasady współpracy pracowników Beneficjenta z firmą zewnętrzna 

reguluje zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (Załącznik nr 1 do 

Raportu) oraz umowa pomiędzy Parkiem a Firmą Tomas Consulting S. A.  

W ramach zarządzania projektem były prowadzone następujące działania: 

1. Koordynowano prace związane m.in. z przygotowaniem przetargów na: budowę 

przepustów dla płazów, budowę płyt obornikowych oraz zbiorników na 

gnojówkę, budowę kładek, usuwanie niecierpka gruczołowatego, zakup sprzętu, 

zakup gadżetów promujących projekt, druk plakatów o obcych gatunkach roślin.  

2. Prowadzono regularne, comiesięczne spotkania całego Zespołu Zarządzającego 

Projektem, na których omawiano bieżące prace i ustalano harmonogram 

szczegółowych działań na następny okres (protokoły z tych spotkań stanowią 

Załącznik nr 7 do raportu).  

3. Zewnętrzna firma zarządzająca utworzyła biuro projektu, które znajduje się 

w odległości kilku kilometrów od siedziby Beneficjenta w najbliższym mieście – 

Suwałki. Stałe kontakty pomiędzy członkami zespołu zarządzającego odbywają 

się zarówno drogą mailową, telefoniczną jak i poprzez bezpośrednie kontakty. 

4. W wybranych sprawach poszczególni członkowie zespołu zarządzającego (biorąc 

pod uwagę schemat wzajemnych zależności) spotykali się w miarę potrzeb 

w węższym gronie. Takie spotkania miały miejsce w związku z przygotowaniem 
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postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców usług, robót i dostaw, 

przygotowania sprawozdań finansowych, nadzorem nad prawidłowością 

i terminowością wykonywania robót budowlanych, usuwania niecierpka 

gruczołowatego oraz odbioru wykonanych prac. 

5. Z dniem 1 września 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku asystenta 

koordynatora projektu - panią Elżbietę Kiwierowicz-Mogielnicką zastąpił 

Krzysztof Paszko (zmiana ta wynikała z rezygnacji pani Elżbiety Kiwierowicz-

Mogielnickiej z pracy w firmie Tomas Consulting S.A.). 

 

 

Rysunek 1. Schemat struktury zarządzania projektem 

 

Dyrektor Beneficjenta zarządzeniem nr 24/2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie 

realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 
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2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431 powołał Zespół Zarządzający Projektem, 

odpowiedzialny za realizację projektu (Załącznik nr 1 do raportu). Dokument ten wskazuje 

osoby biorące udział w zarządzaniu projektem i reguluje obowiązki poszczególnych osób oraz 

obieg dokumentów związanych z projektem. 

W trakcie realizacji projektu zasadnym okazało się zmniejszenie liczby raportów do 

Komisji Europejskiej z 6 planowanych do 5. Planowane daty przekazywania raportów do 

Komisji znajdują się poniżej: 

Type of report Deadline 

Inception report 30-06-2013 

Mid-term report 31-12-2013 

Progress report  30-06-2015 

Progress report 30-09-2016 

Final report 28-02-2018 

 

4.2. Evaluation of the management system 

Proces zarządzania projektem został szczegółowo opisany w Zarządzeniu nr 24/2012 

z dnia 17.12.2012 r. w sprawie realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków 

i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431, wydanym 

przez Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego oraz w umowie na świadczenie usług 

zarządzania zawartą pomiędzy Beneficjentem a firmą Tomas Consulting S.A. Początkowo, 

zanim przetarte zostały sposoby komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami Zespołu 

Zarządzającego Projektem, powstawały pewne utrudnienia w pracy, polegające głównie na 

terminowości realizacji poszczególnych zadań. W miarę docierania się całego Zespołu 

i wypracowania najlepszych metod współpracy zarządzanie projektem przebiegało bez 

większych zakłóceń. Pierwotne opóźnienia w realizacji niektórych działań zaplanowanych 

w projekcie, wynikające z początkowych trudności w zarządzaniu, zostały nadrobione 

i obecnie proces zarządzania odbywa się bezproblemowo.  

Znaczącym elementem w zarządzaniu projektem są częste kontakty 

z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - dr Stanisławem Tworkiem 

(Astrale GEIE, tel.+48 602756241, e-mail: stanislaw.tworek@astrale.org). Jego uwagi 

i sugestie dotyczące realizacji projektu są bardzo pomocne i pozwalają uniknąć wielu błędów. 

Dużym ułatwieniem i dogodnością współpracy z monitorem jest możliwość kontaktów z nim 

niemal o każdej porze, w sposób bardzo szybki, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową. 

Bardzo istotna i ważna była również wizyta monitora w siedzibie Beneficjenta, która odbyła 

się w dniach 25-26 czerwca 2013 roku.  
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Uczestnictwo w różnych spotkaniach dotyczących LIFE+ jest okazją nie tylko do 

wymiany informacji pomiędzy beneficjentami różnych projektów, ale również do kontaktów 

z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Takie bezpośrednie spotkania są wyjątkowo cenne. 

Pozwalają one na znacznie lepsze i pełniejsze zaprezentowanie swoich problemów 

i oczekiwań, a jednocześnie ukazują duże zaangażowanie i zainteresowanie naszymi 

projektami Komisji Europejskiej. Do najważniejszych spotkań z przedstawicielami Komisji 

Europejskiej dochodziło podczas spotkań inauguracyjnych Kick-off Meeting, które odbyły się 

24 września 2012 roku oraz 5 listopada 2013 roku w Warszawie. Zwłaszcza to ostatnie 

spotkanie było okazją do przedyskutowania niektórych ważnych problemów związanych 

z realizacją projektu.  

 

Fot. 1. Dyskusje podczas spotkania inauguracyjnego w Warszawie w 2013 roku 

5. Technical part  
 

Generalnie można stwierdzić, że realizacja zaplanowanych w projekcie działań nie 

stwarzała do tej pory większych problemów, które znacząco mogłyby wpłynąć na realizację 

całego projektu czy osiągnięcia wyznaczonych celów. Niemniej jednak pojawiły się pewne 

trudności, które zostały dość szybko usunięte lub dla których poczyniono starania 

w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Dotyczą (lub dotyczyły) one takich działań, jak: 

Budowa kładek (działanie C.6), Usuwanie niecierpka gruczołowatego (C.3), Budowa 
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przepustów dla płazów (C.4), Zakup gruntu (B.1), Monitoring (D.1), Tworzenie sieci z innymi 

projektami (F.2) czy Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach 

(E.3). Poza wymienionymi powyżej problemami inne działania realizowane są zgodnie 

z pierwotnymi założeniami i harmonogramem, bez znaczących problemów. 

 

5.1. Technical progress, per task 

 

Obszar objęty projektem leży w środkowej części dorzecza Czarnej Hańczy, a jego 

centralną część stanowią bezpośrednia zlewnia jez. Wigry. Celem projektu jest ochrona 

zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Na tym 

obszarze występują następujące zagrożenia wywierające negatywny wpływ na gatunki 

i siedliska objęte projektem: sukcesja wtórna; urbanizacja, duża fragmentacja obszaru, 

dewastacja siedlisk w wyniku nadmiernej penetracji przez turystów, duża śmiertelność 

płazów na drogach, zanikanie rodzimych gatunków roślin, zanikanie rodzimych gatunków 

zwierząt. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania wynikają z ww. zagrożeń. 

 

Harmonogram działań 

Tasks/ 

Activities 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Overall project 

schedule 

Proposed    PS     P  PR    PR    MR    PR    FR  

Actual    PS  IP  MR      PR    PR       FR 

A 1 Proposed                          

Actual                          

A 2 Proposed                          

Actual                          

A 3 Proposed                           

Actual                          

B1 Proposed                          

Actual                          

C1 Proposed                          

Actual                          

C2 Proposed                          

Actual                          

C3 Proposed                          

Actual                          

C4 Proposed                          

Actual                          

C5 Proposed                          

Actual                          

C6 Proposed                          

Actual                          
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D1 Proposed                          

Actual                          

D2 Proposed                          

Actual                          

E1 Proposed                          

Actual                          

E2 Proposed                          

Actual                          

E3 Proposed                          

Actual                          

E4 Proposed                          

Actual                          

E5 Proposed                          

Actual                          

E6 Proposed                          

Actual                          

E7 Proposed                          

Actual                          

E8 Proposed                          

Actual                          

E9 Proposed                          

Actual                          

E10 Proposed                          

Actual                          

F1 Proposed                          

Actual                          

F2 Proposed                          

Actual                          

F3 Proposed                          

Actual                          

F4 Proposed                          

Actual                          

F5 Proposed                          

Actual                          

F6 Proposed                          

Actual                          

 

Legenda do oznaczeń w tabeli: 
  

            -          założone wykonanie działań 

            -          uaktualnione wykonanie działań 

PS – Project Start, data rozpoczęcia projektu; IR – Inception Report, sprawozdanie początkowe; 

MD – Mid term report, sprawozdanie śródokresowe; PR – Progress Report, sprawozdanie zwykłe; 

FR – Final Report, sprawozdanie końcowe. 

 

Realizacja działań generalnie przebiega zgodnie z założonym planem. Nieznaczne 

opóźnienia w realizacji niektórych działań nie wpłynęły na właściwą realizację projektu ani 

zakładane do osiągnięcia cele i rezultaty. 
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Actions 

A. Actions Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans. 

 

A.1. Przygotowanie zakupu gruntu  

 

Działanie jest realizowane  

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2013 r. 

W dniu 10 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, Andrzejem 

Trockim wybranym, w drodze postępowania pn. „Sporządzanie w roku 2013 operatów 

szacunkowych nieruchomości rolnych i leśnych, niezabudowanych na terenie Wigierskiego 

Parku Narodowego”. W ramach całego działania, równolegle z procedurą wyłonienia 

rzeczoznawcy, prowadzone były negocjacje z właścicielami wybranych działek. Dokonywano 

też sprawdzenia formalno-prawnych możliwości zakupu danego gruntu. Po przejściu takiej 

procedury sporządzany był operat szacunkowy przez rzeczoznawcę wyłonionego w drodze 

postępowania przetargowego, celem wyceny wartości gruntu i umożliwienia rozpoczęcia 

negocjacji cenowych. Dotychczas sporządzono 31 protokołów dotyczących uzgodnienia 

warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Na tej podstawie po 

wstępnych uzgodnieniach zlecane było wykonanie wyceny gruntu sporządzone dla 

wszystkich wybranych działek. Dotychczas sporządzonych zostało 31 operatów 

szacunkowych (dotyczących 57,3422 ha gruntów), w oparciu o które spisano 29 protokołów 

negocjacji ceny ostatecznej i dokonano zakupu 53,5822  ha gruntów. Ze względu na 

przeciągające się negocjacje i uzgodnienia dotyczące zakupu gruntów działanie to nie zostało 

jeszcze w pełni zakończone. Beneficjent przewiduje, że całkowite jego zakończenie nastąpi 

w I kwartale 2014 roku. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 8 817,24 EUR.  
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A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników 

na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych. 

 

Działanie zostało zrealizowane  

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:   II kwartał 2013 r. 

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt 

obornikowych i zbiorników na gnojówkę”. Postępowanie miało na celu wyłonienie 

wykonawcy zadania w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj całość obowiązków 

związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwoleń na budowę 

scedowano na wykonawcę. Wykonawca zadania wykonał plany techniczne płyt 

obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz uzyskał odpowiednie zgody na ich budowę 

w II kwartale 2013 roku. Beneficjent w czerwcu 2013 roku protokólarnie odebrał od 

Wykonawcy dokumenty dotyczące wszystkich czterech płyt obornikowych i zbiorników, 

niezbędne do rozpoczęcia budowy. Wykonawca uzyskiwał odpowiednie dokumenty na 

budowę płyt i zbiorników sukcesywnie w okresie I-II kw. 2013 roku. Opóźnienie 

w całkowitym zakończeniu tego działania wynikało z przedłużających się procedur 

administracyjnych związanych z pozwoleniami na budowę zbiorników na gnojówkę i nie 

miało istotnego wpływu na realizację projektu czy osiągnięcie zakładanych celów. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 4 419,67 EUR. 
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A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę 

przepustów dla płazów 

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:  I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania: III kwartał 2013 r. 

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt 

obornikowych i zbiorników na gnojówkę”. Wykonawca tego zadania sporządził plany 

techniczne systemów przepustów i uzyskał pozwolenia na budowę systemów przepustów 

w miejscowości Krzywe i Wiatrołuża. Beneficjent w sierpniu 2013 roku protokólarnie 

odebrał od Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia budowy obu systemów 

przepustów. Pierwszy projekt budowlany wraz z decyzją zezwalającą na budowę systemu 

przepustów na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe - Słupie został przygotowany 

w czerwcu, co pozwoliło Wykonawcy na podjęcie prac budowlanych. Drugi projekt, dot. 

budowy przepustów na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec - Wiatrołuża, został 

przygotowany dopiero w sierpniu 2013 roku. Nieznaczne opóźnienie w realizacji tego 

działania spowodowane było koniecznością wykonania map podstawowych, niezbędnych do 

wykonania projektu budowlanego dla przepustów na drodze Okuniowiec - Wiatrołuża 

(odpowiednich map nie było w zasobach geodezyjnych). Uprawomocnienie się decyzji 

zezwalającej na budowę drugiego systemu przepustów nastąpiło na początku września 

i dopiero wówczas Wykonawca mógł przystąpić do prac budowlanych. Opóźnienie 

w całkowitym zakończeniu tego działania nie miało istotnego wpływu na realizację projektu 

czy osiągnięcie zakładanych celów. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 12 276,87 EUR. 

 



 17 

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights  

 

B.1. Zakup gruntu  

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2014 r. 

 

W lutym 2013 r. ogłoszono procedurę przetargową na zadanie pod nazwą. „Obsługa 

obejmująca czynności notarialne dotyczące nabywania na własność Wigierskiego Parku 

Narodowego nieruchomości położonych na terenie Parku w latach 2013-2014 w celu 

nieodwołalnej ochrony przyrody”. Wykonawcą został: Kancelaria Notarialna Krystyny 

Jerominek Jankowskiej. Do tej pory zostały sfinalizowane zakupy działek o łącznej 

powierzchni 53,5822 ha, z 68 ha planowanych do wykupu, na łączną kwotę 885 970,50 EUR 

(sporządzonych zostało 29 aktów notarialnych - ich wykaz stanowi Załącznik nr 3). 

Wszystkie zakupione działki znajdują się na obszarze Natura 2000, ich ceny zakupu wynikają 

z warunków rynkowych (ostatecznie cena ta zostały ustalona na podstawie operatu 

szacunkowego nieruchomości, sporządzonego przez rzeczoznawcę i negocjacji 

z właścicielami gruntów) i zostały zakupione zgodnie z założeniami projektu. Wszystkie 

wykupione grunty są przeznaczone na cele ochrony przyrody, co zostało odpowiednio 

zaznaczone (wpis o nieodwołalnym przeznaczeniu gruntów na cele ochrony przyrody) 

zarówno w aktach notarialnych dot. kupna-sprzedaży gruntów, jak i w księgach wieczystych. 

Mapki z lokalizacją wykupionych gruntów stanowią Załącznik nr 6 do niniejszego Raportu. 

Do wykupu wytypowane zostały działki, które mają największe znaczenie dla zachowania 

odpowiedniego stanu przyrody „Ostoi Wigierskiej”. Okazało się, że właścicielami czterech 

takich działek są gminy - Gmina Suwałki (trzy działki) i Gmina Nowinka (jedna działka). 

Mając na uwadze fakt, że w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/000431 nie ma możliwości 

wykupienia tych działek (nie stanowią własności prywatnej) na podstawie instrukcji do 

wniosku o dofinansowanie Wigierski Park Narodowy zwrócił się do obu gmin o nieodpłatne 

przekazanie tych gruntów parkowi. Niestety, gminy nie wyraziły zainteresowania takim 

rozwiązaniem twierdząc, że sprzedaż gruntów jest jednym ze źródeł pozyskiwania środków 

finansowych, które gminy i tak przeznaczają na inwestycje związane z ochroną przyrody. 

Jednocześnie obie gminy przeznaczyły szereg swoich gruntów na sprzedaż, w tym działki, 

które są w zainteresowaniu Parku. Z uwagi na brak akceptacji Komisji Europejskiej 
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możliwości zakupu gruntów, których właścicielami są gminy (pismo z dnia 09.08.2013 roku - 

ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557), Beneficjent wytypował inne grunty do wykupu, 

które spełniają warunki stawiane w tym działaniu.  

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 885 970,50 EUR. 

 

Kopie 5 aktów notarialnych razem z operatami szacunkowymi, o które prosiła 

Komisja Europejska w piśmie z dnia 09.08.2013 roku - ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 

2858557, stanowią Załącznik nr 4 niniejszego Raportu.  
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C. Concrete conservation actions  

 

C.1. Odkrzaczanie 

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   III kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania:  I kwartał 2016 r. 

 

W ramach tego działania 28 sierpnia 2013 roku został ogłoszony przetarg. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy usługi tego zadania, 

wykonawca: Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski. Umowa została podpisana 29 

października 2013 r. Pierwsze odkrzaczanie zostało wykonane w miejscowościach: Wysoki 

Most – 0,10 ha; Lipowe – 0,35 ha; Krzywe – 0,16 ha; Słupie – 1,59 ha; Lipniak – 3,82 ha; 

Leszczewek – 0,94 ha; Gawarzec – 0,10 ha; Krusznik – 0,58 ha. Łącznie zabiegiem objętych 

zostało 7,64 ha z 20 ha zaplanowanych w projekcie.  

 

Łącznie na to zadanie wydano: 2 782,99 EUR. 
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C.2. Koszenie 

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:  III  kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 r. 

 

W ramach tego działania 28 sierpnia 2013 roku został ogłoszony przetarg. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy usługi tego zadania, 

wykonawca: Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski. Umowa została podpisana 29 

października 2013 r. Koszenie zostało wykonane w miejscowościach: Wysoki Most – 3,11 

ha; Lipowe – 4 ha; Krzywe – 0,6 ha; Słupie – 3,20 ha; Lipniak – 7,46 ha; Leszczewek – 0,08 

ha; Gawarzec – 0,68 ha; Krusznik – 1,52 ha. Łącznie zabiegiem objętych zostało 20,65 ha 

ze 120 ha zaplanowanych w projekcie. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 7 100,26 EUR. 
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C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego 

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    II kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2017 r. 

 

W dniu 29 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny 

obcego pochodzenia”. Pierwszy etap tego zadania (prace związane z usuwaniem roślin 

w sezonie wegetacyjnym 2013 r.) został ostatecznie zakończony w pierwszej połowie 

września. Specjalnie powołana komisja do odbioru prac stwierdziła poprawność wykonania 

zabiegu usuwania niecierpka gruczołowatego na obszarze objętym umową (Załącznik nr 14 

do Raportu). Realizacja tego działania napotkała jednak pewne problemy, które można 

rozważać na dwóch płaszczyznach: pierwszej związanej z obszarem działania i drugiej - 

wynikającej z rozbieżności podejścia metodycznego w prowadzeniu zabiegów w stosunku do 

pierwotnych założeń.  

Wielkość obszaru objętego działaniem C.3 była wyznaczana tuż przed sporządzaniem 

wniosku aplikacyjnego do instrumentu finansowego LIFE+. Od tego czasu areał niecierpka 

gruczołowatego powiększył się i obecnie zajmuje znaczną część doliny Czarnej Hańczy na 

odcinku od Sobolewa do ujścia rzeki do jeziora Wigry. Wzrosła też powierzchnia zajmowana 

przez ten gatunek wokół jeziora Czarne, a także w okolicy półwyspu Klasztornego i w dolinie 

rzeki Wiatrołuży. Lokalizacja obszarów objętych dotychczas działaniami C.3 oraz 

dodatkowych obszarów proponowanych do objęcia tym działaniem przedstawia Załącznik nr 

5 do Raportu. Beneficjent uważa, że dla osiągnięcia zakładanego w projekcie celu 

(ograniczenie wielkości populacji niecierpka gruczołowatego) konieczne jest rozszerzenie 

obszaru działania, przynajmniej o tereny bezpośrednio przylegające, na których gatunek ten 

pojawił się w ostatnim okresie i przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków. Zmiana ta 

nie będzie zmianą istotną w rozumieniu Przepisów Wspólnych - zdecydowana większość 

zaoszczędzonych w projekcie środków finansowych, które można przeznaczyć na 

rozszerzenie działania C.3, znajduje się w tej samej kategorii wydatków, co samo działanie 

C.3. Beneficjent uzyskał już akceptację Komisji Europejskiej na takie rozwiązanie - Komisja 

uznała, że powiększenie obszaru usuwania niecierpka gruczołowatego przyczyni się do 
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osiągnięcia celów projektu (pismo z 09.08.2013 r. - ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557). 

Zgodnie z sugestią zespołu oceniającego wniosek aplikacyjny Beneficjent przy okazji 

realizacji tego działania podjął prace dotyczące oceny skuteczności różnych metod usuwania 

niecierpka gruczołowatego. Testowane podejścia metodyczne zwalczania niecierpka 

gruczołowatego polegają przede wszystkim na zmianie częstotliwości usuwania roślin 

w jednym sezonie wegetacyjnym. Dotychczasowe stosowanie jednokrotnego usuwania roślin 

w sezonie wydaje się nie gwarantować pełnego osiągnięcia zakładanego w projekcie celu, 

czyli wyeliminowania gatunku z obszaru objętego projektem. Nadal w glebie pozostaje duża 

pula nasion niecierpka, która zostanie częściowo uruchomiona już w następnym sezonie, 

a przy sprzyjających warunkach pogodowych jeszcze pod koniec tego samego sezonu 

wegetacyjnego (jesienią). Sprawą kluczową jest zatem pozbycie się puli nasion zalegających 

w glebie. Nie można tego zrobić mechanicznie - wymieniając wierzchnią warstwę gleby 

(z nasionami), ale można spowodować, aby w tym samym sezonie wyrosło z nich znacznie 

więcej roślin, które następnie zostaną usunięte. Należy zatem zastosować wielokrotne ( np. 4-

7 krotne) usuwanie roślin niecierpka gruczołowatego, począwszy od końca maja aż do 

września. Zwłaszcza na początku sezonu wegetacyjnego na miejsce usuniętych roślin bardzo 

szybko pojawia się następna generacja roślin, która równie silnie konkuruje z rodzimymi 

gatunkami, co pierwsza. Ważny jest również termin ostatniego w sezonie zabiegu usuwania 

roślin. Należy go wyznaczyć na tyle późno, aby nowo wschodzące rośliny nie zdążyły 

zakwitnąć i wydać nasion. Zważywszy, że nasiona niecierpka zdeponowane w glebie 

odznaczają się największą żywotnością w okresie pierwszych trzech lat, istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo całkowitego wyeliminowania tego gatunku z obszarów objętych 

projektem w ciągu 5 lat realizacji tego zadania. Jeżeli nowe podejście metodyczne sprawdzi 

się, co częściowo będzie wiadomo już w maju 2014 roku, kiedy zaczną wschodzić siewki 

niecierpka, to powinny one być wprowadzone do działania w kolejnych sezonach. 

Ewentualne zmiany w dalszej realizacji tego działania, dotyczące szczegółowej metodyki 

usuwania roślin, nie mogą jednak zmienić budżetu tego zadania i muszą być zaakceptowane 

zarówno przez Beneficjenta, jak i Wykonawcę. 

Wyniki tych prac zostaną przygotowane w postaci publikacji i będą stanowiły 

szczegółową instrukcję zwalczania roślin z tego gatunku.  

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 60 033,88 EUR.  
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Fot. 2. Poletka doświadczalne związane z badaniem metod usuwania niecierpka gruczołowatego 

 

 

Fot. 3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego z doliny Czarnej Hańczy 
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C.4. Budowa przepustów dla płazów 

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  III kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    III kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2013 r. 

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt 

obornikowych i zbiorników na gnojówkę”. W sierpniu 2013 r. ukończone zostały prace przy 

budowie systemu przepustów dla płazów w miejscowości Krzywe, na drodze powiatowej 

łączącej miejscowości Krzywe, Sobolewo i Gawrych Ruda. We wrześniu 2013 r. zostały 

rozpoczęte prace przy budowie drugiego systemu przepustów, zlokalizowanego na drodze 

powiatowej Okuniowiec-Wiatrołuża, przecinającej obszar "Ostoi Wigierskiej" w jej północnej 

części. Prace te, objęte umową z firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD, zostały 

zakończone w październiku 2013 roku. Przedmiot umowy (dwa systemy przepustów) został 

protokólarnie odebrany od Wykonawcy w październiku 2013 roku. Działanie to nie zostało 

jednak w całości zakończone, gdyż powstała konieczność zabezpieczenia wbudowanych 

konstrukcji przepustów na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża poprzez 

odnowienie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową, na odcinku 

o długości 250 m. Umowa na wykonanie tych prac została podpisana 21.10.2013 roku, 

z wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego firmą Strabag Sp. z o.o. Dyrekcja Płn - 

Wsch PF, Grupa Augustów BB. We wniosku aplikacyjnym Beneficjent nie przewidział tej 

czynności, jak również nie uwzględnił jej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

sporządzonym na potrzeby przetargu na zaprojektowanie i budowę przepustów dla płazów. 

Również wstępne ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Suwałkach nie zakładały 

wykonania odnowy nawierzchni drogi. W trakcie opracowywania projektu budowlanego 

stwierdzono jednak, że wejście na drogę ciężkiego sprzętu i mechaniczne naruszenie warstwy 

asfaltowej drogi wiąże się z dużym ryzykiem znacznego pogorszenia konstrukcji jezdni. 

Może to utrudnić, a nawet uniemożliwić poprawne wbudowanie w drogę konstrukcji 

przepustów oraz trwałe ich użytkowanie. Specjaliści (projektanci i budowlańcy) 

jednoznacznie uznali, że bez odnowy nawierzchni postępująca erozja nawierzchni zagrozi 

wbudowanym systemom tuneli biegnących w poprzek drogi co czterdzieści parę metrów. 
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W takiej sytuacji rozważany był wariant zmiany miejsca wybudowania przepustów dla 

płazów w innym miejscu, bez konieczności odnawiania asfaltowej warstwy jezdni, jednak 

przesłanki przyrodnicze zdecydowały o pozostawieniu tego miejsca. O zasadności 

wybudowania na tym odcinku drogi przejść dla płazów można było przekonać się już w tym 

roku, podczas odbioru prac budowlanych (21.112013). Komisja odbierająca roboty miała 

okazję osobiście zaobserwować setki płazów przechodzących nowo wybudowanymi tunelami 

na drugą stronę drogi. Te dodatkowe prace nie wpłyną negatywnie na ogólny cel projektu 

i nie zmienią budżetu całego projektu (koszty prac mogą zostać pokryte z niewykorzystanych 

w projekcie środków finansowych, np. z działania D.1 Monitoring). Odpowiednie pismo do 

Komisji Europejskiej, z prośbą o zaakceptowanie działań związanych z odnową nawierzchni 

drogi i uznanie kosztów tych prac, jako kwalifikowalne, niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania zostało przesłane w dniu 2.09.2013 roku (PN-070-74/13-LIFE11). Jak do tej pory 

Beneficjent nie otrzymał w tej sprawie oficjalnej odpowiedzi, chociaż podczas spotkania 

inauguracyjnego w dniu 5 listopada 2013 roku w Warszawie przedstawiciel KE zgodził się 

z przedstawioną argumentacją, co daje dużą nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby 

Beneficjenta. 

Inna zmiana tego działania dotyczyła ilości tuneli. Na etapie planowania inwestycji 

została wstępnie ustalona liczba tuneli pod jezdniami i portali oraz długość barier 

naprowadzających i stoprynien. W trakcie przygotowywania projektów technicznych 

Wykonawca dostosował instalacje systemów przepustów do warunków drogowych, w tym 

szerokości jezdni i pobocza oraz pasa drogowego. Dokładne wyliczenia ilości potrzebnych 

elementów konstrukcyjnych systemów przepustów, zapewniających poprawne ich 

funkcjonowanie wskazały, że barier naprowadzających powinno być o 71 m więcej niż 

pierwotnie zaplanowano, natomiast skróceniu uległa długość tuneli pod jezdniami. 

W konsekwencji pozostało kilkanaście metrów tuneli, które projektant zaproponował 

wykorzystać do wykonania jeszcze po jednym przejściu w każdym systemie przepustów, 

skracając nieznacznie odległości pomiędzy tunelami. W ten sposób zamiast 4 i 5 przejść dla 

zwierząt (tuneli pod jezdniami o długości 8 m każdy) wybudowano odpowiednio 5 i 6. 

Zwiększenie liczby tuneli powoduje zwiększenie liczby portali - elementów łączących tunele 

z barierami naprowadzającymi. Analiza kosztów zamian, jakie należałoby z tego powodu 

wprowadzić wykazała, że różnice są nieistotne - rzędu 150 PLN. Zatem koszt całego działania 

pozostaje niemal na pierwotnym poziomie. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu 

widzenia ochrony płazów - płazy mają do pokonania mniejszą odległość do tunelu wzdłuż 

płotków i zabezpieczony barierami jest dłuższy odcinek drogi. W harmonogramie rzeczowo-
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finansowym projektu przepusty zostały opisane ilością sztuk (systemów), a nie długością 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy ilością tuneli. Zatem zmiany powyżej 

opisane nie wpływają na zmianę wskaźnika rezultatu zadania. Po konsultacji z monitorem 

zewnętrznym projektu ustalono, że Wykonawca może dokonać zmian w ilości przejść dla 

płazów, co nie wpłynie negatywnie na realizację tego działania i nie zagrozi realizacji innych 

przewidzianych w projekcie działaniom. Również Komisja Europejska przychyliła się do tych 

zmian projektu (pismo z dnia 09.08.2013 roku - ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557). 

Przewidywany termin ostatecznego zakończenia działania - grudzień 2013 roku. 

Łącznie na to zadanie (bez odnowy nawierzchni) zostało wydane: 578 731,55 EUR.  

 

Fot. 4. Wejście (portal) do tunelu dla płazów w miejscowości Krzywe 

 

Fot. 5. Barierki naprowadzające do tuneli dla płazów w miejscowości Krzywe 
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Fot. 6. System przepustów dla płazów w miejscowości Wiatrołuża 



 28 

C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę 

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   II kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:  II kwartał 2013 r. 

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt 

obornikowych i zbiorników na gnojówkę”. W II kwartale 2013 r. (w czerwcu) Wykonawca 

zakończył budowę 4 płyt obornikowych i 4 zbiorników na gnojówkę. Inwestycja została 

zakończona przed terminem i oddana do użytku.  

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 96 987,25 EUR.  

 

 

 

Fot. 7. Płyta obornikowa wraz ze zbiornikiem (po lewej stronie) zlokalizowana w Sobolewie 
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C.6. Budowa kładek 

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:  II kwartał 2013 r. 

 

W dniu 21 listopada 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze 

postępowania pn. „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku 

turystycznym Wokół Wigier”. W ramach tego zadania wykonano następujące czynności: 

wybudowano fragment kładki w dolinie Czarnej Hańczy, wybudowano palisadę 

i wyżwirowano fragment szlaku, wykonano ogrodzenie z żerdzi, wybudowano nowe kładki 

na ścieżce edukacyjnej „Suchar II”, wykonano balustradę z tarcicy. Jako dodatkowe prace 

wybudowano 24 mb drewnianej kładki o szerokości 1,5 m oraz czyszczono i wyżwirowano 

fragment ścieżki na długości 25 mb i szerokości 3,0 mb na szlaku turystycznym „Wokół 

Wigier”.  

W trakcie obmiarów robót budowlanych przy realizacji zadania ustalono, że pomimo 

wykonania prac w pełnym zakresie przewidzianym umową o realizację robót budowlanych, 

istnieją dwa odcinki, na których szlak nie jest zabezpieczony przed wydeptywaniem, i na 

których występuje zagrożenie dla osób poruszających się po szlaku turystycznym. Pierwszy 

odcinek o dł. 24 m stanowi podmokły teren, na którym przy chwilowej odwilży pojawiło się 

lustro wody. Miejsce to przylega bezpośrednio do nowo wykonanej kładki. Pominięcie tego 

odcinka w trakcie projektowania spowodowane było tym, że pomiary i oględziny terenu 

sporządzane były około dwa lata temu, w okresie letniej suszy, gdy poziom wód gruntowych 

był znacznie niższy i wykonanie kładki w tym miejscu wydawało się nieuzasadnione. Przez 

ten okres turyści poruszający się po odkrytym, podmokłym terenie spowodowali naruszenie 

zwartej niegdyś pokrywy roślinności. Powstałe na tym odcinku zabagnienie powodowało, że 

osoby przemieszczające się wzdłuż szlaku wydeptywały nowe ścieżki w przyległym terenie. 

Postanowiono zatem wykonać dodatkowego odcinka kładki o identycznych parametrach jak 

już wykonana, o długości 24 mb i szerokości 1,5 m. Nieco dalej na tym szlaku, na odcinku 

prowadzącym zboczem wzniesienia w stronę miejscowości Sobolewo, w okresie od 

sporządzenia dokumentacji projektowej do ogłoszenia postępowania, znacznie pogorszył się 

stan drogi na odcinku ok. 25 mb. W wyniku naturalnej erozji gruntu, spotęgowanej dość 
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intensywnym ruchem pieszym i rowerowym, nastąpiło odsłonięcie znacznej ilości korzeni 

drzew rosnących przy szlaku. Podobnie, jak w poprzednim wypadku turyści próbowali omijać 

niebezpieczne miejsce, rozdeptując roślinność występującą przy szlaku. Aby temu zapobiec 

postanowiono przykryć cały ten odcinek szlaku 30 cm warstwą żwiru. Wszystkie zmiany 

wprowadzone w tym działaniu zostały skonsultowane z monitorem zewnętrznym, a ich 

przeprowadzenie nie wpłynęło na wielkość pierwotnego budżetu tego działania. Komisja 

Europejska, pismem z dnia 09.08.2013 roku (ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557), 

pozytywnie ustosunkowała się do tych zmian. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 96 063,31 EUR. 

 

 
Fot. 8. Fragment nowej kładki na szlaku wokół Sucharów 
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Fot. 9. Fragment nowej kładki na szlaku „Wokół Wigier” 
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory only if there are concrete 

conservation actions) 

 

D.1. Monitoring  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:  działanie oficjalnie nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r. 

 

Beneficjent przygotowując przetarg na prowadzenie monitoringu próbował rozpoznać 

rynek i ponownie oszacować koszty całego działania. Okazało się, że wymagani do realizacji 

działania specjaliści, którzy znają teren i działają w tym regionie, mają już zaplanowane prace 

i nie są zainteresowani złożeniem oferty. W takiej sytuacji przejęcie wykonawstwa działania 

D.1 przez Beneficjenta jest jedynym rozwiązaniem, pozwalającym terminowo zrealizować 

całe zadanie i osiągnąć zakładany w projekcie cel. Takie podejście związane jest ze zmianą 

znaczną w projekcie i w rozumieniu Artykułu 15.2 Postanowień Wspólnych wymaga zgody 

Komisji Europejskiej. Beneficjent wystąpił już do Komisji o wyrażenie zgody na tą zmianę 

wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia (pismo z dnia 2.09.2013 roku - PN-070-74/13-

LIFE11). Beneficjent nie czekając na zgodę Komisji Europejskiej podjął już działania 

związane z realizacją tego zadania. W przypadku nie wyrażenia zgody na przerzucenie 

obowiązku prowadzenia monitoringu efektów ekologicznych na Beneficjenta, uzyskane 

wyniki zostaną udostępnione Wykonawcy tego zadania, którego Beneficjent będzie próbował 

wyłonić w drodze postępowania przetargowego. W przypadku zaakceptowania tej zmiany 

Beneficjent będzie kontynuował prace, a dotychczas poniesione koszty zostaną przedstawione 

do rozliczenia w ramach budżetu projektu.  

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 0,00 EUR. 
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D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2017 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:  działanie nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 

 

F. Overall project operation and monitoring of the project progress (obligatory)  

 

F.1. Zarządzanie projektem  

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r. 

 

W dniu 30 października 2012 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu na 

zarządzanie projektem, została podpisana umowa z zewnętrzną firmą Tomas Consulting S.A. 

Umowa obejmuje świadczenie usług przez asystenta kierownika projektu, asystenta 

kierownika technicznego projektu oraz asystenta kierownika finansowego projektu oraz 

założenie i prowadzenie biura projektu. Osoby te wchodzą w skład Zespołu Zarządzającego 

Projektem, w którym uczestniczą również trzy osoby ze strony Beneficjenta. Od początku 

trwania projektu odbyło się 12 spotkań Zespołu Zarządzającego Projektem, podczas których 

omawiane były bieżące i najpilniejsze sprawy związane z realizacją poszczególnych zadań 

zaplanowanych w projekcie oraz przygotowaniem raportów do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Komisji Europejskiej (w tym Inception 

Report oraz Mid-term Report). Protokoły z tych spotkań stanowią Załącznik nr 7 do 

niniejszego Raportu. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 55 972,88 EUR. 
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F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami 

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:      I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2016 r. 

 

W ramach tego zadania w lutym 2013 r. trzy osoby uczestniczyły w Dniu 

Informacyjnym LIFE+, zorganizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie oraz dwie osoby 

uczestniczyły w kwietniu 2013 r. w sesji naukowej zorganizowanej przez Klub Przyrodników 

z Łagowa, dotyczącej ochrony gatunkowej - "Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone? 

(program sesji stanowi Załącznik nr 12). W trakcie tej sesji naukowej nawiązano kontakty 

z innymi beneficjentami programu LIFE+ i omówiono szereg aspektów związanych 

z zarządzaniem projektem. Była to również okazja do zaprezentowania plakatów dotyczących 

inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, wykonanych w ramach projektu LIFE11 

NAT/PL/431). Do tej pory nie zrealizowano żadnej z 5 zaplanowanych wizyt studyjnych 

zagranicznych. Ze względu na przeciągające się procedury wyboru najodpowiedniejszego 

projektu i terminu do przeprowadzenia takiej wizyty Beneficjent zdecydował się na odłożenie 

wyjazdu do następnego roku. Ta zmiana nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu, 

a zaistniała zwłoka może przyczynić się do lepszego (trafniejszego) wyboru Beneficjenta 

projektu, z którym należy nawiązać kontakt. Po intensywnych pracach w mijającym sezonie, 

wiele ważnych kwestii, problemów i rozwiązań będzie można zweryfikować podczas dobrze 

zaplanowanych wizyt studyjnych, co Beneficjent zamierza uczynić już w następnym roku.  

28 sierpnia 2013 r. Wigierski Park Narodowy gościł sześcioosobową grupę ze Szwecji 

(z miasta Orebro), która uczestniczy w realizacji projektu RECLAIM (REstoring the 

Conservation status for wetLAnd habitats and species Intrinsic to long term Management 

practices in Sweden), współfinansowanego z Instrumentu Finansowego LIFE+ (projekt 

LIFE11 NAT/SE/000848). W trakcie wizyty goście zapoznali się z dotychczasowymi 

rezultatami projektu LIFE11 NAT/PL/431. Pokazano im wybudowane płyty obornikowe – 

chroniące środowisko wodne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw 

rolnych, budowę przepustów dla płazów oraz wstępne efekty usuwania niecierpka 

gruczołowatego.  

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 503,27 EUR. 
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Fot. 10. Uczestnicy sesji naukowej zorganizowanej przez Klub przyrodników z Łagowa 

 

 

Fot. 11. Grupa gości ze Szwecji (związana z projektem LIFE11 NAT/SE/000848)  
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F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life”  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2017 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 

 

F.4. Zewnętrzny audyt finansowy  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2017 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.  

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 
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F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu  

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r. 

 

W dniu 12 listopada 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą Panią Agnieszką 

Zackiewicz na: „Monitorowanie postępów realizacji projekt”. Wybór wykonawcy tego 

zadania został dokonany na drodze przetargu nieograniczonego. W ramach niniejszego 

działania zaplanowano wykonanie 20 raportów kwartalnych, z czego dotychczas sporządzono 

cztery. Zadanie przebiega zgodnie z planem i założeniami. Kopie raportów „Monitorowanie 

postępów realizacji projektu” stanowi Załącznik nr 8 do Raportu. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 
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F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania:   I kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:     I kwartał 2013 r. 

 

W dniu 21 grudnia 2012 r. została podpisana umowa dot. „Zakupu samochodu". 

Wykonawca tego zadania, Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J., z siedzibą 

w Suwałkach, wybrany został w ramach przetargu nieograniczonego. W dniu 10 stycznia 

2013 r. została podpisana umowa dot. "Zakupu sprzętu komputerowego". Dostawcą sprzętu 

została firma ACTIWA z Suwałk, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. W tym 

samym dniu podpisana została również umowa dot. "Zakupu sprzętu pomiarowego". 

Dostawca tego sprzętu, firma WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. 

z Wrocławia, została również wybrana w ramach przetargu nieograniczonego. Po 

rozpoznaniu cenowym rynku zakupiono także obiektyw i dwie lornetki. Zgodnie 

z harmonogramem realizacji projektu zakładano wykonanie tego zadania w IV kwartale 2012 

r. ale z powodu przeciągającej się procedury przygotowawczej, związanej z opracowaniem 

dokumentacji przetargowej, jego realizacja została nieznacznie przesunięta w czasie. 

Przesunięcie to nie wpłynęło na inne cele projektu. Dodatkowo mając na uwadze fakt, iż 

projekt jest dopiero w początkowej fazie implementacji miesięczne przesunięcie w tym 

działaniu nie miało żadnego wpływu na sprawną realizację pozostałych zadań. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 26 270,39 EUR. 
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5.2. Dissemination actions 

5.2.1.  Objectives  

 

5.2.2.  Dissemination: overview per activity 

 

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory) 

 

E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie  

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:       I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:       I kwartał 2013 r. 

 

W dniu 10 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z firmą DAKA, Marek 

Ugniewski, Rotmanka, wybranej w drodze postępowania pn.: Dostawa gadżetów oraz folderu 

promujących projekt, (przetarg był przeprowadzony w ramach realizacji Zadania E.10. 

Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ oraz Zadania E.1. Wydanie folderu informacyjnego 

o projekcie). Zgodnie z harmonogramem miało być ono całkowicie zrealizowane w IV 

kwartale 2012 r., ale ze względów na włączenie tego zadania do przetargu na gadżety 

promujące projekt i opóźnienia w przygotowaniu specyfikacji zamówienia, nastąpiło 

nieznaczne opóźnienie w zakresie realizacji tego zadania. Powstałe opóźnienie nie wpłynęło 

na realizację innych zdań w projekcie ani na termin realizacji całego projektu. Zgodnie 

z założeniami wniosku foldery były rozpowszechniane wśród miejscowej społeczności, 

samorządów, turystów i uczniów. Wobec tego, że opóźnienie miało miejsce w początkowej 

fazie realizacji projektu zostało nadrobione, a foldery na bieżąco były dystrybuowane np. 

w trakcie negocjacji cen kupna/sprzedaży działek nabywanych w ramach projektu czy 

podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez Beneficjenta. 

W efekcie realizacji niniejszego działania wydrukowano zgodnie z planem 2000 szt. folderów 

informacyjnych. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 317,11 EUR. 
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E.2. Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie  

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    II kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:   II kwartał 2013 r. 

 

W II kwartale 2013 r. wykonano zgodnie z planem 5 tabliczek informujących 

o realizacji działania C.5 Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Wykonano je 

w formacie A3, z blachy ocynkowanej i zamontowano na obiektach wybudowanych 

w ramach działania C.5. Tabliczki zawierają logotypy dotujących oraz nazwę projektu 

i działania. Zdjęcia tabliczek stanowią Załącznik nr 9 do Raportu. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 52,85 EUR. 

 

 

 

Fot. 12. Oznakowanie płyt obornikowych tabliczkami informacyjnymi o projekcie (tabliczka 

przytwierdzona do ogrodzenia) 
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E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2013 r. (wnioskowana zmiana 

zakończenia - II kwartał 2014 r.) 

 

Wykonanie zadania zaplanowano na IV kwartał 2013 roku, po zakończeniu działań 

związanych m.in. z budową przepustów dla płazów. Na tych tablicach miały znaleźć się m.in. 

fotografie wykonanych przepustów. Przeciągnięcie się zakończenia budowy jednego 

z systemu przepustów oraz niesprzyjająca pogoda sprawiły, że przygotowanie materiałów na 

niektóre tablice było niemożliwe. Beneficjent podjął zatem decyzję o kontynuacji zadania 

wiosną. Wówczas zostanie zakończone przygotowywanie tablic i ich instalacja w terenie. 

Zmiana ta nie wpłynie na realizację innych zadań projektu, a jedynie przyczyni się do lepszej 

realizacji działania E.3.  

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 



 42 

E.4. Strona internetowa o projekcie  

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:    IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r. 

 

W dniu 26 listopada 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą Like Apps 

Małgorzata Miszkiel z siedzibą w Sejnach na: "Opracowywanie i prowadzenie (aktualizację) 

podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku Narodowego, dotyczącej 

projektu". Wykonawca tego zadania został wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. 

Od tego czasu wszystkie informacje o projekcie, aktualności i kalendarium są regularnie 

aktualizowane. Dostęp do strony jest możliwy poprzez link zamieszczony na stronie głównej 

Wigierskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio pod adresem www.life.wigry.win.pl. 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej po Raporcie Wstępnym (IncR) Beneficjent 

podjął działania, aby w większym stopniu niż dotychczas strona była redagowana również 

w języku angielskim. Od 2014 roku kalendarium projektu będzie publikowane również 

w języku angielskim.  

 

Łącznie na to zadanie wydano: 464,19 EUR. 

 

Fot. 13. Fragment strony internetowej o projekcie
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E.5. Raport laika  

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2017 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 

 

E.6. Organizacja konferencji 

 

Działanie planowane do realizacji 

Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   nie jest jeszcze realizowane 

Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2014 r. 

 

Łącznie na to zadanie wydano: 0,00 EUR. 



 44 

E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych  

 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:   IV kwartał 2012 r. 

Planowany termin zakończenia działania:  II kwartał 2016 r. 

 

Działanie zakłada przeprowadzenie 10 zajęć edukacyjnych. W ramach tego działania 

były zorganizowane trzy zajęcia edukacyjne, które zostały przeprowadzone w ramach 

Zimowej Akademii Przyrody (2 zajęcia) i Letniej Akademii Przyrody (1). Pierwsze zajęcia 

odbyły się 15 grudnia 2012 r., a drugie w dniach 29.01-1.02.2013 roku. Latem, w dniach 24-

26.07.2013 r. odbyła się Letnia Akademia Przyrody. Motywem przewodnim zajęć były 

barwy. Dzieci i młodzież, wraz z rodzicami, odkrywali piękno przyrody obszaru Natura 2000 

"Ostoja Wigierska". W zajęciach, w ciągu 4 spotkań, wzięło udział 47 osób. Cztery dni 

Akademii to cztery różne tematy wiodące: dzień 1 – Kolory lasu, dzień 2 – Kolory łąki, dzień 

3 – Kolory wody, a 4 dzień to Kolory Natury - czas gier, zabaw i konkursów. Kopię 

ramowych programów zajęć edukacyjnych stanowi Załącznik nr 10. 

 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 1991,37 EUR. 

 

Fot. 14. Najmłodsi uczestnicy zajęć w ramach Letniej Akademii Przyrody 
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E.8. Organizacja warsztatów 
 

Działanie jest realizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:      I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2016 r. 

 

Działanie zakłada przeprowadzenie 15 warsztatów. Rozpoczęcie tego działania 

nastąpiło z nieznacznym opóźnieniem, nie mającym negatywnego wpływu na dalszą 

realizację działania. Do tej pory odbyły się 3 warsztaty. W dniu 28 lutego 2013 r. odbyły się 

warsztaty dla rolników, które dotyczyły gospodarki rolnej na obszarach cennych 

przyrodniczo, a w szczególności programów rolno środowiskowych oraz zwalczania obcych 

gatunków roślin – na przykładzie niecierpka gruczołowatego. W dniu 4 października 2013 

roku odbyły się warsztaty poświęcone walorom przyrodniczym oraz formom udostępniania 

obszaru chronionego sprzyjającym przyrodzie, połączone z cyklicznym spotkaniem 

podsumowującym kończący się sezon turystyczny. W dniu 18 października 2013 roku odbyły 

się warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych przyrodą oraz jej ochroną, w szczególności 

nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii, wszystkich poziomów kształcenia. Kopie 

ramowych programów przeprowadzonych warsztatów stanowi Załącznik nr 11. 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 2 435,07 EUR. 

 

Fot. 15. Prelegent prowadzący warsztaty z zakresu programów rolnośrodowiskowych 



 46 

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

 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:      I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania:   I kwartał 2013 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:      I kwartał 2013 r. 

 

W dniu 28 lutego 2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą, Drukarnią PETIT 

Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i wspólnicy, Spółka Komandytowa z Lublina na: 

„Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia”. Wykonawca tego 

działania został wybrany na drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z harmonogramem 

działanie to miało być rozpoczęte w IV kwartale 2012 r., ale ze względów na przeciągający 

się proces przygotowania materiałów zdjęciowych nastąpiło nieznaczne opóźnienie 

w zakresie realizacji tego zadania. Powstałe opóźnienie nie wpłynęło na termin zakończenia 

tego działania. W wyniku realizacji zadania opracowano i wydrukowano zgodnie 

z założeniami 12 000 szt. plakatów informujących o inwazyjnych gatunkach roślin (4 000 

kompletów po 3 rodzaje plakatów). Plakaty były rozpowszechniane w okolicznych szkołach 

i gminach oraz przy okazji różnych imprez o charakterze informacyjno-edukacyjnym.  

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 4 167,75 EUR.  

 
Fot. 16. Jeden z plakatów dot. inwazyjnych gatunków 

roślin obcego pochodzenia 
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E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE 
 

Działanie zostało zrealizowane 

Planowany termin rozpoczęcia działania:  IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin rozpoczęcia działania:       I kwartał 2013 r. 

Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2012 r. 

Faktyczny termin zakończenia działania:    IV kwartał 2013 r. 

 

W dniu 10 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, Sitodruk S.C., 

Suwałki na wykonanie i dostarczenie: 500 koszulek z nadrukiem, 1000 szt. toreb płóciennych 

z nadrukiem i 500 szt. pamięci USB. 30 września 2013 r. została podpisana umowa 

z wykonawcą, firmą ATUT.PL Kraków na wykonanie dodatkowych 1000 szt. toreb 

płóciennych z nadrukiem. Tym samym zakupiono wszystkie gadżety zaplanowane w ramach 

projektu. Opóźnienie w rozpoczęciu działania było związane z przedłużającym się 

przygotowaniem przetargu na gadżety. Całe zadanie zgodnie z harmonogramem miało być 

zrealizowane w IV kwartale 2012 r., jednak ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu 

działania, a przede wszystkim ze względu na błędne (zaniżone o 1000 egz.) podanie 

w przetargu ilości płóciennych toreb z nadrukiem, konieczne stało się uzupełnienie 

zamówienia o brakujące torby. Po wykryciu błędu Beneficjent przygotował odrębne 

postępowanie (przetarg nieograniczony) na dostawę 1000 szt. toreb z nadrukiem, które 

zakończone zostało w listopadzie 2013 roku. Powstałe opóźnienie w wyprodukowaniu 1000 

szt. płóciennych toreb nie wpłynęło na realizację innych zadań przewidzianych w projekcie 

(Beneficjent posiadał w zapasie wszystkie gadżety związane z projektem), ani na termin 

realizacji całego projektu. Gadżety stanowią Załącznik nr 15 do niniejszego Raportu. 

Łącznie na to zadanie zostało wydane: 12 988,78 EUR.  

 Fot. 17. Gadżety promujące projekt 
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Wykaz produktów dostarczalnych projektu:  

Name of the Deliverable 
Number of the 

associated action 
Deadline 

Folder o projekcie E.1 
17-12-2012 

(wykonano, załączono do IncR) 

Gadżety promujące projekt z logo 

LIFE+  
E.10 

31-12-2012 
(wykonano, załączono do MTR) 

Projekty tech. płyt obornikowych i 

zbiorników 
A.2 

29-03-2013 
(wykonano, załączono do IncR) 

Pozwolenia na budowę zbiorników A.2 
29-03-2013 

(wykonano, załączono do IncR) 

Uzgodnienia dot. budowy płyt 

obornikowych 
A.2 

29-03-2013 
(wykonano, załączono do IncR) 

Komplet plakatów (3 szt.) o gatunkach 

obcych 
E.9 

29-03-2013 
(wykonano, załączono do IncR) 

Projekty tech. przepustów dla płazów A.3 
28-06-2013 

(wykonano, załączono do MTR) 

Pozwolenia na budowę przepustów dla 

płazów  
A.3 

28-06-2013 
(wykonano, załączono do MTR) 

Operaty szacunkowe A.1 
31-12-2013 

(zmiana) 

Beneficjent proponuje przesunięcie terminu osiągnięcia tego produktu do 31.03.2014 r. 

Kopie aktów not. umów kupna-

sprzedaży gruntu 
B.1 

30-06-2014 
(bez zmian) 

Raport laika E.5 
29-09-2017 
(bez zmian) 

Plan After Life F.3 
29-09-2017 
(bez zmian) 

Ocena wpływu społeczno-

gospodarczego projektu 
D.2 

29-09-2017 
(bez zmian) 

Raporty z monitoringu D.1 
02-10-2017 
(bez zmian) 

Raport z audytu F.4 
03-10-2017 

(zmiana) 

Beneficjent proponuje przesunięcie terminu osiągnięcia tego produktu do 28.02.2018 r. Audyt finansowy 

powinien zostać przeprowadzony już po zakończeniu wszystkich działań zaplanowanych w projekcie, a 

projekt kończy się 11.12.2017 r. Sprawozdanie z audytu będzie dołączone do raportu końcowego.  

Raporty z realizacji projektu F.1 
18-12-2017 
(bez zmian) 

Okresowe sprawozdania z monitoringu 

postępów 
F.5 

18-12-2017 
(bez zmian) 

 

Do końca okresu sprawozdawczego (30 listopada 2013 r.) uzyskano 8 dostarczalnych 

produktów projektu. Są to: folder o projekcie (działanie E.1) - został przekazany do KE wraz 

z Inception Report, który został złożony 30 czerwca 2013 r., gadżety promujące projekt 
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z logo LIFE+ (E.10) - załączono do MidTerm Report (Załącznik nr 15), komplet plakatów 

o gatunkach obcych o łącznym nakładzie 12 tys. szt. (E.9) - ich wydruk w formacie A4 został 

przekazany do KE wraz z IncR, projekty techniczne płyt obornikowych i zbiorników (A.2) - 

zostały przekazany do KE wraz z IncR, pozwolenia na budowę zbiorników (A.2) - zostały 

przekazany do KE wraz z IncR, uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych (A.2) - zostały 

przekazany do KE wraz z IncR, projekty techniczne przepustów dla płazów (A.3) – zgodnie 

z postanowieniem Komisji Europejskiej (pismo(ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557) 

z dnia 9 sierpnia 2013 roku) projekt dotyczący systemu przepustów na drodze powiatowej nr 

1153B Okuniowiec-Wiatrołuża załączono do MTR (Załącznik nr 2), pozwolenia na budowę 

przepustów dla płazów (A.3) - zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej 

(pismo(ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557) z dnia 9 sierpnia 2013 roku) pozwolenie na 

budowę systemu przepustów na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża 

załączono do MTR (Załącznik nr 2).  

Sporządzenie kompletu operatów szacunkowych (A.1), zgodnie z wnioskiem 

aplikacyjnym, ma być zakończone do 31 grudnia 2013 roku. Ze względu na nieznaczne 

wydłużenie czasu przygotowania wszystkich operatów Beneficjent wnosi o przesunięcie 

końcowego terminu zakończenia tego działania do 31 marca 2014 roku. Zgodnie 

z postanowieniem Komisji Europejskiej, zawartym w piśmie dotyczącym Sprawozdania 

wstępnego (ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557) z dnia 9 sierpnia 2013 roku, Beneficjent 

załącza do niniejszego Raportu kopie 5 operatów szacunkowych oraz odpowiadających im 

następujących aktów notarialnych (Załącznik nr 4): 

A/2584/2013 z dnia 21/05/2013  

A/2541/2013 z dnia 20/05/2013  

A/2125/2013 z dnia 30/04/2013  

A/2970/2013 z dnia 07/06/2013  

A/2932/2013 z dnia 06/06/2013. 

Nowe operaty szacunkowe, powstałe po 30 listopada 2013 roku, zostaną przekazane Komisji 

Europejskiej z Progress Report w czerwcu 2015 roku lub na każde żądanie po 31 marca 2014 

roku. 

Beneficjent w ciągu całego okresu dotychczasowej realizacji projektu starał się 

szeroko rozpowszechniać informacje o realizacji projektu i źródłach jego finansowania. 

Stałym elementem tych działań było zamieszczanie informacji o bieżącej realizacji projektu 

na stronie internetowej oraz w kwartalniku WIGRY (w dotychczas wydanych numerach: 4 z 

roku 2012 oraz 1, 2 i 3 z roku 2013 - egzemplarze tych numerów kwartalnika stanowią 
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Załącznik nr 13 do niniejszego Raportu). Informacje o projekcie zostały zawarte również na 

przenośnej pamięci USB - jeden z gadżetów promujących projekt (jest on jednym 

z elementów Załącznika nr 15 do Raportu). Ponadto, podczas wszystkich spotkań 

organizowanych w ramach projektu (warsztaty, zajęcia edukacyjne) informacja o projekcie 

i jego źródłach finansowania przekazywana jest uczestnikom tych spotkań. Wszystkie 

materiały przetargowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki, umowa, 

ogłoszenia o wszczęciu i zakończeniu postępowań, itp.) zawsze opatrzone są logo LIFE 

i NATURA 2000, wraz z podaniem tytułu projektu. Podczas otwierania ofert, nadsyłanych 

w ramach postępowań przetargowych, osoby uczestniczące w tych wydarzeniach 

informowane są o pochodzeniu środków finansowych, z których nabywane są usługi lub 

towary. Wszystkie raporty, protokoły odbioru, protokoły ze spotkań, pisma dotyczące 

projektu, itp. również opatrzone są odpowiednimi logotypami i tytułem projektu. Logo LIFE 

i NATURA 2000 znajdują się także na przedmiotach zakupionych w ramach projektu - m.in. 

na samochodzie osobowym, gadżetach (torbach, koszulkach, pamięci USB), na komputerach, 

skanerach, drukarkach i pH-metrze. Takie znaki graficzne znajdują się również na wydanym 

folderze o projekcie i plakatach o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia. 

W siedzibie Beneficjenta drzwi wszystkich pomieszczeń, w których pracują osoby 

uczestniczące w realizacji projektu, zostały oznakowane specjalnymi nalepkami 

zawierającymi logo LIFE i NATURA 2000. Ponadto, zamontowana została oddzielna tablica 

informacyjna (oznakowana logo LIFE i NATURA 2000), na której zamieszczane są aktualne 

informacje np. o przetargach realizowanych w ramach projektu.  

 

5.3. Evaluation of Project Implemention   

 

Task 
Foreseen in the 

revised proposal 
Achieved Evaluation 

Wykup gruntu 68 ha 53,5822 ha Działanie realizowane zgodnie z planem. 

Przewiduje się, że całe działanie zostanie 

zakończone w I kw. 2014 r. 

Prawdopodobnie w ramach przyznanych 

środków finansowych na to działanie 

zakupiony zostanie 1 ha gruntów więcej niż 

przewidziano we wniosku. 

Sporządzenie 

projektów 

technicznych i 

pozwoleń na budowę 

płyt obornikowych 

i zbiorników na 

gnojówkę 

4 kpl 4 kpl Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Komplet tych dokumentów znajduje się w 

siedzibie Beneficjenta. 

Sporządzenie 2 kpl 2 kpl Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 
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projektów 

technicznych i 

pozwoleń na budowę 

przepustów dla płazów 

Komplet tych dokumentów znajduje się w 

siedzibie Beneficjenta. 

Sporządzenie aktów 

notarialnych dot. 

wykupu gruntów 

32 szt. 29 szt. Działanie realizowane zgodnie z planem. 

Ostatnie akty notarialne zostaną sporządzone 

w I kw. 2014 roku. Dokumenty te są 

przechowywane w siedzibie Beneficjenta. 

Nie przewiduje się problemów w dalszej 

realizacji zadania. 

Wybudowanie płyt 

obornikowych i 

zbiorników na 

gnojówkę (4 płyty i 4 

zbiorniki) - 

wybudowano 

4 płyty i 4 zbiorniki 4 płyty i 4 

zbiorniki 

Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Budowa kładek 2 kładki 2 kładki Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Wydanie folderu o 

projekcie 

2000 szt. 2000 szt. Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Dystrybucja folderów odbywa się przy 

okazji różnych spotkań, w tym dotyczących 

realizowanych w ramach projektu działań. 

Wykonanie tabliczek 

informacyjnych o 

projekcie 

5 szt. 5 szt. Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Utworzenie i 

prowadzenie strony 

internetowej projektu 

1 kpl 1 kpl Działanie realizowane zgodnie z planem. Od 

nowego roku Beneficjent zwiększy ilość 

tekstów w języku angielskim. Nie 

przewiduje się problemów w dalszej 

realizacji zadania. 

Organizacja zajęć 

edukacyjnych 

10 zajęć 3 zajęcia Działanie realizowane zgodnie z planem. 

Nie przewiduje się problemów w dalszej 

realizacji zadania. 

Organizacja 

warsztatów 

15 warsztatów 3 warsztaty Działanie realizowane zgodnie z planem. 

Nie przewiduje się problemów w dalszej 

realizacji zadania. 

Wydanie plakatów o 

inwazyjnych gatunkach 

roślin 

12 000 szt. 12 000 szt. Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Dystrybucja plakatów odbywa się w sposób 

ciągły.  

Zakup gadżetów 

promujących projekt 

3000 szt. 3000 szt. Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Gadżety są rozdawane głównie uczestnikom 

spotkań organizowanych w ramach projektu. 

Zakup sprzętu 

niezbędnego do 

realizacji projektu 

5 szt. 5 szt. Działanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Sprzęt wykorzystywany jest przy realizacji 

projektu (np. lornetki używane są podczas 

kontroli usuwania niecierpka 

gruczołowatego, komputery - podczas 

opracowywania materiałów dot. projektu, 

samochód używany jest w procesie 

zarządzania projektem. 

 

 

Beneficjent dnia 2 września 2013 roku zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą 

o wyrażenie zgody na dokonanie zmian istotnych w projekcie. Zmiany te polegają na: 

- przesunięciu 59,469 Euro z kategorii budżetowej External assistance do kategorii 

budżetowej Personnel, w ramach zadania D.1. Monitoring (zmiana ta będzie 
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równoznaczna z wykonaniem działania D.1. Monitoring przez pracowników 

beneficjenta, a dokładnie przez Pracownię Naukowo-Edukacyjną WPN); 

- przesunięciu 4,950 Euro z kategorii budżetowej External assistance do kategorii 

budżetowej Other costs, w ramach zadania D.1. Monitoring (zmiana ta związana 

jest z przeznaczeniem części kosztów działania D.1. na transport pracowników 

Parku prowadzących monitoring); 

- przesunięciu 28,000 Euro z kategorii budżetowej External assistance, z działania 

D.1. Monitoring, do kategorii budżetowej Infrastructure, do zadania C.4. Budowa 

przepustów dla płazów (ta zmiana związana jest z koniecznością wykonania 

odnowy istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową na odcinku 

o długości 250 m, na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża, na 

której wybudowany jest jeden z systemów przepustów dla płazów). 

Zaakceptowanie tych zmian przez Komisję Europejską wpłynie znacząco na realizację 

projektu - przede wszystkim poprawa nawierzchni drogi, na odcinku, na którym wybudowano 

przepusty, gwarantuje trwałość wbudowanym elementom, a przerzucenie obowiązku 

prowadzenia monitoringu efektów ekologicznych planowanych działań na pracowników 

Beneficjenta gwarantuje terminową i rzetelną realizację tego zadania. Do czasu złożenia 

raportu śródokresowego Beneficjent nie otrzymał z Komisji oficjalnej zgody na ww. zmiany.  

 

5.4. Analysis of long-term benefits 

Szczegółowa analiza długoterminowych korzyści z realizacji projektu będzie 

przeprowadzona na etapie raportu końcowego. Już teraz można jednak ocenić, że realizacja 

projektu przyczyni się do lepszej (pełniejszej) ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt 

oraz siedlisk przyrodniczych. Jednym z istotniejszych rezultatów projektu, który może 

przyczynić się do zdecydowanej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk, będzie zapewne 

opracowanie szczegółowej, skutecznej i ekonomicznie uzasadnionej metody zwalczania 

niecierpka gruczołowatego – inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia.  

6. Comments on the financial report 

6.1. Summary of Costs Incurred 

Rzeczywiste koszty realizacji projektu można podzielić na te, które już zostały 

wydatkowane w ramach zakończonych działań (Tab. 1) oraz te, które wynikają z podpisanych 

umów, a jeszcze nie zostały zakończone (Tab. 2).  
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Tabela 1. Wykaz zakończonych działań z ich budżetem 

Lp. Tytuł umowy 

Data 

umowy/data 

faktury 

Nr umowy/Nr 

faktury 

Środki finansowe (€) 

planowane faktyczne różnica 

1. A.2. Przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej, uzyskanie 

pozwolenia na budowę 

zbiorników na 

gnojownicę i 

uzgodnienia dot. 

budowy płyt 

obornikowych 

31.01.2013 4/2013/LIFE11 8 000 4 419,67 3 580,33 

2. A.3. Przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej i uzyskanie 

pozwolenia na budowę 

przepustów dla płazów 

31.01.2013 4/2013/LIFE11 5 500 12 276,87 -6 776,87 

3. C.5. Budowa płyt 

obornikowych i 

zbiorników na 

gnojówkę 

31.01.2013 4/2013/LIFE11 97 623 96 987,25 635,75 

4. C.6. Budowa kładek 21.11.2012 

8.04.2013 

3/2012/LIFE11 

9/2013/LIFE11 
99 376 96 063,31 3 312,69 

5. E.1. Wydanie folderu 

informacyjnego o 

projekcie 

10.01.2013 2/2013/LIFE11(2) 1 000 317,11 682,89 

6. E.2. Wykonanie 

tabliczek 

informacyjnych o 

projekcie 

27.06.2013 
VAT nr FV 

19/06/2013 
500 52,85 447,15 

7. E.9. Wydanie plakatów 

o inwazyjnych 

gatunkach roślin 

obcego pochodzenia 

28.02.2013 7/2013/LIFE11 6 160 4 167,75 1 992,25 

8. E.10. Gadżety 

promujące projekt z 

logo LIFE+ 

10.01.2013 

30.09.2013 

2/2013/LIFE11 

11/2013/LIFE11 
18 250 12 988,78 5 261,22 

9. F.6. Zakup sprzętu 

niezbędnego do 

realizacji projektu 

10.01.2013 

07.01.2013 

08.01.2013 

21.12.2012 

14.12.2012 

1/2013/LIFE11(2) 

FV nr 7288538 

FVS/13/0108 

5/2012/LIFE11 

GV-P 2/063485 

29 450 26 270,39 3 179,61 

RAZEM 265 859,00 253 543,98 12 315,02 

 

Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców i zakończeniu realizacji działań: 

A.2, A.3, C.5, C.6, E.1, E.2, .E9, E.10, F.6 okazało się, że nie wykorzystano wszystkich 

zaplanowanych na te działania środków finansowych - pozostało 12 315,02 EUR. Ponadto, 

z zakończonych już procedur wyboru wykonawców kolejnych działań, z którymi zostały już 

podpisane umowy wynika, że pula niewykorzystanych środków finansowych zwiększy się 

o 78 375,67 EUR. Łącznie do tej pory kwota zaoszczędzonych środków finansowych, 
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wynikająca z weryfikacji kosztów poszczególnych działań w ramach procedur 

przetargowych, wynosi 90 690,69 EUR.  

 

Tabela 2. Wykaz podpisanych umów, które generują oszczędności w projekcie 

Lp. Działanie data Nr umowy 
Środki finansowe (€) 

planowane faktyczne różnica 
1. A.1 Przygotowanie 

zakupu gruntu 
10.01.2013 3/2013/LIFE11 9 000 8 264,78 735,22 

2. C.3 Usuwanie niecierpka 

gruczołowatego 
29.04.2013 10/2013/LIFE11 292 500 245 357 47 143 

3. C.4 Budowa przepustów 

dla płazów 
31.01.2013 4/2013/LIFE11 599 839 578 731,55 21 107,45 

4. E.4 Strona internetowa o 

projekcie 
26.11.2012 4/2012/LIFE11 5 000 4 731 269 

5. F.1 Zarządzanie 

projektem 
30.10.2012 1/2012/LIFE11 288 000 279 125 8 875 

6. F.5 Monitoring postępów 

realizacji projektu 
12.11.2012 2/2012/LIFE11 15 000 14 754 246 

RAZEM 1 209 339 1 130 963,33 78 375,67 

 

Dodatkowo, Beneficjent zawarł jeszcze jedną umowę, związaną z działaniem C.4 

Budowa przepustów dla płazów, która dotyczy ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na 

drodze powiatowej 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża, na kwotę 34 547,45 EUR. W przypadku 

uznania przez Komisję Europejską tych kosztów za kwalifkowalne, o co wnioskował 

Beneficjent w piśmie z 2 września 2013 roku, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na 

przesunięcie części środków z kategorii wydatków External assistance do kategorii wydatków 

Personnel, w ramach zadania D.1. Monitoring, koszty dodatkowej umowy na ułożenie nowej 

nawierzchni będzie można pokryć ze środków niewykorzystanych w działaniu C.4 (kwota 

21 107,45 EUR) oraz D.1 (39 570 EUR). W takiej sytuacji wykazane oszczędności w ramach 

podpisanych ale jeszcze nie zakończonych umów wyniosą 43 828,22 EUR, a tabela 2 będzie 

przedstawiała się następująco: 

Lp. Działanie data Nr umowy 
Środki finansowe (€) 

planowane faktyczne różnica 

1. A.1 Przygotowanie 

zakupu gruntu 
10.01.2013 3/2013/LIFE11 9 000 8 264,78 735,22 

2. C.3 Usuwanie 

niecierpka 

gruczołowatego 
29.04.2013 10/2013/LIFE11 292 500 245 357 47 143 

3. C.4 Budowa 

przepustów dla płazów 
31.01.2013 

21.10.2013 

4/2013/LIFE11 

 

599 839 

 

578 731,55 

34 547,45 
-13 440,00 

4. E.4 Strona internetowa 

o projekcie 
26.11.2012 4/2012/LIFE11 5 000 4 731 269 
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5. F.1 Zarządzanie 

projektem 
30.10.2012 1/2012/LIFE11 288 000 279 125 8 875 

6. F.5 Monitoring 

postępów realizacji 

projektu 
12.11.2012 2/2012/LIFE11 15 000 14 754 246 

RAZEM 1 209 339 1 165 510,78 43 828,22 

 

Wówczas łączna kwota niewykorzystanych środków finansowych w budżecie projekty będzie 

wynosiła 56 143,24 EUR.  

Niezależnie od ostatecznej wielkości środków niewykorzystanych w budżecie 

projektu (90 690,69 lub 56 143,24 EUR) Beneficjent planuje przeznaczyć je na 

dofinansowanie dwóch działań: A.1 Przygotowanie zakupu gruntu oraz C.3 Usuwanie 

niecierpka gruczołowatego. Realizacja działania A.1 będzie wymagała nieznacznych 

dodatkowych środków (rzędu 1 tys. EUR), które będą przeznaczone na opracowanie operatów 

szacunkowych gruntów planowanych do wykupu. Pozostała część niewykorzystanej kwoty 

będzie przeznaczona na rozszerzenie obszaru usuwania niecierpka gruczołowatego. 

Lokalizacja dodatkowych obszarów, które Beneficjent planuje objąć tym działaniem 

przedstawiona została na mapach stanowiących Załącznik nr 5 do niniejszego Raportu.  

 

PROJECT COSTS INCURRED 

Cost category Budget according to the 

grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 

%** 

1. Personnel 0,00 0,00 0,00 

2. Travel 18 925,00 795,11 4,20 

3. External assistance 875 030,00 170 458,30 19,48 

4. Durables: total non-

depreciated cost 
826 288,00 798 052,51 96,58 

- Infrastructure sub-tot. 796 838,00 771 782,12 96,86 

- Equipment sub-tot. 29 450,00 26 270,39 89,20 

- Prototypes sub-tot. 0,00 0,00 0,00 

5. Consumables 10 625,00 2 290,08 24,38 

6. Other costs 4 000,00 761,37 19,03 

7. Purchase of land 1 190 500,00 885 970,50 74,42 

8. Overheads 121 440,00 6 386,10 5,26 

TOTAL 3 046 808,00 1 864 713,97 61,20 

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

Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  

**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually 

incurred  
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6.2. Accounting system  

 

Wszystkie sprawy związane z systemem księgowym reguluje Zarządzenie nr 16/2012 

Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10.10.2012 roku w sprawie procedur 

kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na 

realizację projektu LIFE11 NAT/PL/000431. Kopia tego zarządzenia stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Raportu. Zarządzenie to reguluje m.in. obieg dokumentów związanych 

z realizacją projektu. Wszystkie dokumenty zewnętrzne wpływające do jednostki za 

pośrednictwem Sekretariatu są przekazane Dyrektorowi i po dokonanej przez Dyrektora 

dekretacji, wpływają do pracowników, którym zlecono realizację projektu. Dokumenty 

dotyczące spraw finansowych trafiają do Zespołu Finansowo-księgowego, który dokonuje 

sprawdzenia i kontroli dokumentów pod względem zgodności formalno-rachunkowej oraz 

zgodności z planem finansowym. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem 

merytorycznym polega na ustaleniu rzetelności danych zawartych w dowodzie, a także 

sprawdzeniu celowości, gospodarności i legalności operacji dokonanych w oparciu o dowód. 

Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym polega na 

stwierdzeniu, czy dokument został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy, zawiera 

wszystkie cechy prawidłowego dowodu oraz że dane liczbowe nie zawierają błędów 

arytmetycznych. Dowód księgowy odpowiednio opisany, sprawdzony zgodnie z powyższymi 

wymogami, zostaje przedłożony do zatwierdzenia kierownikowi jednostki. Księgi 

rachunkowe Beneficjenta dla projektu prowadzone są przy użyciu komputera z zachowaniem 

wyodrębnionej ewidencji księgowej w programie System Finansowo Księgowy FK-Fokus. 

Ponadto, Zarządzenie określa sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – podaje plan kont 

oraz metody wyceny aktywów, pasywów i ustalenia wyniku finansowego, a także opisuje 

system ochrony ksiąg rachunkowych.  

6.3. Partnership arrangements (if relevant) 

Brak współbeneficjentów. 

6.4. Auditor's report/declaration 

Audyt finansowy projektu przewidziany jest po jego zakończeniu (I kw. 2018). 

W ramach środków przeznaczonych na to zadanie Beneficjent postanowił jednak 

przeprowadzić audyt śródokresowy - na początku 2015 roku. Osobą, która przeprowadzi oba 

audyty jest biegły rewident Alicja Łabacz (tel. 22 428 16 39, e-mail: 

alabacz@spec.suwalki.pl).  
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6.5. Summary of costs per action 

Action 
no. 

Short name of 
action 

1. 
Person

nel 

2.  
Travel and 
subsistence 

3.  
External 

assistance 

4.a  
Infra-

structure 

4.b  
Equipment 

4.c  
Prototype 

5.  
Purchase or 

lease of 
land 

6.  
Consumables 

7.  
Other 
costs 

TOTAL 

A.1 Przygotowanie 
zakupu gruntu   8 817,24       8817,24 

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

  4 419,67       4419,67 

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

  12 276,87       12276,87 

B.1 Zakup gruntu 
      885 970,50   885970,5 

C.1 Odkrzaczanie 
  2 782,99       2782,99 

C.2 Koszenie 
   7 100,26       7100,26 

C.3 Usuwanie 
niecierpka 
gruczołwoatego 

   60 033,88       60033,88 

C.4 Budowa 
przepustów dla 
płazów 

    578 731,55      578731,55 

C.5 Budowa płyt 
obornikowych  

    96 987,25      96987,25 

C.6 Budowa kładek 
    96 063,31      96063,31 

E.1 Wydanie folderu 
informacyjnego o 
projekcie 

   317,11       317,11 

E.2 Wykonanie 
tabliczek 
informacyjnych o 
projekcie 

   52,85       52,85 

E.7 Organizacja zajęć 
edukacyjnych    622,06     1369,31  1991,37 

E.8 Organizacja 
warsztatów 

   1 213,52     920,77  2435,07 

E.9 Wydanie 
plakatów o 
inwazyjnych 
gatunkach roślin 
obcego 
pochodzenia 

   4 167,75       4167,75 

E.10 Gadżety 
promujące 
projekt z logo 
LIFE 

  12 988,78       12988,78 

F.1 Zarządzanie 
projektem  608,34 55 665,32       55972,88 

F.2 Tworzenie sieci z 
innymi 
projektami 

 186,77       316,51 503,28 

F.6 Zakup sprzętu 
niezbędnego do 
realizacji projektu 

    26 270,39     26270,39 

F.6 Zakup sprzętu 
niezbędnego do 
realizacji projektu 
- ubezpieczenia 

        444,86 444,86 

Over-
heads                     

6 386,10 

 TOTAL 0 795,11 170 458,30 771782,11 26270,39 0 885970,5 2 290,08 761,37 1 864713,96 

 


