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2. Executive Summary 

2.1. Report structure 

Niniejszy Raport końcowy (FR) obejmuje działania realizowane w ramach projektu w okresie 

od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Rozdział 2 przedstawia uzyskane rezultaty 

projektu. W rozdziale 3 przedstawiono cele projektu oraz główne kierunki działań 

ochronnych. Rozdział 4 zawiera opis systemu zarządzania oraz zmiany, jakie zostały 

wprowadzone do umowy. Poszczególne działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5. 

Rozdział 6 zawiera sprawozdanie finansowe, w tym poniesione koszty na poszczególne 

działania oraz kategorie budżetowe. Dokumentacja realizacji projektu, która nie została 

dostarczona do Komisji Europejskiej z poprzednimi raportami, stanowi załączniki rozdziału 

7.  

2.2. The results obtained 

A.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie 

pozwolenia na budowę przepustów dla płazów 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było uzyskanie pozwoleń na budowę 6 systemów 

przepustów dla płazów. Uzyskanie tych pozwoleń zostało poprzedzone przygotowaniem 

pełnej dokumentacji technicznej, w tym wszystkich wymaganych uzgodnień. Prace 

prowadzono w okresie od 04.12.2013 r. do 23.06.2014 r. W ramach działania uzyskano 

pozwolenia na budowę systemów przepustów w następujących lokalizacjach: na drodze nr 

678 (Kleosin-Sokoły) w miejscowości Baciuty, na drodze nr 1898N (Budwiecie-Boczki) 

w miejscowości Boczki, na drodze nr 1127B Sidory-Smolniki w miejscowości Kleszczówek, 

na drodze nr 655 (Suwałki-Rutka Tartak) w miejscowości Sidorówka, na drodze nr 1953N 

(Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry I oraz na drodze nr 1953N (Skajzgiry-

Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry II. Realizacja tego działania umożliwiła rozpoczęcie 

budowy systemów przepustów dla płazów.  

C.1. Budowa systemów przepustów dla płazów 

Planowane deliverables: brak; milestones: zakończenie budowy systemów przepustów 

dla płazów (zaplanowano 31/12/2015, wykonano 07/10/2015) 

Bezpośrednim efektem działania było wybudowanie 6 systemów przepustów dla płazów, 

składających sie z następujących elementów: Baciuty - 13 tuneli położonych w odstępach 

około 60 m, każdy o długość 11 m (łącznie 143 m), 26 portali, barier naprowadzających 

o łącznej długości 1680 m, stoprynien o łącznej długości 22 m; Boczki - 5 tuneli położonych 

co 50 m w poprzek drogi, każdy o długość 9 m (łącznie 45 m), 10 portali, barier 

naprowadzających o łącznej długości 560 m, stoprynien o łącznej długości 14 m; 

Kleszczówek - 7 tuneli położonych co 50 m, każdy o długość 9 m (łącznie 63 m), 14 portali, 

barier naprowadzających o łącznej długości 723 m, zainstalowanie stoprynien o łącznej 

długości 6 m; Sidorówka - 5 tuneli położonych co 50 m w poprzek drogi, każdy o długość 

12 m (łącznie 60 m), 10 portali, barier naprowadzających o łącznej długości 556 m, 

stoprynien o łącznej długości 12 m; Skajzgiry I - 10 tuneli położonych co 50 m, każdy 

o długość 9 m (łącznie 90 m), 20 portali, barier naprowadzających o łącznej długości 1105 m, 
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stoprynien o łącznej długości 8 m; Skajzgiry II - 4 tunele co 50 m (długość 1 tunelu 9 m), 

8 portali, barier naprowadzających o łącznej długości 500 m. Prace prowadzono w okresie od 

24.06.2014 do 07.10.2015 r. 

C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów  

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było odtworzenie 11 zbiorników wodnych, które stanowią 

miejsca rozrodu płazów. 10 zbiorników zlokalizowanych jest na Obszarze Natura 2000 

„Ostoja Wigierska” (każdy o pow. 350 m
2
), a 1 (o pow. 1500 m

2
) zlokalizowany jest 

w Puszczy Rominckiej. Przeprowadzone prace obejmowały: usunięcie krzewów zarastających 

zbiorniki oraz nadmiaru roślin zielnych, pogłębienie zbiorników, odpowiednie 

wyprofilowanie brzegów i dna, rozplantowanie osadów wokół zbiorników. Prace prowadzono 

w okresie od 14.11.2013 do 15.02.2015 r. 

C.3. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami 

antropogenicznymi 

Planowane deliverables: katalog rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. 

pułapkami antropogenicznymi (zaplanowano 30/06/2016, wykonano 09/05/2016); 

milestones: zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. 

pułapkami antropogenicznymi (zaplanowano 31/03/2016, wykonano 09/05/2016) 

Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie raportu zawierającego: opis 7 wybranych 

urządzeń budowlanych, które są tzw. pułapkami antropogenicznymi dla płazów, 

zaproponowane rozwiązania techniczne chroniące płazy przed wpadaniem do nich (wraz 

z projektami technicznymi), wyniki badań testowych wybudowanych prototypów tych 

urządzeń, w tym skuteczności zaproponowanych rozwiązań. Prace obejmowały następujące 

urządzenia budowlane: studzienkę ściekową z wpustem i osadnikiem, krawężniki betonowe o 

obniżonym pochyleniu, płytę ściekową betonową typu trójkątnego, prefabrykat żelbetowy do 

umacniania dna rowu v2, wpust krawężnikowy, studzienkę doświetleniową v1 oraz 

studzienkę doświetleniową v2. Prace prowadzono w okresie od 28.02.2014 do 09.05.2016 r. 

C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach 

komunikacyjnych płazów  

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było uruchomienie systemu monitoringu płazów wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych. W ramach działania przeprowadzono następujące prace: 

zakupiono 20 kpl sprzętu niezbędnego przy prowadzeniu monitoringu płazów (m.in.: 

odbiorniki GPS, cyfrowe aparaty fotograficzne, laptopy, przenośne bariery naprowadzające), 

opracowano i wdrożono internetową platformę informatyczno-bazodanową, która umożliwia 

gromadzenie zbieranych danych (http://www.monitoringplazow.pl/), opracowano i powielono 

w nakładzie 50 egz. materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad prowadzenia 

monitoringu płazów, zawarto 19 umów na prowadzenie działań związanych z monitoringiem 

płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz przeprowadzono 9 szkoleń w tym zakresie. 

Prace prowadzono w okresie od 03.02.2014 do 30.06.2016 r. 
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D.1. Monitoring 

Planowane deliverables: raporty (dwa) dotyczące skuteczności działań ochronnych 

(zaplanowano 30/06/2016, wykonano 30/06/2016); milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie dwóch raportów z przeprowadzonych 

prac monitoringowych: "Monitoringu efektów związanych z budową przepustów dla płazów" 

(zawierającego wyniki obserwacji płazów na 6 odcinkach dróg z wbudowanymi systemami 

przepustów oraz na odcinkach dróg bezpośrednio do nich przylegających) oraz "Monitoringu 

efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów" (zawierającego wyniki obserwacji 

płazów w odtworzonych w projekcje zbiornikach wodnych). Prace prowadzono w okresie od 

07.03.2014 do 30.06.2016 r. 

D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu 

Planowane deliverables: raport na temat wpływu projektu na lokalną gospodarkę 

i społeczeństwo (zaplanowano 30/06/2016, wykonano 30/06/2016); milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań 

dotyczących oceny wpływu działań zrealizowanych w ramach projektu LIFE12 

NAT/PL/000063 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, pozwalających ocenić realizację 

projektu oraz jego tło społeczne pod względem: potrzeb, efektywności i użyteczności. Prace 

prowadzono w okresie od 03.02.2016 do 30.06.2016 r. 

E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie 

Planowane deliverables: folder informacyjny o projekcie (zaplanowano 31/12/2013, 

wykonano 12/02/2014); milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było opracowanie i wydanie, w nakładzie 2000 egz., folderu 

zawierającego krótki opis działań zaplanowanych w projekcie (w języku polskim 

i angielskim). Prace prowadzono w okresie od 23.12.2013 do 12.02.2014 r. 

E.2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było opracowanie merytoryczne i graficzne tablic oraz 

wykonanie ich i zainstalowanie w terenie. Tablice zawierają podstawowe informacje 

o projekcie oraz o czynnej ochronie płazów. Wykonane z drewna dębowego (stelaż), 

wodoodpornej sklejki zabezpieczonej folią UV i płytą z poliwęglanu. 3 tablice ustawione 

zostały przy wybudowanych systemach przepustów dla płazów, 1 przy siedzibie Beneficjenta, 

1 przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i 1 przy siedzibie Parku Krajobrazowego 

Puszczy Rominckiej. Prace prowadzono w okresie od 21.03.2015 do 30.06.2015 r. 

E.3. Strona internetowa o projekcie 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było utworzenie podstrony projektu (w ramach strony 

internetowej Stowarzyszenia), opracowanie jej pod względem graficznym i merytorycznym 

oraz cykliczne uaktualnianie. Na stronie projektu (http://czlowiekiprzyroda.eu/life/life.htm) 

zamieszczane były wszelkie informacje o realizacji poszczególnych działań oraz uzyskane 

rezultaty projektu. Prace prowadzono w okresie od 14.11.2013 do 31.08.2016 r. 
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E.4. Raport laika 

Planowane deliverables: raport laika (zaplanowano 31/08/2016, wykonano 30/06/2016); 

milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było opracowanie merytoryczne (językiem 

niespecjalistycznym) i wydanie Raportu z przebiegu realizacji projektu w wersji 

dwujęzycznej (polski, angielski), w nakładzie 500 egz., wraz z płytą CD (50 szt.) z nagranym 

Raportem w postaci pdf. Prace prowadzono w okresie od 01.03.2016 do 30.06.2016 r. 

E.5. Organizacja konferencji 

Planowane deliverables: materiały konferencyjne - 1 kpl (zaplanowano 31/05/2016, 

wykonano 30/05/2016); milestones: zorganizowanie konferencji (zaplanowano 

30/06/2016, wykonano 03/06/2016) 

Bezpośrednim efektem działania było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach od 1do 

3 czerwca 2016 roku, w Wigierskim Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Gawrych 

Rudzie, konferencji dla 65 osób. W trakcie konferencji odbyły się 3 sesje referatowe, podczas 

których wygłoszono 15 referatów, sesja posterowa, gdzie zaprezentowano 8 posterów, sesja 

terenowa oraz panel dyskusyjny. Dla uczestników konferencji przygotowano 70 kpl 

materiałów konferencyjnych (teczka, notatnik, długopis, Power Bank, identyfikator). Prace 

związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych prowadzono w okresie od 

16.05.2016 do 30.05.2016 r. Prace związane z przeprowadzeniem konferencji prowadzono 

w okresie od 18.02.2016 do 03.06.2016 r.  

E.6. Organizacja warsztatów 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było zorganizowanie i przeprowadzenie 6 warsztatów (po 

7,5 godziny każde) dla 120 osób (po 20 osób na każdych warsztatach). Tematyka warsztatów 

związana była z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na 

drogach i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania 

śmiertelności zwierząt oraz doskonaleniem umiejętności w przeprowadzaniu ocen 

oddziaływania różnych inwestycji na środowisko, umiejętnością wykorzystania wiedzy 

o płazach, ich znaczeniu i metodach ochrony, w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Prace 

prowadzono w okresie od 16.04.2014 do 17.11.2015 r. 

E.7. Wydanie publikacji o płazach 

Planowane deliverables: wydanie przewodnika terenowego o płazach (zaplanowano 

31/03/2014, wykonano 31/03/2014), wydanie książki o ochronie płazów (zaplanowano 

30/06/2016, wykonano 30/06/2016); milestones: publikacja o płazach (zaplanowano 

31/07/2016, wykonano 30/06/2016) 

Bezpośrednim efektem działania było wydanie publikacji dotyczących problematyki płazów. 

W ramach tego działania opracowano i wydano następujące pozycje: "Płazy Polski - 

przewodnik terenowy" (w nakładzie 3000 egz., na papierze polyart, formatu 165x115 mm, 

objętości 56 str., z płytką CD z głosami płazów), "Czynna ochrona płazów" (w nakładzie 

2000 egz., formatu A4, objętości 64 str.). Ponadto, w ramach zaoszczędzonych środków, 

wydano kalendarz ścienny format A3, w układzie pionowym, objętości 13 kart i nakładzie 
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2500 egz. Wszystkie prace związane z ww. wydawnictwami prowadzono w okresie od 

10.02.2014 do 30.06.2016 r. 

E.8. Działania edukacyjne 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było: przeprowadzenie 10 zajęć edukacyjnych o tematyce 

związanej z płazami (po 3-4 godziny każde), dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; 

opracowanie i wydanie pakietów edukacyjnych dla trzech poziomów nauczania: przedszkola 

i klasy 1-3 (Pakiet I), klasy 4-6 (Pakiet II) oraz gimnazja i szkoły średnie (Pakiet III), każdy 

pakiet składa się z 10 kart pracy formatu A4, wkładki z gatunkami płazów formatu A4 oraz 

zeszytu obserwacji płazów formatu A5, nakład każdego pakietu - 6000 sztuk (w tym 3000 

sztuk dodruk z wykorzystaniem zaoszczędzonych środków); opracowanie i wydanie mapy 

ścieżki edukacyjnej "Płazy" (w formacie A3 i nakładzie 2000 egz.); opracowanie i wykonanie 

wielkoformatowej gry planszowej, składającej się z kostek, pionków, szpilek i klepsydry; 

wykonanie 4 kpl modeli płazów w skali 1:1 (jeden komplet zawiera 12 gatunków płazów, 

z wyróżnieniem samic i samców w szacie godowej, co daje łącznie 24 modele w każdym 

komplecie); opracowanie i wydrukowanie na materiale banerowym plansz edukacyjnych 

o płazach, formatu 70 x 100 cm, w ilości 80 szt. (dwa wzory po 40 plansz). Wszystkie prace 

związane z tym działaniem prowadzono w okresie od 26.01.2014 do 07.05.2015 r., z tym że 

dodruk pakietów edukacyjnych realizowany był w okresie 01.05-30.6.2016 roku. 

E.9. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ 

Planowane deliverables: gadżety promujące projekt z logo LIFE+ (zaplanowano 

31/12/2013, wykonano 24/02/2014); milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było wyprodukowanie kompletu gadżetów promujących 

projekt (oznakowanych m.in. logo LIFE, Natura 2000 oraz nazwą projektu), składającego się 

z następujących elementów: torba płócienna – 1000 szt., koszulka t-shirt – 500 szt., kubek 

ceramiczny – 500 szt., przenośna pamięć USB – 500 szt., zakładka do książek – 1000 szt. 

Wszystkie prace związane z ww. działaniem prowadzono w okresie od 20.12.2013 do 

24.02.2014 r. 

F.1. Zarządzanie projektem 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było zatrudnienie 4 osób, tworzących Zespół Zarządzający 

Projektem, które zarządzały projektem, w tym przygotowywały realizację działań pod 

względem logistycznym, nadzorowały wykonanie poszczególnych działań, prowadziły 

księgowość projektu, przygotowywały sprawozdania z realizacji projektu oraz rozliczały 

projekt. Wszystkie prace związane z ww. działaniem prowadzono w okresie od 01.09.2013 do 

31.08.2016 r. 

F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim i głównym efektem działania było przeprowadzenie 5 wizyt studyjnych 

zagranicznych (do Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Danii i Niemiec), podczas których 
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wymieniono doświadczenia m.in. w zakresie czynnej ochrony płazów i edukacji 

przyrodniczej. W wyjazdach tych wzięło udział 16 osób. Ponadto, przedstawiciele 

Beneficjenta brali udział w spotkaniach (np. z przedstawicielami projektu LIFE12 

NAT/PL/000034 czy LIFE11 NAT/PL/000431), konferencjach (np. organizowanych w 

ramach Dnia informacyjnego LIFE), organizowali obchody Dnia Natura 2000. Działanie to 

prowadzono w okresie od 06.01.2014 do 28.05.2016 r. 

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

Planowane deliverables: plan działań po zakończeniu projektu „After-Life” 

(zaplanowano 31/08/2016, wykonano 22/08/2016); milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było opracowanie After-Life Conservation Plan - krótkiego 

dokumentu operacyjnego, określającego zadania ochronne, które należy prowadzić po 

zakończeniu projektu, z określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie i źródła 

finansowania prac. Zawiera on wskazania do działań jakie beneficjent musi podjąć w celu 

zapewnienia trwałości efektów projektu. Działanie to prowadzono w okresie od 04.07.2016 

do 22.08.2016 r. 

F.4. Zewnętrzny audyt finansowy 

Planowane deliverables: zewnętrzny audyt finansowy (zaplanowano 30/09/2016, 

wykonano 07/09/2016); milestones: raport z finansowego audytu zewnętrznego 

(zaplanowano 30/09/2016, wykonano 07/09/2016) 

Bezpośrednim efektem działania było przeprowadzenie audytu finansowego projektu LIFE12 

NAT/PL/000063, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego 

na rzecz środowiska LIFE oraz krajowym ustawodawstwem i zasadami rachunkowości. 

Efektem tych prac jest Raport z audytu liczący 17 stron. Działanie to prowadzono w okresie 

od 03.02.2016 do 07.09.2016 r. 

F.5. Zakup sprzętu 

Planowane deliverables i milestones: brak 

Bezpośrednim efektem działania było zakupienie następującego sprzętu: aparatu 

fotograficznego z obiektywem oraz zestawu multimedialnego, w skład którego wchodzi 

rzutnik, ekran i laptop z oprogramowaniem (Windows 7 Professional 64 bit PL). Działanie to 

prowadzono w okresie od 08.10.2013 do 30.10.2013 r. 

 

Summary (English version) 

2. Executive Summary 

2.1. Report structure 

The following Final Report (FR) includes activities implemented under the project in the 

period from 1 September 2013 to 31 August 2016. Chapter 2 presents the obtained results of 

the project. Chapter 3 presents the objectives of the project and the main directions of 

protective measures. Chapter 4 contains a description of the management system and the 

changes that were made to the agreement. Individual actions are described in detail in Chapter 

5. Chapter 6 contains a financial report, including the costs for each operation and budget 
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categories. The project's documentation that has not been delivered to the European 

Commission together with previous reports, is attached as Annex 7. 

2.2. The results obtained 

A.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie 

pozwolenia na budowę przepustów dla płazów 

Planned deliverables and milestones: none 

The immediate effect of the action was to obtain permits to build 6 culverts systems for 

amphibians. Obtaining these permits was preceded by preparation of complete technical 

documentation, including all the necessary arrangements. The works were conducted in the 

period from 04/12/2013 to 23/06/2014. The works resulted in obtaining building permits for 

culverts systems in the following locations: on the road No. 678 (K Kleosin-Sokoły) in 

Baciuty, on the road No. 1898N (Budwiecie-Boczki) in Boczki village, on road No 1127B 

Sidory-Smolniki in Kleszczówek, on road No 655 (Suwalki-Rutka Tartak) in Sidorówka, on 

the road No. 1953N (Skajzgiry - Żytkiejmy) in Skajzgiry I and on the road No. 1953N 

(Skajzgiry - Żytkiejmy ) in Skajzgiry II. Implementation of this action enabled the start of 

construction of systems of culverts for amphibians. 

C.1. Constructions of culverts for amphibians 

Planned deliverables: none; milestones: completing the culverts systems for amphibians 

(scheduled for 31/12/2015, completed on 07/10/2015) 

The direct effect of action was building 6 culverts systems for amphibians, consisting of the 

following elements: Baciuty - 13 tunnels located 60 m from one another, each with length of 

11 m (143 m total), 26 portals, guiding barriers with total length of 1680 m, iron stop-grids 

with a total length of 22m; Boczki - 5 tunnels located every 50 m across the road, each with a 

length of 9 m (45 m total), 10 portals, guiding barriers with total length of 560 m, iron stop-

grids with a total length of 14 m; Kleszczówek - 7 tunnels located 50 m from one another, 

each with a length of 9 m (63 m total), 14 portals, guiding barriers with total length of 723 m, 

installing iron stop-grids with a total length of 6 m; Sidorówka - 5 tunnels located every 50 

meters across the road, each with a length of 12 m (60 m total), 10 portals, guiding barriers 

with total length of 556 m, iron stop-grids with a total length of 12 m; Skajzgiry I - 10 tunnels 

located 50 m from one another, each with a length of 9 m (90 m total), 20 portals, guiding 

barriers with total length of 1105 m, iron stop-grids with a total length of 8 m; Skajzgiry II - 4 

tunnels located 50 m from one another (length of one tunnel: 9 m), 8 portals, guiding barriers 

with total length of 500 m. The works were carried out in the period from 24/06/2014 to 

07/10/2015. 

C.2. Restoration of breeding places for amphibians 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was to restore 11 water reservoirs, which are the breeding 

amphibians places. 10 reservoirs are located in the Natura 2000 "Ostoja Wigierska" area (each 

of the area of 350 m
2
) and 1 (with the area of 1,500 m

2
) is located in Romincka Forest. The 

works carried out included: removal of overgrown shrubs and excess herbaceous plants, 
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deepening of reservoirs, suitable shaping of the edges and the bottom, grading deposits around 

the reservoirs. The works were  conducted from 14/11/2013 to 15/02/2015. 

C.3. Designing technical solutions to protect amphibians against the so-called 

anthropogenic traps 

Planned deliverables: a catalogue presenting designed technical solutions to protect 

amphibians against the so-called anthropogenic traps (scheduled for 30/06/2016, finished 

on 09/05/2016); milestones: designing technical solutions to protect amphibians against 

the so-called anthropogenic traps (scheduled for 31/03/2016, finished on 09/05/2016). 

The direct effect of the action was to prepare a report containing: description of 7 selected 

construction pieces of equipment which are the so called anthropogenic traps for amphibians, 

the proposed technical solutions to protect amphibians from falling into those traps (including 

technical projects), the results of the prototypes of these devices tests, including the 

effectiveness of proposed solutions. The works included the following construction 

equipment: a drain with an inlet and sedimentation tank, concrete curbs with reduced 

inclination, triangular type concrete sewage board, v2 reinforced concrete prefabrication to 

strengthen the trench bottom, curbstone inlet, v1 and v2 light wells.  The works were 

conducted from 28/02/2014 to 09/05/2016. 

C.4. Organizing a monitoring network of threats to amphibians along communication 

routes 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was the launching of amphibians monitoring system along 

communication routes. The action resulted in the following works: purchase of 20 sets of 

equipment necessary for amphibians monitoring (inter alia: GPS receivers, digital cameras, 

laptops, portable guiding barriers), development and implementation of information and 

database web platform, which enables the collection of data 

(http://www.monitoringplazow.pl/), establishing and publishing 50 copies of materials - 

information and training - on the principles of amphibians monitoring, signing of 19 contracts 

for carrying out activities related to amphibians monitoring along communication routes and 9 

trainings in this topic. The works were conducted from 03/02/2014 to 30/06/2016. 

D.1. Monitoring 

Planned deliverables: reports (two) on the effectiveness of protective measures 

(scheduled for 30/06/2016, finished on 30/06/2016); milestones: none 

The direct effect of the action was to prepare two reports on the carried out monitoring works: 

"Monitoring the effects associated with the construction of culverts for amphibians" 

(including amphibians observations along 6 road sections with built-in culverts systems, as 

well as on road sections directly adjacent to them) and "Monitoring the effects of related the 

protection of amphibians breeding places" (including amphibians observations in the restored 

reservoirs). The works were conducted from 07/03/2014 to 30/06/2016. 

D.2. Assessment of the project's socio-economic impact 

Planned deliverables: the report on the impact of the project on the local economy and 

society  (scheduled for 30/06/2016, finished on 30/06/2016); milestones: none 
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The direct effect of the action was to prepare a report from the study on the evaluation of the 

impact of activities carried out in the framework of the LIFE12 NAT/PL/000063 project on 

local economy and society, allowing to assess the implementation of the project and its social 

background in terms of: the needs, the effectiveness and the usability. The works were 

conducted from 03/02/2016 to 30/06/2016. 

E.1. Publication of information leaflet about the project 

Planned deliverables: Information leaflet about the project (scheduled for 31/12/2013, 

finished on 12/02/2014); milestones: none 

The direct effect of the action was the development and publication (with a circulation of 

2000 copies) of a folder that contains a brief description of the activities planned in the project 

(both, in English and Polish). The works were conducted from 23/12/2013 to 12/02/2014. 

E.2. Creating information and education boards on selected activities 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was the development of a substantive and graphic boards, 

making them and installing in the field. The boards contain basic information about the 

project and about amphibians active protection. The boards are made of oak wood (frame), 

waterproof plywood secured with UV foil and a plate of polycarbonate. 3 boards were set by 

the newly built culverts systems for amphibians, 1 at the beneficiary's headquarters, 1 at the 

headquarters of Suwalki Landscape Park and 1 at the headquarters of Romincka Forest 

Landscape Park. The works were conducted from 21/03/2015 to 30/06/2015. 

E.3. A website about the project 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was to create a subpage about the project (as part of the 

Association's website), developing it in terms of graphics and content, as well as regular 

updating. All information on the implementation of individual actions and the achieved results 

of the project were published on the project's website 

(http://czlowiekiprzyroda.eu/life/life.htm). The works were conducted from 14/11/2013 to 

31/08/2016. 

E.4. Layman's report 

Planned deliverables: layman's report (scheduled for 31/08/2016, finished on 

30/06/2016); milestones: none 

The direct effect of the action was to develop a substantive (non-technical language) and 

release of the Report on the implementation of the project, bilingual (Polish and English), 

with a circulation of 500 copies, with a CD (50 pcs.) including the Report in pdf format. The 

works were conducted from 01/03/2016 to 30/06/2016. 

E.5. Organizing the conference 

Planned deliverables: conference materials - 1 set (scheduled for 31/05/2016, finished on 

30/05/2016); milestones: organizing the conference (scheduled for 30/06/2016, finished 

on 03/06/2016) 
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The direct effect of the action was to organize and conduct the conference for 65 people, from 

01/06 to 03/06 2016 in Wigry Tourist and Recreation Centre in Gawrych Ruda. During the 

conference, 3 lecture session took place, during which 15 lectures were presented, a poster 

session, where 8 posters were presented, a field session and a discussion panel. 70 sets of 

conference materials (a folder, a notebook, a pen, a power bank, an ID) were prepared for the 

conference participants. The works on the preparation of the conference materials were 

carried out in the period from 16/05/2016 to 30/05/2016. The works related to organizing the 

conference were conducted in the period from 18/02/2016 to 03/06/2016. 

E.6. Organizing workshops 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was to organize and conduct 6 workshops  (7.5 hrs each) for 

120 people (20 people in each workshop). The workshops were associated with the methods 

used to protect small animals, including amphibians, on roads and construction sites, the 

principles of administrative procedure for the reduction of animals mortality and improving 

skills in conducting impact assessments of various investments on the environment, the ability 

to use knowledge of amphibians, their meaning and methods of protection in school and 

extracurricular activities. The works were conducted from 16/04/2014 to 17/11/2015. 

E.7. A publication about amphibians 

Planned deliverables: publishing a field guide about amphibians (scheduled for 

31/03/2014, finished on 31/03/2014), publishing the book on protection of amphibians 

(scheduled for 30/06/2016, finished on 30/6/2016); milestones: publication about 

amphibians (scheduled for 31/07/2016, finished on 30/06/2016) 

The direct effect of the action was to publish materials about amphibians. This activity 

resulted in  developing and publishing the following pieces: "Amphibians of Poland - a field 

guide" (with a circulation of 3000 copies, on polyart paper, format: 165x115 mm, volume: 56 

pages, CD with the voices of amphibians included), "Amphibians active protection" (with 

a circulation of 2000 copies, format: A4, volume: 64 pages). Moreover, as part of the savings, 

a wall calendar (format: A3, vertically, volume: 13 cards, circulation of 2500 copies) was 

published. All works related to the publications mentioned above, were carried out in the 

period from 10/02/2014 to 30/06/2016. 

E.8. Educational activities 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of the action was: to conduct 10 educational classes on topics related to 

amphibians (3-4 hours each), for students of primary and secondary schools; development and 

publishing of educational packages for the three educational levels: kindergarten and grades 

1-3 (Package I), grades 4-6 (Package II) and junior high schools and high schools (Package 

III), each package consists of 10 A4work cards, A4 inserts with amphibians species and an A5 

notebook for amphibians observation, the circulation of each package - 6000 copies 

(including 3000 pieces reprint from the saved funds); to develop and publish map of 

"Amphibians" educational path (A3, with the circulation of 2000 copies); to develop and 

create a large-format board game consisting of dice, pawns, pins and hourglass; to perform 

4 sets of models of amphibians in the scale of 1:1 (one set contains 12 amphibians species, 
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with the division into females and males in breeding plumage, giving a total of 24 models in 

each set); to design and print, on a banner material, educational boards about amphibians, 

format: 70 x 100 cm, in the amount of 80 pcs. (two models, 40 boards each). All works within 

this action were carried out in the period from 26/01/2014 to 07/05/2015, except for the 

reprint of educational packages which was carried out during the period of 01/05-30/06/2016. 

E.9. Gadgets with the LIFE + logo promoting the project 

Planned deliverables: gadgets with the LIFE+ logo promoting the project (scheduled to 

31/12/2013, finished on 24/02/2014); milestones: none 

The direct effect of the action was to produce a set of gadgets promoting the project 

(including teh LIFE+ logo, Natura 2000 logo and the name of the project), consisting of the 

following elements: a linen bag - 1000 pcs., a T-shirt - 500 pcs., a ceramic mug - 500 pcs., 

USB flash drive - 500 pcs., bookmarks - 1000 pcs. All works related to the actions mentioned 

above were carried out o from 20/12/2013 to 24/02/2014. 

F.1. Project management 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of action was hiring 4 people, forming the Project Management Team, who 

managed the project, including preparing for the activities implementation in terms of 

logistics, supervised the execution of individual actions, dealt with the accounting, prepared 

reports on the implementation of the project and accounted the project. All works related to 

the above were conducted from 01/09/2013 to 31/08/2016. 

F.2. Networking with other projects 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct and predominant effect of this action was the conduction of 5 abroad study visits 

(Spain, Italy, Slovenia, Denmark and Germany), during which, among others, experiences 

were exchanged in the field of active protection of amphibians and environmental education. 

These trips were attended by 16 people. What is more, representatives of the Beneficiary 

participated in meetings (e.g. with representatives of LIFE12 NAT/PL/000034 or LIFE11 

NAT/PL/000431 projects), conferences (e.g. organized in the framework of the LIFE 

Information Day), organized the celebration of Natura 2000 Day. This action was carried out 

in the period from 06/01/2014 to 28/05/2016. 

F.3. Preparation of the "After-Life" action plan after the completion of the project 

Planned deliverables: „After-Life” action plan after the completion of the project 

(scheduled for 31/08/2016, finished on 22/08/2016); milestones: none 

The direct effect of the action was to develop the After-Life Conservation Plan - a short 

operating document defining protection tasks to be carried out after completion of the project, 

identifying the entity responsible for their implementation and funding of the works. It 

contains recommendations for actions that the beneficiary must take in order to ensure the 

sustainability of the project effects. This action was conducted from 04/07/2016 to 

22/08/2016. 
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F.4. External financial audit 

Planned deliverables: external financial audit (scheduled for 30/09/2016, finished on 

07/09/2016); milestones: external financial audit report (scheduled for 30/09/2016, 

finished on 07/09/2016) 

The direct effect of the action was to conduct a financial audit of the LIFE12 NAT/PL/000063 

project, according to the guidelines of the European Commission for a financial instrument 

for the LIFE environment, as well as the national legislation and accounting rules. These 

works resulted in 17-pages long Audit Report. This action was conducted from 03/02/2016 to 

07/09/2016. 

F.5. Purchase of equipment 

Planned deliverables and milestones: none 

The direct effect of this action was to purchase the following equipment: a camera with a lens 

and a multimedia equipment set, which includes a multimedia projector, a screen and a laptop 

with a  proper software (Windows 7 Professional 64 bit PL). This action was conducted from 

08/10/2013 to 30/10/2013. 

3. Introduction 

Overall and specific objectives 

Płazy należą do zwierząt, które w ostatnim czasie znacząco zmniejszyły wielkość swojej 

populacji, i to niemal na całym świecie. Są one grupą szczególnie narażoną na 

antropogeniczne zmiany w środowisku, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Do 

głównych naturalnych i antropogenicznych przyczyn spadku liczebności płazów zalicza się 

m.in.: degradację miejsc rozrodu, liczne występowanie w środowisku tzw. pułapek 

antropogenicznych (m.in.: studzienek odwadniających, kanałów ściekowych, studzienek 

doświetleniowych) oraz rozwój sieci dróg, wpływający na zwiększoną śmiertelność tych 

zwierząt na drogach i izolowanie lokalnych populacji. Często zagrożenia dla płazów powstają 

nieświadomie, są wynikiem braku dostatecznej wiedzy wśród społeczeństwa na temat 

ekologii i biologii tych pożytecznych zwierząt.  

Problem zmniejszania się populacji płazów nie ominął również północno-wschodniej Polski, 

zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy wystąpiły niesprzyjające warunki pogodowe (niskie 

opady atmosferyczne i wysokie temperatury powietrza, które spowodowały intensywne 

wysychanie małych zbiorników wodnych i rozlewisk) oraz intensywny rozwój sieci dróg. 

Konieczne stało się zatem podjęcie czynnej ochrony płazów na tym obszarze. 

Celem ogólnym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 

w północno-wschodniej Polsce - na obszarze "Ostoi Wigierskiej" PLH200004, "Ostoi 

Suwalskiej PLH200003, "Puszczy Rominckiej" PLH280005 oraz "Narwiańskich Bagien" 

PLH200002. Są to obszary charakteryzujące się unikatowymi krajobrazami, występowaniem 

wielu cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych o znacznym 

stopniu naturalności. Na obszarach objętych działaniami ochronnymi występuje 12 gatunków 

płazów, w tym: kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188) i traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus (kod 1166). Celami szczegółowymi są:  

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych; 

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów; 
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3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi; 

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych. 

Założono, że wszystkie te cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: 

1. Budowę systemów przepustów (przejść dolnych) dla płazów w miejscach, gdzie ich 

trasy migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi; 

2. Odtworzenie (rekultywacja) zarastających i wypłyconych zbiorników wodnych, 

stanowiących niegdyś miejsca rozrodu płazów; 

3. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych służących minimalizacji negatywnego 

oddziaływania pułapek antropogenicznych (urządzeń stosowanych głównie 

w budownictwie drogowym) na płazy; 

4. Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej sieci monitoringu płazów przy szlakach 

komunikacyjnych, w tym zaproszenie wybranych podmiotów do sieci, wyposażenia ich 

w sprzęt i przeszkolenie personelu. 

Główne działania projektu, polegające na budowie systemów przepustów dla płazów 

(działanie C.1) oraz odtwarzaniu drobnych zbiorników wodnych (C.2) stanowiących miejsca 

rozrodu tych zwierząt, bezpośrednio przyczynią się do poprawy stanu ochrony populacji 

płazów. Pozostałe działania, w tym tworzenie sieci monitoringu płazów wzdłuż dróg (C.4), 

projektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed "pułapkami 

antropogenicznymi" (C.3), mają pośrednie przełożenie na stan populacji tych zwierząt. 

Również działania o charakterze edukacyjnym (E.5, E.6, E.8) pośrednio będą wpływały na 

ochronę płazów. Działania te są jednak bardzo ważne, gdyż kształtują u ludzi proekologiczne 

postawy wobec przyrody, uczą jej poszanowania oraz przyczyniają się do społecznej 

akceptacji podejmowanych działań ochronnych.  

Oczekiwany rezultat długoterminowy realizacji projektu dotyczy głównie wybudowanych 

stałych przejść pod drogami dla płazów, które zabezpieczają łącznie ponad 2,5 kilometrowy 

odcinek drogi (wbudowane są tam bariery naprowadzające po obu stronach drogi), z 44 

tunelami (przejściami dolnymi dla zwierząt). Również należy się spodziewać, że 

zrekultywowane zbiorniki wodne będą na dłużej stanowiły dogodne miejsca do rozrodu 

płazów, aczkolwiek mamy świadomość, że będą one wymagały okresowym (co 5-6 lat) 

czyszczeniom zwłaszcza z nadmiaru roślinności. 

Ważną rolę może spełnić system monitoringu płazów wzdłuż dróg, bezpośrednio angażując 

społeczność lokalną w prace na rzecz rozpoznania miejsc, w których płazy najczęściej giną na 

drogach. Włączenie się do tego monitoringu szkół oraz ośrodków edukacji pozaszkolnej ma 

również wymiar społeczny - pomaga organizować zajęcia dla młodzieży z zakresu 

poznawania i ochrony przyrody. Ważnym elementem działań informacyjno-edukacyjnych 

było również zapoznanie społeczeństwa z istotą sieci Natura 2000, jej zasadach 

funkcjonowania, ograniczeniach i zaletach. 

4. Administrative part 

4.1. Description of the management system 

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” - przyrodnicza 

organizacja pozarządowa, działającą na obszarze całej Polski od 2001 roku. Jej głównym 

celem działania jest ochrona i promocja wartości przyrodniczych i kulturowych kraju. Cel ten 

jest realizowany m.in. poprzez prowadzenie projektów dotyczących czynnej ochrony zasobów 
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przyrodniczych i kulturowych, organizowanie kursów, warsztatów, sympozjów, seminariów, 

itp., z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym oraz 

metod jego ochrony, prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej 

i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie prac 

badawczych i naukowych, wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac 

naukowych oraz popularno-naukowych. 

W momencie przyznania Stowarzyszeniu "Człowiek i Przyroda" środków finansowych na 

realizację projektu LIFE12 NAT/PL/000063, Decyzją Zarządu Stowarzyszenia nr 3/08/2013 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku, wdrożony został schemat organizacyjny przedsięwzięcia (kopia 

Decyzji została dołączona do IR). Decyzja przedstawia szczegółowy podział obowiązków, 

odpowiedzialności, zasady ewidencji księgowej, tworzenia, opisywania i przechowywania 

dowodów i dokumentacji projektu. Ogólny nadzór nad projektem sprawował Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia (czas jego pracy nie generował kosztów w ramach projektu). Do zarządzania 

projektem zaangażowano osoby wyłonione w ramach konkursu, zatrudniając je na czas 

trwania projektu. Dodatkowo Decyzją Zarządu wyznaczono również osoby, będące 

członkami Stowarzyszenia, które zaangażowały się w realizację niektórych działań projektu. 

Czas pracy tych osób stanowił działanie wspierające i nie generował kosztów personelu 

w ramach projektu. 

Na potrzeby realizacji projektu, Decyzją Zarządu Stowarzyszenia nr 2/05/2013 z dnia 30 maja 

2013 roku, określono szczegółowe postępowanie w sprawie trybu i zasad zawierania umów 

(kopia Decyzji została dołączona do IR). Dokument ten opisuje zasady stosowania trybów 

postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego, zarówno w przypadku zamówień 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 (30 000) 

EUR, jak i powyżej tej kwoty.  

 

Ryc. 1. Struktura zarządzania projektem 
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Zespół Zarządzający Projektem składał się z czterech osób - dwie osoby zostały zatrudnione 

w formie umowy o pracę na pół etatu (Dominika Rupp-Janecka - kierownik finansowy 

projektu i Piotr Łukowski - kierownik techniczny projektu), a dwie na umowy zlecenia (Anna 

Krzysztofiak - koordynator projektu oraz Jaromir Krajewski - asystent kierownika 

technicznego projektu). Schemat struktury Zespołu przedstawia rycina 1. 

Biuro projektu, w którym m.in. odbywały się spotkania Zespołu Zarządzającego Projektem 

(ZZP) z kontrahentami oraz spotkania z Monitorem Zewnętrznym i innymi podmiotami 

sprawującymi kontrolę nad realizacją projektu, mieściło się w budynku siedziby 

Stowarzyszenia. W nim gromadzone są wszelkie dokumenty związane z projektem, w tym 

dokumentacja księgowa projektu. Członkowie ZZP zatrudnieni na etatach z reguły przebywali 

w Biurze projektu, natomiast pozostałe dwie osoby miały przydzielone zadania, które 

realizowane były w różnych miejscach na obszarze objętym działaniami projektu. Na niektóre 

spotkania całego ZZP zapraszani byli również Wykonawcy (głównie działań A.1, C.1, C.2 

i C.3), którzy prezentowali metody, postępy i wyniki swoich prac. Oprócz spotkań w Biurze 

projektu, odbywały się też liczne konsultacje indywidualne w różnych instytucjach 

i urzędach, np. w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach, Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Suwałkach, Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie czy Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

Od 1 września 2015 roku nastąpiła zmiana w składzie ZZP. Ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania Dominika Rupp-Janecka - dotychczasowy kierownik finansowy, w sierpniu 

2015 roku złożyła rezygnację z tej funkcji i za porozumieniem stron rozwiązała umowę 

o pracę. W wyniku ogłoszonego konkursu na to stanowisko wybrana została nowa osoba - 

Jowita Karmiłowicz, która z dniem 01 września 2015 roku została zatrudniona na stanowisku 

kierownika finansowego i weszła w skład Zespołu Zarządzającego Projektem. Dokumentacja 

związana z wyborem nowego kierownika finansowego została dołączona do PR. W tym 

samym roku, ze względu na powołanie Piotra Łukowskiego - kierownika technicznego 

projektu, do odbycia służby przygotowawczej w jednostce wojskowej w okresie od 7.01.2015 

do 3.07.2015 roku, na ten czas zawieszone zostało wykonywanie przez niego obowiązków 

w ramach ZZP. W tym okresie zastąpił go Lech Krzysztofiak, wybrany w ramach konkursu 

na stanowisko kierownika technicznego projektu (konkurs został ogłoszony w Internecie). 

Dokumentacja związana z wyborem czasowego zastępcy kierownika technicznego stanowi 

Załącznik nr 16 do niniejszego Raportu. 

Zmiany istotne w projekcie 

25 kwietnia 2014 roku wnioskowaliśmy o zmianę istotną w projekcie, polegającą na dodaniu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, jako 

współfinansujących projekt. Wniosek ten został zaakceptowany przez KE pismem ENV.E3 

MM/AMcC/ib ARES (2014) 2231865 z dnia 04.07.2014 r. 

4.2. Evaluation of the management system 

Zespół Zarządzający Projektem nie napotkał większych trudności w swojej pracy. Proces 

zarządzania projektem odbywał się sprawnie, co było wynikiem zarówno dużego 
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doświadczenia personelu, jak i korzystania z doświadczeń innych beneficjentów oraz 

Zewnętrznego Zespołu Monitorującego. W dniach 14-15 kwietnia 2014 roku odbyła się 

pierwsza wizyta monitorująca pani Marty Kaczyńskiej. Druga wizyta odbyła się w dniach 24-

25 sierpnia 2015 r., a trzecia w dniach 29-30 sierpnia 2016 roku. Były to okazje do 

bezpośredniego kontaktu z Zewnętrznym Monitorem, dokonania szczegółowych uzgodnień 

co do sposobów i metod zarządzania, ewidencjonowania i rozliczania poszczególnych 

działań. Kontakty z Zewnętrznym Monitorem odbywały się również drogą telefoniczną oraz 

mailową i były one równie owocne. Wynikało to głównie z olbrzymiej wiedzy pani Marty 

Kaczyńskiej na temat zarządzania i prowadzenia wszelkiej dokumentacji projektów 

realizowanych w ramach programu LIFE oraz bardzo dobrej jej komunikatywności. Kontakty 

z Komisją Europejską odbywały się głównie listownie oraz rzadziej bezpośrednio podczas 

spotkań organizowanych w ramach Dnia Informacyjnego LIFE czy spotkań inauguracyjnych 

Kick-off Meeting.  

W ciągu całego okresu realizacji projektu zastosowany system zarządzania sprawdził się, 

pomimo zatrudnienia tylko dwóch osób na 1/2 etatu (pierwotnie zakładano zatrudnienie 

wszystkich osób w formie umów o pracę). Zatrudnione osoby bez większych problemów 

wykonywały swoje obowiązki, pomimo znacznych odległości pomiędzy niektórymi 

miejscami realizacji projektu. Dobra współpraca całego ZZP i wyznaczonych członków 

Stowarzyszenia oraz ciągła wymiana informacji pomiędzy nimi o przebiegu poszczególnych 

działań, zapewniała prawidłową realizację całego projektu.  

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, do Komisji Europejskiej złożono trzy raporty: 

Raport wstępny (Inception Report) - sporządzony za okres 01.09.2013-31.03.2014 

(z wyjaśnieniami dodatkowymi przesłanymi do KE w lipcu 2014 roku), Raport śródokresowy 

(Midterm Report) - sporządzony za okres 01.09.2013-30.11.2014 oraz Raport z postępu 

(Progress Report) - sporządzony za okres 01.09.2013-31.08.2015. Raport wstępny został 

przyjęty przez Komisję Europejską pismem ENV.E3 MM/AMcC/ib ARES (2014) 2231954 

z dnia 4.06.2014 r., a wyjaśnienia dodatkowe pismem ENV.E3 MM/AMC/sp ARES (2014) 

3270776 z dnia 3.10.2014 r. Raport śródokresowy został przyjęty przez Komisję Europejską 

pismem ENV.E3 MM/jv ARES (2015) z dnia 01.04.2015 r., z drobnymi uwagami, które 

zostały uwzględnione przez Zespół Zarządzający Projektem. Raport z postępu został przyjęty 

przez Komisję Europejską pismem ENV E3 IM/AMC/sp z dnia 30.11.2015 r., z zaleceniami 

uzupełnienia pewnych opisów i dokumentów (zalecenia te zostały uwzględnione 

w niniejszym Raporcie).  

5. Technical part 

5.1. Technical progress, per task 

Harmonogram poszczególnych działań, z uwzględnieniem dokonanych zmian, został 

przedstawiony poniżej za pomocą wykresu Gantta. 

Tasks/ 

Activities 

2013 2014 2015 2016 

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

Overall 

project 

schedule 

Proposed  PS  IR   MD      FR  

Actual  PS  IR  MD   PR     FR 

A.1 Proposed               
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Actual               

C.1 

Proposed               

Actual               

C.2 
Proposed                

Actual               

C.3 
Proposed               

Actual               

C.4 
Proposed               

Actual               

D.1 
Proposed               

Actual               

D.2 

Proposed               

Actual               

E.1 
Proposed               

Actual               

E.2 

Proposed               

Actual               

E.3 

Proposed               

Actual               

E.4 
Proposed               

Actual               

E.5 

Proposed               

Actual               

E.6 

Proposed               

Actual               

E.7 
Proposed               

Actual               

E.8 
Proposed               

Actual               

E.9 
Proposed               

Actual               

F.1 
Proposed               

Actual               

F.2 
Proposed               

Actual               

F.3 
Proposed               

Actual               

F.4 

Proposed               

Actual               

F.5 

Proposed               

Actual               

Legenda do oznaczeń na wykresie: 
           -   okres działania zaplanowany we wniosku aplikacyjnym 

           -   rzeczywisty okres wykonania działania  

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

MD – Midterm Report, sprawozdanie śródokresowe; PR – Progress Report, sprawozdanie z postępu; 

FR – Final Report, sprawozdanie końcowe. 
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5.1.1. Działanie A.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów 

projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów 

Cel: Uzyskanie pozwoleń na budowę 6 systemów przepustów dla płazów 

Założone rezultaty: Przygotowanie projektów technicznych dla 6 systemów przepustów dla 

płazów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, uzyskanie pozwoleń na budowę 

6 systemów przepustów 

Osiągnięte rezultaty: Opracowano 6 kompletów dokumentacji technicznej, uzyskano 

6 pozwoleń na budowę systemów przepustów dla płazów 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: III/2013  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2014, rzeczywisty: II/2014 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy 

działania C.1. Budowa systemów przepustów dla płazów, w systemie "Projektuj, buduj, 

utrzymaj", tj. przy założeniu, że cały proces tworzenia (projektowania i budowy) zostanie 

zlecony jednemu podmiotowi. Podstawą tego systemu jest program funkcjonalno-użytkowy, 

który opisuje cechy projektu, i który jest podstawą przeprowadzenia procedury wyboru 

wykonawcy całego działania. Z tego też względu konieczne było przyspieszenie rozpoczęcia 

działania i wykonanie jak najszybciej programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowywanie 

programu rozpoczęte zostało pod koniec września 2013, czyli całe działanie A.1. zostało 

rozpoczęte jeszcze w III, a nie w IV kwartale 2013 roku, jak to pierwotnie zakładano. 

W październiku 2014 roku program funkcjonalno-użytkowy był już gotowy, co pozwoliło na 

ogłoszenie przetargu na prace projektowe i budowlane. Pod koniec października ogłoszony 

został przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania "Zaprojektowanie, budowa 

i utrzymanie przepustów dla płazów oraz odtworzenie miejsc rozrodu płazów". Do przetargu 

przystąpił tylko jeden oferent. 14 listopada 2013 roku wyłoniony został wykonawca 

(Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z Suwałk), z którym w grudniu podpisana została 

umowa na wykonanie całego zadania. Kopie materiałów przetargowych oraz umowy 

z Wykonawcą tego działania zostały dostarczone do KE wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami 

do IR w lipcu 2014 roku.  

W czerwcu 2014 roku wszystkie pozwolenia na budowę systemów przepustów, a tym samym 

cała ich dokumentacja techniczna, były gotowe i w dniu 23 czerwca 2014 roku działanie A.1. 

zostało oficjalnie zakończone (kopie protokołów odbioru 6 pozwoleń na budowę oraz 

6 opracowań projektów budowlanych systemów przepustów dla płazów przekazano do KE 

wraz z MTR). 

Realizacja tego działania uległa pewnym odstępstwom od pierwotnych planów, związanych 

z lokalizacją czterech systemów przepustów. Na etapie przygotowywania wniosku 

aplikacyjnego uzgodniono z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie lokalizację 

przepustów na drodze wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap-Żytkiejmy. Droga ta została 

przeznaczona do remontu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2012-2020 

i możliwe było wykorzystanie tego faktu i wbudowanie na wybranych odcinkach drogi 

systemów przepustów, w czasie prowadzenia remontu drogi. Pierwotnie planowany termin 

remontu drogi (lata 2014-2015) został przesunięty o dwa lata, co skutecznie uniemożliwiło 

zgranie się prac remontowych z naszymi działaniami. W takiej sytuacji Zarząd Dróg 
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Wojewódzkich w Olsztynie zgodził się na wbudowanie przepustów na wyznaczonych 

odcinakach drogi (jeszcze przed remontem), ale pod warunkiem wykonania pełnej 

przebudowy tych odcinków drogi, dostosowując je do docelowych parametrów technicznych 

drogi klasy G i ruchu kategorii KR3. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia, gdyż podnosiło 

wielokrotnie koszty zaplanowanego w projekcie działania. W związku z tym postanowiono 

zmienić lokalizację czterech przepustów – nadal mieszczących się w ramach wyznaczonych 

obszarów projektu lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Trzy z nich związane są z obszarem 

"Puszczy Rominckiej", a jeden został przeniesiony na obszar "Ostoi Suwalskiej". Wybrane 

zostały odcinki dróg, na których wcześniej prowadzone były badania śmiertelności płazów 

i które były przeznaczone do zainstalowania przepustów w przyszłości. Szczegółowe 

uzasadnienie wytypowania tych odcinków dróg do budowy przepustów zostało zawarte 

w naszym piśmie do KE z dnia 30 lipca 2014 roku, będącym odpowiedzią na pismo ENV.E3 

MM/AMcC/ib ARES (2014) 2231954 z dnia 4 lipca 2014 roku. Wprowadzona zmiana 

lokalizacji niektórych systemów przepustów nie spowodowała zmiany charakteru lub treści 

działań, jak i budżetu działania. Komisja Europejska, pismem z dnia 03/10/2014 (ENV.E3 

MM/AMC/sp ARES (2014)3270776), zaakceptowała zmianę lokalizacji czterech systemów 

przepustów dla płazów. 
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5.1.2. Działanie C.1. Budowa systemów przepustów dla płazów 

Cel: Ochrona płazów na 6 wybranych odcinkach dróg 

Założone rezultaty: Wybudowanie 6 systemów przepustów dla płazów 

Osiągnięte rezultaty: Wybudowano 6 systemów przepustów chroniących płazy przed kolizją 

z pojazdami 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2014, rzeczywisty: II/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: IV/2015, rzeczywisty: IV/2015 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy 

działania A.1., w systemie "Projektuj, buduj, utrzymaj", tj. przy założeniu, że cały proces 

tworzenia (projektowania i budowy) zostanie zlecony jednemu podmiotowi. Dodatkowo 

beneficjent ustalił, że po wybudowaniu systemów przejść dla płazów będą one do końca 2018 

roku utrzymywane (czyszczone, naprawiane) przez Wykonawcę.  

Wybór wykonawcy tego działania został dokonany w ramach przetargu już pod koniec IV 

kwartału 2013 roku. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, co odzwierciedlało bardzo 

małe w tym czasie zainteresowanie firm budowlanych takimi zleceniami (na początku roku 

podobny przetarg na budowę przepustów dla płazów ogłosił Wigierski Park Narodowy 

i również do postępowania przystąpiła tylko jedna firma). Ponieważ zaproponowana przez 

 
Ryc. 2. Przepusty dla płazów w miejscowości Skajzgiry 

Wykonawcę cena nie przekraczała kwoty zaplanowanej na to działanie oraz nie odbiegała ona 

od podobnych zamówień, postanowiono przyjąć ofertę i podpisać umowę na wykonanie 

zlecenia. Kopie materiałów przetargowych oraz umowy z Wykonawcą tego działania zostały 

dostarczone do KE wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami do IR w lipcu 2014 roku. Pomimo 
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rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy jeszcze w IV kw. 2013 roku zasadnicze działanie 

zostało rozpoczęte zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. w II 

kwartale 2014 roku. W dniu 29 maja 2014 roku nastąpiło zakończenie budowy systemu 

przepustów dla płazów na drodze powiatowej nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) 

w miejscowości Skajzgiry II. Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,250 km, 

obejmował m.in. wbudowanie w drogę 4 tuneli co 50 m (długość 1 tunelu 9 m), 8 portali i 500 

m barier naprowadzających po obu stronach drogi. 

W dniu 6 lipca 2014 roku nastąpiło zakończenie budowy drugiego systemu przepustów dla 

płazów na drodze powiatowej nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry I. 

Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,550 km, obejmował m.in. wbudowanie 

w drogę 10 tuneli co 50 m (długość 1 tunelu 9 m), 20 portali, 8 m stop rynien i 1105 m barier 

naprowadzających po obu stronach drogi. W dniu 4 października 2014 roku nastąpiło 

zakończenie budowy trzeciego systemu przepustów dla płazów, na obszarze Natura 2000 

"Narwiańskie Bagna", na drodze wojewódzkiej nr 678 (Kleosin-Sokoły) w miejscowości 

Baciuty. Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,840 km, obejmował m.in. 

wbudowanie w drogę 13 tuneli co 60 m (długość 1 tunelu 11 m), 26 portali, 22 m stoprynien 

i 1680 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Kopie protokołów odbioru 

systemów przepustów w ww. trzech lokalizacjach przekazano do KE wraz z MTR. 

 
Ryc. 3. Przepusty dla płazów w miejscowości Baciuty 

W dniu 29 grudnia 2014 roku nastąpiło zakończenie budowy systemu przepustów dla płazów 

na obszarze Natura 2000 "Puszcza Romincka", na drodze 1898N (Budwiecie-Boczki) 

w miejscowości Boczki. Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,300 km, 

obejmował m.in. wbudowanie w drogę 5 tuneli co 50 m (długość 1 tunelu 9 m), 10 portali, 

14 m stoprynien i 560 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. W tym samym dniu 
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nastąpiło również zakończenie budowy systemu przepustów dla płazów na obszarze Natura 

2000 "Ostoja Suwalska", na drodze nr 655 (Suwałki-Rutka Tartak) w miejscowości 

Sidorówka. Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,278 km, obejmował m.in. 

wbudowanie w drogę 5 tuneli co 50 m (długość 1 tunelu 12 m), 10 portali, 12 m stoprynien 

i 556 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Kopie protokołów odbioru systemów 

przepustów w ww. dwóch lokalizacjach przekazano do KE wraz z PR. 

W dniu 07 października 2015 roku nastąpiło zakończenie budowy systemu przepustów dla 

płazów na obszarze Natura 2000 "Ostoja Suwalska", na drodze nr 1127B (Sidory-Smolniki) 

w miejscowości Kleszczówek. Zakres robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,36 km, 

obejmował m.in. wbudowanie w drogę 7 tuneli co 50 m (długość 1 tunelu 9 m), 14 portali, 

6 m stoprynien i 723 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Kopia protokołu 

odbioru systemu przepustów w miejscowości Kleszczówek stanowi Załącznik nr 23 do 

niniejszego Raportu. 

 
Ryc. 4. Przepust dla płazów w miejscowości Kleszczówek 

Realizacja tego działania, podobnie jak w przypadku działania A.1, została zmodyfikowana 

ze względu na zmianę lokalizacji czterech systemów przepustów. Nowa lokalizacja czterech 

systemów przepustów dla płazów została przedstawiona na mapach w naszym piśmie do KE 

z dnia 30 lipca 2014 roku, będącym odpowiedzią na pismo ENV.E3 MM/AMcC/ib ARES 

(2014) 2231954 z dnia 4 lipca 2014 roku oraz w MTR. Komisja Europejska, pismem z dnia 

03/10/2014 (ENV.E3 MM/AMC/sp ARES (2014)3270776) zaakceptowała zmianę lokalizacji 

czterech systemów przepustów.  
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5.1.3. Działanie C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów 

Cel: Ochrona miejsc rozrodu płazów  

Założone rezultaty: Rekultywacja 4 zbiorników wodnych, jako miejsc rozrodu płazów 

Osiągnięte rezultaty: Zrekultywowano 11 zbiorników wodnych służących płazom jako 

miejsca rozrodu 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: IV/2013  

Planowany termin zakończenia zadania: I/2014, rzeczywisty: I/2015 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Wybór wykonawcy tego działania został dokonany w drodze przetargu pod koniec IV 

kwartału 2013 roku wraz z wyborem wykonawcy budowy przepustów dla płazów. 

Wykonawca (Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z Suwałk) już w grudniu przystąpił do 

prac ziemnych i zakończył je w lutym 2014 roku. Odtworzone zostały trzy zbiorniki wodne 

na terenie "Ostoi Wigierskiej" oraz jeden na terenie "Puszczy Rominckiej", które będą służyły 

płazom, jako miejsca rozrodu. Zbiornik odtworzony na bagnistym obszarze "Puszczy 

Rominckiej" w miejscowości Żytkiejmy, we wschodniej część Puszczy Rominckiej, ma 

powierzchnię 1500 m
2
 i głębokość do 2,0 m. Trzy pozostałe zbiorniki zostały odtworzone na 

terenie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Leszczewo. Dwa zbiorniki 

zlokalizowane są obok siebie i oddzielone niewielką groblą - każdy z nich ma powierzchnię 

350 m
2

 i głębokość do 1,5 m. Trzeci zbiornik położony jest nieco dalej w tej samej 

miejscowości i ma dokładnie takie same parametry. 

  
Ryc. 5. Lokalizacja zrekultywowanych zbiorników wodnych w miejscowości Leszczewo (1L-

3L) oraz w Żytkiejmach (1Z) 

Za zgodą Komisji Europejskiej - pismo z dnia 03/10/2014 (ENV.E3 MM/AMC/sp ARES 

(2014) 3270776), rozszerzony został zakres tego działania. Zwiększona została liczba 

zbiorników wodnych, które poddano pracom rekultywacyjnym. Dodatkowych 7 zbiorników 

zlokalizowanych jest na terenie "Ostoi Wigierskiej", na gruntach wsi Rosochaty Róg. 

Zwiększenie zakresu tego działania, o siedem nowych zbiorników, spowodowało wydłużenie 

czasu jego realizacji. W pierwszej połowie listopada 2014 roku ogłoszony został przetarg na 
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odtworzenie dodatkowych zbiorników, a 18 listopada podpisana została umowa na wykonanie 

przedmiotu zamówienia z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD z Suwałk. Kopie 

dokumentacji przetargowej oraz umowy z Wykonawcą przekazano do KE wraz z MTR. 

 
Ryc. 6. Lokalizacja zrekultywowanych zbiorników wodnych (1R-7R) w miejscowości 

Rosochaty Róg 

W dniu 15 lutego 2015 roku zakończone zostały prace przy rekultywacji dodatkowych 

zbiorników wodnych, i tym samym zakończone zostało ostatecznie działanie C.2. Kopię 

protokołu odbioru dodatkowych 7 zbiorników wodnych przekazano do KE wraz z PR.  

 
Ryc. 7. Zrekultywowany zbiornik wodny (7R) w miejscowości Rosochaty Róg 
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Ryc. 8. Zrekultywowany zbiornik wodny (3L) w miejscowości Leszczewo 

Rekultywacja miejsc rozrodu płazów jest jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych 

zabiegów czynnej ochrony tych zwierząt. Skuteczność takich działań jest bardzo wysoka, 

a czas oczekiwania na pierwsze efekty bardzo krótki. W odtworzonych w lutym 2014 roku 

zbiornikach, w ramach niniejszego projektu, już na początku kwietnia 2014 roku pojawiły się 

pierwsze, jeszcze nieliczne osobniki, głównie żaby trawnej. Nieco później dość licznie 

występowała już żaba moczarowa, żaba trawna i żaba jeziorkowa oraz traszka zwyczajna. 

W okresie letnim pojawiły się w niektórych zbiornikach kumak nizinny i ropucha szara. 

Zwiększanie ilości miejsc rozrodu płazów jest zatem uzasadnione i wskazane wszędzie tam, 

gdzie naturalne warunki (klimatyczne - niewielkie opady atmosferyczne, terenowe - brak 

naturalnych "oczek" wodnych) oraz czynniki antropogeniczne (zasypywanie zbiorników 

wodnych) nie pozwalają na utrzymywanie się wody w niewielkich zbiornikach przez większą 

część sezonu, a zwłaszcza w okresie późno-wiosennym.  

Jednym z warunków utrzymania efektu ekologicznego tego działania jest ochrona małych 

zbiorników wodnych, którą powinni zapewnić właściciele gruntów, na których one 

występują. Zgodnie z zaleceniami KE (pismo ENV E3 IM/AMC/sp z dnia 13.10.2015) ze 

wszystkimi właścicielami gruntów (6 osób), na których przeprowadzono rekultywację 

zbiorników wodnych, zawarto partnerskie umowy współpracy. Ich celem jest utrzymanie 

w należytym stanie zbiorników wodnych odtworzonych w ramach projektu. Umowy takie 

zostały zawarte na okres 30 lat. Kopie 6 umów stanowią Załącznik nr 24 do niniejszego 

Raportu.  
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5.1.4. Działanie C.3. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed 

tzw. pułapkami antropogenicznymi 

Cel: Zmniejszenie śmiertelności płazów w tzw. pułapkach antropogenicznych  

Założone rezultaty: Zaprojektowanie 6-10 rozwiązań technicznych służących minimalizacji 

negatywnego oddziaływania tzw. pułapek antropogenicznych na płazy 

Osiągnięte rezultaty: Zmodyfikowano konstrukcję 7 urządzeń stosowanych w budownictwie 

w celu minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na płazy 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2014, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W połowie lutego 2014 roku ogłoszono nabór ofert na "Świadczenie usług 

projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca i herpetologa w zespole projektującym 

rozwiązania techniczne chroniące płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi". Do 

przetargu przystąpiła tylko jedna firma, która zaproponowała usługi wymaganych 

specjalistów. Tak niskie zainteresowanie przetargiem wynikało prawdopodobnie z braku 

dostatecznej wiedzy na temat przedmiotu zamówienia. Temat pułapek antropogenicznych dla 

zdecydowanej większości firm projektowych czy budowlanych był niemal zupełnie obcy, co 

mogliśmy osobiście stwierdzić również podczas warsztatów prowadzonych w ramach 

projektu. Ponieważ zaproponowana przez Wykonawcę (Budownictwo Przyrodnicze 

DANBUD z Suwałk) cena nie przekraczała kwoty zaplanowanej na to działanie, 

postanowiono przyjąć ofertę i pod koniec lutego podpisać umowę na wykonanie zlecenia.  

Działanie polegało na zaprojektowaniu rozwiązań technicznych służących minimalizacji 

negatywnego oddziaływania wybranych pułapek antropogenicznych na płazy. Wybrano 

urządzenia powszechnie stosowane w budownictwie (zwłaszcza drogowym), które są 

potencjalnymi pułapkami dla płazów. Następnie opracowano rozwiązania techniczne, które 

nie ograniczały funkcji tych urządzeń, ale pozwalały na wydostanie się z nich płazów 

w przypadku ich uwięzienia. Wykonano prototypy tych urządzeń i przetestowano je 

w terenie, określając skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Prace, na wszystkich etapach, 

zostały opisane w raporcie "Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami 

antropogenicznymi" (kopia tego opracowania stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego 

Raportu). Załącznikiem do raportu są projekty techniczne (rysunki) prototypów urządzeń, 

które objęte zostały działaniem. Analizując szeroki asortyment urządzeń stosowanych 

w budownictwie, zwłaszcza drogowym, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla płazów, 

ostatecznie wybrano do dalszych prac: studzienkę ściekową z wpustem i osadnikiem, 

krawężniki betonowe o obniżonym pochyleniu, płytę ściekową betonową typu trójkątnego, 

prefabrykat żelbetowy do umacniania dna rowu v2, wpust krawężnikowy, studzienkę 

doświetleniową v1 oraz studzienkę doświetleniową v2. W większości przypadków wybrane 

urządzenia stanowią obiekty odwodnieniowe, gdzie nie ma lub jest znacznie ograniczona 

możliwość zastosowania rozwiązań zapobiegających wpadaniu małych zwierząt do nich, 

zatem dalsze prace skoncentrowano na umożliwieniu płazom ucieczki z tych pułapek. Dla 

wybranych urządzeń zaproponowane zostały odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, które 

wykorzystano przy budowie prototypów. Badania skuteczności zastosowanych rozwiązań 

określiły ich zalety i wady, a w konsekwencji przydatność w ochronie płazów.  
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Do testowania urządzeń wykorzystano 6 gatunków płazów, które naturalnie występowały na 

terenie, na którym wybudowano prototypy urządzeń: ropuchę szarą, grzebiuszkę ziemną, żabę 

trawną, żabę moczarową, traszkę grzebieniastą i traszkę zwyczajną. Wyniki dotyczące czasu 

opuszczenia (przejścia przez urządzenie) pułapki przez poszczególne gatunki płazów oraz 

skuteczność zastosowanych rozwiązań przedstawiają ryciny 9-10. 
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Ryc. 9. Średni czas przejścia przez poszczególne pułapki przez dany gatunek płaza 
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Ryc. 10. Liczba płazów wykorzystujących poszczególne obiekty wraz z określeniem 

skuteczności zastosowanych rozwiązań 
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Ryc. 11. Ropucha szara w wylocie rury będącej elementem wyjściowym ze studzienki 

doświetleniowej 

Podjęte w projekcie działanie jest 

niezmiernie ważne dla ochrony populacji 

płazów, gdyż skala zagrożenia dla tych 

zwierząt przez tzw. pułapki antropogeniczne 

jest olbrzymia. Problem jest jednak bardzo 

trudny i wymaga jeszcze wielu prac. 

Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że 

możliwe jest dokonanie pewnych 

modyfikacji w technologii budowy 

najbardziej niebezpiecznych dla zwierząt 

urządzeń i stosowanie ich bez żadnych 

ograniczeń. Konieczne jest kontynuowanie 

prac (co zostało uwzględnione w dokumencie 

"After-Life") oraz zainteresowanie nimi 

zarówno producentów urządzeń, jak 

i zarządy dróg różnego szczebla. 

Ryc. 12. Ropucha szara opuszczająca korytko  

          krakowskie po zainstalowanym  

          elemencie wyjściowym
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5.1.5. Działanie C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy 

szlakach komunikacyjnych 

Cel: Ochrona płazów przy szlakach komunikacyjnych 

Założone rezultaty: Opracowanie zasad, bazy danych i materiałów pomocniczych do 

prowadzenia monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wdrożenie monitoringu 

Osiągnięte rezultaty: Wdrożono system monitoringu płazów 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: I/2014, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie składało się z kilku części: zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

monitoringu (20 szt. odbiorników GPS, 20 szt. aparatów fotograficznych, 20 szt. laptopów, 

przenośnych barier naprowadzających - 20 kpl po 400 mb, komputera stacjonarnego, 

kamizelek odblaskowych, wiader, rękawiczek); opracowaniu i wydaniu pakietów 

edukacyjnych, opracowaniu bazy danych w oparciu o program Microsoft Access oraz 

przeprowadzeniu szkoleń.  

Wyboru dostawców sprzętu i usług dokonano w ramach pięciu postępowań publicznych: 

przetargu na dostawę sprzętu (GPS, aparat fotograficzny, laptop, komputer) - zgłosiło się 

4 oferentów (wybrano firmę Centrum Informatyki ZETO S.A. z Białegostoku), przetargu na 

dostawę 20 kompletów przenośnych barier naprowadzających - zgłosiło się dwóch oferentów 

(wybrano firmę EcoeXpert Spółka z o. o. z Suwałk), przetargu na opracowanie i wydanie 50 

kompletów materiałów informacyjno-edukacyjnych - zgłosił się tylko jeden oferent (dr inż. 

Marek Maciantowicz z Zielonej Góry), rozeznania rynku w formie publicznego zapytania 

ofertowego na opracowanie bazy danych (opublikowanego w Internecie) - zgłosił się tylko 

jeden oferent (firma CELO z Zielonej Góry), rozeznania rynku w formie publicznego 

zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń (opublikowanego w Internecie) - złożono 

dwie oferty (Aleksandra Mackiewicz z Krzywego i Katarzyna Łukowska ze Starego 

Folwarku). 

  

Ryc. 13. Przenośne bariery naprowadzające wykonane w ramach projektu 

Pewnych trudności dostarczył przetarg na przenośne bariery naprowadzające. Pierwszy 

przetarg nie wyłonił wykonawcy, gdyż obaj oferenci zaproponowali cenyę znacznie 

przekraczającą środki, jakie zostały na ten cel przeznaczone. Konieczne było powtórzenie 

przetargu i zwiększenie puli środków na to zadanie. Znaczna część dodatkowych środków 
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pochodziła z tego samego działania, z zaoszczędzonych pieniędzy na zakup sprzętu oraz 

opracowanie i wydrukowanie pakietów informacyjno-edukacyjnych. Pozostała część środków 

pochodzi z puli Overheads. Powtórzony przetarg wyłonił już wykonawcę (firmę EcoeXpert 

Sp. z o. o. z Suwałk), z którym w marcu 2014 została zawarta umowa.  

Zakupiony w ramach tego działania sprzęt został użyczony 20 podmiotom, w tym 

Stowarzyszeniu "Człowiek i Przyroda", działającym na terenie północno-wschodniej Polski, 

z którymi Beneficjent podpisał umowy o współpracy w ramach sieci monitoringu płazów 

wzdłuż dróg oraz umowy użyczenia sprzętu (kopie tych umów stanowią Załącznik nr 22 do 

niniejszego Raportu). Do współpracy zaproszone zostały następujące podmioty: szkoły - 

Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Zespół Szkół w Płocicznie-

Tartak, Zespół Szkół w Starym Folwarku, Zespół Szkół w Kaletniku, Szkoła Podstawowa w 

Lisach, Szkoła Podstawowa w Galwieciach, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, Szkoła 

Podstawowa w Żytkiejmach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi; parki narodowe - 

Biebrzański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, 

Wigierski Park Narodowy; parki krajobrazowe - Suwalski Park Krajobrazowy, Mazurski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej; inne - Ecoexpert Spółka z o.o.  

Dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem monitoringu płazów zorganizowano 

szkolenia i opracowano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad prowadzenia 

monitoringu (zostały one również zamieszczone na stronie internetowej projektu 

(http://czlowiekiprzyroda.eu/life/Monitoring_plazow.pdf). Łącznie przeprowadzono 

9 szkoleń, w których wzięło udział 270 osób. Listy obecności na tych szkoleniach stanowią 

Załącznik nr 21 do niniejszego Raportu.  

 

Ryc. 14. Szkolenie dotyczące prowadzenia monitoringu płazów (Krzywe) 
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Opracowana i zamieszczona w Internecie platforma informatyczno-bazodanowa 

(http://czlowiekiprzyroda.eu/life/baza.htm) umożliwia gromadzenie informacji o płazach 

występujących przy drogach na terenie całej Polski, głównie na potrzeby określenia miejsc, 

w których szlaki migracji tych zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi. Baza ta 

służy zatem do wprowadzania danych z badań dotyczących przemieszczania się płazów przez 

jezdnie oraz ich śmiertelności w wyniku kolizji z pojazdami, a także do wizualizacji tych 

newralgicznych miejsc na mapie dostępnej w Internecie. Uzyskiwane dane są następnie 

zapisywane w głównej bazie danych, gdzie podlegają opracowaniu. Dzięki tym danym 

wzrośnie wiedza na temat zagrożenia, jakie stanowią szlaki komunikacyjne dla płazów oraz 

występowania miejsc na drogach, w których ginie najwięcej płazów.  

 

 

Ryc. 15. Przykładowe zrzuty ekranowe z bazy danych, dot. ropuchy szarej 
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Informacje gromadzone w bazie dotyczą śmiertelności oraz wielkości penetracji płazów, 

w podziale na poszczególne gatunki. W przypadku określania śmiertelności płazów podawana 

jest liczba martwych osobników znalezionych na odcinku drogi o długości 100 m, w czasie 

15 minut. W przypadku określania liczby osobników płazów przekraczających drogę, przy 

zastosowaniu przenośnych barier ochronnych z pułapkami łownymi, podawana jest liczba 

odłowionych płazów w ciągu jednego dnia w przeliczeniu na 100 metrowy odcinek bariery.  

Obecnie w bazie znajdują się wyniki dotyczące 151 przeprowadzonych badań, w tym 48 

dotyczy śmiertelności płazów, a 95 penetracji płazów (przechodzenia przez drogę). Łącznie 

podczas badań śmiertelności znaleziono 1271 martwych osobników płazów, co daje 

śmiertelność na poszczególnych odcinkach dróg od 1 os./100 m/15 min. do 100 os./100 m/15 

min (średnio 26 os./100 m/15 min.). Martwe płazy należały do 5 gatunków: Bufo bufo, Rana 

temporaria, Pelophylax lessonae, Rana arvalis i Lissotriton vulgaris (część materiału nie 

została oznaczona do gatunku - pozostała zakwalifikowana jako żaby brunatne lub żaby 

zielone). Podczas badań przeniesiono łącznie 673 płazy, należące do 10 gatunków: Bufo bufo, 

Rana temporaria, Pelophylax lessonae, Rana arvalis, Pelophylax kl. esculentus, Bombina 

bombina, Pelobates fuscus, Epidalea calamita, Triturus cristatus i Lissotriton vulgaris, co 

daje na poszczególnych stumetrowych odcinkach dróg od 1 do 74 płazów przekraczających 

jezdnię w ciągu doby (średnio 7 os./100 m/dobę). Część danych nie jest jeszcze umieszczona 

w bazie, co wynika z pewnych trudności technicznych, jakie napotykają niektóre osoby 

biorące udział w monitoringu. W tych przypadkach nieodzowna jest nasza pomoc, co staramy 

się sukcesywnie robić. 

Podobnie, jak w przypadku Ogólnopolskiego Rejestru Śmiertelności Zwierząt na Drogach, do 

udziału w monitoringu płazów może przystąpić każda osoba zainteresowana tą problematyką. 

Szczegółowe informacje, dotyczące prowadzenia monitoringu i przekazywania zebranych 

danych do bazy danych, zamieszczone zostały w instrukcji znajdującej się na stronie 

internetowej projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej 

Polsce" (http://czlowiekiprzyroda.eu/life/wyd.htm) oraz na podstronie dotyczącej monitoringu 

płazów (http://www.monitoringplazow.pl). Wyniki monitoringu płazów miały być 

udostępniane w postaci rocznych raportów oraz na bieżąco poprzez internetową platformę 

informatyczno-bazodanową. Ze względu na trudności wielu podmiotów uczestniczących 

w monitoringu z przeprowadzaniem badań terenowych, zgodnie z wymaganiami, oraz 

z wprowadzaniem danych przez Internet, wystąpiły opóźnienia w opracowywaniu zbiorczym 

pozyskanych danych. Z założenia, wyniki te mają nie tylko zwrócić uwagę społeczeństwa na 

problem śmiertelności płazów na drogach i jej skalę, ale również służyć różnym podmiotom, 

zainteresowanym czynną ochroną płazów, informacjami o lokalizacji miejsc na drogach, 

w których giną te zwierzęta. Muszą zatem być wiarygodne, pokazywać w sposób jasny 

i zrozumiały sytuację płazów oraz muszą być porównywalne - wykonywane zawsze w taki 

sam sposób. Wystąpiła zatem konieczność weryfikacji niektórych danych, co opóźnia 

przygotowanie pierwszego raportu z monitoringu (będzie on przygotowany dopiero po 

uzupełnieniu danych za ostatni rok, włącznie z danymi jesiennymi, i zweryfikowaniu ich pod 

względem merytorycznym). Pojawienie się tego problemu skłoniło Beneficjenta do 

rozszerzenia zakresu planowanych działań po zakończeniu projektu, związanych ze 

szkoleniami osób decydujących się prowadzić monitoring płazów wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. Szkolenia takie będą odbywały się w znacznie węższym gronie, niż 
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dotychczas i będą miały charakter konsultacji bezpośrednich lub przy wykorzystaniu 

komunikatorów internetowych. Zaplanowano również przeprowadzenie szeroko zakrojonej 

ogólnopolskiej kampanii promującej internetową bazę danych "Monitoring płazów". 

Szczegółowiej działania te zostały opisane w dokumencie "After-Life".  
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5.1.6. Działanie D.1. Monitoring 

Cel: Ocena skuteczności podejmowanych działań ochronnych 

Założone rezultaty: Sporządzenie 2 raportów dot. wpływu działań ochronnych na płazy 

Osiągnięte rezultaty: Opracowanie dwóch raportów zawierających opis skuteczności działań 

ochronnych na płazy 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: I/2014, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W lutym 2014 roku ogłoszony został przetarg na "Prowadzenie monitoringu efektów 

ekologicznych działań ochronnych". Zgłosiło się dwóch oferentów, którzy spełniali 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i wspólnie mogą prowadzić prace monitoringowe 

(Joanna Bednarek z miejscowości Osada Lipowo i Aleksandra Mackiewicz z Krzywego). 

Z założenia monitoring dotyczący zbiorników wodnych, jak i przepustów dla płazów musiał 

być prowadzony przez dwie osoby, co zapewniało zarówno dokładność wyników, jak 

i bezpieczeństwo osób prowadzących działanie. Zatrudnienie dwóch osób nie spowodowało 

zatem przekroczenia budżetu tego działania. Po podpisaniu z tymi osobami umów, 

w pierwszej połowie marca 2014 roku, przystąpiły one do pracy, w pierwszej kolejności 

związanej z monitorowaniem zgrupowań płazów zasiedlających nowo odtworzone zbiorniki 

wodne. Monitoringiem objęte zostały również dodatkowe zbiorniki wodne (7 zbiorników), 

 

 

 

Ryc. 16. Zrekultywowany zbiornik wodny, w którym już w następnym roku pojawiły się młode 

kumaki nizinne (Leszczewo) 
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odtworzone na początku 2015 roku. Również i monitoring płazów na drogach nie był 

prowadzony w tym samym okresie na wszystkich stanowiskach objętych projektem, co 

wiązało się z etapowaniem prac budowlanych. Badania w Skajzgirach (I i II) i w Baciutach 

rozpoczęte zostały w 2014 roku, a w Boczkach, Sidorówce i Kleszczówku w roku 2015. 

W jedenastu monitorowanych zbiornikach wodnych stwierdzono obecność 10 gatunków 

płazów. Przed przystąpieniem do rekultywacji tych zbiorników występowało w nich tylko 

5 gatunków płazów i w większości przypadków występowały one w nich tylko w okresie 

wczesnowiosennym, kiedy jeszcze utrzymywała się woda. Liczba płazów rejestrowana 

podczas pojedynczego rekonesansu wahała się od 0 do 44 osobników (nie wliczając w to jaj 

i kijanek). Spośród 11 zrekultywowanych zbiorników wodnych 10 stanowi miejsca rozrodu 

płazów. Tylko w jednym przypadku (zbiornik 5R) nie stwierdzono rozradzających się w nim 

płazów, co prawdopodobnie jest wynikiem pojawienia się w nim ryb (prawdopodobnie 

zawleczonych przez ptaki). Jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywała przez najbliższy 

sezon, to będzie konieczne odłowienie ryb i zapewnienie odpowiednich warunków 

w zbiorniku dla płazów.  

We wszystkich zbiornikach woda utrzymuje się przez cały rok, nawet w przypadku skrajnie 

suchych lat, jak w roku 2015. Jest to bardzo istotne zważywszy, że większość małych 

zbiorników wodnych na terenie objętym tym działaniem utrzymuje wodę jedynie w okresie 

wczesnowiosennym, co uniemożliwia płazom pełny rozwój. Pogłębienie zbiorników, 

a zwłaszcza usunięcie nadmiaru roślinności, która stanowi pewnego rodzaju pompę 

usuwającą wodę ze zbiornika (transpiracja), sprawia że woda utrzymuje się przynajmniej do 

lata. Problem ten jest bardzo ważny w północno-wschodniej Polsce, gdyż warunki 

atmosferyczne panujące w ostatnich latach (bardzo niskie opady i bardzo wysokie 

temperatury powietrza) sprzyjają szybkiemu wysychaniu małych zbiorników wodnych, 

rozlewisk i zabagnień. Tym bardziej wszelkie działania polegające na ochronie małej retencji 

są bardzo pożądane. 

  

Ryc. 17. Żaba zielona poruszająca się wzdłuż bariery naprowadzającej i ropucha szara 

wchodząca do tunelu systemu przepustów  

W przypadku przepustów dla płazów na wszystkich odcinkach dróg, na których wybudowano 

zabezpieczenia, stwierdzono duży spadek śmiertelności tych zwierząt, sięgający nawet 92%. 
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Świadczy to o właściwym wyborze miejsc budowy systemów przepustów oraz prawidłowo 

wykonanych pracach budowlanych. Badania wykazały duże znaczenie stałych (wbudowanych 

w drogę) systemów przejść dla płazów, nie tylko w okresie migracji wiosennych i jesiennych, 

ale również w pozostałych okresach sezonu. Poza okresami masowych wędrówek migracje są 

jednak rozłożone w czasie i nie tak spektakularne. 

Szczegółowe wyniki skuteczności działań ochronnych (budowy przepustów dla płazów 

i rekultywacji zbiorników wodnych) zawarte zostały w dwóch raportach z monitoringu, które 

stanowią Załącznik nr 19 do niniejszego Raportu. Ze względu na warunki atmosferyczne (lata 

badań należały do lat suchych) oraz stosunkowo krótki okres prowadzenia monitoringu należy 

bezwzględnie kontynuować prace przynajmniej przez 2-3 lata po zakończeniu projektu. 

Wówczas otrzymamy bardziej miarodajne wyniki, uwzględniające zróżnicowanie warunków 

pomiędzy poszczególnymi latami. 
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5.1.7. Działanie D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu 

Cel: Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu na rozwój społeczny 

i gospodarczy terenu na którym był on wdrażany 

Założone rezultaty: Raport z przeprowadzonej oceny 

Osiągnięte rezultaty: Opracowano Raport dot. ocena wpływu projektu na rozwój społeczny 

i gospodarczy 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: I/2016, rzeczywisty: I/2016  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Na początku lutego 2016 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie oceny wpływu działań 

przeprowadzonych w ramach projektu na lokalną gospodarkę i społeczeństwo. Przed 

ogłoszeniem przetargu ustalono kwotę, jaka będzie przeznaczona na to działanie, dokonując 

rozpoznania cenowego. Do porównania cen wzięto informacje uzyskane telefonicznie od 

dwóch potencjalnych wykonawców usługi, którzy wykonywali podobne badania oraz 

z rozstrzygniętego przetargu na podobne badania, dotyczące projektu LIFE12 

NAT/PL/000034. Do przetargu, ogłoszonego w Internecie, przystąpiła tylko jedna osoba, 

która spełniała wymogi stawiane w przetargu i zaproponowała cenę nie przekraczającą kwoty 

przeznaczonej na to działanie. 22 lutego 2016 roku zawarto umowę z wybranym Wykonawcą 

działania. Zrealizowanie tego działania pozwoliło ocenić realizację projektu oraz jego tło 

społeczne pod względem: potrzeb, efektywności i użyteczności.  

W celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników Wykonawca połączył dwie metody 

badawcze - analizę desk research i bezpośrednie wywiady indywidualne. Badanie 

kwestionariuszowe zostało przeprowadzone na obszarze gmin: Rutka-Tartak, Krasnopol, 

Suwałki (gm. Wiejska), Turośń Kościelna – woj. Podlaskie oraz Dubeninki – woj. 

warmińsko-mazurskie, w okresie maj-czerwiec 2016 i objęło mieszkańców gminy, 

przedsiębiorców i przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego. 

Wyniki badań wykazały wysoki stopień celowości i skuteczności działań przeprowadzony 

w ramach projektu. Wszystkie dane, zarówno w ramach analizy danych zastanych, jak 

i analizy wywiadów PAPI i TDI, wskazują na potrzebę realizacji projektu, w formie i zakresie 

zaplanowanym przez Beneficjenta. Badania wskazują na pozytywne oddziaływanie projektu 

na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców terenów objętych projektem. Szczególnie 

duży wpływ projekt miał w tym zakresie na najmłodszych mieszkańców regionu – dzięki 

włączeniu materiałów udostępnionych przez Beneficjenta w proces edukacyjny oraz 

zaangażowaniu uczniów w proces monitoringu płazów, znacznej poprawie uległ stan wiedzy 

na temat ochrony płazów oraz znaczenia sieci obszarów Natura 2000. Postrzeganie sieci 

Natura 2000 jest w przeważającej części pozytywne, chociaż respondenci dostrzegają istotne 

ograniczenia, jakie niosą ze sobą różne formy ochrony przyrody. Korzyści wynikające z ich 

istnienia są jednak większe, niż skutki tych ograniczeń. Zaznaczył się też pozytywny wpływ 

projektu na gospodarkę gmin, na terenie których był realizowany. Miało to głównie związek 

z postrzeganiem tych terenów, jako przyjaznych środowisku. Szczegółowa ocena wpływu 

projektu na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zawarta jest w wykonanym opracowaniu, 

które stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego Raportu.  
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5.1.16. Działanie F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu "After-Life" 

Cel: Przygotowanie planu działań po zakończeniu realizacji projektu 

Założone rezultaty: Zaplanowanie działań niezbędnych do podtrzymania efektów 

ekologicznych projektu 

Osiągnięte rezultaty: Wykonanie opracowania After-Life Conservation Plan 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016  

Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie było realizowane w ostatnich miesiącach trwania projektu, a jego rezultatem jest 

opracowanie zawierające krótki opis przeprowadzonych działań, wraz z odnoszącą się do nich 

strategią po zakończeniu projektu. Najważniejszą częścią opracowania jest rozdział dotyczący 

planów działań, związanych z utrzymaniem efektu ekologicznego uzyskanego w ramach 

zakończonego projektu. Określa on nie tylko zakres wymaganych działań, ale również 

szacunkowe ich koszty i potencjalne źródła uzyskanie dotacji na ten cel. Kopia opracowania 

"After-Life Conservation Plan" stanowi Załącznik nr 27 do niniejszego Raportu.  

Realizacja projektu zapoczątkowała działania, które ze względu na swoje znaczenie będą 

kontynuowane w następnych latach. Również uzyskane rezultaty skłaniają do podjęcia 

dalszych działań, w ramach kolejnych akcji (projektów), które powinny kompleksowo 

ujmować ochronę populacji płazów. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczna 

ochrona płazów powinna obejmować zarówno ochronę miejsc rozrodu, miejsc żerowania, jak 

i ochronę letnich i zimowych schronień. Projekt potwierdził, że systemy przepustów mają 

duże znaczenie dla płazów nie tylko w okresach migracji wiosennych i jesiennych, ale 

również w pozostałych okresach roku. Warto zatem budować przejścia pod drogami dla tych 

zwierząt, dbając aby lokalizacja przepustów była prawidłowo wyznaczona. Z tego powodu do 

ważniejszych działań projektu, które należy bezwzględnie kontynuować, należy prowadzenie 

monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych. Wyniki tego monitoringu powinny 

pomóc w zlokalizowaniu miejsc na drogach, w których ginie pod kołami pojazdów najwięcej 

płazów. Będą to zatem miejsca, w których należy wybudować podziemne przejścia dla 

płazów. Aby tak było konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonej ogólnopolskiej 

kampanii promującej internetową bazę danych "Monitoring płazów". Konieczne są też 

cykliczne szkolenia osób prowadzących monitoring.  

Konieczna jest również kontynuacja działania dotyczącego tzw. pułapek antropogenicznych. 

W dalszym ciągu należy szukać najlepszych rozwiązań chroniących płazy, i wiele innych 

drobnych zwierząt kręgowych, przed takimi pułapkami. Aby zrozumieć ten problem należy 

również poznać skalę tego zjawiska. Konieczne jest zatem przeprowadzenie powszechnej 

inwentaryzacji miejsc (urządzeń), które są potencjalnymi pułapkami dla zwierząt. Wszystkie 

podejmowane działania powinny być ukierunkowane na poprawę warunków życia płazów 

oraz likwidację zagrożeń, jakim one podlegają. Żeby działania te były skuteczne muszą mieć 

społeczną akceptację, która w znacznym stopniu zależy od poziomu wiedzy w społeczeństwie 

na temat płazów, ich roli w przyrodzie oraz metodach ochrony. Ukształtowanie 

w społeczeństwie odpowiednich postaw wobec przyrody wymaga kontynuowania działań 

edukacyjnych, i to skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców (np.: rolników, leśników, 

służb ochrony przyrody, nauczycieli). Należy również kontynuować prace związane ze 



 41 

zmianą przepisów prawnych, dotyczących czynnej ochrony płazów, podjęte podczas 

konferencji "Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona" (Gawrych Ruda, 1-3 czerwca 2016). 

Obecne przepisy, zawarte w Ustawie o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, nie pozwalają na podjęcie szybkiej 

i skutecznej ochrony tych zwierząt, w przypadku stwierdzenia zagrożenia ich życia.  

Uzyskane w projekcie rezultaty oraz dalsze działania, planowane już po zakończeniu 

projektu, znacząco przyczynią się do ochrony płazów, które można traktować jako grupę 

parasolową - chroniąc je, chronimy wiele innych organizmów oraz miejsca ich występowania. 
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5.1.17. Działanie F.4. Zewnętrzny audyt finansowy 

Cel: Ocena poprawności realizacji projektu pod kątem finansowym 

Założone rezultaty: Wykonanie audytu finansowego projektu 

Osiągnięte rezultaty: Sporządzenie Raportu z audytu 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2016, rzeczywisty: I/2016  

Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W styczniu 2016 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie audytu projektu. Do przetargu 

przystąpił tylko jeden Oferent - Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. (lider), DPC 

A. Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner) z Opola, z którym 03 lutego 2016 roku zawarto 

umowę. Przeprowadzenie audytu pozwoliło ocenić poprawność realizacji projektu pod kątem 

finansowym, a zwłaszcza kwalifikowalności zadeklarowanych kosztów, zadeklarowanego 

przychodu, źródeł finansowania. Audyt obejmował cały okres realizacji projektu - od jego 

rozpoczęcia 01.09.2013 do jego zakończenia 31.08.2016 roku. Kopia Raportu audytu stanowi 

Załącznik nr 20 do niniejszego Raportu.  

Na podstawie przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono, że istnieje wystarczająca 

pewność, iż dokumentacja projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-

wschodniej Polsce" LIFE12 NAT/PL/000063 odzwierciedla w sposób prawdziwy i rzetelny 

przychody i koszty poniesione przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” w związku 

z realizacją ww. projektu w terminie określonym przez Komisję, zgodnie z programem 

LIFE+, postanowieniami wspólnymi, zasadami rachunkowości i przepisami krajowymi. 
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5.1.17. Działanie F.5. Zakup sprzętu 

Cel: Zakupić sprzęt potrzebny do realizacji projektu 

Założone rezultaty: Pozyskanie sprzętu - zestawu multimedialnego i aparatu z obiektywem 

Osiągnięte rezultaty: Zakupiono sprzęt - zestaw multimedialny i aparat z obiektywem 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: IV/2013  

Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: IV/2013 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Wykonawca tego działania został wyłoniony w drodze przetargu. Zamówienie zostało 

podzielone na dwie części: jedna dotyczyła komputera stacjonarnego, a druga zestawu 

multimedialnego. W ramach przetargu złożona została tylko jedna oferta, która dotyczyła obu 

części zamówienia - firmy ACTiWA z Suwałk. Oferta ta przekraczała o 98,72 zł kwotę, jaka 

została zaplanowana na to działanie. Ze względu na nieznaczne przekroczenie zakładanej 

wartości zamówienia postanowiono podpisać umowę z Oferentem. W ramach zamówienia 

został zakupiony następujący sprzęt: zestaw multimedialny (laptop, rzutnik multimedialny, 

ekran), aparat fotograficzny z obiektywem oraz komputer stacjonarny. Komputer stacjonarny 

został zakupiony w ramach działania C.4. Zakupiony sprzęt został odpowiednio oznakowany 

logotypami LIFE+ i Natura 2000 oraz numerem i skróconą nazwą projektu. 

  

Ryc. 18. Zestaw multimedialny oznaczony odpowiednimi logotypami  
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5.2. Dissemination actions 

5.2.1. Objectives 

Szereg działań zaplanowanych w projekcie miał na celu upowszechnienie projektu oraz 

informacji o płazach - ich biologii, ekologii, zagrożeniach oraz metodach czynnej ochrony. 

Działania te polegały na:  

- prowadzeniu strony internetowej projektu (E.3),  

- wydaniu folderu o projekcie w jeżyku polskim i angielskim (E.1)),  

- wydaniu publikacji o płazach (E.7),  

- wykonaniu tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących projektu i czynnej ochrony 

płazów (E.2), 

- zorganizowaniu cyklu zajęć edukacyjnych na temat płazów (E.8), 

- wykonaniu gry planszowej wielkoformatowej dot. płazów (E.8), 

- wykonaniu modeli płazów w skali 1:1 (E.8), 

- zorganizowaniu warsztatów na temat ochrony płazów (E.6), 

- zorganizowaniu konferencji podsumowującej rezultaty projektu (E.5), 

- zorganizowaniu wizyt studyjnych w ramach tworzenia sieci pomiędzy projektami (F.2), 

- wyprodukowaniu gadżetów promujących projekt (E.9), 

- wydaniu Raportu laika, opisującego w sposób niespecjalistyczny realizację projektu 

(E.4), 

- wykonaniu banera typu roll-up, 

- wykonaniu tablicy pamiątkowej, 

- udziale w przygotowaniu filmu o projekcie dla TP. 

Wszystkie towary nabyte lub wytworzone zostały oznaczone logo LIFE, Natura 2000 oraz 

numerem i skróconą nazwą projektu.  

5.2.2. Dissemination: overview per activity 

Przez cały czas realizacji projektu działało Biuro projektu, w którym można było uzyskać 

informacje o projekcie, otrzymać nieodpłatnie materiały wyprodukowane w ramach projektu 

(folder o projekcie, "Płazy Polski - przewodnik terenowy", książkę "Czynna ochrona płazów", 

"Raport laika", pakiety edukacyjne dla przedszkoli i uczniów różnych poziomów nauczania) 

czy zapoznać się z treścią raportów i opracowań wykonanych w projekcie ("Rozwiązania 

techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi", "Monitoring efektów 

związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów", "Monitoring efektów związanych z budową 

przepustów dla płazów", "Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań w ramach 

projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce (LIFE12 

NAT/PL/000063)".  

Wejście do biura zostało oznakowane odpowiednim szyldem, na którym widniała nazwa 

projektu, odpowiednie oznakowanie graficzne oraz godziny funkcjonowania biura. 

W pomieszczeniu biura ustawiony był baner typu roll-up formatu 1 x 2 m, promujący projekt 

(baner ten był prezentowany również podczas różnych imprez, np. podczas obchodów Dnia 

Natura 2000, Dnia Informacyjnego LIFE czy podczas konferencji i warsztatów), a pod koniec 

realizacji projektu na centralnej ścianie biura zawieszona została tablica pamiątkowa, 

dotycząca realizacji projektu. Cały czas funkcjonowała w biurze również tablica informacyjna 
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(oznakowana logo LIFE i Natura 2000 oraz numerem i tytułem projektu), na której 

zawieszane były m.in. ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach publicznych.  

 

Ryc. 19. Szyld na drzwiach biura projektu 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu (listy obecności, zawiadomienia, 

ogłoszenia, dokumentacja przetargowa itp.) oznakowane były odpowiednimi logami oraz 

numerem i tytułem projektu. Również powstałe w ramach projektu prezentacje 

multimedialne, przygotowane na konferencję, warsztaty, szkolenia czy zajęcia edukacyjne, 

zawierały wymagane oznakowania graficzne oraz numer i tytuł projektu.  

  

Ryc. 20. Bener promujący projekt podczas Dnia Informacyjnego LIFE i podczas warsztatów 

dotyczących czynnej ochrony płazów 
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Przez cały czas trwania projektu prowadzona była jego promocja oraz rozpowszechniane były 

informacje o czynnej ochronie płazów. Niekiedy działania te nie były zaplanowane 

w projekcie. Tak było w przypadku przygotowywania jednego z odcinków filmu z cyklu 

"Tańczący z naturą" (jest to kontynuacja serii dokumentalnej "Dzika Polska"), 

zatytułowanego "Przyjaciele żab". Cały odcinek powstał na bazie dwóch projektów LIFE, 

w tym projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". 

Film można obejrzeć w Telewizji Polskiej, m.in. w TVP Polonia, w Internecie 

(http://tanczacyznatura.tvp.pl/21488490/odcinek-1-przyjaciele-zab) oraz na płycie DVD 

wydanej przez Studio Design s.c. z Warszawy. 

  

Ryc. 21. Akcje z planu filmu "Przyjaciele żab" 

W ostatnich dniach sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zostało 

nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 za realizację projektu "Ochrona 

płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". Tym samym znalazło się  

 
Ryc. 22. Moment wręczenia prezesowi Stowarzyszenia Nagrody Innowacyjności 2015 podczas 

Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi 
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w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce w roku 2015. Nagroda ta 

przyznawana jest od czterech lat przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Uroczyste 

wręczenie nagrody nastąpiło w listopadzie 2015 roku podczas Polskiego Kongresu 

Przedsiębiorczości, który odbył się w Łodzi.  

Była to również okazja do wzięcia udziału w konferencji pt. "Ekologia i energia odnawialna", 

podczas której prezes Stowarzyszenia dr Lech Krzysztofiak wygłosił referat zatytułowany 

„Czynna ochrona płazów - skuteczne działania”, autorstwa Lecha Krzysztofiaka i Anny 

Krzysztofiak. Cała impreza odbyła się pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej 

i Dziennika Gazety Prawnej, a także patronatem honorowym między innymi: Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Izby 

Ekologii i Polskiego Centrum Akredytacji. 
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5.2.2.1. Działanie E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie 

Cel: Promocja projektu 

Założone rezultaty: Wydanie folderu w nakładzie 2000 egz. 

Osiągnięte rezultaty: Wydano folder upowszechniający projekt w nakładzie 2000 egz. 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: IV/2013  

Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: I/2014 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie rozpoczęto zgodnie z harmonogramem - w IV kwartale 2013 roku, ale zakończone 

zostało w następnym kwartale, czyli nieco później niż pierwotnie zakładano. Te niewielkie 

zmiany wynikały głównie z przeciągających się prac przy opracowywaniu folderu, pod 

względem merytorycznym i graficznym. Wyłonienie wykonawcy folderu było połączone 

z wybraniem wykonawców gadżetów promujących projekt. W wyniku przetargu, na który 

wpłynęło 15 ofert na wykonanie folderu, wybrano wykonawcę - firmę ACME Agencja 

Reklamowa z Pisarzowic, z którą podpisana została umowa. Wykonawca zakończył realizację 

zamówienia 12 lutego br. i dostarczył wydrukowane foldery do siedziby Stowarzyszenia, 

w nakładzie 2000 egzemplarzy. Egzemplarz folderu został przekazany do KE wraz z IR. 

 

Ryc. 23. Folder promujący projekt 
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5.2.2.2. Działanie E.2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych 

działaniach 

Cel: Promocja projektu i działań czynnej ochrony płazów 

Założone rezultaty: Wykonanie 6 tablic i ustawienie ich w terenie 

Osiągnięte rezultaty: Wykonano 6 tablic i ustawione je w terenie 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2014, rzeczywisty: I/2015  

Planowany termin zakończenia zadania: IV/2014, rzeczywisty: III/2015 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy): 

Termin wykonania tego działania został przesunięty za zgodą KE (pismo ENV.E3 

MM/AMC/sp ARES (2014)3270776 z dnia 03 października 2014 roku). Powodem zmiany 

terminu wykonania działania był fakt, że zaplanowano ustawienie tablic przy przepustach dla 

płazów (działanie C.1), których całkowite zakończenie budowy przewidywano w III kwartale 

2015 roku. Zatem słusznym wydawało się przesunięcie realizacji tego działania na I kwartał 

2015 roku, kiedy większość przepustów dla płazów będzie już wybudowana i będzie można 

rozpocząć instalowanie tablic w terenie (po okresie zimowym i po wykonaniu 

najważniejszych prac ziemnych). W czerwcu 2015 roku, w trybie przetargu, wyłoniono 

wykonawcę działania - RICOLAND DOM Górscy s. c. z Suwałk, z którym podpisano 

umowę. Pod koniec czerwca 2015 roku działanie zostało zakończone - wykonanych zostało 

6 tablic informacyjno-edukacyjnych na stelażach, w tym cztery z zadaszeniem. Stelaże 

wykonano z zaimpregnowanego drewna dębowego. Plansze wykonane zostały 

z wodoodpornej sklejki, z nadrukiem na folii UV, i pokryte płytą z poliwęglanu w formie 

prostokąta 110 x 80 cm. Trzy tablice ustawione zostały przy wybudowanych systemach 

przepustów dla płazów (Baciuty, Boczki, Sidorówka), a po jednej przy siedzibie Beneficjenta, 

siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz siedzibie Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego. Fotografie tablic oraz mapkę z ich rozmieszczeniem w terenie przesłano do 

KE wraz z PR. 
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5.2.2.2. Działanie E.3. Strona internetowa o projekcie 

Cel: Promocja projektu, upowszechnianie wiedzy o płazach 

Założone rezultaty: Opracowanie i prowadzenie strony projektu 

Osiągnięte rezultaty: Strona (podstrona) internetowa projektu 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2013, rzeczywisty: IV/2013  

Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem - miało rozpocząć się w III kwartale, 

a rozpoczęło się w IV kwartale 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

publicznego na "Utworzenie portalu projektu i jego prowadzenie oraz bieżącą aktualizację", 

na które wpłynęły cztery oferty, wyłoniono wykonawcę tego działania - firmę KAJA 

z Suwałk. Po podpisaniu 14 listopada 2013 roku umowy z wykonawcą, w ciągu krótkiego 

czasu opracowana została strona projektu (http://czlowiekiprzyroda.eu/life/life.htm), która 

funkcjonuje jako podstrona portalu Stowarzyszenia.  

 

Ryc. 24. Obraz strony głównej podstrony internetowej o projekcie 

Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Na stronie 

dostępne są informacje o projekcie oraz jego rezultatach, w tym szczegółowe opisy 

poszczególnych działań, harmonogram działań, opis obszarów objętych projektem, rezultaty 

projektu (opracowania i raporty w postaci pdf). W zakładce "Aktualności" znajdują się 

informacje o postępowaniach publicznych prowadzonych w celu wyłonienia wykonawców 

poszczególnych działań. W zakładce "O projekcie", w podfolderze "Wybór wykonawców", 

znajduje się tekst Decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie trybu i zasad postępowania 

w przypadku zawierania umów w ramach realizacji projektu. Do dnia przygotowania 

niniejszego Raportu na stronę projektu było 10175 wejścia (283 wejścia/miesiąc). 

Początkowo zakładaliśmy, że liczba odwiedzin strony będzie wynosiła 4800 rocznie (400 

wejść/miesiąc).
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5.2.2.3. Działanie E.4. Raport laika 

Cel: Promocja projektu 

Założone rezultaty: Wydanie raportu dwujęzycznego o objętości 16 str., w nakładzie 200 

egz. i 50 szt. płyt CD 

Osiągnięte rezultaty: Publikacja dwujęzyczna o objętości 24 str., w nakładzie 500 egz. i 50 

szt. płyt CD 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016  

Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: III/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W drugiej połowie lutego 2016 roku, w drodze rozpoznania rynku (zapytanie ofertowe 

wysłane do trzech potencjalnych wykonawców), wyłoniono wykonawcę Raportu laika, który 

zaoferował najniższą cenę (Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa z Lublina). Zlecając do wykonania to działanie, zmieniono niektóre parametry 

opracowania i przyjmując, że będzie to materiał drukowany (z numerem ISBN), a nie 

powielany. Wychodząc z założenia, że będzie to jedyne opracowanie wydane drukiem na 

temat całego zakresu projektu, i w dodatku dwujęzyczne (polsko-angielskie), postanowiono 

zwiększyć objętość opracowania z 16 do 24 stron oraz nakład wersji papierowej z 200 do 500 

egzemplarzy. Raport dostępny jest również w wersji cyfrowej (w postaci pdf) na stronie 

internetowej projektu. Zwiększone koszty opracowania i wydania tej publikacji zostały 

pokryte ze środków zaoszczędzonych w innych działaniach. 

Raport laika zawiera krótką charakterystykę płazów, jako grupy zwierząt objętej działaniami 

w ramach projektu, krótką charakterystykę obszarów, na których wykonywane były działania 

oraz krótki opis działań przeprowadzonych w projekcie, ze zwróceniem uwagi na efekty 

końcowe tych działań. Publikacja jest rozpowszechniana przy każdej okazji, związanej 

z realizacją projektu czy działalnością Stowarzyszenia (np. podczas spotkań dot. planowania 

działań będących kontynuacją projektu).Egzemplarz publikacji wraz z płytą CD stanowi 

Załącznik nr 29 do niniejszego Raportu. 

 

Ryc. 25. Okładka Raportu laika
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5.2.2.4. Działanie E.5. Organizacja konferencji 

Cel: Promocja projektu i wiedzy o czynnej ochronie płazów  

Założone rezultaty: Zorganizowanie konferencji dwudniowej dla 50 osób 

Osiągnięte rezultaty: Zorganizowanie konferencji trzydniowej dla 65 osób 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W połowie lutego 2016 roku, w trybie przetargu, wyłoniono wykonawcę konferencji 

(Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowicki spółka jawna w Gawrych 

Rudzie). Ustalając okres trwania konferencji oraz liczbę jej uczestników wprowadzono pewne 

zmiany w stosunku do pierwotnych zamierzeń, zawartych we wniosku aplikacyjnym. Zmiany 

te zostały skonsultowane z Monitorem Zewnętrznym oraz zaakceptowane przez KE (pismo 

ENV.E3 MM/AMC/sp ARES (2014)3270776 z dnia 03 października 2014 roku). Został 

wydłużony okres trwania konferencji z 2 do 3 dni oraz zwiększono liczbę uczestników z 50 

do 65 osób. Jednocześnie zwiększono liczbę kompletów materiałów konferencyjnych 

z planowanych 60 do 70 kompletów. Jeden komplet materiałów zawierał: teczkę formatu A4, 

notatnik A4, długopis, identyfikator ze smyczą (z wydrukowanym na nim programem 

konferencji), Power Bank w kształcie karty kredytowej z naklejonym nadrukiem logo LIFE 

i Natura 2000, nazwą projektu i tytułem konferencji. Komplet materiałów konferencyjnych 

stanowi Załącznik nr 28 do niniejszego Raportu. Wyboru dostawcy tych materiałów (Szulc-

Trading Małgorzata Szulc z siedzibą Suwałkach) dokonano w trybie rozeznania rynku 

w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami zawierania umów 

nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na potrzeby realizacji projektu 

(odpowiednia Decyzja Zarządu w tej sprawie została przekazana do KE wraz z IR). 

Ogłoszenie o naborze ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zwiększone koszty przeprowadzenia 

konferencji zostały pokryte ze środków zaoszczędzonych w innych działaniach.  

  

Ryc. 26. Sesja referatowa podczas konferencji 

W dniach 1-3 czerwca 2016 roku odbyła się konferencja pod tytułem „Płazy – znaczenie, 

zagrożenia i ochrona”, która podsumowywała wyniki realizacji projektu. W konferencji 

uczestniczyli m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, organizacji 
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pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i uczelni wyższych, w tym 

beneficjenci innych projektów LIFE. Oficjalnie w konferencji wzięło udział 65 osób, ale 

w sumie uczestniczyło w niej ponad 70 osób.  

W pierwszym dniu odbyła się jedna sesja referatowa, podczas której wygłoszonych zostało 

5 referatów. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje referatowe, z 10 referatami, sesja posterowa 

oraz panel dyskusyjny. Trzeciego dnia, przed południem, odbyła się sesja terenowa, podczas 

której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wybudowanymi w trakcie projektu 

przepustami dla płazów oraz odtworzonymi zbiornikami wodnymi, które stanowią miejsca 

rozrodu płazów. W godzinach popołudniowych odbył się panel dyskusyjny oraz pokaz filmu 

„Przyjaciele żab”, nakręconego w ramach cyklu „Tańczący z naturą”. Film prezentował 

wyniki realizacji dwóch projektów dotyczących ochrony płazów, finansowanych m.in. ze 

środków Unii Europejskiej LIFE. Szczegółowy program konferencji oraz kopia listy 

obecności stanowi Załącznik nr 25 do niniejszego Raportu.  

  

Ryc. 27. Sesja referatowa, a w jej przerwie okazja do zaprezentowania gry wielkoformatowej, 

dotyczącej płazów 

  

Ryc. 28. Sesja terenowa 
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5.2.2.5. Działanie E.6. Organizacja warsztatów 

Cel: Promocja projektu, doskonalenie umiejętności w zakresie czynnej ochrony płazów 

Założone rezultaty: Zorganizowanie 6 warsztatów 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzonych 6 warsztatów 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2014, rzeczywisty: III/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: III/2015, rzeczywisty: IV/205 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem - miało rozpocząć się w II kwartale, 

a rozpoczęło się na początku III kwartału 2014 roku. Beneficjent dokonał wyboru 

wykonawców tego działania łącznie z wyborem wykonawców działań E.8. Działania 

edukacyjne (w zakresie prowadzenia prelekcji) oraz C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu 

zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych (w zakresie prowadzenia szkoleń). 

W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego, dokonanego w trybie rozeznania 

rynku w formie publicznego zapytania ofertowego zamieszczonego w Internecie, wyłoniono 

dwóch wykonawców (zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym): dr inż. 

Marka Maciantowicza z Zielonej Góry oraz dr Mariusza Rybackiego z Chodzieży. Zgodnie 

z umową w 2014 roku przewidziano przeprowadzenie trzech warsztatów. Pierwsze warsztaty 

odbyły się 25 września na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Uczestniczyli 

w nich m.in. przedstawiciele parków krajobrazowych i narodowych, Lasów Państwowych, 

Urzędu Gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i organizacji pozarządowych. 

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie 

drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach i budowach, zasadami postępowania 

administracyjnego dotyczącego ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie 

umiejętności w przeprowadzaniu ocen oddziaływania różnych inwestycji na środowisko 

(populacje płazów i siedliska, w których one występują).  

  

Ryc. 29. Warsztaty poświęcone ochronie płazów 

Dwa pozostałe warsztaty odbyły się również we wrześniu na terenie "Ostoi Wigierskiej" 

i dotyczyły metod stosowanych w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, a zwłaszcza 

umiejętności wykorzystania wiedzy o płazach, ich znaczeniu i metodach ochrony w zajęciach 

szkolnych i pozaszkolnych (warsztaty dla nauczycieli) oraz metod stosowanych w ochronie 

płazów na drogach i budowach, zasad postępowania administracyjnego dotyczącego 
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ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie umiejętności w przeprowadzaniu ocen 

oddziaływania inwestycji na środowisko (warsztaty dla przedstawicieli firm zajmujących się 

budownictwem drogowym i czynną ochroną środowiska przyrodniczego). W 2015 roku 

odbyły się pozostałe warsztaty, lecz ze względów na prośby potencjalnych ich uczestników 

przesunięto ich zorganizowanie z III na IV kwartał.  

10 października 2015 roku w Krzywem odbyły się czwarte warsztaty dotyczące ochrony 

płazów. Wzięli w nich udział głównie nauczyciele z różnych szkół (20 os.), którzy zapoznali 

się z możliwościami wprowadzenia ciekawych zajęć do programu nauczania biologii, 

związanych z biologią, ekologią i czynną ochroną płazów. Z dużym zainteresowaniem 

uczestnicy warsztatów przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w monitoringu płazów przy 

szlakach komunikacyjnych. Zainteresowanie wzbudziła również propozycja udziału 

młodzieży szkolnej w społecznej inwentaryzacji tzw. pułapek antropogenicznych, czyli 

miejsc, w których najczęściej giną płazy i inne drobne zwierzęta kręgowe. Kolejne warsztaty 

odbyły się 16 listopada 2015 roku w Żytkiejmach, na terenie Park Krajobrazowy Puszczy 

Rominckiej. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele szkół, parków krajobrazowych, 

Lasów Państwowych, Urzędu Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi i organizacji 

pozarządowych (20 osób). W trakcie warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się m.in. 

z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach 

i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania 

śmiertelności zwierząt czy możliwościami wykorzystania wiedzy o płazach, ich znaczeniu 

i metodach ochrony w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, które będą kształtowały postawy 

przyjazne środowisku. 

Ostatnie warsztaty odbyły się 17 listopada 2015 roku w miejscowości Krzywe i w Suwałkach. 

Uczestniczyli w nich głównie przedstawiciele firm i zarządów dróg, związanych 

z budownictwem drogowym. Zajęcia były zatem poświęcone problemom ochrony płazów 

przy drogach, a zwłaszcza ograniczaniu ich śmiertelności na drogach i w urządzeniach 

stanowiących tzw. pułapki antropogeniczne.  

Listy obecności z warsztatów przeprowadzonych w 2014 roku zostały dostarczone do KE 

wraz z PR, natomiast listy z 2015 roku stanowią Załącznik nr 26 do niniejszego Raportu. 
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5.2.2.6. Działanie E.7. Wydanie publikacji o płazach 

Cel: Promocja projektu i popularyzacja wiedzy o płazach 

Założone rezultaty: Wydanie dwóch pozycji książkowych 

Osiągnięte rezultaty: Wydanie dwóch pozycji książkowych oraz kalendarza 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: I/2014, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

W styczniu 2014 r. ogłoszony został przetarg na wydanie przewodnika terenowego oraz 

książki dot. czynnej ochrony płazów. Informacja o przetargu została zamieszczona 

w Internecie, na stronie projektu, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Wszystkie ogłoszeniach o postępowaniach publicznych są niemal automatycznie 

zamieszczone również przez wyspecjalizowane portale dot. zamówień publicznych (np. na 

stronie www.strefabiznesu). W ramach przetargu, na który wpłynęła tylko jedna oferta, 

wyłoniono wykonawcę tego działania - Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wsp. Sp. 

Komandytowa z Lublina. Umowa na wykonanie dwóch opracowań książkowych została 

podpisana z wykonawcą 3.02.2014 roku, a już w marcu tego roku wydana została pierwsza 

książka - "Płazy Polski - przewodnik terenowy" z płytą CD z głosami płazów. Książka została 

wydana na materiale polyart, w nakładzie 3000 egzemplarzy (egzemplarz książki został 

dostarczony do KE wraz z IR). Druga książka - "Czynna ochrona płazów" (w formacie A4, 

objętości 64 stron i nakładzie 2000 egz.) została wydana w II kwartale 2016 roku. Obje 

publikacje są rozpowszechniane wśród osób i instytucji zajmujących się ochroną płazów oraz 

edukacją przyrodniczą. M.in. ich odbiorcami były osoby uczestniczące w szkoleniach, 

warsztatach i zajęciach edukacyjnych (dotyczy przewodnika) oraz konferencji. Publikacje są 

również przekazywane osobom, z którymi nawiązujemy kontakt w celu wymiany 

doświadczeń, np. podczas wizyt przedstawicieli innych projektów lub podczas naszych 

wyjazdów studyjnych. Odbiorcami są również szkoły, parki narodowe i krajobrazowe oraz 

uczestnicy imprez promujących projekt, np. uczestnicy zorganizowanego Dnia Natura 2000 

czy Dnia Informacyjnego LIFE.  

W uzgodnieniu z Monitorem Zewnętrznym podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu 

rzeczowego tego działania. Przy wykorzystaniu zaoszczędzonych środków, wydano kalendarz 

na 2017 rok o tematyce płaziej (w formacie A3, w układzie pionowym, o objętości 13 kart 

i nakładzie 2500 egz.). Kalendarz zawiera na odwrocie informacje o 12 gat. płazów 

zamieszkujących obszar objęty projektem, a poniżej propozycje zabaw związanych z płazami 

(np. kurs rysowania żaby czy wykonanie żabich podobizn z owoców). Taka forma kalendarza 

zapewnia jego wielofunkcyjność, a dzięki temu zwiększa jego żywotność (po zakończeniu 

roku można z niego zrobić książeczkę o płazach i karty z ciekawymi propozycjami zabaw dla 

dzieci). Podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu kalendarz był dodany do 

materiałów konferencyjnych (podobnie jak inne publikacje) i cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Obecnie z 2500 egzemplarzy kalendarza zostało zaledwie ok. 100. Był on 

dystrybuowany m.in. wśród społeczności lokalnych gmin leżących na terenie objętym 

projektem, w szkołach, parkach narodowych i krajobrazowych oraz część została przekazana 

różnym organizacjom pozarządowym. Kalendarz oraz egzemplarz książki "Czynna ochrona 

płazów" stanowią Załączniki nr 30 i 31 do niniejszego Raportu. 
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5.2.2.7. Działanie E.8. Działania edukacyjne 

Cel: Promocja projektu i popularyzacja wiedzy o płazach 

Założone rezultaty: Przeprowadzenie 10 zajęć dla 200-500 osób, wydanie pakietów 

edukacyjnych w nakładzie 9000 kpl i mapy ścieżki "Płazy" w nakładzie 2000 egz., wykonanie 

gry wielkoformatowej (1 kpl), wykonanie 4 kpl modeli płazów (po 24 modele w każdym 

komplecie), wykonanie 80 szt. plansz edukacyjnych (dwa wzory po 40 plansz) 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzenie 10 zajęć dla 286 osób, wydanie pakietów 

edukacyjnych w nakładzie 18000 kpl i mapy ścieżki "Płazy" w nakładzie 2000 egz., 

wykonanie gry wielkoformatowej (1 kpl), wykonanie 4 kpl modeli płazów (po 24 modele 

w każdym komplecie), wykonanie 80 szt. plansz edukacyjnych (dwa wzory po 40 plansz) 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: II/2015, rzeczywisty: II/2016 

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem, w I kwartale 2014 roku. Składa się 

z 6 części: opracowania i wydania pakietów edukacyjnych (1), opracowania i wydania mapy 

ścieżki edukacyjnej "Płazy" (2), opracowania i wykonania wielkoformatowej gry (3), 

wykonania modeli płazów (4), opracowania i wydrukowania plansz edukacyjnych o płazach 

(5) oraz przeprowadzenia zajęć edukacyjnych (6). Wykonawców poszczególnych części 

wyłoniono w wyniku postępowania publicznego, dokonanego w trybie rozeznania rynku 

w formie publicznego zapytania ofertowego zamieszczonego w Internecie. Opracowanie 

pakietów edukacyjnych dla trzech poziomów nauczania, opracowanie koncepcji gry 

wielkoformatowej oraz plansz edukacyjnych zostało zlecone Joannie Adamczewskiej 

zamieszkałej w miejscowości Krzywe (wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała 

wymagania Zamawiającego i nie przekraczała kwoty przeznaczonej na to zadanie); 

wykonanie gry wielkoformatowej oraz druk plansz edukacyjnych zlecono firmie Polskie Gry 

Planszowe "Bociek" s.c. z siedzibą w Krakowie (wpłynęły dwie oferty, z czego jedna została 

wycofana, które spełniały wymagania Zamawiającego i nie przekraczały kwoty 

przeznaczonej na to zadanie); wykonanie modeli płazów zlecono firmie KAT CITY ARTE 

Milena Białas z Katowic (wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wymagania 

Zamawiającego i nie przekraczała kwoty przeznaczonej na to zadanie); druk pakietów 

edukacyjnych dla szkół oraz druk mapki ścieżki edukacyjnej "Płazy" zlecono drukarni Petit 

Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy z siedzibą w Lublinie (wpłynęła tylko jedna 

oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego i nieznacznie - o 353 zł, przekraczała 

kwotę przeznaczoną na to zadanie: ze względu na niewielkie przekroczenie kwoty 

postanowiono przyjąć ofertę); przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zlecono dwóm osobom 

(zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym) - Katarzynie Łukowskiej zamieszkałej w Starym 

Folwarku oraz Aleksandrze Mackiewicz zamieszkałej w miejscowości Krzywe (wpłynęły 

dwie oferty, które spełniały wymagania Zamawiającego i nie przekraczały kwoty 

przeznaczonej na to zadanie).  

W marcu 2014 roku opracowane zostały pakiety edukacyjne dla szkół oraz koncepcja gry 

wielkoformatowej i mapka ścieżki edukacyjnej "Płazy". Opracowania te niezwłocznie trafiły 

do wykonawców tych elementów. Już w kwietniu wykonana została gra, składająca się 

z planszy banerowej o wymiarach 4 x 4 metry, 1 klepsydry, 12 pionków drewnianych i dwóch 
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kostek o wymiarach boków 30 cm. W tym samym czasie wydrukowane zostały również 

plansze edukacyjne (dwa wzory) w ilości 80 sztuk. W maju gotowe były 4 komplety modeli 

płazów (każdy komplet zawiera 24 modele, 4 plansze ze zdjęciami płazów, drewniane 

pudełko). 

 

Ryc. 30. Zajęcia edukacyjne na temat płazów 

W lipcu natomiast wydane zostały pakiety edukacyjne dot. trzech poziomów nauczania - 

przedszkola i klasy 1-3 (Pakiet I), klasy 4-6 (Pakiet II) oraz gimnazja i szkoły średnie (Pakiet 

III). Każdy pakiet składa się z 10 kart pracy formatu A4, wkładki z gatunkami płazów 

formatu A4 oraz zeszytu obserwacji płazów formatu A5. 

  

Ryc. 31. Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu 

Od maja 2014 roku prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej 

o tematyce związanej z płazami. W 2014 roku odbyło się pięć spotkań: w maju w Szkole 

Podstawowej w Nowej Wsi, w czerwcu w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, w lipcu 

w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu oraz 

w listopadzie w Zespole Szkół w Kaletniku - jedna prelekcja dla szkoły podstawowej (klasy 

II, III) i jedna dla gimnazjum. W 2015 roku przeprowadzone zostały pozostałe zajęcia: 
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w marcu w Zespole Szkół nr 4 Gimnazjum nr 2 w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej 

w Starym Folwarku, w kwietniu w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak oraz w maju w Zespole 

Szkół w Krasnopolu dla uczniów klasy II i drugie dla uczniów klasy III gimnazjum. Programy 

i listy obecności z zajęć z ostatniego roku zostały dostarczone do KE wraz z PR.  

Pakiety wydrukowane w sierpniu 2014 roku zostały już prawie w całości rozprowadzone po 

szkołach i ośrodkach edukacyjnych i zaszła potrzeba ich dodruku. Cieszą się one bardzo 

dużym zainteresowaniem, co m.in. zostało potwierdzone przez grupę nauczycieli, którzy brali 

udział w konferencji zorganizowanej na zakończenie projektu. Za aprobatą Monitora 

Zewnętrznego podjęto zatem decyzję o zwiększeniu dotychczasowego nakładu pakietów 

edukacyjnych i dodruku dodatkowych 9000 kpl, wykorzystując zaoszczędzone środki 

zarówno w tym działaniu, jak i w pozostałych. Przesunięcia środków finansowych nie 

powodują zmiany znaczącej w rozumieniu art. 15.2 Postanowień Wspólnych. Wykonawcę 

dodruku pakietów (Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Lublinie), wraz z drukiem kalendarza, wyłoniono w trybie 

przetargu w pierwszej połowie maja 2016 roku. Na przetarg, ogłoszony w Internecie, 

wpłynęło tylko jedna oferta. Pod koniec czerwca Wykonawca przekazał wydrukowane 

dodatkowe pakiety do siedziby Zamawiającego. Termin zakończenia całego działania uległ 

zatem przesunięciu z II kwartału 2015 roku na II kwartał 2016 roku.  

Działanie przyczyniło się do promocji projektu i podniesienia wiedzy na temat biologii, 

ekologii, znaczenia i metod ochrony płazów. W następnych latach przewidywana jest 

kontynuacja działania w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych.  
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5.2.2.8. Działanie E.9. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ 

Cel: Promocja projektu 

Założone rezultaty: Zakupienie koszulek t-shirt (500 szt.), kubków ceramicznych (500 szt.), 

przenośnej pamięci USB (500 szt.), zakładek do książek 4000 szt.), toreb płóciennych (1000 

szt.) 

Osiągnięte rezultaty: Zakupiono koszulki t-shirt (500 szt.), kubki ceramiczne (500 szt.), 

przenośną pamięć USB (500 szt.), zakładki do książek (4000 szt.), torby płócienne (1000 szt.) 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: I/2014  

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem (IV kw. 2013), ale jego realizacja 

przeciągnęła się na I kwartał 2014 roku. Wybór wykonawców tego działania został połączony 

z wyborem wykonawcy folderu o projekcie. W wyniku przetargu, na który wpłynęło 25 ofert, 

wyłoniono początkowo 5 wykonawców poszczególnych rodzajów gadżetów. W trakcie 

procesu zawierania umów wykonawca toreb płóciennych z nadrukiem wycofał się 

z przetargu. Tak samo uczyniło dwóch kolejnych oferentów tej części zamówienia. 

W konsekwencji zamówienie to trafiło do wykonawcy, który zaproponował czwartą 

najkorzystniejszą cenę, a który został już wybrany jako wykonawca zakładek do książek.  

W I kwartale 2014 roku zostały wykonane wszystkie gadżety promujące projekt: 500 szt. 

koszulek t-shirt z nadrukiem (wykonawca: Drukna Janusz Mysiak, Pracownia Reklamy 

z Lublina), 500 szt. pamięci USB (PenDrive) z nadrukiem (wykonawca: MIRO Marketing 

Group z Wrocławia), 500 szt. kubków ceramicznych z nadrukiem (wykonawca: Agencja 

Fotograficzno-Reklamowa "Mazury" z Pisza), 1000 szt. toreb płóciennych z nadrukiem oraz 

4000 szt. zakładek do książek (wykonawca: ACME Agencja Reklamowa z Pisarzowic). 

Egzemplarze gadżetów zostały przekazane do KE wraz z IR. 



 61 

5.2.2.9. Działanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami 

Cel: Promocja projektu, wymiana doświadczenia 

Założone rezultaty: Promocja projektu, 5 zagranicznych wyjazdów 

Osiągnięte rezultaty: Promocja projektu, 5 zagranicznych wyjazdów 

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2014, rzeczywisty: I/2014  

Planowany termin zakończenia zadania: I/2016, rzeczywisty: II/2016   

Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):  

Działanie to dotyczyło kilku elementów: zagranicznych wyjazdów studyjnych, udziału 

w konferencjach i sympozjach krajowych, organizowania imprez promocyjnych. 

Odbyło się 5 zagranicznych wizyt studyjnych. Pierwsza wizyta została znacznie 

przyśpieszona w stosunku do pierwotnych planów - pierwsze działania zaplanowane były 

dopiero w III kwartale 2014 roku, a w rzeczywistości odbyły się w marcu 2014 roku. Zmiana 

ta wynikała z przyjęcia zaproszenia innego beneficjenta LIFE (projektu LIFE11 

NAT/PL/431) do wspólnego wyjazdu studyjnego, który zaplanowany był właśnie w marcu 

2014 roku. W dniach od 8 do 15 marca odbył się wyjazd do Hiszpanii. Uczestnicy wyjazdu 

odwiedzili miejsca realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków UE w ramach 

LIFE+. W Kraju Basków, na terenie Parków Natury Parque Natural de Izki oraz Parque 

Natural del Gorbea, zapoznano się z projektem „PRO-Izki – Ecosystem Management of Izki 

Quercus pyrenaika forest and habitats and species of community interest related to it” 

(LIFE10 NAT/ES/000572). Pracownicy „Parque Natural de Izki”, koordynowani przez José 

María Fernándeza García, pokazali miejsca występowania płazów, w tym żaby dalmatyńskiej 

(Rana dalmatina), opowiedzieli o sposobach ochrony miejsc występowania płazów oraz 

budowie nowych, niewielkich oczek wodnych, służących płazom jako miejsce rozrodu.  

 

Ryc. 32. Wizyta w Hiszpanii - spotkanie z przedstawicielami projektu LIFE10 

NAT/ES/000572 
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Następnie w Katalonii koordynatorzy projektu “Conservation of river fauna of Community 

interest in the Natura 2000 network sites of the Ter, Fluvia and Muga River basins” (LIFE12 

NAT/ES/0001091) Miquel Campos Llach oraz Quim Pou Rovira przedstawili problematykę 

swojego projektu, w tym zagadnienia odtwarzania i utrzymania drobnych zbiorników 

wodnych, jako miejsca życia i rozwoju płazów. Liczne spotkania ze specjalistami z Hiszpanii 

oraz sesje terenowe pozwoliły pogłębić wiedzę na temat ochrony gatunków związanych 

z podmokłymi siedliskami. Wymienione zostały doświadczenia i informacje dotyczące 

działań prowadzonych w projektach, a także w kwestii zarządzania tymi projektami.  

W dniach 30 maja - 4 czerwca 2015 roku odbył się wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii, 

w którym wzięły udział trzy osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. 

Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z przedstawicielami 

dwóch projektów unijnych, realizowanych z programu LIFE (LIFE06 NAT/SI/000069 oraz 

LIFE11 NAT/IT/00094). Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych 

projektów LIFE - z Pienińskiego Parku Narodowego (LIFE12 NAT/PL/000034) 

i Wigierskiego Parku Narodowego (LIFE11 NAT/PL/000431).  

 

Ryc. 33. Spotkanie podczas wizyty studyjnej we Włoszech (2015) 

W Słowenii, w siedzibie Parku Regionalnego w Cerknicy (Notranjski rugijski park), odbyło 

się pierwsze spotkanie z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem 

LIFE06NAT/SI/000069 „Presihajoce Cerknisko Jezero”. Była to okazja do wzajemnej 

prezentacji głównych problemów związanych z realizacją projektów. Po bardzo interesującej 

dyskusji, gospodarze zaprosili na objazd terenowy najważniejszych dla projektu miejsc, 

szczegółowo objaśniając jakie działania zostały podjęte w celu ich ochrony. Drugie spotkanie 

odbyło się na terenie Włoch w Toskanii. Jego celem była wymiana doświadczeń 

z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem LIFE11 NAT/IT/00094 „SOS Tuscan 
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Wetlands”. Spotkanie odbyło się w siedzibie zarządu projektu w Ponte Buggianese, gdzie szef 

konsorcjum di Bonifica del Padule di Fucechio zaprezentował cele i działania przewidziane 

w projekcie. Po ciekawej prezentacji i dyskusji rozpoczęła się część terenowa, pozwalająca na 

bezpośrednią ocenę rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu. Okazało się, że 

obie strony – polska i włoska - mają wiele wspólnych problemów, takich jak zanik 

bioróżnorodności na terenach podmokłych, spowodowany silną antropopresją, czy inwazje 

obcych gatunków roślin (głównie Amorpha fruticosa) i zwierząt (np. nutrii, czy 

amerykańskiego raka Procambarus klarkii).  

W dniach 28 marca - 3 kwietnia 2016 siedem osób reprezentujących Stowarzyszenie 

„Człowiek i Przyroda”, w tym dwoje przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Białymstoku, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Włoch. Podobnie jak w roku 

poprzednim, dołączyli do nas pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego - przedstawiciele 

projektu LIFE11 NAT/PL/000431 - Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na 

obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Odwiedziliśmy miejsca realizacji dwóch 

projektów: Arupa - Urgent Protection Actions for Amphibians and Reptiles in the Matera 

Gravina (LIFE08 NAT/IT/000372) w okolicach Matery oraz Fauna Di Montenero - Urgent 

Pilot Actions for Amphibians, Reptiles and Chiroptera of Montenero (LIFE08 

NAT/IT/000326) w Parku Narodowym Gargano. Podczas spotkania w siedzibie Provincia di 

Matera, gdzie były prezentowane podstawowe informacje o naszych projektach, udaliśmy się 

w teren by obejrzeć efekty działań ochronnych. Podczas wizyty w miejscowości Monte 

Sant’Angelo, spotkaliśmy się w Gargano z przedstawicielami projektu realizowanego 

w Parku Narodowym Gargano.  

W dniach 24 kwietnia - 1 maja 2016 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna na terenie 

Włoch. Cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” odwiedziły 

okolice Prato, gdzie realizowano projekt: LIFE07NAT/IT/000433 „Water SCI” dotyczący  

 

Ryc. 34. Spotkanie podczas wizyty studyjnej w Danii (2016) 



 64 

ochrony bioróżnorodności, poświęcony m.in. ochronie traszki Triturus carnifex. Niedaleko 

miejscowości Cantagalo, mieliśmy okazję oglądać rezultaty działań w ramach innego 

projektu, poświęconego ochronie siedlisk zagrożonych gatunków płazów. 

Ostatnia zagraniczna wizyta studyjna odbyła się w dniach 23-28 maja 2016 r. Cztery osoby 

reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” uczestniczyły w wyjeździe do Niemiec 

i Danii oraz okolic Zielonej Góry, gdzie zapoznały się z rezultatami realizacji trzech 

projektów: LIFE05 NAT/LT/000094, LIFE05 NAT/D/00152 i LIFE04 NAT/DE/000028. 

Projekty te dotyczyły ochrony herpetofauny, w tym głównie żółwia błotnego i kumaka 

nizinnego na terenie Polski, Niemiec i Danii. W Niemczech odwiedziliśmy 

Naturschutzstation (Rhinluch Landesumweitamt Brandenburg), gdzie dr Norbert Schneeweis 

zaprezentował nam ciekawe metody ochrony populacji żółwia błotnego i jaszczurki zielonej. 

Stosowane na terenie Niemiec i Danii metody czynnej ochrony kumaka, a zwłaszcza 

budowanie miejsc hibernacji tego płaza, zainspirowały nas do przygotowania nowego 

projektu LIFE, we współpracy z partnerami z Danii i Niemiec. 

Podczas Dnia Informacyjnego LIFE, zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 1 lipca 2014 roku, nawiązany został kontakt 

z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. We wrześniu br. została 

podpisana Deklaracja Współpracy pomiędzy beneficjentami, która zakłada udzielanie 

wzajemnego wsparcia, w tym wymianę doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektów 

koordynowanych przez Partnerów, w kwestiach administracyjnych, finansowych oraz 

merytorycznych z zakresu ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. 

 

Ryc. 35. Sesja referatowa podczas konferencji pt. "Ekologia i energia odnawialna" 

25 września 2015 roku kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli projektu: Natura w mozaice 

- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” (LIFE12 NAT/PL/000034) 

z Pienińskiego Parku Narodowego była goszczona przez członków Stowarzyszenia. W trakcie 

spotkania omówione zostały problemy i doświadczenia związane z realizacją projektów 
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finansowanych z instrumentu finansowego LIFE oraz nakreślona została platforma 

współpracy. 

23 maja 2015 roku Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda", wspólnie z Wigierskim Parkiem 

Narodowym - realizującym projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na 

obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 oraz Nadleśnictwem 

Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca 

na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” LIFE11 NAT/PL/000428 

zorganizował Dzień Natura 2000, w postaci pikniku dla wszystkich zainteresowanych. 

W miejscowości Stary Folwark, przy Muzeum Wigier, można było zapoznać się z trzema 

projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział w grach i zabawach 

przyrodniczych, uczestniczyć w warsztatach "Zamień nawłocie na malwy przy płocie". 

Można również było spróbować przysmaków regionalnych kuchni. W imprezie wzięło udział 

ponad 200 osób. Podobna impreza, zorganizowana wspólnie z przedstawicielami projektu 

LIFE11 NAT/PL/000431, odbyła się w Starym Folwarku w roku następnym (21 maja 2016 

roku). Była to ponowna okazja do promocji projektu wśród lokalnej społeczności. 

Z ważniejszych imprez, w których brali udział przedstawiciele Beneficjenta, należy jeszcze 

wymienić konferencję pt. "Ekologia i energia odnawialna", która odbyła się w Łodzi 

w listopadzie 2015 roku, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie 

zaprezentowało tam referat pt. „Czynna ochrona płazów - skuteczne działania”, autorstwa 

Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak, w którym przedstawione zostały najważniejsze 

wyniki realizacji projektu. 

5.3. Evaluation of Project Implemention 

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie były podporządkowane jednemu 

podstawowemu celowi, jakim była ochrona lokalnych populacji płazów. Od początku 

mieliśmy jednak świadomość, że rezultaty niektórych działań będą najlepiej widoczne po 

pewnym czasie, niekiedy parę lat po zakończeniu projektu. Na etapie realizacji projektu 

działania takie miały jedynie zapoczątkować pewne procesy, które muszą być kontynuowane 

w następnych latach, aby przyniosły spodziewane, konkretne rezultaty. Do takich działań 

niewątpliwie należą działania: C.3. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących 

płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi, C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu 

zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych oraz działania edukacyjne dotyczące 

podnoszenia wiedzy i kształtowania postaw proekologicznych, w tym warsztaty (E.6) 

i zajęcia edukacyjne (E.8). Rozpatrując cele tych działań i osiągnięte w projekcie rezultaty 

mamy prawo uważać, że cele te zostały osiągnięte, ale niezbędna jest kontynuacja działań, co 

zostało zawarte w przygotowanym planie działań po zakończeniu projektu "After-Life". 

Zwłaszcza działania C.3 i C.4 stanowią dopiero początek drogi, jaką należy przebyć, aby 

można było korzystać z ich rezultatów. Uważamy, że naszym sukcesem jest podjęcie tych 

tematów, zainteresowanie nimi przynajmniej części społeczeństwa oraz pokazanie w jaki 

sposób można je realizować. Mając pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie możemy 

planować i podejmować dalsze działania oraz służyć pomocą innym w podobnych 

przedsięwzięciach.  

Inne rezultaty projektu były widoczne niemal od razu po zakończeniu danego działania 

i osiągnęły założone cele: działanie A.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do 

celów projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów pozwoliło na 
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rozpoczęcie budowy systemów przepustów dla płazów, działanie C.1. Budowa systemów 

przepustów dla płazów stworzyło warunki bezpiecznego przemieszczania się płazów 

w poprzek szlaków komunikacyjnych zaraz po zakończeniu budowy lub w ciągu najbliższych 

kilku miesięcy (w zależności od okresu zakończenia budowy), działanie D.1. Monitoring 

pokazało skuteczność działań ochronnych zaraz po zakończeniu działania (niewątpliwie 

jednak działanie to powinno być kontynuowane po zakończeniu projektu, aby sprawdzić 

efekty zabiegów ochronnych w zróżnicowanych warunkach środowiska). Rezultaty 

pozostałych działań, m.in.: E.4. Raport laika, E.5. Organizacja konferencji czy F.4. 

Zewnętrzny audyt finansowy, również były widoczne zaraz po ich wdrożeniu. Wśród nich 

należy jednak wyróżnić dwa działania, które będą miały szczególne znaczenie. Są to: 

działanie E.7. Wydanie publikacji o płazach oraz działanie E.3. Strona internetowa 

o projekcie. Powstałe w ramach projektu publikacje ("Płazy Polski - przewodnik terenowy", 

"Czynna ochrona płazów") już obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem, a zawarte w nich 

informacje będą przez długi czas podstawą prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu płazów 

oraz działań z zakresu czynnej ochrony tych zwierząt. Wyróżnienie tu działania E.3 wynika 

natomiast z faktu, że na stronie internetowej projektu (która będzie utrzymywana wraz ze 

stroną główną Stowarzyszenia) zamieszczone są rezultaty projektu, w tym wspomniane wyżej 

publikacje oraz raporty i inne opracowania dotyczące płazów ("Materiały informacyjno-

edukacyjne pomocne w prowadzeniu monitoringu płazów wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych", "Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami 

antropogenicznymi" czy pakiety edukacyjne). Ponadto, na stronie znajduje się "wejście" do 

bazy danych dotyczącej monitoringu płazów. Tabela poniżej przedstawia ocenę 

poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu pod kątem osiągnięcia zakładanego 

celu. 

Task 
Foreseen in the 

revised proposal 
Achieved Evaluation 

A.1. Przygotowanie 
dokumentacji technicznej i 
map do celów 
projektowych, uzyskanie 
pozwolenia na budowę 
przepustów dla płazów  

6 kpl 6 kpl Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Komplet tych dokumentów znajduje 
się w siedzibie Beneficjenta. Cel, 
jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

C.1. Budowa systemów 
przepustów dla płazów  

6 systemów 6 systemów Działanie zrealizowane bez 
zakłóceń. Wszystkie systemy 
przepustów wybudowane zgodnie z 
dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi przepisami. W 
trakcie budowy zwrócono uwagę na 
pewne niedoskonałości 
konstrukcyjne użytych 
prefabrykatów, które zgłoszono do 
producenta. Wynikiem tych uwag 
jest wprowadzenie drobnych 
modyfikacji w produkcji 
prefabrykatów oraz wprowadzenie 
nowych konstrukcji do produkcji. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

C.2. Odtwarzanie miejsc 
rozrodu płazów  

11 szt. (zamiast 
wstępnie planowanych 
4 szt.) 

11 szt. Efekt ekologiczny działania 
potwierdził, że odtwarzanie 
zanikających zbiorników wodnych 
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jest najskuteczniejszą, najszybszą i 
najtańszą metodą czynnej ochrony 
populacji płazów - ich miejsc 
rozrodu. Większość 
zrekultywowanych zbiorników już 
po kilku miesiącach od zakończenia 
prac stwarzała odpowiednie 
warunki dla rozrodu płazów. Cel, 
jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

C.3. Zaprojektowanie 
rozwiązań technicznych 
chroniących płazy przed 
tzw. pułapkami 
antropogenicznymi  
DELIVERABLE 

6-9 szt. 7 szt. Skuteczność przyjętych rozwiązań 
jest znacząca, jednak wymagane 
jest przeprowadzenie dalszych 
badań, w zróżnicowanych 
warunkach środowiska. Dopiero 
wówczas możliwe będzie 
wdrożenie zaproponowanych 
rozwiązań do produkcji. Konieczne 
są też dalsze badania nad 
poszukiwaniem rozwiązań 
technicznych, dotyczących zarówno 
wydostawania się uwięzionych w 
pułapkach płazów, jak i 
zabezpieczania tych pułapek przed 
wpadaniem do nich drobnych 
zwierząt. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty, ale 
jednocześnie działanie pokazało 
złożoność zagadnienia i ogrom 
prac, jak należy jeszcze podjąć. 

C.4. Zorganizowanie sieci 
monitoringu zagrożeń 
płazów przy szlakach 
komunikacyjnych  

20 podmiotów 20 podmiotów Działanie jest bardzo potrzebne i 
może zaowocować niezwykle 
cennymi rezultatami, ale wymaga 
dłuższego czasu wdrożeniowego. 
Działanie opiera się głównie na 
aktywności młodych osób (w wieku 
szkolnym), które wymagają 
większego zaangażowania w 
szkolenie. Stała akcja szkoleniowa, 
połączona z kampanią 
ogólnopolską, powinna przynieść 
spodziewane rezultaty. Cel, jaki 
miało spełniać to działanie został 
osiągnięty, ale jednocześnie 
działanie pokazało złożoność 
zagadnienia i ogrom prac, jak 
należy jeszcze podjąć. 

D.1. Monitoring  
DELIVERABLE 

2 raporty - dotyczące 
monitoringu zasiedlania 
zbiorników i 
monitoringu 
skuteczności 
funkcjonowania 
przepustów, 
udostępnione na 
stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda
.eu/life/wyd.htm 

2 raporty - dotyczące 
monitoringu zasiedlania 
zbiorników i monitoringu 
skuteczności 
funkcjonowania 
przepustów, 
udostępnione na stronie 
www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda.e
u/life/wyd.htm 

Działanie dot. zbiorników wykazało, 
że rekultywacja zanikających oczek 
wodnych jest najskuteczniejszą 
metodą ochrony miejsc rozrodu 
płazów. Działanie dotyczące 
przepustów wyraźnie wskazało, że 
stałe przepusty pod drogami mają 
duże znaczenie dla zachowania 
populacji płazów w ciągu całego 
sezonu wegetacyjnego, a nie tylko 
w okresach nasilonej migracji 
płazów. Należy przeprowadzić 
badania dotyczące warunków 
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termiczno-wilgotnościowych 
panujących w różnych typach 
tuneli, aby wskazać najlepsze z 
nich do stosowania w ochronie 
płazów. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty. 

D.2. Ocena wpływu 
społeczno-gospodarczego 
projektu 
DELIVERABLE 

1 raport, udostępniony 
na stronie www 
projektu: 
http://czlowiekiprzyroda
.eu/life/wyd.htm 

1 raport, udostępniony 
na stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda.e
u/life/wyd.htm 

Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty. 

E.1. Wydanie folderu 
informacyjnego o projekcie  
DELIVERABLE 

2000 egz., 
udostępniony na 
stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda
.eu/life/wyd.htm 

2000 egz., udostępniony 
na stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda.e
u/life/wyd.htm 

Treść folderu została tak dobrana, 
aby folder był użyteczny przez 
dłuższy okres czasu, niż sama 
realizacja projektu. Może on być 
stosowany do nauki rozpoznawania 
gatunków płazów (zawiera klucz do 
oznaczania wszystkich krajowych 
gatunków płazów). Wraz z nim 
będzie funkcjonowała informacja o 
projekcie. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty. 

E.2. Wykonanie tablic 
informacyjno-edukacyjnych 
o wybranych działaniach  

6 tablic 6 tablic Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

E.3. Strona internetowa o 
projekcie  

1 strona (podstrona) 
www  

1 strona (podstrona 
http://czlowiekiprzyroda.e
u 
/life/life.htm 

Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty (ponad 10000 
wejść na stronę) 

E.4. Raport laika 
DELIVERABLE 

1 raport, udostępniony 
na stronie www 
projektu: 
http://czlowiekiprzyroda
.eu/life/wyd.htm 

1 raport, udostępniony 
na stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda.e
u/life/wyd.htm 

Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Raport krótko i w przystępny 
sposób informuje o projekcie – 
poszczególnych jego działaniach. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

E.5. Organizacja 
konferencji  
DELIVERABLE 

1 konferencja, w tym 60 
kpl materiałów 
konferencyjnych 

1 konferencja, w tym 70 
kpl materiałów 
konferencyjnych 

Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Konferencja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem i była 
dobrą platformą wymiany wiedzy i 
doświadczenia w ochronie płazów. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty 

E.6. Organizacja 
warsztatów  

6 szt. 6 szt. Działanie powinno stać się 
cykliczną akcją szkolenia osób 
odpowiedzialnych za ochronę 
przyrody na różnych szczeblach 
administracji samorządowej, 
państwowej oraz służb ochrony 
przyrody. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty, chociaż 
mamy świadomość, że potrzeby w 
tym zakresie są znacznie większe. 

E.7. Wydanie publikacji o 
płazach 
DELIVERABLE 

2 publikacje 3 publikacje Wydany został przewodnik 
terenowy do rozpoznawania płazów 
Polski, wraz z głosami na płycie 
CD, który cieszy się ogromnym 
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powodzeniem. Ponadto, wydana 
została książka o czynnej ochronie 
płazów, która ujmuje całościowo 
ochronę tych zwierząt. Wydany 
ponadprogramowy kalendarz na rok 
2017 zawiera na odwrocie 
podstawowe informacje o płazach 
oraz ciekawe zabawy związane z 
płazami. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty. 

E.8. Działania edukacyjne  - gra wielkoformatowa 
(1 kpl) 
- modele płazów (4 kpl) 
- pakiety edukacyjne (3 
kpl po 3 tys. szt.) 
- mapa ścieżki "Płazy" 
(2 tys. szt.) 
- plansze edukacyjne 
(80 szt.) 
- zajęcia edukacyjne 
(10 szt.) 

- gra wielkoformatowa (1 
kpl) 
- modele płazów (4 kpl) 
- pakiety edukacyjne (3 
kpl po 6 tys. szt.) 
- mapa ścieżki "Płazy" (2 
tys. szt.) 
- plansze edukacyjne (80 
szt.) 
- zajęcia edukacyjne (10 
szt.) 

Wszystkie elementy działań 
edukacyjnych cieszą się dużym 
zainteresowaniem i są intensywnie 
wykorzystywane, zarówno w 
procesie edukacji pozaszkolnej, jak 
i szkolnej. Cel, jaki miało spełniać to 
działanie został osiągnięty, chociaż 
mamy świadomość, że potrzeby w 
tym zakresie są znacznie większe. 

E.9. Gadżety promujące 
projekt 
DELIVERABLE 

- koszulki (500 szt.) 
- torby (1000 szt.) 
- PenDrive (500 szt.) 
- kubki (500 szt.) 
- zakładki (4 tys. szt.) 

- koszulki (500 szt.) 
- torby (1000 szt.) 
- PenDrive (500 szt.) 
- kubki (500 szt.) 
- zakładki (4 tys. szt.) 

Wszystkie gadżety doskonale 
promują projekt i cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Szczególnie 
dotyczy to płóciennych toreb, które 
oprócz promowanie projektu 
(odpowiedni nadruk) stanowią 
istotny wkład w walkę z 
jednorazowymi opakowaniami. Cel, 
jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

F.2. Tworzenie sieci z 
innymi projektami  

5 wyjazdów 
zagranicznych 

5 wyjazdów 
zagranicznych 

Działanie, które z jednej strony 
promowało projekt, a z drugiej 
służyło wymianie doświadczeń 
pomiędzy projektami. Z 5 wizyt 
najbardziej owocna stała się 
ostatnia do Niemiec i Danii, gdyż 
stała się inspiracją do wspólnego 
przygotowania następnego projektu 
dotyczącego ochrony płazów. Cel, 
jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty, chociaż nie 
zawsze z najlepszymi rezultatami. 

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

1 opracowanie, 
udostępnione na 
stronie www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda
.eu/life/wyd.htm 

1 opracowanie, 
udostępnione na stronie 
www projektu: 
http://czlowiekiprzyroda.e
u/life/wyd.htm 

Plan został opracowany w celu 
zapewnienia trwałości projektu. 
Wytycza kierunki działań w celu 
efektywnego wykorzystania 
projektu w edukacji ekologicznej, 
czynnej ochronie płazów oraz 
siedlisk, w których one występują. 

F.4. Zewnętrzny audyt 
finansowy 
DELIVERABLE 

1 raport 1 raport Działanie zrealizowane zgodnie z 
planem, bez żadnych zastrzeżeń. 
Cel, jaki miało spełniać to działanie 
został osiągnięty. 

F.5. Zakup sprzętu - aparat fot. (1 kpl) 
- zestaw multimedialny 
(1 kpl) 

- aparat fot. (1 kpl) 
- zestaw multimedialny 
(1 kpl) 

Zakup dobrej klasy sprzętu 
gwarantuje możliwość 
wykorzystywania go przez długi 
okres czasu. Cel, jaki miało 
spełniać to działanie został 
osiągnięty. 
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Najdroższym działaniem przeprowadzonym w projekcie była budowa systemów przepustów 

dla płazów (działanie C.1). Po raz pierwszy takie działanie zostało zrealizowane w systemie 

"projektuj, buduj, utrzymaj", co oznaczało, że ten sam wykonawca wykonuje projekty 

budowlane (w tym przypadku, w imieniu Inwestora czyli Stowarzyszenia, czynił również 

wszelkie uzgodnienia i uzyskiwał stosowne pozwolenia), realizuje działania budowlane i na 

dodatek utrzymuje wybudowane systemy przepustów w odpowiednim stanie technicznym do 

końca 2018 roku. Takie podejście metodologiczne, naszym zdaniem, pozwoliło na sprawne, 

bezproblemowe i szybkie przeprowadzenie działania. Dodatkowo, jeszcze ponad rok po 

zakończeniu projektu zapewnione jest utrzymanie przepustów w dobrym stanie technicznym, 

na koszt Wykonawcy tego działania. Z własnego doświadczenia wiemy, że tego typu budowle 

przy drogach są najbardziej narażone na zniszczenia w pierwszych latach po ich oddaniu do 

eksploatacji. Najczęściej zniszczeniu ulegają bariery naprowadzające podczas odśnieżania 

jezdni. Po pewnym czasie, kiedy istnienie urządzeń w danym miejscu drogi zostaje utrwalone 

w świadomości i planach odpowiednich instytucji, liczba takich incydentów zdecydowanie 

zmniejsza się. Uzgodniliśmy z dostawcą elementów przepustów (firmą ACO), że 

w przypadku konieczności wymiany pojedynczych elementów przepustów, np. barier 

naprowadzających, otrzymamy nieodpłatnie klika sztuk. Taka pomoc ułatwi nam 

odpowiednie utrzymanie tych urządzeń w przyszłości. 

Ostateczne koszty pozostałych działań kształtowane były w wyniku prowadzonych 

postępowań publicznych i nie odbiegały od poziomu przyjętego w naszym regionie.  

Efektywność rozpowszechniania wyników projektu była w naszej ocenie zadowalająca, 

o czym może świadczyć zarówno liczba wejść na stronę internetową projektu, jak i bardzo 

duże zainteresowanie uczestnictwem w konferencji podsumowującej wyniki projektu. Bardzo 

dobrą sposobnością promocji wyników projektu był udział przedstawicieli Beneficjenta w III 

Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, podczas którego Stowarzyszenie odebrało Polską 

Nagrodę Innowacyjności 2015 za realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 

2000 w północno-wschodniej Polsce" oraz miało możliwość zaprezentowania wyników 

projektu podczas konferencji pt. "Ekologia i energia odnawialna". Patronat medialny nad tym 

wydarzeniem, w którym wzięło udział ok. 800 uczestników, objął Dziennik Gazeta Prawna 

oraz Gazeta Wyborcza.  

Wszystkie materiały promocyjne zostały wyprodukowane w dobrej jakości i dużej 

efektywności kosztowej. Udało się też osiągnąć wszystkie założone rezultaty dostarczalne 

projektu.  

5.4. Analysis of long-term benefits 

1. Korzyści środowiskowe Environmental benefits 

a. Bezpośrednie i pośrednie ilościowe korzyści dla środowiska Direct and 

indirect quantitative environmental benefits 

Najważniejszą i bezpośrednią korzyścią dla środowiska, jaka wynika z realizacji projektu, jest 

poprawa stanu ochrony lokalnych populacji płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina 

bombina (kod 1188) i traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod 1166), na obszarach 

Natura 2000 objętych projektem. Przeprowadzone działania rekultywacji miejsc rozrodu 

płazów - zanikających zbiorników wodnych (działanie C.2) oraz zabezpieczania odcinków 

dróg, na których płazy masowo ginęły pod kołami pojazdów, poprzez budowę przepustów 
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(działanie C.1) poprawiły stan ochrony tych zwierząt. Były to dwa kluczowe działania 

bezpośrednio oddziałujące na populacje płazów. W wyniku działania C.2, na obszarach 

Natura 2000 "Puszcza Romincka" oraz "Ostoja Wigierska" zrekultywowanych zostało 

11 zbiorników wodnych, z których w 10 już w trakcie realizacji projektu stwierdzono rozród 

płazów. Woda we wszystkich tych zbiornikach utrzymuje się przez cały rok, stwarzając 

dogodne warunki do egzystencji płazów. W wyniku działania C.1 śmiertelność płazów na 

wybranych odcinkach dróg, w obrębie populacji występujących na obszarach Natura 2000 

"Ostoja Suwalska", "Puszcza Romincka" i "Narwiańskie Bagna", zmniejszyła się nawet do 

92%.  

Pozostałe działania miały charakter przygotowawczy (zwłaszcza działanie A.1. 

Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia 

na budowę przepustów dla płazów) lub też prowadziły do lepszego rozpowszechnienia 

wiedzy o projekcie, jego efektach oraz do stworzenia trwałego poparcia społecznego dla 

działań prowadzonych w ramach projektu. Bardzo istotne były działania C.3. 

Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami 

antropogenicznymi oraz C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy 

szlakach komunikacyjnych, które stanowią element dalszego zarządzania efektami projektu 

i długofalowego zabezpieczenia trwałości projektu. 

b. Znaczenie projektu dla istotnych problemów ochrony środowiska oraz 

polityki środowiskowej Relevance for environmentally significant issues or 

policy areas 

Projekt, poprzez działania bezpośrednio i pośrednio oddziałujące na ochronę populacji 

płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina (kod 1188) i traszki grzebieniastej 

Triturus cristatus (kod 1166), przyczynił się do poprawy wdrażania w Polsce zapisów 

Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Działania C.1. Budowa systemów 

przepustów dla płazów oraz C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów przyczyniły się do 

skuteczniejszej ochrony tej grupy zwierząt. Również inne działania - C.3 Zaprojektowanie 

rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi oraz C.4. 

Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych, mogą 

mieć istotne znaczenie dla podejmowanych w przyszłości działań ochronnych. Konieczne jest 

jednak ich kontynuowanie i rozwijanie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w planie działań 

po zakończeniu projektu "After-Life". 

2. Długoterminowe korzyści i trwałość Long-term benefits and sustainability 

a. Długoterminowe/ilościowe korzyści dla środowiska (Long-term/qualitative 

environmental benefits) 

Ochrona populacji płazów, a zwłaszcza gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy 

Siedliskowej, wymaga stałych działań, których intensywność może być regulowana 

w zależności od potrzeb. Ze względu na trwałość efektów działań na szczególną uwagę 

zasługuje budowa stałych urządzeń, chroniących płazy podczas ich wędrówek w ciągu całego 

sezonu. Jest to rozwiązanie skuteczne, długoterminowe, ale bardzo drogie. Należy 

przypuszczać, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będzie bardzo trudno pozyskać 
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odpowiednie środki na realizację tego typu przedsięwzięć w innych lokalizacjach, 

w wymiarze zapewniającym znaczący efekt ekologiczny. 

b. Długoterminowe/jakościowe korzyści ekonomiczne Long-term / qualitative 

economic benefits 

Zwiększenie intensywności działań ekologicznych na terenie północno-wschodniej Polski 

podnosi atrakcyjność tych terenów pod względem turystycznym. To natomiast przekłada się 

na konkretne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to wyniki oceny wpływu społeczno-

gospodarczego zrealizowanych działań, przeprowadzonej w ramach projektu (działanie D.2).  

c. Długoterminnowe/jakościowe korzyści społeczne Long-term / qualitative 

social benefits 

Niektóre działania zrealizowane w ramach projektu wpływają bezpośrednio na stan ochrony 

populacji płazów (działanie C.1, działanie C.2) na obszarach Natura 2000. Tym samym 

poprawie ulega stan całego środowiska przyrodniczego, które wykorzystywane jest w różnym 

stopniu i w różny sposób przez lokalną społeczność oraz przyjezdnych. Systemy przepustów 

dla płazów, które nie są jeszcze w naszym kraju dość powszechne, mogą stanowić 

interesujący obiekt związany z ochroną przyrody, wykorzystywany w procesie edukacyjnym 

i to na różnych jego poziomach. Pomocne w tym będą materiały i publikacje powstałe 

w projekcie, m.in. książka "Czynna ochrona płazów".  

Działania ochronne, przeprowadzone na obszarach Natura 2000, zwiększyły potencjał tych 

obszarów do dostarczania kulturowych usług geoekosystemów, czyli wartości rekreacyjnych, 

estetycznych, naukowych i edukacyjnych. Kontakt człowieka z niezakłóconą przyrodą może 

mieć pozytywny wpływ na jego zdrowie i samopoczucie. 

d. Kontynuowanie działań projektu przez beneficjentów lub inne podmioty 

Continuation of the project actions by the beneficiary or by other 

stakeholder 

Mając na uwadze, że koszty budowy systemów przepustów dla płazów są bardzo wysokie 

należy szczegółowo i rzetelnie wybierać miejsca, w których takie urządzenia powinny być 

wybudowane, a przede wszystkim ustalić czy takie działanie jest najodpowiedniejsze 

z punktu widzenia ochrony płazów w danej, konkretnej sytuacji. Ustalenie rodzaju i zakresu 

działań ochronnych wymaga ciągłego monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych 

i prowadzenia uzupełniających prac z zakresu ochrony czynnej, polegających na rekultywacji 

miejsc rozrodu płazów oraz budowie schronień letnich i zimowych.  

Pomimo tych trudności Beneficjent planuje kontynuację działań realizowanych w projekcie, 

w tym budowy nowych systemów przepustów dla płazów. Potrzeby w tym zakresie są nadal 

bardzo duże. Każda droga, która przecina obszar licznego występowania płazów, stanowi dla 

nich barierę oraz śmiertelne zagrożenie ze strony pojazdów. Ze względu na wysokie koszty 

tych działań, planowane jest wykorzystanie środków finansowych programu LIFE, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiednich 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalnych 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inne działania, które są równie istotne z punktu 

widzenia ochrony płazów, nie są tak kosztowne i można je planować we własnym zakresie 

lub przy wykorzystaniu innych źródeł finansowych.  
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Z całą pewnością będą kontynuowane prace związane z prowadzeniem monitoringu płazów 

wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Projekt dał bazę wyjściową do realizacji tego działania 

(m.in. opracowana i wdrożona została platforma bazodanowa), a jednocześnie ukazał słabe 

jego punkty, które koniecznie należy usunąć (dotyczą one głównie aspektów technicznych 

wypełniania formularzy danych. W perspektywie 2-3 lat działanie to powinno objąć całą 

Polskę i przynieść wymierne wyniki. 

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego zbiorników wodnych, zrekultywowanych 

w ramach projektu, będzie również wymagało co 5-6 lat przeprowadzenia ponownego ich 

czyszczenia. Koszty tych prac można jednak znacznie obniżyć, aktywizując do tych działań 

samych właścicieli gruntów, na których zbiorniki występują. 

Konieczne jest również kontynuowanie prac związanych z tzw. pułapkami 

antropogenicznymi. Do tego celu wykorzystane zostaną prototypy wybudowane w ramach 

projektu oraz nabyte już doświadczenia. Ponadto, planowane jest prowadzenie powszechnej 

inwentaryzacji pułapek antropogenicznych, w celu określenia lokalizacji przyszłych działań 

ochronnych, jak również pokazania skali zagrożenia jakim podlegają płazy. 

Prowadzone będą również działania polegające na: 

- działaniach edukacyjnych, w tym na prowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów, 

- działaniach wydawniczych, 

- działaniach konsultacyjnych (dotyczących metod czynnej ochrony płazów oraz siedlisk ich 

występowania). 

Szczegółowe założenia prac, które przewidziane są do kontynuacji po zakończeniu projektu 

przedstawione zostały w przygotowanym planie działań "After-Life", który stanowi Załącznik 

nr 27 do niniejszego Raportu. 

e. Możliwość powtórzenia, demonstracji, przeniesienia i współpracy 

Replicability, demonstration, transferability, cooperation 

Wyniki i doświadczenia uzyskane w ramach projektu są już wykorzystywane do 

przygotowania kolejnego projektu z programu LIFE. Wiele działań możliwych jest do 

powtórzenia bez jakichkolwiek zmian, a inne należy dostosować do konkretnych warunków 

i potrzeb. 

f. Najlepsze praktyki (Best Practice lessons) 

W ramach projektu wydano książkę "Czynna ochrona płazów", która stanowi zbiór informacji 

na temat metod i zakresu czynnej ochrony tej grupy zwierząt. Znajdują się w niej opisy 

działań związanych z ochroną miejsc rozrodu i żerowania, ochroną miejsc zimowania, 

ochroną tras migracji sezonowych oraz ochroną przed pułapkami antropogenicznymi. 

Znaczna część tych metod bazuje na doświadczeniach uzyskanych w ramach projektu. Jest to 

zatem zbiór najlepszych praktyk, które powinny być stosowane w działaniach mających na 

celu ochronę płazów.  

g. Innowacyjna i demonstracyjna wartość (Innovation and demonstration value) 

Projekt zawiera zarówno pewne wartości innowacyjne, jak i demonstracyjne. Na innowacyjną 

wartość projektu wpływa kilka elementów: szeroki zakres działań ukierunkowanych na 

ochronę płazów (po raz pierwszy w kraju podjęto ochronę płazów w tak szerokim zakresie: 

ochrona miejsc rozrodu, ochrona szlaków migracyjnych, ochrona przed pułapkami 
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antropogenicznymi, monitoring płazów, edukacja), podjęcie bardzo trudnego problemu, jakim 

są pułapki antropogeniczne (są to pierwsze w Polsce działania zmierzające do dostosowania 

wybranych urządzeń do ochrony płazów) oraz próba wdrożenia monitoringu płazów przy 

szlakach komunikacyjnych. Wartość demonstracyjna projektu dotyczy głównie działania C.1. 

Budowa systemów przepustów dla płazów oraz C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów.  

h. Długofalowe wskaźniki sukcesu projektu (Long term indicators of the project 

success) 

Wymierne rezultaty czynnej ochrony płazów związane są zwłaszcza z dwoma działaniami: 

C.1. Budowa systemów przepustów dla płazów oraz C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów. 

W pierwszym przypadku wskaźnikiem ilościowym, jaki uzyskano jest spadek śmiertelności 

płazów na odcinkach dróg, na których wybudowano systemy przepustów. Jak wynika z badań 

monitoringowych średnio na wszystkich drogach objętych projektem śmiertelność 

zmniejszyła się nawet o 92%. Sukces ten będzie utrzymany, gdy po latach sprawność 

wybudowanych urządzeń będzie na podobnym poziomie, co w dużym stopniu będzie 

uzależnione od utrzymania urządzeń w dobrym stanie technicznym. Drugim wskaźnikiem 

związanym z przepustami może być liczba płazów przechodzących przez tunele w ciągu roku. 

Wskaźnik ten jest bardzo zmienny - np. w Baciutach w jednym roku skorzystało z tuneli 776 

płazów w ciągu 15 dni badań (51,7 osobnika/dzień), a w Skajzgirach I 386 osobników 

w ciągu 27 dni badań (14,3 osobnika/dzień). Wskaźniki te mogą być bardzo zmienne 

w poszczególnych latach, gdyż będą zależały od wielu czynników, których nie potrafimy 

przewidzieć.  

W przypadku działania związanego z rekultywacją zbiorników wodnych najlepszym 

wskaźnikiem będzie: liczba gatunków płazów występujących w zbiornikach (obecnie dla 11 

zbiorników wskaźnik ten wynosi 10), liczba miejsc rozrodu (obecnie wskaźnik ten wynosi 10 

- na 11 odtworzonych zbiorników, 10 stanowi miejsca rozrodu). 

6. Comments on the financial report 

Standardowe zestawienie wydatków przedstawione zostało w odrębny dokumencie, a poniże 

przedstawione są koszty poniesione w projekcie. 

6.1. Summary of Costs Incurred 

Poniższe zestawienie obejmuje koszty poniesione w okresie realizacji projektu, tj. od 

1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2016 roku. 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category  Budget according to 

the grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 

%** 

1.  Personnel 198 000,00 198 000,00 100,00 

2.  Travel 16 500,00 18 021,00 109,22 

3.  External assistance 225 191,00 214 972,39 95,46 

4.  Durables: total non-

depreciated cost 

3 153 221,00 3 167 686,00 100,46 

  - Infrastructure sub-tot. 3 148 421,00 3 162 886,00 100,46 

  - Equipment sub-tot. 4 800,00 4 800,00 100,00 

  - Prototypes sub-tot.    
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5.  Consumables 3 840,00 3 297,76 85,88 

6.  Other costs 76 400,00 71 140,78 93,11 

7.  Overheads 257 000,00 257 000,00 100,00 

  TOTAL 3 930 152,00 3 930 117,93 99,99 

*) 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  

 

Personnel 

Koszty kategorii zostały wykonane w 100%, co jest wynikiem niemal stałej stawki 

wynagrodzenia przez prawie cały okres trwania projekt.  

Travel 

Koszty kategorii zostały przekroczone o 1 521,00 €, w związku z organizacją zagranicznych 

wizyt studyjnych, co stanowi 9,22% kwoty początkowo planowanej w tej kategorii. 

External assistance 

W tej kategorii zaoszczędzono 10 218,61 €, co stanowi 4,54% kwoty początkowo planowanej 

w tej kategorii. Oszczędności te są wynikiem postępowań publicznych na wyłonienie 

wykonawców poszczególnych działań. 

Durables: Infrastructure and Equipment 

Koszty kategorii zostały przekroczone o 14 465,00 €, co stanowi 0,46% kwoty początkowo 

planowanej w tej kategorii. 

Consumables 

W tej kategorii zaoszczędzono 542,24 €, co stanowi 14,12% kwoty początkowo planowanej 

w tej kategorii. Oszczędności te są wynikiem postępowań publicznych na wyłonienie 

wykonawców poszczególnych działań. 

Other costs 

W tej kategorii zaoszczędzono 5 259,22 €, co stanowi 6,89% kwoty początkowo planowanej 

w tej kategorii. Oszczędności te są wynikiem postępowań publicznych na wyłonienie 

wykonawców poszczególnych działań. 

Overheads 

Koszty w tej kategorii zostały wykonane w 100%.  

 

Żadna ze zmian wielkości kosztów poszczególnych działań nie powoduje zmiany między 

kategoriami budżetowymi powyżej progu 10% i 30000 €, czyli nie powoduje zmiany 

znaczącej w rozumieniu art. 15.2 Postanowień Wspólnych. 

6.2. Accounting system 

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” stosuje zasady rachunkowości zgodnie z Ustawą 

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz późniejszymi zmianami. Księgi 

rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu Rewizor GT 

firmy InsERT S.A. Wszelkie dokumenty zewnętrzne dotyczące projektu wpływają do 

Stowarzyszenia za pośrednictwem biura i są przekazywane pracownikom Zespołu 

Zarządzającego Projektem. W przypadku dokumentów finansowych Kierownik finansowy 

projektu dokonuje sprawdzenia pod względem zgodności formalno-rachunkowej i sporządza 

dekretację księgową, a Koordynator projektu, inny członek Zespołu Zarządzającego 

Projektem lub członek Zarządu Stowarzyszenia, stwierdza zgodność poniesionego wydatku 
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z projektem. Księgowe i finansowe dokumenty potwierdzające poniesione wydatki projektu 

opatrzone są pieczęcią z numerem i skróconą nazwą projektu. Każdy dokument finansowy 

posiada opis, który zawiera: nazwę działania zgodnie z umową o dofinansowanie, kategorię 

budżetową, w której działanie się mieści oraz kwotę wydatków kwalifikowanych. Oryginały 

faktur i innych dowodów księgowych są sprawdzane i zatwierdzane, zgodnie z Polityką 

finansową Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" oraz opisywane zgodnie ze wzorem 

podanym w umowach zawartych z Komisją Europejską i NFOŚiGW. 

Odpowiednio opisane oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym dokumenty 

finansowe wraz z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi (zestawieniem wykonanych 

usług, protokołem odbioru usług lub sprzętu itp.), przekazywane są do ostatecznego 

zatwierdzenia przez Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, a następnie realizowana jest 

płatność. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu są archiwizowane 

w wydzielonych segregatorach, w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo oraz 

dostępność jednostkom upoważnionym do kontroli.  

Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem zostali zobowiązani do prowadzenia odrębnej 

ewidencji czasu pracy - kart czasu pracy.  

6.4. Auditor's report/declaration  

Badanie zostało przygotowane przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. (lider), DPC A. 

Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner), z siedzibą ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. 

Raport z audytu stanowi Załącznik nr 20 do Niniejszego Raportu.  
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6.5. Summary of costs per action 

 

 

Action 
no. 

Short name of 
action 

1.  2. 3. 4.a 4.b 4.c 5. 6. 7. 

TOTAL 
Personnel 

Travel and 
subsistence 

External 
assistance 

Infra-
structure 

Equipment Prototype 
Purchase or 
lease of land 

Consumables 
Other 
costs 

A.1 Przygotowanie 
dokumentacji 
technicznej i map 
do celów 
projektowych, 
uzyskanie 
pozwolenia na 
budowę 
przepustów dla 
płazów 

    21 960,00             21 960,00 

C.1 Budowa systemów 
przepustów dla 
płazów       3 098 713,00           3 098 713,00 

C.2 Odtwarzanie 
miejsc rozrodu 
płazów 

      64 173,00           64 173,00 

C.3 Zaprojektowanie 
rozwiązań 
technicznych 
chroniących płazy 
przed tzw. 
pułapkami 
antropogenicznymi     25695,32             25695,32 

C.4 Zorganizowanie 
sieci monitoringu 
zagrożeń płazów 
przy szlakach 
komunikacyjnych 

    59 038,58         1881,40   60 919,98 

D.1 Monitoring 
    17676,82             17676,82 

D.2 Ocena wpływu 
społeczno-
gospodarczego 
projektu 

    2234,90             2234,90 

E.1 Wydanie folderu 
informacyjnego o 
projekcie 

    297,41             297,41 

E.2 Wykonanie tablic 
informacyjno-
edukacyjnych o 
wybranych 
działaniach 

    5109,98             5109,98 

E.3 Strona 
internetowa o 
projekcie 

    2 893,80             2 893,80 

E.4 Raport laika     2793,62             2793,62 

E.5 Organizacja 
konferencji     12268,65             12268,65 

E.6 Organizacja 
warsztatów     4 249,08         1416,36   5 665,44 

E.7 Wydanie publikacji 
o płazach     16 791,22             16 791,22 

E.8 Działania 
edukacyjne     34 344,87             34 344,87 

E.9 Gadżety promujące 
projekt z logo LIFE+ 

    7 328,80             7 328,80 

F.1 Zarządzanie 
projektem 198 000,00               70 140,78 268 140,78 

F.2 Tworzenie sieci z 
innymi projektami   18 021,00             1000,00 19 021,00 

F.3 Przygotowanie 
planu działań po 
zakończeniu 
projektu „After-
Life”                   0 

F.4 Zewnętrzny audyt 
finansowy     2289,34             2289,34 

F.5 Zakup sprzętu         4 800,00         4 800,00 

Over-
heads                     257 000,00 

  TOTAL 198 000,00 18 021,00 214 972,39 3 162 886,00 4 800,00 0 0 3 297,76 71 140,78 3 930 117,93 
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7. Annexes 

7.1. Administrative annexes 

Annex 1 - Contract of mandate no 1/09/2013 plus 3 annexes (1 set) 

Annex 2 - Statement of accounts to a civil contract no 1/09/2013 from 2014 plus 

4 confirmations of bank transfers (1 set)  

Annex 3 - Anna Krzysztofiak'a Monthly time-sheet for 2014 (12 kopii) 

Annex 4 - Invoice no 14/03/FV/HHL/0039 plus the record of acceptance and confirmation of 

the transfer (1 copy) 

Annex 5 - Invoice no 01/02/2014 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 6 - Invoice no 03/05/2014 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 7 - Invoice no 01/07/2014 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 8 - Invoice no 01/10/2014plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 9 - Invoice no 02/12/2014 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 10 - Invoice no 03/12/2014 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 11 - Invoice no 01/02/2015 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 12 - Invoice no 02/08/2015 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 13 - Invoice no 01/10/2015 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 14 - Invoice no 3/05/2016 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 15 - Invoice no 28/AL/2016 plus the record of acceptance and confirmation of the 

transfer (1 copy) 

Annex 16 - Documentation related to the choice of the replacement for the position of 

technical manager (1 copy) 

7.2. Technical annexes 

Annex 17 - Designing technical solutions to protect amphibians against the so-called 

anthropogenic traps  (1 copy of the catalogue) 

Annex 18 - Assessment of the project's LIFE12NAT/PL/000063 "Amphibians protection on 

the Natura 2000 areas in north-eastern Poland" socio-economic impact (1 copy) 

Annex 19 - Report on tasks: "Monitoring the effects related to the protection of amphibians 

breeding places"  and  "Monitoring the effects associated with the construction of 

culverts for amphibians" (2 copies) 

Annex 20 - Audit report (1 copy)Annex 21 - Trainings attendance lists (a copy of 9 lists) 

Annex 22 - Equipment loan and cooperation agreements (copies of 38 agreements and 19 

protocols) 

Annex 23 - Acceptance report of the culverts' system in Kleszczówek (1 copy) 

Annex 24 - The partnership cooperation agreement (copies of 5 agreements) 

Annex 25 - The conference agenda and attendance list (1 set) 

Annex 26 - Workshops attendance lists (copy of 3 lists) 

Annex 27 - After-Life Conservation Plan (1 copy) 

Annex 28 - Conference materials (1 set) 
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7.3. Dissemination annexes 

Annex 29 - Layman’s Report (1 copy + 1 CD) 

Annex 30 - a book "Amphibian's active protection" (1 copy) 

Annex 31 - a calendar (1 copy) 

7.4. Final table of indicators 

Annex 32 - Table of indicators (1 copy) 

8. Financial report and annexes 

Annex 33 - Standard Payment Request and Financial Statement/Beneficiary’s Certificate 

(1 copy) 

Annex 34 - Beneficiary’s Certificate for Nature and Biodiversity Project (1 copy) 

Annex 35 - Financial Statement of the Individual Beneficiary (1 copy) 

Annex 36 - Consolidated Cost Statement for the Project (1 copy) 


