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2. Executive Summary 

Głównym celem Projektu było odtworzenie kolonii lęgowych chronionych gatunków ptaków 

z rzędu siewkowe (Charadriiformes), przede wszystkim rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) 

i rybitwy białoczelnej (Sterna albifrons), na ok. 50-kilometrowym odcinku Obszaru Specjal-

nej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) należącym do 

aglomeracji warszawskiej. Realizacja Projektu trwała od dnia 01.01.2011 do dnia 31.03.2018. 

Jako efekt ekologiczny realizacji Projektu wyznaczono powstanie co najmniej 4 nowych sta-

bilnych kolonii ptaków siewkowych na jego obszarze, a także poprawę spójności wewnętrz-

nej OSOP Dolina Środkowej Wisły i warunków ochrony zagrożonych gatunków ptaków po-

przez odtworzenie środowisk charakterystycznych dla roztokowego odcinka środkowej Wi-

sły. Wśród efektów społecznych przewidziano wzrost świadomości ekologicznej mieszkań-

ców aglomeracji warszawskiej w zakresie ochrony przyrody nadwiślańskiej oraz zmiany ich 

zachowań związanych z użytkowaniem terenu Projektu. Dla osiągnięcia powyższych celów 

zaplanowano kilka rodzajów działań, tj. przede wszystkim: 

− działania terenowe z zakresu czynnej ochrony przyrody, 

− działania terenowe zmierzające do ograniczenia penetracji obszarów bytowania ptaków 

przez ludzi,  

− kompleksową kampanię społeczną obejmującą informację, promocję i edukację. 

Projekt realizowany był przez miasto stołeczne Warszawa jako beneficjenta koordynującego 

oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) jako współbeneficjen-

ta. W obrębie m.st. Warszawy, działania Projektu były wdrażane przez dwie jednostki budże-

towe: Zarząd Mienia m.st. Warszawy w latach 2011-2016 oraz Zarząd Zieleni m.st. Warsza-

wy w latach 2017-2018. W toku realizacji Projektu złożone zostały 4 wnioski o zmiany 

w umowie o przyznanie dotacji, w wyniku których zawarto 4 umowy uzupełniające do umo-

wy dotacyjnej. W dwóch z nich przedłużono okres realizacji Projektu: z dnia 30.06.2014 na 

dzień 30.09.2016, a następnie na dzień 31.03.2018. Wdrażanie Projektu objęło trzy główne 

fazy – przygotowawczą, realizacyjną oraz obserwacyjno-utrzymaniową, na które składały się 

działania: przygotowawcze (A), konkretne – terenowe (C), informacyjne, promocyjne i edu-

kacyjne (D) oraz monitoring  i zarządzanie (E). Do m.st. Warszawy należała część terenowa 

Projektu oraz większość działań E, natomiast do STOP – monitoring ornitologiczny obszaru 

Projektu oraz promocja, informacja i edukacja. Dzięki współpracy m.st. Warszawy oraz 

STOP, w ramach Projektu połączono potencjał dużej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie organizacji pozarządowej. 

W wyniku prac przygotowawczych do działań terenowych, opracowana została niezbędna 

dokumentacja projektowo-wykonawcza, a także uzyskano wszystkie potrzebne decyzje admi-

nistracyjne i uzgodnienia. Najbardziej skomplikowanym i czasochłonnym procesem było 

zdobycie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegające-

go na usuwaniu roślinności z wybranych lokalizacji. Następnie zrealizowane zostały kluczo-

we zadania konkretne Projektu, tj.: 

− zbudowano wyspę stałą i dwie ławice piaszczyste w lokalizacji Golędzinów oraz stwo-

rzono warunki do formowania się ławicy piaszczystej w lokalizacji Rajszew poprzez po-

stawienie zespołu zasłon faszynowych, 

− usunięto roślinność z wybranych wysp i obszarów brzegowych Wisły o powierzchni 

ok. 46 ha, dzięki czemu odtworzone zostały odsłonięte rejony piaszczyste i muliste, 

− zbudowano 5 sztucznych wysp pływających, tj.: 3 lęgowe platformy wegetacyjne zloka-

lizowane w rejonie Portu Żerańskiego oraz 2 wyspy skonstruowane na bazie barek, ko-

twiczone w korycie Wisły, 

− stworzono Służbę Brzegową oraz wyposażono ją w sprzęt niezbędny do patrolowania re-

jonu doliny Wisły, 
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− zorganizowano szkolenie dla służb publicznych nadzorujących teren Projektu, 

− zakupiono i udostępniono wyposażenie plaż nadwiślańskich: leżaki, parasole, kosze, 

− zbudowano prawie 2,5-kilometrową pieszą ścieżkę edukacyjną na Żoliborzu oraz wyty-

czono 10-kilometrowy szlak edukacji przyrodniczej na Mokotowie i Wilanowie, 

− zbudowano 4 parkingi przeznaczone dla pojazdów motorowych, 

− wykonano zabezpieczenia wybranych terenów cennych przyrodniczo, w tym istniejących 

oraz powstałych w ramach Projektu: przekopy, szlabany, wygrodzenia, 

− postawiono liczne tablice informacyjne i edukacyjne, 

− w wybranych punktach zamontowano 5 kamer monitoringu siedlisk online, 

− wyprodukowano boje informacyjne i sygnalizacyjne dwóch rodzajów. 

W uzupełnieniu działań terenowych, przeprowadzono kompleksowe konsultacje społeczne 

Projektu, stworzono oparty o wolontariat i dedykowaną aplikację na smartfony system po-

wiadamiania o zjawiskach występujących w jego obszarze oraz opracowano plan zarządzania 

obszarem, który stanowił bazę do realizacji zaplanowanych działań. Efekty ekologiczne Pro-

jektu były badane w drodze regularnego monitoringu ornitologicznego. Prowadzone prace 

były także konsultowane z członkami Komitetu Sterującego Projektu. 

Na wstępie realizacji działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych opracowano ca-

łościową koncepcję kampanii, a następnie zrealizowano: 

− stronę internetową Projektu oraz profil Projektu na Facebooku, 

− 11 edycji wystaw: fotograficznej i plastycznej, dotyczących ptaków nadwiślańskich, 

− półgodzinny film przyrodniczy pt. „Wisła Warszawska”, 

− liczne wydarzenia z udziałem przewodników ornitologów: wycieczki, rejsy, gry tereno-

we, a także wykłady i zajęcia w placówkach edukacyjnych oraz akcje z udziałem wolon-

tariatu, 

− prelekcje o Projekcie na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, 

− seminarium krajowe oraz konferencję międzynarodową na zakończenie Projektu, 

− liczne, urozmaicone pod względem formy i treści materiały promocyjne i edukacyjne: 

broszury, monografie ptaków, ulotki, przewodniki audio, gadżety, plakaty, kolorowanki, 

spoty filmowe, scenariusze lekcyjne, kalendarze itd. – łącznie wyprodukowane w liczbie 

prawie 68 tys. egzemplarzy oraz udostępniane do bezpłatnego pobrania w Internecie. 

Spośród zakładanych efektów rzeczowych Projektu zrealizowano wszystko oprócz pawilonu 

edukacyjno-sanitarnego, którego budowa rozpoczęła się w okresie realizacji Projektu i zosta-

nie zakończona w 2018 r. W piśmie przekazanym w dniu 28.03.2018 Komisja zaznaczyła, 

że kwalifikowalność wszystkich kosztów związanych z budową pawilonu zostanie oceniona 

na etapie oceny sprawozdania końcowego Projektu. 

Jeśli chodzi o efekty ekologiczne przedsięwzięcia, w związku z jego realizacją powstały trzy 

nowe kolonie ptaków siewkowych, przede wszystkim rybitwy rzecznej: na wyspie pływającej 

w basenie Portu Żerańskiego, na dwóch mniejszych wyspach pływających w akwenie przy 

Kanale Żerańskim oraz na ławicy piaszczystej w rejonie Rajszewa, utworzonej poniżej zbu-

dowanych w ramach Projektu konstrukcji faszynowych. Ponadto, zaobserwowano wzrosty 

liczby lęgów ptaków siewkowych na terenach poddanych usuwaniu roślinności oraz ogólny 

wzrost liczebności lęgowej śmieszki na obszarze Projektu. Dalszy wpływ Projektu na lęgi 

i bytowanie ptaków siewkowych będzie obserwowany w kolejnych latach.  

Rezultaty kampanii społecznej zostały zbadane w drodze trzech fal badań sondażowych, które 

wskazały na wzrosty w zakresie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców aglomera-

cji warszawskiej. 

Kontynuacja działań Projektu oraz utrzymanie jego rezultatów zostały zaplanowane w doku-

mencie After LIFE Conservation plan. Obejmą one m.in.: utrzymanie powstałej infrastruktu-

ry, ponawianie zabiegów usuwania roślinności, dalsze zabezpieczenia terenów lęgów oraz 

kontynuację działań promocyjno-edukacyjnych. 
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Długoterminowe efekty realizacji Projektu, oprócz bezpośrednich korzyści dla ptaków siew-

kowych, obejmują również: ułatwienie i wzrost skuteczności realizacji zadań ochronnych 

OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, stworzenie przykładów rozwiązań realizacyj-

nych dla pomiotów podejmujących podobne przedsięwzięcia, zapoczątkowanie w m.st. War-

szawie szeregu przedsięwzięć chroniących i promujących dolinę Wisły, wzmocnienie zrów-

noważonego rozwoju aglomeracji warszawskiej, pozytywny wpływ na jakość życia i proeko-

logiczne zachowania jej mieszkańców, polepszenie i pogłębienie współpracy pomiędzy insty-

tucjami zarządzającymi obszarem Projektu, rozpropagowanie idei ochrony ptaków w obsza-

rach sąsiadujących z dużymi obszarami miejskimi. Ze względu na łączne wdrożenie szeregu 

dopełniających się działań w złożonych warunkach Wisły warszawskiej, Projekt ma wartość 

demonstracyjną, a jego efektywność ekonomiczna jest trudna do jednoznacznej oceny.  

Na cele realizacji Projektu poniesiono ok. 83% jego zaplanowanych wydatków kwalifikowal-

nych. W wyniku rezygnacji z zakupu promu, kutra i koparko- ładowarki, w Projekcie powsta-

ły znaczne oszczędności, których część pozostała niewykorzystana z racji opóźnień w realiza-

cji pawilonu edukacyjno-sanitarnego, niezakończonego w okresie trwania Projektu. Spośród 

poszczególnych działań, najdroższe w porównaniu do planowanego budżetu okazały się dzia-

łania A.5 i C.5, dotyczące realizacji nadwiślańskiej infrastruktury rekreacyjnej. Było to zwią-

zane ze złożonymi uwarunkowaniami panującymi na terenie Projektu, które musiały zostać 

wzięte pod uwagę w procesie projektowania, oraz wysokimi cenami rynkowymi usług bu-

dowlanych w okresie jego realizacji. 

W obrębie m.st. Warszawy i STOP ustanowiono kody księgowe jednoznacznie identyfikujące 

wydatki Projektu oraz procedury rejestracji czasu pracy. Projekt został poddany niezależnemu 

zewnętrznemu audytowi finansowemu, który potwierdził prawidłowość jego wydatków i do-

chodów w świetle Postanowień Wspólnych. 

Executive Summary in English 

The main objective of the Project WislaWarszawska.pl was the restoration of breeding colo-

nies of endangered bird species belonging to the order Charadriiformes, most importantly the 

common tern (Sterna hirundo) and the little tern (Sterna albifrons), along the 50 km long sec-

tor of SPA Natura 2000 Middle Vistula Valley (PLB 140004) within the Warsaw agglomera-

tion. The implementation of the Project started on 01.01.2011 and ended on 31.03.2018. 

As to the ecological output of the Project, it was assumed that at least 4 new stable breeding 

colonies of Charadriiformes would occur in the Project area and that the inner cohesion of the 

SPA Middle Vistula Valley, as well as the bird conservation conditions, would generally im-

prove thanks to restoring habitats of the braided sector of the river. In terms of social results, 

an increase in environmental awareness and  improvement of behaviour towards the nature of 

the Vistula valley was expected. To achieve the a.m. results, the following kinds of actions 

were planned: 

− active nature conservation actions, 

− field investments aimed at limiting human access to the Charadriiformes habitats, 

− a comprehensive social campaign including information, promotion and education. 

The Project was implemented by the City of Warsaw as the coordinating beneficiary and 

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP; the Warsaw Society for the 

Protection of Birds) as the associated beneficiary. The implementing bodies on behalf of the 

City of Warsaw were: Zarząd Mienia m.st. Warszawy in 2011-2016 and Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy in 2017-2018. The City of Warsaw submitted 4 requests for amendment to the 

grant agreement, which resulted in 4 amendments. In 2 of them, the duration of the Project 

was extended: first from 30.06.2014 to 30.09.2014, and afterwards to 31.03.2018. The im-

plementation of the Project consisted of 3 main phases: preparation, actual implementation 

and maintenance of results. They included several kinds of actions: preparatory (A), concrete 
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(C), dissemination (D) and monitoring/ management (E). The City of Warsaw was responsi-

ble for all concrete actions and most of the E actions, while STOP worked on dissemination 

actions and bird monitoring in the Project area. Thanks to the cooperation between these two 

beneficiaries, the Project benefitted both from the large local authority’s potential and an 

ngo’s knowledge, experience and involvement. 

As part of the preparation for the concrete conservation actions, the necessary design docu-

mentation was elaborated and the obligatory administrative permits were obtained. The envi-

ronmental permit procedure for the vegetation clearance task was the most complicated and 

time-consuming one. Subsequently, the following field actions of the Project were imple-

mented: 

− construction of a stable semi-natural island and 2 sand bars in Golędzinów (Warsaw) and 

6 fascine structures in Rajszew, causing the accumulation of the riverbed material and 

formation of a sand bar; 

− removal of vegetation from chosen river islands and riverbank sites of approx. 46 ha, 

by which open sandy and sludgy areas were restored, 

− construction of 5 artificial floating islands, i.e. 3 breeding platforms located in Żerański 

Port in Warsaw and 2 islands based on barges, anchored in the Vistula riverbed, 

− establishment of a riverbank patrolling service and purchase of its necessary equipment, 

− a training for public services supervising the Project area, 

− purchase and facilitating of beach equipment: lawn chairs, umbrellas, disc golf baskets, 

− construction of a 2,5 km long educational path and marking of a 10 km long educational 

trail,  

− construction of 4 car parks, 

− creation of ditches and barriers protecting new and existing bird habitats from the human 

and predator access, 

− installation of information boards, 

− installation of 5 online cameras monitoring the bird breeding and feeding sites, 

− production of signal buoys and information buoys. 

To complement the field actions, a social consultation campaign regarding the Project actions 

was conducted, a system of monitoring the Project area based on voluntary participation and 

a dedicated mobile phone application was created and a management plan for the Project area 

was elaborated. The ecological effects of the Project were researched by means of regular 

bird monitoring. The implementation of the Project actions was consulted with the Project’s 

Steering Committee. 

The dissemination actions were preceded by designing a comprehensive plan of the Project’s 

social campaign. Thereafter, the following promotional and educational tasks were imple-

mented: 

− the Project’s website and a Facebook profile, 

− 11 editions of a photographic exhibition and an art exhibition regarding the Vistula birds, 

− a half-hour film about the birds of the Vistula river, entitled “Wisła Warszawska” (“War-

saw Vistula”), 

− numerous events guided by ornithologists: excursions, river cruises, boat rides, field 

games, as well as lectures, lessons at educational establishments and ngo actions with the 

contribution of volunteers, 

− presentations on the Project during international conferences and other events, 

− a thematic seminar and an international conference concluding the Project, 

− numerous promotional and educational materials, varied in terms of form and content: 

brochures, bird species monographs, leaflets, audio guides, gadgets, posters, colouring 

books, advertising spots, class scenarios, calendars etc. – produced in the overall number 

of almost 68 thousand copies and posted for free download on the Internet site. 
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Among the planned material results of the Project’s implementation, only an educational and 

sanitary pavilion was not completed, as its construction started within the Project’s implemen-

tation period and should be finished until the end of 2018. In a letter sent on 28.03.2018, the 

European Commission stated that the eligibility of the expenditure related to the pavilion’s 

construction would be assessed at the stage of the final report evaluation. 

As to the ecological effects of the Project, its implementation contributed to the occurrence of 

3 new Charadriiformes breeding colonies (mostly common tern): on the largest artificial 

floating island in the Żerański Port, on 2 smaller floating islands located on a reservoir near 

the Żerański Canal and on a new sand bar below the fascine constructions built in Rajszew. 

Moreover, an increase in the numbers of breeding Charadriiformes pairs on the sites cleared 

of shrubberies in action C.2 was observed and – according to the bird monitoring – the overall 

breeding population of the black-headed gull increased within the Project area. The further 

effects of the Project actions on the population of the Vistula birds will be monitored closely 

in the years to follow. 

The outcomes of the Project’s dissemination campaign were researched by a social survey 

conducted in 3 phases, which showed an increase in the knowledge of the Vistula river nature 

and the environmental awareness of the Warsaw agglomeration citizens. 

The continuation of the Project actions and maintenance of its results have been planned in 

the After LIFE Conservation Plan. They will include: maintenance of the constructed infra-

structure, repetitions of vegetation clearance, further measures to protect the bird breeding 

sites and carrying on with the dissemination activities. 

Among the long-term effects of the Project’s implementation, except for the direct benefits 

for the population of endangered bird species, one should also emphasize: facilitating and in-

crease in effectiveness of the conservation tasks planned for the SPA Natura 2000 Middle 

Vistula Valley, development of solutions and useful examples for other entities interested in 

similar actions, initiating a trend in Warsaw consisting in protection and promotion of the Vis-

tula valley, enhancing the sustainable development of the Warsaw agglomeration, positive 

effects on the life quality and pro-nature attitudes of its citizens, strengthening of the collabo-

ration between institutions managing the Project area, promoting the idea of bird conservation 

in sites adjoining large urban areas. By virtue of a comprehensive implementation of a group 

of complementary actions in the complex conditions of the Vistula valley in Warsaw, the Pro-

ject presents demonstration values, and its cost-effectiveness escapes direct assessment. 

During the Project implementation, 83% of its planned eligible costs were incurred. As a re-

sult of a decision not to buy some major equipment, i.e. a ferry, a cutter and a digger, signifi-

cant financial savings were made. However, they remained partly non-utilized due to the de-

lays in the educational pavilion investment, which will be completed after the end date of the 

Project. When it comes to particular actions, A.5 and C.5 – regarding the new recreational in-

frastructure in the river valley – turned out to be the most expensive ones compared to the 

planned budget. The reasons behind this state of affairs are: complex conditions in the Vistula 

valley, which needed to be taken into account when designing the planned infrastructure, and 

high market prices of construction services in the years of the Project’s duration. 

In both beneficiaries, unique accounting codes for the Project’s expenditure and a system of 

working time registration were established. An independent external auditor verified the Pro-

ject’s expenditure and income and confirmed their correctness in terms of the Common      

Provisions. 
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3. Introduction 

Głównym celem realizacji Projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl było odtworzenie kolonii 

lęgowych ptaków należących do gatunków priorytetowych z rzędu siewkowe (Charadriifor-

mes), przede wszystkim rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) i rybitwy białoczelnej (Sterna albi-

frons), na odcinku Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły 

(kod obszaru PLB140004; dalej OSOP) należącym do aglomeracji warszawskiej. Dla rybitwy 

rzecznej i rybitwy białoczelnej OSOP jest najważniejszym krajowym lęgowiskiem, lecz 

na samym odcinku warszawskim przed rozpoczęciem realizacji Projektu sukces lęgowy tych 

gatunków był bliski zeru. 

Do celów dodatkowych Projektu należały: 

− poprawa spójności wewnętrznej OSOP poprzez odtworzenie na odcinku warszawskim 

środowisk charakterystycznych dla roztokowego odcinka Wisły środkowej;  

− zapewnienie poprawy warunków ochrony w OSOP poprzez działania edukacyjne w za-

kresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków i wzrost świadomości ekologicznej miesz-

kańców aglomeracji warszawskiej w temacie użytkowania obszaru Projektu, a także włą-

czenie ich w działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk nad Wisłą;  

− zapewnienie wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi za-

rządzającymi obszarem przy realizacji zadań ochronnych na terenie OSOP w aglomeracji 

warszawskiej. 

Obszar realizacji Projektu objął 50-kilometrowy odcinek OSOP w granicach Warszawy oraz 

na terenach przyległych. 

Bardzo ograniczone występowanie kolonii ptaków siewkowych, w tym przede wszystkim ry-

bitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej, na warszawskim odcinku OSOP przed rozpoczęciem 

realizacji Projektu było spowodowane brakiem odpowiednich warunków siedliskowych dla 

ptaków siewkowych, a także występowaniem wzmożonej presji ze strony ludzi 

i drapieżników. Działania konkretne (terenowe) Projektu były ukierunkowane z jednej strony 

na odtworzenie siedlisk sprzyjających bytowaniu i lęgom ptaków siewkowych poprzez: bu-

dowę izolowanych wysp i ławic piaszczystych, odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piasz-

czystych brzegów rzeki oraz budowę wysp pływających, a z drugiej – na ograniczenie pene-

tracji obszarów przebywania ptaków siewkowych ze strony ludzi i drapieżników poprzez: 

wykonanie utrudniających dostęp zabezpieczeń w postaci przekopów i wygrodzeń, wyposa-

żenie i lepsze udostępnienie miejsc przeznaczonych do wypoczynku – plaż oraz ścieżek edu-

kacyjnych, oznakowanie ostoi przyrody tablicami informacyjnymi oraz poprzez wzmożony 

nadzór ze strony służby brzegowej. Jednocześnie cele Projektu były realizowane poprzez sze-

roko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjno-promocyjną skierowaną do mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej z różnych przedziałów wiekowych. 

Oczekiwane długoterminowe efekty realizacji Projektu są następujące: 

− zapewnienie na obszarze Projektu stabilności populacji rybitwy białoczelnej i rybitwy 

rzecznej; powstanie co najmniej 4 nowych stabilnych kolonii ptaków siewkowych, które 

wypełnią lukę w rozmieszczeniu kolonii na odcinku warszawskim OSOP;  

− poprawa – dzięki realizacji działań konkretnych – warunków ochrony co najmniej 100 

gatunków ptaków regularnie występujących oraz spójności wewnętrznej objętego Projek-

tem obszaru OSOP;  

− trwały wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic 

w zakresie ochrony przyrody nadwiślańskiej; 
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− rozpropagowanie idei oraz praktycznych możliwości ochrony ptaków dużych nizinnych 

rzek w obszarach sąsiadujących z aglomeracjami miejskimi;  

− określenie standardów gospodarowania krajobrazem i ochrony zasobów nadwiślańskiej 

przyrody; wpisanie ich w zakres planów działań administracji zarządzającej obszarem 

Projektu. 

4. Administrative part 

4.1.  Description of the management system 

Rolę beneficjenta koordynującego Projektu pełni miasto stołeczne Warszawa (m.st. Warsza-

wa), mające status jednostki samorządu terytorialnego. Jednostką realizującą Projekt z ramie-

nia m.st. Warszawy był w latach 2011-2016 Zarząd Mienia m.st. Warszawy (ZMW), funkcjo-

nujący w formie samorządowej jednostki budżetowej, a w latach 2017 i 2018 – nowa jednost-

ka budżetowa m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW). Informacje 

na temat ww. zmiany jednostki realizującej Projekt zostały przedstawione w rozdz. 4.2 PR4 

i zaakceptowane przez Komisję w piśmie z dnia 25.09.2017, Ref. Ares (2017) 4665000, doty-

czącym PR4. 

Ww. jednostki odpowiadały za realizację wszystkich działań Projektu przypisanych do 

m.st. Warszawy. W ZMW, a następnie ZZW zostali zatrudnieni: kierownik (manager) Projek-

tu – Iwona Zwolińska, czuwająca nad całością zadań wdrażanych w ramach Projektu przez 

ZMW/ ZZW, oraz specjalista ds. ekologii – Łukasz Poławski, doglądający aspektów przyrod-

niczych realizacji Projektu. Kwestiami dotyczącymi dofinansowania, raportowania i rozlicza-

nia Projektu, nadzorem nad Współbeneficjentem oraz koordynacją całości zajmowała się wy-

specjalizowana jednostka Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki 

Rozwoju (BFEiPR), a w niej koordynatorem Projektu była Monika Kryger. 

Współbeneficjent Projektu – Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 

(STOP; http://stop.eko.org.pl) – to niekomercyjna organizacja pozarządowa działająca na po-

lu ochrony awifauny, jej monitoringu oraz szerzenia w społeczeństwie wiedzy na jej temat. 

W ramach Projektu STOP odpowiadał za działania współgrające z jego zadaniami statuto-

wymi. Prace należące do Współbeneficjenta były prowadzone przez koordynatora (managera) 

Projektu w STOP (Ewę Kominek) i jej asystenta, których pracę nadzorował Zarząd STOP. 

W dniu 16.09.2011 pomiędzy m.st. Warszawą i STOP została zawarta umowa o partnerstwie 

nr P/9/11/B, której kopię przekazano Komisji wraz z IR. W związku z pierwszym przedłuże-

niem okresu realizacji Projektu (p. niżej), podpisano aneks nr 1 z dnia 03.06.2014 do ww. 

umowy (zał. nr 40 do PR2), a następnie – aneks nr 2 z dnia 20.02.2015 (zał. nr 43 do PR3). 

Schemat organizacyjny Projektu znajduje się w zał. nr 2. 

W toku realizacji Projektu, ww. osoby wdrażające zadania i koordynujące Projekt pozostawa-

ły w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym oraz bezpośrednim na spotkaniach koordy-

nacyjnych i roboczych. W razie potrzeby, organizowano również spotkania z osobami zarzą-

dzającymi jednostkami realizującymi bądź koordynującymi Projekt, w tym dyrekcją ZMW, 

ZZW i BFEiPR oraz Zarządem STOP. Ponadto odbyły się liczne spotkania z podwykonaw-

cami pracującymi na rzecz obu beneficjentów oraz przedstawicielami instytucji wydających 

zgody lub uzgodnienia niezbędne do wdrożenia zaplanowanych zadań. Dodatkowo ważną 

rolę koordynującą pełniły posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu (p. działanie E.5). 

W toku realizacji Projektu miały miejsce kontrole i audyty, przeprowadzone przez rozmaite 

organy (p. rozdz. 5.1.24 w PR2, PR3 i PR4). W roku 2018 odbyły się dwa tego typu wyda-

rzenia: kontrola na zakończenie realizacji Projektu, przeprowadzona w dniach 20-23.02.2018 

przez NFOŚiGW (informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne oraz informacja o ich wdro-

http://stop.eko.org.pl/
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żeniu w zał. nr 4), oraz II etap audytu zewnętrznego Projektu, przeprowadzony w dniach 15-

29.06.2018 (raport z audytu w zał. nr 32). 

W celu wprowadzenia zmian znacznych do Projektu, m.st. Warszawa złożyło w ciągu jego 

trwania cztery wnioski o zmiany w umowie o przyznanie dotacji (z dnia 24.02.2011, z dnia 

23.12.2013, z dnia 27.06.2016 oraz z dnia 22.12.2017), a na ich podstawie zawarte zostały 

następujące umowy uzupełniające (zmiany) do umowy o przyznanie dotacji: nr 1 z dnia 

03.08.2011, nr 2 z dnia 23.06.2014, nr 3 z dnia 08.09.2016 oraz nr 4 z dnia 18.05.2018. 

Zgodnie z zapisami umów uzupełniających nr 2 i 3, termin zakończenia realizacji Projektu 

uległ dwukrotnemu przesunięciu: z dnia 30.06.2014 na dzień 30.09.2016, a następnie na dzień 

31.03.2018. Pozostałe wprowadzone zmiany znaczne dotyczyły: modyfikacji w podziale dzia-

łań między beneficjentami i ich wkładzie finansowym (umowa uzupełniająca nr 1), zmniej-

szenia zakresów działań C.2 i C.5 (zmiana nr 3) oraz przesunięć budżetowych między katego-

riami kosztów (zmiana nr 4). 

Realizacja Projektu obejmowała działania: A (przygotowawcze), C (konkretne), D (promo-

cyjno-edukacyjne) oraz E (zarządzanie i monitoring). Pod względem czasowym, w praktyce 

można wyodrębnić dwie główne fazy Projektu: przygotowawczą i realizacyjną. Pierwsza, 

obejmująca  przede wszystkim działania A, wymagała od wszystkich realizatorów Projektu 

dokonania wstępnego rozeznania w zakresie praktycznych, technicznych, finansowych i ryn-

kowych możliwości wdrożenia zaplanowanych zadań i opracowania zakresu prac wykonaw-

cy, którego planowano wyłonić na cele przygotowania danego działania, stawianych mu wy-

magań oraz spodziewanych efektów jego pracy. Faza ta wymagała koncepcyjnego, całościo-

wego podejścia i była decydująca, jeśli chodzi o dalszą realizację planowanych przedsię-

wzięć, tym bardziej, że w przypadku wielu działań opisanych w WoD pozostawiono do do-

precyzowania w trakcie wdrażania Projektu zarówno konkretne metody realizacji, rodzaje 

oczekiwanych produktów, jak i dokładne lokalizacje działań terenowych. 

Na etapie realizacji działań przygotowawczych miała miejsce ścisła współpraca realizatorów 

Projektu z wybranymi konsultantami, w ramach której opracowywany przez nich produkt był 

na bieżąco dostosowywany do zmieniającej się sytuacji i dokonywanych postępów. Etap ten 

zakończył się uzyskaniem gotowych koncepcji, planów i dokumentacji projektowo-

wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjny-

mi. 

Faza wykonawcza Projektu polegała na wyborze podmiotu, który miał zrealizować dane za-

danie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo-wykonawczą, i nadzorze realizacji za-

mówienia. W dalszym ciągu trwania Projektu, zrealizowane działania terenowe wymagały 

zaplanowania i realizacji czynności z zakresu utrzymania ich efektów, wyprodukowane mate-

riały promocyjne i edukacyjne – odpowiedniego rozpowszechnienia, a spodziewane efekty 

ekologiczne – regularnie prowadzonego monitoringu, którego wyniki miały z kolei wpływ 

na prace utrzymaniowe. 

W końcowym etapie Projektu przeanalizowano potrzeby i możliwości w zakresie podtrzyma-

nia jego rezultatów i kontynuacji objętych nim działań. Na tej podstawie opracowany został 

m.in. dokument After LIFE Conservation Plan (zał. nr 17). 

Schemat przedstawiający sposób wdrażania Projektu znajduje się w zał. nr 3, a w zał. nr 5 ze-

stawiono dokumenty i materiały załączone do wszystkich raportów technicznych z realizacji 

Projektu (w tym do niniejszego raportu) oraz wniosków o zmiany w umowie o przyznanie 

dotacji. 

4.2.  Evaluation of the management system 

Dla procesów organizacji i zarządzania Projektem niezwykle istotne znaczenie miał fakt, 

że jego beneficjentem koordynującym była duża jednostka samorządowa, posiadająca złożoną 

wewnętrzną strukturę i szczegółowy podział kompetencji pomiędzy swoimi jednostkami. 
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W związku z tym, sposób zarządzania Projektem był zgodny z wewnętrznymi procedurami 

i zasadami funkcjonowania obowiązującymi w m.st. Warszawie. 

Fakt współpracy pomiędzy m.st. Warszawą i organizacją pozarządową STOP przy realizacji 

tak dużego przedsięwzięcia był bardzo pozytywnie odbierany przez środowisko przyrodników 

i inne organizacje pozarządowe działające na polu ochrony przyrody. Współbeneficjent 

w znacznym stopniu zaangażował się we wdrażanie swoich działań i wniósł do przynależnych 

mu działań (monitoring ornitologiczny oraz promocja i edukacja przyrodnicza) mocne pod-

waliny merytoryczne, a zarazem wiele inicjatywy i kreatywności. W rezultacie, zadania nale-

żące do STOP zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, za co realiza-

torzy Projektu do dzisiaj otrzymują bardzo pozytywne opinie. Również Komisja stwierdziła 

w piśmie z dnia 18.07.2016, Ref. Ares (2016) 3555075, dotyczącym PR3, że przekazane jej 

materiały jw. są merytorycznie bardzo wysokiej jakości oraz że mają atrakcyjną i ciekawą 

formę. 

Jednocześnie, w trakcie realizacji Projektu STOP otrzymywał z m.st. Warszawy stałe wspar-

cie formalno-organizacyjne.  

Komunikacja zespołu projektowego z Komisją na tematy dotyczące Projektu przebiegała za-

sadniczo sprawnie i pomyślnie, mimo stosunkowo długich okresów oczekiwania na wnio-

skowane decyzje. Jednocześnie pracownicy Projektu w m.st. Warszawie bardzo pozytywnie 

oceniają współpracę z Monitorem Projektu, w ramach której otrzymywali cenne rady i wska-

zówki dotyczące różnych kwestii związanych z realizacją Projektu, przygotowania raportów 

dla Komisji i wniosków o zmiany w umowie o przyznanie dotacji. Ponadto, Monitor Projektu 

z powodzeniem pełnił rolę pośrednika pomiędzy realizatorami Projektu i Komisją. 
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5. Technical part 

5.1. Technical progress, per task 

Działanie A.1: Przygotowanie projektów trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych 

poza nurtem głównym rzeki 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2014 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: III kwartał 2014 

Realizacja działania A.1 należała do m.st. Warszawy i weszła w zakres zadań konsultanta za-

trudnionego w celu kompleksowej realizacji działań przygotowawczych A.1-A.5, tj. firmy 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Wykonawca ten został wybrany w sierpniu 

2012 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w przedmiocie jw. Szczegó-

łowe informacje na temat przebiegu  procesu wyboru wykonawcy działań A.1-A.5 zostały 

zawarte w IR oraz PR1. Ze względu na wynikłe z przyczyn niezależnych od m.st. Warszawy 

opóźnienie w wyłonieniu konsultanta, a w konsekwencji – również w realizacji działań kon-

kretnych C, m.st. Warszawa zawnioskowało o przedłużenie realizacji Projektu do dnia 

30.09.2016, co zostało wprowadzone w drodze zmiany nr 2 z dnia 23.06.2014 do umowy 

o udzieleniu dotacji. 

W fazie przygotowania ogólnych założeń dotyczących realizacji działań A.1-A.5, firma 

Halcrow opracowała: ekspertyzę ornitologiczną, ekspertyzę hydrologiczną, ekspertyzę hydro-

techniczną (odbiór w grudniu 2012 r.) oraz koncepcję ogólną i koncepcje szczegółowe reali-

zacji poszczególnych zadań wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP; odbiór w mar-

cu 2013 r.). W dokumentach tych, stanowiących zał. nr 1 i 2 do PR2, dokonano analizy uwa-

runkowań panujących w obszarze Projektu i na jej podstawie wytypowano na potrzeby dzia-

łania C.1 dwie optymalne lokalizacje: 

− Golędzinów, gdzie zaplanowano realizację wyspy stałej o powierzchni ok. 5,4 ha oraz 

ławicy piaszczystej; 

− Rajszew, gdzie przewidziano realizację ławicy piaszczystej. 

Powyższe lokalizacje zostały zatwierdzone do stycznia 2014 r. przez zarządcę terenu, 

tj. RZGW (protokoły ze spotkań stanowią zał. nr 3 i 4 do PR2). W kwietniu 2014 r. została 

podpisana umowa z RZGW w sprawie użyczenia ww. obszarów. Zgodnie z opinią GDOŚ 

(zał. 5 nr do PR2), realizacja ww. wysp i ławic nie wymagała uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do przeprowadzenia ww. 

inwestycji niezbędne były jedynie odpowiednie decyzje RDOŚ ustalające warunki 

prowadzenia robót, które zostały zdobyte w listopadzie 2013 r. (zał. nr 6 do PR2), a następnie 

zgłoszenie do RDOŚ informacji o zamiarze przeprowadzenia inwestycji, co zostało dokonane 

w październiku 2014 r.  

W sierpniu 2014 r. firma Halcrow przekazała beneficjentowi gotową dokumentację 

projektową dotyczącą działania C.1, tj.: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), kosztorysy i przedmiary (zał. nr 5 do MtR). 

Zgodnie z nimi, wyspa stała na Golędzinowie została zaplanowana do realizacji poprzez 

pogłębienie kanału bocznego i rozbiórkę przetamowań, a ławica piaszczysta miała powstać 

poniżej wyspy i zostać ustabilizowana poprzez zastosowanie materaców faszynowo-

kamiennych. Z kolei w lokalizacji Rajszew przewidziano postawienie zespołu sześciu sztuk 

lekkich zasłon faszynowych, mających za zadanie stabilizować dno i przyczyniać się do 

osadzania materiału rzecznego poniżej miejsc ich posadowienia, co miało doprowadzić do 

powstania ławicy piaszczystej. Dzięki opracowaniu ww. dokumentacji, osiągnięty został 
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główny cel działania A.1, polegający na przygotowaniu projektów co najmniej jednej 

stabilnej wyspy i co najmniej dwóch ławic piaszczystych. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.1 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.2: Przygotowanie projektów odtwarzania odsłoniętych mulistych i piaszczystych 

brzegów rzeki  

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2016 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 

Realizacja działania A.2 należała do m.st. Warszawy i weszła w zakres prac firmy Halcrow 

(p. działanie A.1). Z opracowanych przez tego konsultanta ekspertyz oraz koncepcji ogólnej 

i koncepcji szczegółowych realizacji poszczególnych działań Projektu (zał. nr 1 i 2 do PR2) 

oraz z analiz przeprowadzonych przez specjalistę ds. ekologii w ZMW wynikło, że: 

− w latach bezpośrednio poprzedzających realizację Projektu oraz na początku jego realiza-

cji, na części jego terenu o powierzchni ponad 70 ha zostały przeprowadzone prace z za-

kresu wycinek roślinności na zlecenie RZGW oraz ZMW (poza zakresem Projektu) – ich 

obszar został pokazany na mapach stanowiących zał. nr 12 do wniosku z dnia 

23.12.2013; 

− możliwości realizacji działania C.2 na pozostałym (poza ww.) obszarze Projektu były 

ograniczone ze względu na specyficzne warunki morfologiczne wzdłuż linii brzegowej 

i w korycie rzeki oraz wynikające z nich trudności w uzyskaniu i utrzymaniu siedlisk 

o charakterze otwartych powierzchni piaszczystych lub mulistych. 

Z powyższych względów, we wniosku z dn. 23.12.2013 zaproponowano zmniejszenie po-

wierzchni wycinek roślinności w ramach działania C.2 z zaplanowanych w WoD 100-120 ha 

do ok. 50 ha, które miały objąć lokalizacje gwarantujące możliwie najkorzystniejsze efekty, 

co uzyskało akceptację Komisji (pismo z dnia 02.04.2014, znak ENV.E3 MM/jv 

ARES (2014) 1026530). 

Na cele realizacji działania C.2 wyznaczono 7 lokalizacji (w większości wysp wiślanych), 

nazwanych jako: Rajszew, Łomianki Dolne, Łomianki Dolne Piaskarnia, Golędzinów, Stara 

Wisła, Zawady-międzywale i Wyspy Zawadowskie. W trakcie pozyskiwania niezbędnych 

decyzji administracyjnych, wyspa piaszczysta objęta lokalizacją Wyspy Zawadowskie uległa 

rozmyciu przez wezbrane wody rzeki, co spowodowało rezygnację z tej lokalizacji. Ostatecz-

nie planowana powierzchnia wycinek objęła ok. 46 ha. Charakterystyka (projekt) prac wycin-

kowych w zakresie zgodnym z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi znalazła się w opi-

sie przedmiotu zamówienia dotyczącym tego zadania, stanowiącym część dokumentacji prze-

targowej na wybór jego wykonawcy (zał. nr 7). 

Zgodnie z opinią GDOŚ z lipca 2013 r., postanowieniem RDOŚ z października 2013 r. oraz 

postanowieniem Burmistrza Łomianek z października 2013 r. (zał. nr 5, 7 i 8 do PR2), do rea-

lizacji działania C.2 niezbędne było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-

dowisko. Wniosek o wydanie ww. decyzji został złożony pierwotnie w maju 2013 r., a w wer-

sji zmodyfikowanej po otrzymaniu ww. opinii GDOŚ – w sierpniu 2013 r. Raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony w wersji pierwotnej 

w III kwartale 2013 r., a w rozszerzonej w związku z wnioskiem złożonym przez stronę po-

stępowania – w lutym 2014 r. W lipcu 2014 r. RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające 

i określające warunki realizacji przedsięwzięcia (zał. nr 7 do MtR). Konsultacje społeczne 

w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko zostały wszczęte z początkiem 2015 r. 

Będące stronami ww. postępowania organizacje pozarządowe działające na polu ochrony 

przyrody, w trakcie jego trwania wniosły liczne uwagi, zażalenia oraz skargi. Wszystkie 

sprawy wszczęte przez odpowiednie organy w związku z ww. interwencjami zostały umorzo-

ne lub oddalone, jednak ich rozpatrywanie znacząco przedłużyło całą procedurę wydawania 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatecznie decyzja została wydana przez 

Burmistrza Łomianek z rygorem natychmiastowej wykonalności w dniu 31.12.2015 

(zał. nr 22 do PR3). Zgodnie z zapisami decyzji, prace wycinkowe powinny zostać wykonane 

poza okresem lęgowym, przypadającym na okres od marca do września. Ze względu na brak 

technicznej możliwości przeprowadzenia prac w terenie przed początkiem marca 2016 r., 

m.st. Warszawa złożyło do Komisji wniosek z dnia 27.06.2016 o przesunięcie terminu zakoń-

czenia Projektu z dnia 30.09.2016 na dzień 31.03.2018, co zostało wprowadzone zmianą 

nr 3 z dnia 08.09.2016 do umowy o udzieleniu dotacji. 

Do realizacji wycinek roślinności niezbędne były dodatkowe uzgodnienia i decyzje admini-

stracyjne, tj. przede wszystkim zezwolenia RDOŚ na czynności podlegające zakazom w sto-

sunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujące gatunki objęte ochroną. 

Wnioski w tym zakresie zostały złożone w maju i czerwcu 2016 r., a ostatni z wnioskowa-

nych dokumentów został wydany w grudniu 2016 r.  

W ramach działania A.2 zostały zrealizowane wszystkie zakładane efekty, tj. przygotowano 

poprzedzony inwentaryzacją projekt usuwania roślinności oraz uzyskano wszelkie pozwole-

nia i uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia tego zadania, a także opracowano projekt 

prac pielęgnacyjnych roślinności po realizacji wycinek (zał. nr 1 do PR3) oraz zakupiono 

sprzęt GPS, który posłużył m.in. do przeprowadzenia inwentaryzacji roślinności na etapie 

planowania prac. Sprzęt ten został oznakowany logotypami LIFE+ i NFOŚiGW. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.2 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.3: Przygotowanie projektów wysp pływających 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyznanie dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyznanie dotacji (ze zmianami): IV kwartał 

2014 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2014  

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem WoD, działania A.3  i C.3 należały do STOP, który 

z obawy o brak środków finansowych na utrzymanie wysp pływających po zakończeniu Pro-

jektu, zawnioskował o modyfikację swojego zakresu zadań. Działania A.3 i C.3 zostały prze-

jęte przez m.st. Warszawę, a STOP przejął działania promocyjno-informacyjne (A.7, D.1, 

D.2, D.3, E.4). Zmiany te zostały zaakceptowane i wprowadzone w życie w drodze umowy 

uzupełniającej nr 1 z dnia 05.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji. 

Po stronie m.st. Warszawy, działanie A.3 weszło w zakres prac firmy Halcrow (p. działanie 

A.1). Po opracowaniu przez firmę Halcrow ekspertyzy hydrologicznej i ekspertyzy hydro-

technicznej (zał. nr 1 do PR2), nastąpił proces uzgadniania lokalizacji wysp pływających 

z RZGW, który został szczegółowo przedstawiony w rozdz. 5.1.3 PR2. W jego wyniku usta-

lono następujące lokalizacje (p. zał. nr 3 i 4 do PR2):  

− basen przyległy do Kanału Żerańskiego, 

− zimowisko w Porcie Żerańskim (położone przy siedzibie RZGW), 

− koryto Wisły na wysokości 521 km żeglugowego, poza nurtem głównym, 

− koryto Wisły na wysokości 523 km żeglugowego, poza nurtem głównym. 

W procesie powstawania projektów wysp pływających uczestniczyła zarówno firma Halcrow, 

jak i pracownicy ZMW oraz wykonawcy wybrani w dwóch przetargach na realizację wysp 

(firmy: Hydrolech Sp. z o.o. i Ratownictwo Wodne RAKO Sp. z o.o. – p. działanie C.3). 

Ostatecznie zdecydowano o budowie dwóch rodzajów wysp pływających, tj.: 

− w Porcie Żerańskim i przy Kanale Żerańskim – trzech wegetacyjnych platform lęgowych 

(jednej większej w pierwszej lokalizacji, dwóch mniejszych w drugiej), zbudowanych 

na bazie lekkich trójkątnych segmentów ze stalowymi ramami i przeznaczonych na wody 

stojące; 

− na 521 i 523 km żeglugowym Wisły – dwóch wysp skonstruowanych na bazie odpo-

wiednio dostosowanych barek (pontonów) stalowych, zaopatrzonych w system cumowa-

nia i kotwiczenia i możliwych do zastosowania w korycie rzeki. 

Projekty ww. wysp pływających, powstałe w 2014 r., zostały przedstawione w zał. nr 9, 10, 

11 i 12 do MtR. 

W kwietniu 2014 r. podpisana została umowa z RZGW dotycząca użyczenia na cele działania 

C.3 terenu zimowiska w Porcie Żerańskim (zał. nr 44 do PR2), a następnie uzyskano zgodę 

Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy na lokalizację platform lęgo-

wych w obu lokalizacjach na Żeraniu. Z kolei w listopadzie 2014 r. pozyskano zezwolenia 

m.in. z Urzędu Żeglugi Śródlądowej na zacumowanie w korycie rzeki dwóch wysp-barek, 

które wymagały rejestracji jako jednostki pływające. Ww. dokumenty zostały przedstawione 

wraz z MtR jako zał. nr 13 i 14. Ich uzyskanie zakończyło realizację działania A.3, w ramach 

którego wykonano wariantowo rozwiązane projekty co najmniej 4 wysp pływających (dwóch 

typów) oraz uzyskano wszelkie niezbędne do ich realizacji zezwolenia i uzgodnienia. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.3 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.4: Przygotowanie projektów zabezpieczenia terenów przed presją mieszkańców 

i drapieżników 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2017 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018 

Realizacja działania A.4 należała do m.st. Warszawy i dotyczyła m.in. zaprojektowania za-

bezpieczeń przed presją ze strony ludzi i drapieżników na terenach inwestycji mających po-

wstać w ramach działań C.1-C.3. Z tego względu, działanie A.4 było realizowane sukcesyw-

nie wraz z postępami realizacji ww. działań. 

We wrześniu 2012 r. dla ogólnego zorientowania się w sytuacji wejściowej w ww. zakresie, 

została opracowana inwentaryzacja efektów degradacji terenu oraz zagrożeń na obszarze Pro-

jektu (zał. nr 1 do PR1). 

W pierwszych miesiącach 2014 r. specjalista ds. ekologii opracował plan oznakowania trzech 

wiślanych rezerwatów przyrody, tj. Wysp Zawadowskich, Ławic Kiełpińskich i Wysp Świ-

derskich, tablicami informującymi o ich granicach. Zaplanowane zostały optymalne lokaliza-

cje oznaczeń, ich całkowita liczba oraz ich forma oparta na obowiązujących przepisach z za-

kresu ochrony przyrody. Uzyskano zgodę RZGW na oznakowanie rezerwatów na gruntach 

zarządzanych przez tę instytucję (zał. nr 20 do MtR) i zawarto porozumienie z RDOŚ doty-

czące wdrożenia tego zadania (zał. nr 19 do MtR), którego specyfika została przedstawiona 

w zał. nr 41 do PR3. Komisja zaakceptowała ww. wyjaśnienia w piśmie z dnia 18.07.2016, 

Ref. Ares(2016)3555075, dotyczącym PR3.  

W II połowie 2014 r. opracowany został, jako część składowa projektu dwóch wysp pływają-

cych na bazie barek (zał. nr 11 i 12 do MtR), projekt  płotków z siatki, mających chronić 

przed drapieżnictwem lęgi ptaków potencjalnie gniazdujących na tych wyspach. Dwie wyspy-

barki i trzy platformy lęgowe w Porcie Żerańskim zaplanowano zabezpieczyć dodatkowo 

przed niepożądanym wpływem obecności ludzkiej poprzez umieszczenie przy nich boi oraz 

tablic informujących o funkcji wysp i przestrzegających przed zakłócaniem spokoju ptakom, 

na co Komisja wyraziła zgodę w piśmie z dnia 18.07.2016, Ref. Ares (2016) 3555075,, doty-

czącym PR3. Projekty boi zostały oparte o projekty bojek informacyjnych zamówionych 

przez STOP w ramach działania D.3 (zał. nr 30 do PR2), zaś projekty tablic zostały przedsta-

wione w zał. nr 2 do PR3. 

Ww. boje zamówione przez STOP w ramach działania D.3 w liczbie 12, wyposażone w tabli-

ce informacyjno-ostrzegawcze, przeznaczone są do sezonowego umieszczania w pobliżu na-

turalnych piaszczystych wysp wiślanych w celu przestrzegania przed zakłócaniem spokoju 

ptakom. Z tego względu również one pełnią rolę zabezpieczeń obszarów cennych przyrodni-

czo przed szkodliwym wpływem obecności ludzi. 

Zaplanowany w ramach działania A.1 przekop pogłębiający przy wyspie stałej na Golędzi-

nowie (dokumentacja projektowo-wykonawcza w zał. nr 5 do MtR), mający odizolować wy-

spę od brzegu, pełnił również istotną rolę zabezpieczenia przed presją ze strony ludzi i dra-

pieżników, a więc jego projekt wchodził częściowo również w zakres działania A.4. 

Elementy zabezpieczenia terenu zostały uwzględnione przez firmę Halcrow w: wykonanym 

w I kwartale 2015 r. projekcie ścieżki edukacyjnej na Żoliborzu (zał. nr 5 do PR3) oraz opra-

cowanym w I kwartale 2016 r. projekcie 4 parkingów nadwiślańskich (zał. nr 9 do niniejszego 

raportu; tylko w postaci cyfrowej). Przy fragmencie ścieżki i przy jednym z parkingów zapla-

nowano postawienie słupków mających za zadanie uniemożliwiać pojazdom (w przypadku 

ścieżki edukacyjnej – głównie quadom) wjazd na tereny poza ścieżką lub parkingiem, stano-

wiące ostoję nadwiślańskiej przyrody. 
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W 2016 r. – w celu ograniczenia wjazdu pojazdów na tereny Projektu poza miejscami wyzna-

czonymi – przeprowadzono dokładną inwentaryzację obszaru, w wyniku której wyznaczono 

potencjalne miejsca lokalizacji szlabanów (rogatek) oraz słupków ograniczających wjazd. 

W ramach tego zadania wytypowano 17 lokalizacji szlabanów i słupków, przedstawionych na 

rys. 2 we wniosku z dnia 22.12.2017. Dokładne projekty ich wykonania i montażu znalazły 

się w opracowanym we wrześniu 2017 r. zapytaniu ofertowym na ich dostawę (zał. nr 8a) 

oraz w ofercie złożonej przez wybranego dostawcę (zał. nr 8b). 

W sezonach lęgowych 2016 i 2017 r. na piaszczystej wyspie położonej w pobliżu 

powierzchni wycinek roślinności pod nazwą Zawady-międzywale zaobserwowano lęgi 

sieweczek rzecznych. W związku z faktem, iż tereny te stały się popularnym miejscem 

rekreacyjnym, pracownicy Projektu zaplanowali postawienie tabliczek ostrzegawczych 

informujących osoby zbliżające się do tego terenu o odbywających się tam lęgach ptaków 

i przestrzegających przed zakłócaniem ich spokoju. Przewidziano także wykonanie w tym 

miejscu pogłębiającego przekopu, mającego utrudnić dostęp do wyspy ludziom, psom 

i drapieżnikom. Jego realizacja oparta była na wizjach lokalnych i bieżących uzgodnieniach 

z wybranym wykonawcą. 

Kwestia ewentualnego zabezpieczenia przed drapieżnictwem wysp pływających na Żeraniu, 

na których w sezonach 2017 i 2018 r. wystąpiły lęgi ptaków siewkowych (p. rozdz. 5.3), 

została omówiona w zał. nr 13, zawierającym m.in. odpowiedzi na pytania Komisji 

przekazane w piśmie z dnia 22.03.2018, Ref.Ares(2018)1594782-22/03/2018.  

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.4 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.5: Przygotowanie projektu udostępnienia terenu: plaż i ścieżek edukacji przy-

rodniczej 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2016 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 

Realizacja działania A.5 należała do m.st. Warszawy. Jego zakres, z wyjątkiem zaprojekto-

wania pawilonu edukacyjno-sanitarnego, wszedł w skład zadań zleconych firmie Halcrow 

(p. działanie A.1).  

Na początku 2014 r. uzgodniono z RZGW m.in. lokalizację ścieżki edukacji przyrodniczej 

na Żoliborzu (zał. nr 4 do PR2). W marcu 2015 r. wykonawca przedłożył kompletną doku-

mentację budowlano-wykonawczą ścieżki (zał. nr 5 do PR3), co zostało poprzedzone uzyska-

niem stosownych uzgodnień ze strony RZGW i RDOŚ (zał. nr: 8 do MtR i 26 do PR3). Pro-

jekty graficzne tablic przeznaczonych do montażu na ścieżce zostały opracowane do czerwca 

2016 r. (zał. nr 4 do PR4).  

Przebieg 10-kilometrowego szlaku edukacji przyrodniczej, planowanego na Wilanowie i Mo-

kotowie, był ustalany stopniowo ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową rozpa-

trywanych terenów. Firma Halcrow przedstawiła dokumentację projektowo-techniczną doty-

czącą tego zadania w czerwcu 2015 r. (zał. nr 4 do PR3), zaś w III kwartale 2015 r. dokonała 

zgłoszenia realizacji tego przedsięwzięcia do RZGW. Projekty graficzne tablic przeznaczo-

nych do montażu na szlaku zostały opracowane do czerwca 2016 r. (zał. nr 4 do PR4). 

W 2014 r. na obszarze Projektu zostały wytypowane lokalizacje 4 parkingów dla pojazdów 

motorowych (nazwanych roboczo: Rodzynkowa, Bananowa, Kępa Tarchomińska i Wał Mie-

dzeszyński/ Saska Kępa). W sierpniu 2014 r. firma Halcrow złożyła do RZGW oraz Urzędu 

Dzielnicy Pragi Południe wnioski o odpowiednie pozwolenia niezbędne do budowy ww. par-

kingów, a w marcu 2015 r. – o pozwolenie wodnoprawne do Marszałka Województwa Ma-

zowieckiego. To ostatnie wydano w marcu 2016 r. (zał. nr 27 do PR3), a pozostałe ww. decy-

zje i uzgodnienia zostały uzyskane do stycznia 2016 r. W lutym 2016 r. firma Halcrow przed-

łożyła do ZMW dokumentację projektowo-wykonawczą parkingów (zał. nr 9; tylko w wersji 

cyfrowej). W maju 2016 r. dokonano zgłoszenia budowy parkingów do odpowiednich urzę-

dów dzielnic oraz w czerwcu 2016 r. pozyskano zezwolenia na niezbędną wycinkę drzew 

(zał. nr 15 do wniosku z dnia 27.06.2016).  

Lokalizacja, charakterystyka i otoczenie pawilonu edukacyjno-sanitarnego zostały uwzględ-

nione w zakresie konsultacji społecznych Projektu, zakończonych w IV kwartale 2013 r. (ra-

porty z tych konsultacji to zał. nr 13 do PR2). Na miejsce lokalizacji inwestycji został wybra-

ny teren Golędzinowa, zatwierdzony przez RZGW w styczniu 2014 r. (zał. nr 4 do PR2). Na-

stępnie firma Halcrow przygotowała i uzyskała niezbędne uzgodnienia regulaminu konkursu 

architektonicznego na koncepcję pawilonu, który miał miejsce w okresie od listopada 2014 r. 

do kwietnia 2015 r. Zwycięzcą konkursu został Marcin Brataniec działający pod firmą eM4 

Pracownia Architektury Brataniec. Z wykonawcą tym przeprowadzono negocjacje, w wyniku 

których podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej 

pawilonu (zał. nr 24 do PR3). Dokumentacja była przygotowywana od czerwca 2015 r. do 

września 2016 r. (zał.: nr 3 do PR3 oraz nr 1, 2 i 3 do PR4). Koszt inwestycji został oszaco-

wany w kosztorysie projektowym na kwotę ok. 3,37 mln zł (ok. 765 tys. €). Dodatkowym za-

daniem z zakresu przygotowania pawilonu było opracowanie dokumentacji budowlano-

wykonawczej dla projektu uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby 

przyłącza pawilonu, koniecznego ze względu na brak ww. infrastruktury w lokalizacji pawi-

lonu. Dokumentacja ta została przygotowana przez firmę Halcrow do listopada 2017 r. 

(zał. nr 11 do wniosku z dnia 22.12.2017). 



21 

 

Do budowy pawilonu edukacyjno-sanitarnego niezbędne było uzyskanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, o którą firma Halcrow zawnioskowała w sierpniu 

2014 r. (zał. nr 15 do MtR). Procedura w sprawie jej wydania została okresowo wstrzymana 

w związku z konkursem architektonicznym oraz negocjacjami z projektantem pawilonu 

i wznowiona w sierpniu 2015 r. Ostatecznie decyzja jw. została wydana w dniu 18.03.2016 

(zał. nr 25 do PR3). Po jej uprawomocnieniu, w lipcu 2016 r. został złożony wniosek o po-

zwolenie na budowę pawilonu. W maju 2016 r. na potrzeby budowy inwestycji uzyskano de-

cyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zał. nr 23 do PR4). Pozwolenie 

na budowę zostało wydane w dniu 24.03.2017 (zał. nr 22 do PR4).  

Pozwolenie na budowę wydano na m.st. Warszawę, przy czym inwestorem miał być ZMW. 

Jednakże ostatecznie budowa pawilonu była prowadzona przez ZZW, który od 2017 r. przejął 

od ZMW rolę jednostki realizującej Projekt.  

W związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę pawilonu, 

pozyskiwania uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji dotyczącej uzupełnienia 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby pawilonu, a także zmianą siedziby ZZW, 

zostały zawarte aneksy nr 7, 8 i 9 do umowy z firmą Halcrow (zał. nr 10) oraz aneks nr 3 

do umowy z firmą eM4 Pracownia Architektury Brataniec (zał. nr 11).  

Wnioskiem z dnia 27.06.2016, m.st. Warszawa wystąpiło do Komisji o zmniejszenie liczby 

planowanych pawilonów z 4 do 1. W toku realizacji działania A.5 stało się jasne, że budowa 

nad Wisłą 4 pawilonów należycie spełniających funkcję nie tylko sanitarną, ale również edu-

kacyjną, jest zadaniem nierealnym. Na obszarze Projektu trudno było wyznaczyć aż 4 dogod-

ne lokalizacje pod pawilony, tj. położone na terenie niezalewowym, a jednocześnie wystar-

czająco dostępne pod względem komunikacyjnym. Z punktu widzenia funkcji edukacyjnej, 

o wiele korzystniejszym rozwiązaniem było stworzenie jednego większego budynku dosto-

sowanego do organizacji zajęć dla grup odbiorców (w szczególności klas szkolnych), zamiast 

4 mniejszych obiektów. Wart podkreślenia jest również fakt, iż w okresie od 2013 r. na tere-

nie Projektu powstały sfinansowane ze środków m.st. Warszawy 3 budynki pełniące funk-

cję sanitarną. 

Wnioskowana modyfikacja jw. została wprowadzona do Projektu w drodze zmiany nr 3 

z dnia 08.09.2016 do umowy o udzieleniu dotacji. 

W wyniku realizacji działania A.5 powstały wszystkie projekty koncepcyjne i budowlano-

wykonawcze założonych zadań z zakresu udostępnienia terenu Projektu oraz uzyskano 

wszystkie niezbędne do ich stworzenia decyzje administracyjne, zgody i uzgodnienia. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.5 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.6: Przygotowanie projektu systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2015 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: II kwartał 2015 

Realizacja działania A.6 należała do m.st. Warszawy. Działanie to oraz stanowiące jego kon-

tynuację działanie E.1 objęto jednym zamówieniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prze-

prowadzenie prac w tym zakresie możliwe było dopiero po ustaleniu lokalizacji działań kon-

kretnych Projektu, gdyż punkty monitoringu kamerowego miały powstać w pobliżu inwesty-

cji wykonanych w ramach Projektu. 

ZMW wszczął postępowanie przetargowe w trybie dialogu technicznego na wyłonienie pro-

jektanta i zarazem wykonawcy systemu monitoringu w grudniu 2013 r. Po przeprowadzeniu 

rozmów z czterema potencjalnymi wykonawcami, w I kwartale 2014 r. opracowany został 

program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia (zał. nr 10 do PR2), opisujący 6 punktów 

obserwacyjnych. W październiku 2014 r. przetarg zakończył się wyłonieniem wykonawcy 

zadania, tj. firmy Telskol Sp. z o.o., oraz podpisaniem z nim umowy, która ostatecznie doty-

czyła realizacji następujących 5 punktów obserwacyjnych: 

− nr 01 – przy Kanale Żerańskim, mającego służyć do obserwacji posadowionych tam 

dwóch mniejszych wysp pływających, 

− nr 02 – przy siedzibie RZGW, mającego służyć do obserwacji największej wyspy pływają-

cej, 

− nr 03 – na Żoliborzu naprzeciwko wyjścia z Portu Żerańskiego, mającego służyć do ob-

serwacji jednej z wysp pływających skonstruowanych na bazie barek, 

− nr 04 – na bulwarach nadwiślańskich, 

− nr 05 – przenośna fotopułapka z indywidualnym zasilaniem, mająca rejestrować wjazd po-

jazdów nieuprawnionych na teren wiślanych rezerwatów przyrody. 

Z szóstego punktu kamerowego, który miał być zlokalizowany przy torach kolejowych 

na Moście Gdańskim, zrezygnowano ze względów technicznych (silne drgania od przejeżdża-

jących pociągów) i formalnych, na co Komisja wyraziła zgodę w piśmie z dnia 27.04.2015, 

nr ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, dotyczącym MtR.  

Do końca 2014 r. wykonawca zakończył prace nad projektem budowlano-wykonawczym sys-

temu monitorowania (zał. nr 7 do PR3). Do połowy 2015 r. zostały uzyskane wszystkie zgody 

i uzgodnienia niezbędne do montażu systemu monitoringu, tj. zgody na montaż od RZGW 

i Zarządu Dróg Miejskich, dotycząca dzierżawy gruntu umowa ze Skarbem Państwa 

oraz zgoda z Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (zał. nr 29 – 32 

do PR3).  

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.6 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie A.8: Opracowanie planu zarządzania obszarem w trakcie realizacji Projektu i po 

jego zakończeniu 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2011 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2011 (nie licząc aktualizacji) 

Opracowanie planu zarzadzania obszarem było zadaniem specjalisty ds. ekologii – pracowni-

ka m.st. Warszawy. Na podstawie zgromadzonych przepisów prawnych, opracowań tema-

tycznych, danych naukowych itd. oraz rozmów z przedstawicielami instytucji posiadającymi 

kompetencje wykonawcze na obszarze Projektu, do grudnia 2011 r. opracował on plan zarzą-

dzania (zał. nr 5 do PR1) i przedstawił członkom Komitetu Sterującego Projektu (p. działanie 

E.5) na posiedzeniu w dniu 21.12.2011 (raport ze spotkania stanowi zał. nr 9 do PR1). 

Wiele uwarunkowań wpływających na obszar Projektu i jego ochronę ma charakter zmienny 

– dotyczy to zarówno zjawisk przyrodniczych, jak i presji ze strony człowieka (tworzona in-

frastruktura, sposób użytkowania itd.) oraz przepisów prawnych. Ponadto, na zmianę sytuacji 

na obszarze miała wpływ stopniowa realizacja zadań Projektu. Z tych względów, w okresie 

wdrażania Projektu konieczne było dokonywanie aktualizacji w planie zarządzania obszarem, 

tak aby jak najlepiej odzwierciedlał on stan bieżący. Specjalista ds. ekologii w sposób ciągły 

monitorował aktualność treści planu i w miarę potrzeb dokonywał w nim zmian przede 

wszystkim w następującym zakresie: 

− ustalenia i zalecenia PZO, który został ustanowiony przez RDOŚ w kwietniu 2014 r. 

i w którego przygotowaniu uczestniczył również specjalista ds. ekologii; 

− dane o występujących na obszarze Projektu gatunkach ptaków będących przedmiotem 

ochrony OSOP, a także innych gatunkach zwierząt; 

− zagrożenia dla przedmiotów ochrony OSOP; 

− charakterystyka obszaru i występujących na nim siedlisk przyrodniczych; 

− prowadzone oraz planowane działania ochronne; 

− zakresy kompetencji poszczególnych instytucji działających na obszarze Projektu. 

Kolejne wersje aktualizowanego planu zarządzania obszarem były przedstawiane Komisji 

w kolejnych raportach technicznych (zał.: nr 18 do MtR, nr 8 do PR3, nr 5 do PR4). Wersja 

w stanie na I połowę 2018 r. została ponownie skonsultowana z członkami Komitetu Sterują-

cego i w finalnej wersji planu (zał. nr 12) uwzględniono otrzymane od nich uwagi. Będzie ona 

dla ZZW jednym z wyznaczników działań podejmowanych na terenie Projektu w przyszłości. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.8 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie C.1: Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem 

głównym rzeki 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2014 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2015 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 

Realizacja działania C.1 należała do m.st. Warszawy. Zasadnicza część prac przewidzianych 

w ramach działania rozpoczęła się po zakończeniu działania A.1, co nastąpiło w III kwartale 

2014 r. Ponieważ zgodnie z decyzjami RDOŚ z listopada 2013 r. ustalającymi warunki pro-

wadzenia robót w ramach przedmiotowej inwestycji (zał. nr 6 do PR2), prace można było 

przeprowadzić jedynie poza okresem lęgowym, trwającym od marca do sierpnia, realizację 

inwestycji przełożono na jesień 2015 r. 

Jednocześnie m.st. Warszawa zawnioskowało w MtR do Komisji o zgodę na rezygnację z za-

kupu zestawu pchanego, tj. promu i kutra, które miały być użytkowane do realizacji działania 

C.1, a następnie do ewentualnego utrzymywania jego efektów. Przeprowadzone w toku reali-

zacji Projektu analizy wskazały jednak na niezasadność zakupu ww. maszyn z technicznego 

i finansowego punktu widzenia. Korzystniejszym rozwiązaniem było zlecenie realizacji dzia-

łania C.1 przy wykorzystaniu maszyn będących w dyspozycji wykonawcy. Komisja zaakcep-

towała ww. zmianę w piśmie z dnia 27.04.2015, nr ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, 

dotyczącym MtR. 

Przetarg na wybór wykonawcy działania C.1 został ogłoszony w lipcu 2015 r. i rozstrzygnięty 

w sierpniu 2015 r. Do realizacji zadania została wybrana firma JARMAR Sp. z o.o., zaś jego 

całkowity koszt wyniósł 2,1 mln zł (488 tys. €). Prace zostały zakończone do końca paździer-

nika 2015 r., a ich zakres, zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach działania A.1, objął 

realizację: 

− na Golędzinowie - wyspy stałej o powierzchni ok. 5,4 ha, która powstała dzięki pogłębie-

niu kanału bocznego Wisły i rozbiórkę istniejących przetamowań, oraz materacy faszy-

nowo-kamiennych umiejscowionych poniżej wyspy stałej, dzięki czemu stworzone zosta-

ły warunki do powstania i ustabilizowania się ławicy piaszczystej; 

− na Rajszewie – zespołu sześciu sztuk lekkich budowli stabilizujących dno, wykonanych 

z zasłon faszynowych, dzięki czemu stworzone zostały warunki do osadzania się materia-

łu niesionego przez rzekę i powstania ławicy piaszczystej. 

Nadzór autorski nad realizacją inwestycji prowadziła firma Halcrow, która przygotowała 

na jej potrzeby dokumentację projektowo-wykonawczą. 

W latach następujących po realizacji inwestycji (2016-2018) w lokalizacji Golędzinów 

stwierdzono stopniowe tworzenie się poniżej wyspy stałej aż dwóch ławic piaszczystych 

o powierzchni zmiennej w zależności od poziomu wody w rzece (fot. 01 w zał. nr 6). Na Raj-

szewie postawione zasłony faszynowe ulegały stopniowemu niszczeniu w okresie wyższych 

stanów wody, co było zgodne z przewidywaniami, natomiast poniżej nich w odległości 

ok. 500 m na rzece wyraźnie powiększyło się odsypisko piaszczyste (lokalizacja wskazana na 

rys. 2 w zał. nr 6), na którym od 2016 r. regularnie gniazdowała powiększająca się kolonia 

ptaków siewkowych. 

W ramach działania C.1 został zrealizowany zakres założony w WoD, tj. powstała co naj-

mniej jedna stabilna wyspa o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha oraz co najmniej dwie okre-

sowe ławice piaszczyste. 

Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania C.1 znajdują się w tab. 2, a na 

temat efektów ekologicznych działania C.1 – w rozdziale 5.3. Szczegółowe porównanie zało-

żonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi zostało przedstawione w tab. 3. 
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Działanie C.2: Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2016 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2016 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2017 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 (nie licząc prac utrzymaniowych) 

Realizacja działania C.2 należała do m.st. Warszawy. Jak zostało wspomniane w części doty-

czącej działania A.2, powierzchnia usuwania roślinności w ramach działania C.2 została 

zmniejszona do ok. 50 ha. Ponadto, w MtR m.st. Warszawa zawnioskowało do Komisji 

o zgodę na rezygnację z zakupu koparko-ładowarki, która – zgodnie z założeniami podjętymi 

na etapie opracowania WoD – miała być użytkowana na potrzeby realizacji działania C.2, 

a następnie utrzymywania jego efektów. Analogicznie, jak w przypadku zakupu promu i kutra 

w ramach działania C.1 (p. wyżej), zakup ten okazał się nieuzasadniony ekonomicznie. Ko-

misja zaakceptowała ww. zmianę w piśmie z dnia 27.04.2015, nr ENV.E3 MM/jv ARES 

(2012) 1771409, dotyczącym MtR. 

Uzyskanie ostatnich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji prac wycinkowych 

w ramach działania C.2 nastąpiło we wrześniu 2016 r., z wyjątkiem decyzji dotyczącej lokali-

zacji Zawady, którą wydano w grudniu 2016 r. (p. działanie A.2). Postępowanie przetargowe 

na wybór wykonawcy prac zostało wszczęte we wrześniu 2016 r., a zakończyło się paździer-

niku 2016 r. Całość prac wycinkowych w zaplanowanych 6 lokalizacjach o łącznej po-

wierzchni ok. 46 ha (p. działanie A.2) została zrealizowana do grudnia 2016 r. 

W listopadzie 2016 r. oraz ponownie we wrześniu 2017 r. specjalista ds. ekologii wykonał 

z powietrza dokumentację zdjęciową terenów objętych wycinkami, pokazującą stan porasta-

jącej je roślinności przed i po wykonaniu działania (fot. 02 - 14 w zał. nr 6). Druga sesja zo-

stała zrealizowana pod koniec kolejnego sezonu wegetacyjnego, dla uwidocznienia, w jakim 

stopniu roślinność nie odrosła i nie zazieleniła się po zimie. Efekt prac wycinkowych ma bo-

wiem znaczenie dla ptaków siewkowych głównie w sezonie wegetacyjnym, kiedy to odbywa 

się poszukiwanie i zajmowanie dogodnych siedlisk w celu odbycia lęgów. 

W okresie 16.12.2017 – 20.01.2018 w jednej z lokalizacji objętych ww. wycinkami, 

tj. na wyspie stałej zbudowanej w ramach Projektu na Golędzinowie, prowadzony był wypas 

owiec i kóz w liczbie ok. 70 szt. Działanie to miało na celu usunięcie odrastającej roślinności 

przed rozpoczęciem nowego sezonu lęgowego ptaków siewkowych. Wypas kóz jest skutecz-

ny w ramach usuwania głównie bardzo uciążliwych odrostów klonu jesionolistnego, będącego 

inwazyjnym gatunkiem obcym. Wyspa na Golędzinowie została wybrana na cele wypasu 

m.in. ze względu na większe, niż na stałym lądzie, bezpieczeństwo zwierząt (ograniczony do-

stęp dla ludzi i psów, które stanowią szczególnie duże zagrożenie) oraz jednocześnie unie-

możliwienie ich rozchodzenia się z terenu wypasu ze względu na barierę wodną. Zimowy 

wypas zwierząt na Golędzinowie został pokazany na fot. 15 i 16 w zał. nr 6. Po dniu 

20.01.2018 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (opady śniegu) tymczasowo zre-

zygnowano z dalszego wypasu. 

W maju 2018 r. na wyspę na Golędzinowie ponownie wprowadzono owce i kozy, które będą 

wypasane w tej lokalizacji do jesieni lub nawet początków zimy 2018 r. (w zależności od wa-

runków pogodowych). Wiosną 2018 r., wyspa zarosła wysoką roślinnością zielną, w związku 

z czym wprowadzono na nią wypas o charakterze intensywnym (fot. 18 w zał. nr 6). W kolej-

nych sezonach, w zależności od osiągniętych wyników, intensywność wypasu będzie ograni-

czana lub będzie on prowadzony tylko poza okresem lęgowym. 

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowych skutków wypasu zwierząt prowadzonego 

w ramach działania C.2 znajdują się w zał. nr 13, przekazującym odpowiedzi na pytania Ko-

misji zawarte w piśmie z dnia 07.08.2018, Ref. Ares (2018)4144698. Stan pędów klonu jesio-
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nolistnego na wyspie po zimowym wypasie owiec i kóz został pokazany na fot. 17 w zał. nr 6, 

a przykładowe efekty wypasu wiosenno-letniego – na fot. 19 w zał. nr 6. 

W pozostałych lokalizacjach objętych pracami wycinkowymi wypas zwierząt nie jest plano-

wany ze względu na zagrożenie stada ze strony drapieżników oraz trudność w utrzymaniu go 

na wyznaczonym obszarze. Stan porostu roślinności w ww. lokalizacjach jest stale monitoro-

wany przez specjalistę ds. ekologii pod kątem utrzymania efektów działania C.2 w okresie 

trwałości Projektu. Wyjaśnienia dotyczące kontynuacji działania C.2, w tym wypasu zwierząt, 

zostały przedstawione również w zał. nr 13, zawierającym odpowiedzi na prośby Komisji wy-

rażone w pismach z dnia 22.03.2018 i 07.08.2018. 

Informacje na temat efektów ekologicznych działania C.2 znajdują się w rozdziale 5.3, 

a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi – 

w tab. 3. 
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Działanie C.3: Tworzenie wysp pływających 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2014 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2015 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: II kwartał 2015 (nie licząc utrzymania wysp) 

Jak zostało wspomniane w części dotyczącej działania A.3, realizacja działania C.3 należała 

pierwotnie do STOP, jednak w drodze umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do 

umowy o przyznanie dotacji, została ona przekazana m.st. Warszawie. 

W wyniku prac przeprowadzonych w ramach działania A.3, do realizacji w ramach Projektu 

zaplanowano dwa rodzaje sztucznych wysp pływających: zbudowane z trójkątnych segmen-

tów lekkie platformy wegetacyjne oraz cumowane w nurcie Wisły wyspy skonstruowane 

na bazie barek stalowych. Przetarg na wybór wykonawcy wysp pierwszego rodzaju zakończył 

się w kwietniu 2014 r. wyborem firmy Hydrolech Sp. z o .o. W rezultacie prac wykonawcy, 

zakończonych w czerwcu 2014 r., powstały 3 wyspy: jedna o powierzchni 200 m2 w zimowi-

sku Portu Żerańskiego oraz dwie o powierzchni po 100 m2 każda, umiejscowione w basenie 

przyległym do Kanału Żerańskiego. Lokalizacje te zostały przedstawione w zał. nr 4a do PR2.  

W kwietniu 2014 r. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż dwóch wysp drugiego ro-

dzaju, z których każda miała mieć powierzchnię ok. 100 m2. Spośród trzech oferentów, 

w czerwcu 2014 r. do realizacji zadania wybrano firmę Ratownictwo Wodne „RAKO” 

Sp. z o.o. Barki zostały wykonane do listopada 2014 r., a w miejscach docelowych zacumo-

wano je po raz pierwszy w maju 2015 r. Wynikło to z założonego sezonowego wykorzystania 

wysp-barek, które m.in. ze względów bezpieczeństwa powinny być odholowywane na okres 

zimowy do portu. Od 2015 r., wykonawca barek prowadził również sezonowy nadzór tech-

niczny nad tymi konstrukcjami.  

Dla zachęcenia ptaków siewkowych do osiedlania się, na wszystkich pięciu wyspach zostały 

umieszczone imitacje rybitw. Ponadto, w maju 2015 r. wyspy zostały oznakowane przy po-

mocy boi (pław) informacyjnych, m.in. ostrzegających znajdujące się w pobliżu osoby przed 

zakłócaniem spokoju ptakom, natomiast pod koniec 2016 r. przy wyspach w Porcie Żerań-

skim postawiono dodatkowo dwie tablice informacyjne. Ww. boje i tablice zostały opatrzone 

logotypami: LIFE+ Natura 2000 i NFOŚiGW. 

Ze względu na silne zarośnięcie roślinnością trzech platform lęgowych zlokalizowanych 

w Porcie Żerańskim, a także zniszczenia części segmentów największej wyspy, w kwietniu 

2017 r. dwie z nich zostały poddane renowacji wykonanej przez firmę Hydrolech Sp. z o.o. 

i polegającej na wymianie części elementów oraz zwiększeniu powierzchni piaszczystej. 

Trzecia wyspa (o powierzchni 100 m2) nie została odnowiona z uwagi na obecność na niej 

gniazdującej pary łabędzi niemych, które są gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Renowacja 

przyniosła efekt w postaci licznych lęgów rybitw (p. również rozdz. 5.3). Odnowienie trzeciej 

wyspy zostało przeprowadzone przez firmę Hydrolech Sp. z o.o. w dniach 26-28.03.2018, 

tj. po ustąpieniu lodu ze zbiornika, lecz z założenia jeszcze przed podjęciem lęgów przez ła-

będzie. Tym niemniej, w związku z realizacją prac renowacyjnych para łabędzi przerwała 

przygotowania do lęgów na odnawianej wyspie i przeniosła się na drugą z mniejszych plat-

form lęgowych w basenie przy Kanale Żerańskim.  

Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania C.3 znajdują się w tab. 2, a na 

temat efektów ekologicznych działania C.3 – w rozdziale 5.3. Szczegółowe porównanie zało-

żonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi zostało przedstawione w tab. 3. Z ko-

lei w zał. nr 13 znajdują się wyjaśnienia wynikające z prośby Komisji zawartej w piśmie 

z dnia 22.03.2018 i dotyczącej działania C.3. 
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Działanie C.4: Zabezpieczenie terenu przed presją mieszkańców i drapieżników poprzez wy-

grodzenia i wyposażenie straży ekologicznej 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2012 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2012 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018  

Realizacja działania C.4 należała do m.st. Warszawy. W związku z m.in. założeniami tego 

działania, w maju 2012 r. w ZMW został powołany Koordynator Służby Brzegowej, mającej 

za zadanie pilnować porządku i czystości na miejskim odcinku doliny Wisły. W 2016 r. struk-

tura ta przeszła z ZMW do ZZW, a w kwietniu 2018 r. w ZZW został utworzony Zespół Re-

jonu Wisła, który przejął zadania Służby Brzegowej. 

Na potrzeby Służby Brzegowej oraz pracowników merytorycznych Projektu, w ramach dzia-

łania C.4 zakupiono: 

− w październiku 2012 r. – sprzęt optyczny w postaci lunety i 2 lornetek, 

− w listopadzie 2012 r. – samochód terenowy marki Toyota Hilux, nr rej. WY7000F, 

− w marcu 2013 r. – sprzęt noktowizyjny, 

− w lipcu 2013 r. – łódź motorową marki Buster X Sterna, nr rej. PL00836, wyposażenie 

bezpieczeństwa do łodzi (kamizelki, koło ratunkowe, plandeki, sprzęt cumowniczy) oraz 

przyczepę do transportu łodzi. 

Wszystkie ww. elementy wyposażenia zostały opatrzone logotypami LIFE+ i NFOŚiGW. 

W marcu 2014 r. zamówiono dostawę 160 tablic, przeznaczonych do oznakowania granic 

trzech położonych na obszarze Projektu wiślanych rezerwatów przyrody: Wyspy Zawadow-

skie, Wyspy Świderskie oraz Ławice Kiełpińskie. Po zawarciu odpowiedniego porozumienia 

w tej sprawie z RDOŚ (p. działanie A.4), do grudnia 2014 r. dokonano montażu 105 znaków 

w terenie, natomiast pozostałe znaki były przechowywane jako zapasowe – część z nich zo-

stała wykorzystana w 2016 r. do zastąpienia 16 znaków, które zostały zniszczone lub skra-

dzione. 

W marcu 2017 r. zostało przeprowadzone dwudniowe szkolenie kameralno-terenowe prze-

znaczone dla służb posiadających na obszarze Projektu kompetencje wykonawcze z zakresu 

ochrony przyrody, które dotyczyło przede wszystkim: przedmiotów ochrony na obszarze Na-

tura 2000 Dolina Środkowej Wisły, obowiązujących na nim przepisów z zakresu ochrony 

przyrody i form tej ochrony oraz kompetencji w zakresie ochrony przyrody poszczególnych 

jednostek patrolujących obszar Projektu. W pierwszym dniu szkolenia wzięły udział 64 oso-

by, a w drugim – 43. Spotkało się ono z pozytywnym i aktywnym odbiorem ze strony uczest-

ników. 

W III kwartale 2014 r. zostały przygotowane pierwsze wygrodzenia mające za zadanie chro-

nić siedliska ptaków przed ludźmi i drapieżnikami. Były to wygrodzenia z siatki zamontowa-

ne na obwodzie dwóch barek pływających. Poza tym zarówno dwie wyspy-barki, jak i trzy 

platformy lęgowe w Porcie Żerańskim zabezpieczono przed niepożądanym wpływem obecno-

ści ludzkiej poprzez umieszczenie przy nich 5 boi informujących o funkcji wysp i przestrze-

gających przed zakłócaniem spokoju ptakom (maj 2015 r.) oraz 2 tablic o analogicznej funk-

cji (grudzień 2016 r.) Podobne boje informacyjne w liczbie 12, wykonane w ramach działania 

D.3, były również wykorzystywane do oznakowania naturalnych wysp wiślanych w obszarze 

Projektu. 

Funkcję zabezpieczenia przed presją ze strony ludzi i drapieżników pełnił również przekop 

pogłębiająco-odmulający wykonany jesienią 2015 r. w ramach realizacji wyspy stałej na Go-

lędzinowie (p. działanie C.1).  Przekop ten, o szerokości ok. 20 m i całkowitej długości 

ok.1000 m, miał za zadanie odizolować wyspę od brzegu. Elementy zabezpieczenia terenu 
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zostały również wykonane w ramach inwestycji z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego 

(p. działanie C.5), tzn. wzdłuż ścieżki edukacyjnej na Żoliborzu na odcinku ścieżki o długości 

ok. 255 m postawiono drewniane słupki zabezpieczające przed quadami i innymi pojazdami 

mechanicznymi, a przy parkingu na Saskiej Kępie wzdłuż pasa o długości ok. 60 m postawio-

no drewniane słupki mające uniemożliwić pojazdom wjazd na tereny chronione. 

W grudniu 2016 r. zostały zakupione pierwsze szlabany (rogatki) i słupki, mające za zadanie 

ograniczać wjazd pojazdów poza rowerami i autami uprawnionych służb na tereny cenne 

przyrodniczo. Ich lokalizacje były wybierane stopniowo na przestrzeni 2016 i 2017 r., a osta-

tecznie montaż 17 szlabanów (1 o długości 5 m, 2 o długości 4 m , 7 o długości 3 m i 7 o dłu-

gości 3,75 m) oraz 55 słupków został zrealizowany w listopadzie 2017 r. Przykładowy szla-

ban został przedstawiony na fot. 20 w zał. nr 6. 

W czerwcu 2017 r. na piaszczystej wyspie na Zawadach, położonej w sąsiedztwie powierzch-

ni wycinek roślinności Zawady-międzywale, zamontowano 10 tabliczek ostrzegawczych, ma-

jące za zadanie przestrzegać przed zakłócaniem spokoju ptakom. Na wyspie tej w sezonach 

2016 i 2017 zaobserwowano bowiem lęgi sieweczek, a jednocześnie gwałtownie rosnące na-

silenie ruchu rekreacyjnego w tej okolicy. 

W celu realnego utrudnienia ludziom, psom i drapieżnikom dostępu do ww. piaszczystej wy-

spy na Zawadach, w marcu 2018 r. między wyspą a brzegiem rzeki firma Przedsiębiorstwo 

Robót Hydrotechnicznych PATWATER Sp. z o.o. wykonała na zlecenie ZZW pogłębiający 

przekop o długości 270 m, szerokości 6-10 m i głębokości 1-1,5 m. Jego przebieg został po-

kazany na rys.1 w zał. nr 6, a fot. 21 i 22 w tymże załączniku przedstawiają fragmenty prze-

kopu krótko po jego wykonaniu. 

Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania C.4 znajdują się w tab. 2, 

a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi – 

w tab. 3. 
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Działanie C.5: Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udo-

stępnionych wypoczynkowi: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2014 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2017 

Aktualnie przewidywany termin zakończenia działania: IV kwartał 2018 (budowa pawilonu) 

Realizacja działania C.5 należała do m.st. Warszawy. W ramach zadania polegającego na za-

kupie i montażu wyposażenia plaż nadwiślańskich, w kwietniu 2014 r. zakupiono 9 przeno-

śnych metalowych koszy do gry w disc-golfa oraz do kompletu 20 dysków. Urządzenia te 

miały służyć uatrakcyjnieniu pobytu na plażach osobom korzystającym z nich na cele rekrea-

cyjne. W czerwcu 2014 r. kupiono 200 szt. drewnianych leżaków, które zostały udostępnione 

nadwiślańskim plażowiczom i cieszyły się dużą popularnością. W lipcu 2016 r. zakupiono 

20 parasoli plażowych. Ww. sprzęty uzupełniły zestaw sprzętów plażowych zakupionych 

przez ZMW w pierwszych latach realizacji Projektu poza jego zakresem (pojemniki na śmie-

ci, siedziska wiklinowe, leżaki, parasole). Były one przeznaczone do korzystania przez użyt-

kowników miejskich plaż nadwiślańskich, utworzonych poza zakresem Projektu. Dodatkowo, 

w związku z wynikłym z konsultacji społecznych Projektu (p. działanie E.4) zapotrzebowa-

niem na lepsze oświetlenie plaży Żoliborz, w styczniu 2015 r. na plaży tej zostało zamonto-

wanych 8 latarni. Wszystkie ww. sprzęty zostały opatrzone logotypami LIFE+ i NFOŚiGW. 

W czerwcu 2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki pieszej  o długości 2454 m 

i powierzchni ok. 4907 m2 wzdłuż Wisły na Żoliborzu, zgodnej z dokumentacją projektowo-

wykonawczą opracowaną przez firmę Halcrow. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzy-

gnięcia przetargu, tj. firma Planeta Sp. z o.o., zrealizowała inwestycję w okresie od września 

do listopada 2015 r., po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. W grudniu 2016 r. na ścieżce 

edukacyjnej zamontowano trzy tablice informacyjne, opatrzone m.in. logotypami: LIFE+, Na-

tura 2000 i NFOŚiGW. 

Dziesięciokilometrowy nadwiślański szlak edukacji przyrodniczej na Mokotowie i Wilano-

wie, zgodny z dokumentacją projektowo-wykonawczą opracowaną przez firmę Halcrow, zo-

stał zrealizowany do grudnia 2016 r. Prace objęły montaż: 8 drewnianych tablic informacyj-

nych, opatrzonych m.in. logotypami: LIFE+, Natura 2000 i NFOŚiGW, 64 dwustronnych ta-

bliczek kierunkowych oraz 2 drewnianych ławek, i zostały przeprowadzone łącznie z monta-

żem innych tablic przewidzianych w ramach działań:  C.5 (ścieżka edukacyjna), C.3 oraz D.1. 

Na szlaku zostały wyznaczone dwa punkty widokowe. Trzeci punkt widokowy zostanie zor-

ganizowany na tarasie pawilonu edukacyjno-sanitarnego (p. niżej). 

Zaprojektowane przez firmę Halcrow 4 parkingi nadwiślańskie, podobnie jak większość po-

zostałej infrastruktury terenowej Projektu, mogły być wybudowane jedynie poza okresem lę-

gowym ptaków, trwającym od marca do sierpnia. Wykonawca parkingów – firma DELTA 

S.A. – został wyłoniony we wrześniu 2016 r. w wyniku postępowania przetargowego. Zada-

nie zostało zakończone do grudnia 2016 r. i w jego wyniku powstały parkingi w lokaliza-

cjach: przy ul. Bananowej i Rodzynkowej na Mokotowie, przy ul. Krynicznej na Pradze Po-

łudnie (Saska Kępa) oraz przy ul. Kępa Tarchomińska na Białołęce. Łączna powierzchnia 

parkingów wyniosła ok. 1420 m2. Piąty parking, o powierzchni ok. 375 m2, zostanie wybu-

dowany do końca 2018 r. przy pawilonie edukacyjno-sanitarnym. 

Jak zostało wspomniane w części dotyczącej działania A.5, Komisja zaakceptowała zapropo-

nowaną we wniosku z dnia 27.06.2018 zmianę liczby pawilonów (1 zamiast 4) i uwzględniła 

ją w zmianie nr 3 z dnia 08.09.2016 do umowy o udzieleniu dotacji. Ze względu na brak 

na ówczesnym etapie – na którym dopiero rozpoczynało się projektowanie pawilonu – szcze-

gółów realizacyjnych tej inwestycji, Komisja w swoim piśmie z 02.08.2016, znak ENV-D-
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4 AK/LM/sp Ares (2016) 4050082, nie przychyliła się do zmiany polegającej na zwiększeniu 

budżetu zadania dot. budowy pawilonu. 

M.st. Warszawa ponownie poprosiło o wprowadzenie ww. zmiany budżetowej, tj. zwiększe-

nie wartości kategorii „Durable goods: infrastructure costs”, we wniosku z dnia 22.12.2017, 

do którego załączono kosztorys budowy pawilonu wraz z otoczeniem, opracowany przez fir-

mę eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Jednocześnie, ze względu na długotrwały (zakoń-

czony dopiero w marcu 2017 r.) procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych 

do budowy pawilonu, a następnie przeprowadzony trzykrotnie (ze względu na brak możli-

wych do zaakceptowania ofert) przetarg na wyłonienie wykonawcy pawilonu, w ww. wniosku 

zawarta została prośba o przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 

31.03.2018 na dzień 31.12.2018. Ww. zmiany nie zostały zaakceptowane przez Komisję (pi-

smo przekazane w dn. 28.03.2018, dotyczące zmiany nr 4 do udzielenia dotacji na Projekt). 

Komisja podkreśliła jednak, że kwalifikowalność wszystkich kosztów związanych z budową 

pawilonu edukacyjno-sanitarnego zostanie oceniona na etapie oceny sprawozdania końcowe-

go Projektu. 

W dniu 16.01.2018, po zakończeniu trzeciego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

pawilonu, została podpisana umowa z wybraną firmą Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. 

(zał. nr 9 do wniosku z dnia 22.12.2017). Zgodnie z zapisami ww. umowy, realizacja zamó-

wienia zakończy się do dnia 30.10.2018. 

W dniu 17.04.2018 odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod pawilon (fot. 23 

w zał. nr 6). W stanie na chwilę obecną, prace prowadzone są zgodnie z planem. Etapy do-

tychczas zrealizowane to: zagospodarowanie terenu budowy, niwelacja terenu, korytowanie 

pod platformę, wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn gruntowo-cementowych, wykonanie 

fundamentów, część robót ziemnych i przygotowanie większej części szalunków, które reali-

zowane są sukcesywnie. Stan budowy pawilonu na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. przed-

stawia fot. 24 w zał. nr 6. 

Informacje na temat źródeł finansowania budowy pawilonu i jego otoczenia oraz planowane-

go użytkowania tego obiektu po jego wzniesieniu, stanowiące odpowiedź na pytania Komisji 

zawarte w piśmie z dnia 07.08.2018, Ref. Ares(2018)4144698, znajdują się w zał. nr 13. 

W ramach działania C.5 w okresie trwania Projektu zrealizowane zostały wszystkie zadania 

przewidziane w umowie dotacyjnej z wyjątkiem zakończenia budowy pawilonu edukacyjno-

sanitarnego (p. wyżej). Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania C.5 

znajdują się w tab. 2, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultata-

mi osiągniętymi – w tab. 3. 
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Działanie E.1: Budowa systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2014 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2015 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: II kwartał 2015 

Realizacja działania E.1 należała do m.st. Warszawy. Jak wspomniano w części dotyczącej 

działania A.6, wykonawcą działań A.6 i E.1 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” była firma 

TELSKOL Sp. z o.o. Po zaprojektowaniu systemu monitoringu on-line pod koniec 2014 r., 

w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. wykonawca sukcesywnie – wraz z postępami w za-

kresie uzyskiwania zezwoleń i uzgodnień dotyczących poszczególnych lokalizacji, wymie-

nionych w ramach działania A.6 – montował kamery w terenie. Ich lokalizacje zostały przed-

stawione na ryc. 03 w PR3. Wszystkie kamery zostały opatrzone logotypami LIFE+ 

i NFOŚiGW. 

Od II połowy 2015 r. nagrania rejestrowane przez kamery były regularnie przeglądane przez 

specjalistę ds. ekologii, który zachowywał ich najciekawsze fragmenty. Dzięki kamerom od-

notowano m.in.: obecność w obserwowanych lokalizacjach żerujących i odpoczywających 

osobników wielu gatunków ptaków, w tym siewkowych, tokowanie i lęgi rybitw, mew oraz 

łabędzia niemego na wyspach pływających na Żeraniu, dewastację wyspy pływającej w Por-

cie Żerańskim, obecność ludzi, dzików, bobrów oraz drapieżników w pobliżu wysp, niskie 

stany wody w Porcie Żerańskim, wjazd samochodów do rezerwatu przyrody Wyspy Zawa-

dowskie. Podgląd na żywo obrazów rejestrowanych przez kamery jest dostępny na stronie 

internetowej Projektu www.wislawarszawska.pl. 

W I połowie 2018 r. za pośrednictwem kamer odnotowano obecność na wyspach pływających 

wielu gatunków ptaków, w tym: śmieszek, krzyżówek, łabędzi niemych, brodźców piskli-

wych. Obserwowano również lęgi rybitw na jednej z mniejszych wysp pływających przy Ka-

nale Żerańskim (p. rozdz. 5.3). 

Podsumowanie wyników obserwacji dotychczas prowadzonych przy wykorzystaniu kamer 

monitoringu online znajduje się w zał. nr 13 i stanowi odpowiedź na prośbę Komisji dot. dzia-

łania E.1 zawartą w piśmie z dnia 18.07.2016, Ref. Ares (2016) 3555075. 

W okresie trwałości Projektu obserwacja z wykorzystaniem zainstalowanych w ramach dzia-

łania E.1 kamer monitoringu online będzie kontynuowana. 

Szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania E.1 z rezultatami osiągniętymi 

znajduje się w tab. 3. 

http://www.wislawarszawska.pl/


33 

 

Działanie E.2: Budowa systemu powiadamiania o zjawiskach występujących w obszarze 

w oparciu o technologię telefonii cyfrowej i Internet 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2012 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2012 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2013 

Rzeczywisty termin zakończenia wdrażania działania: III kwartał 2013 (tj. osiągnięcie w pełni 

działającego systemu z przynajmniej 100 uczestników) 

Realizacja działania E.2 należała do m.st. Warszawy. Prace nad stworzeniem systemu powia-

damiania o zjawiskach występujących w obszarze Projektu trwały od początku 2012 r. 

i objęły w pierwszej kolejności przygotowanie specyfikacji aplikacji na smartfony, mającej 

stanowić bazę funkcjonowania systemu. Wybrany wykonawca pracował nad stworzeniem 

aplikacji, która otrzymała nazwę „Ptaki Wisły Warszawskiej”, w okresie od czerwca do 

sierpnia 2012 r. Dodatkowo dla zwiększenia atrakcyjności i praktycznej funkcjonalności apli-

kacji wyposażono ją w zdjęcia, odgłosy i opisy 30 gatunków ptaków nadwiślańskich. Przete-

stowana aplikacja została upubliczniona w październiku 2012 r. W okresie trwania Projektu 

była ona dwukrotnie aktualizowana i rozszerzana, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami, 

a także prowadzony był hosting aplikacji i serwera mailowego na potrzeby 

funkcjonowania systemu. 

W celu zachęcenia mieszkańców aglomeracji warszawskiej do udziału w systemie, w lutym 

2013 r. na zlecenie ZMW zostały wyprodukowane materiały promocyjne, tj. po 3000 ulotek 

i podkładek pod kubki oraz 30 stojaków informacyjnych (zał. nr 37 do PR2), przeznaczone do 

szerokiej dystrybucji. W maju 2013 r. przygotowany został również 30-sekundowy spot re-

klamowy, emitowany następnie w warszawskich środkach komunikacji publicznej. 

W czerwcu 2014 r. dodrukowano 1000 szt. ulotek. 

Obsługa rozwijającego się systemu, funkcjonującego pod nazwą „Społeczność WislaWar-

szawska.pl”, i jego uczestników była prowadzona przez pracującego na rzecz ZMW koordy-

natora. Organizowane były m.in. spotkania edukacyjno-integracyjne dla członków Społeczno-

ści. System powiadamiania został pozytywnie oceniony na etapie konsultacji społecznych, 

które miały miejsce latem i jesienią 2013 r. W tym też okresie (III kwartał 2013 r.) liczba za-

rejestrowanych za pośrednictwem formularza internetowego członków systemu osiągnęła po-

ziom 100 osób. Do I kwartału 2017 r. liczba ta wzrosła do 174 i od tamtej pory nie ulegała 

istotnym zmianom. 

Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania E.2 znajdują się w tab. 2, 

a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi – 

w tab. 3. 
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Działanie E.3: Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport ze 

zmian dynamiki populacji gatunków zagrożonych i chronionych 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018 (nie licząc kontynuacji po zakoń-

czeniu Projektu) 

Monitoring ornitologiczny na obszarze Projektu w okresie od stycznia 2011 r. do lutego 

2014 r. prowadzony był po stronie STOP. Na potrzeby działania opracowywane były szcze-

gółowe plany monitoringu, które zakładały regularnie prowadzone przejścia piesze oraz 

spływy łodzią wzdłuż wyznaczonych transektów doliny Wisły, zaś każdy rok badań został 

podzielony na cztery sezony fenologiczne: wiosna (marzec - maj), lato (maj - czerwiec), je-

sień (lipiec - połowa listopada) oraz zima (połowa listopada – luty). Począwszy od sezonu zi-

ma 2011/ 2012 r., stosowano plan zmodyfikowany w stosunku do założeń WoD, uwzględnia-

jący opublikowane w 2011 r. nowe wytyczne Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska. Me-

todyka  monitoringu dla danego sezonu lub sezonów była przedstawiana w odpowiednich ra-

portach z przeprowadzonych badań (p. niżej). 

W lutym 2012 r. STOP podpisał porozumienie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony 

Ptaków (zał. nr 50 do PR2), mające na celu uniknięcie dublowania się badań monitoringo-

wych na odcinku doliny Wisły wspólnym z działaniami prowadzonymi przez OTOP. 

Na potrzeby realizacji działania E.3, STOP zakupił następujący sprzęt: 

− w grudniu 2011 r. – sprzęt optyczny w postaci 4 przenośnych lunet z wyposażeniem, 

− w grudniu 2011 r. – sprzęt GPS, 

− w maju 2012 r. – łódź motorowa marki Marine z przyczepą transportową. 

Wszystkie ww. elementy wyposażenia zostały opatrzone logotypami LIFE+ i NFOŚiGW. 

Trzy raporty z monitoringu opracowane po stronie STOP zostały przekazane razem z: IR 

(zał. przekazany pismem z dn. 20.10.2011), PR1 (zał. nr 7) oraz PR2 (zał. nr 11). Uzupełnia-

jąco do maja 2013 r. opracowana została charakterystyka siedlisk związanych z żerowaniem 

i bytowaniem ptaków nad Wisłą (zał. nr 12 do PR2). 

Badania monitoringowe opłacane przez STOP zaplanowano do sezonu zima 2013/2014 r., 

co wynikało z pierwotnego okresu realizacji Projektu (do 30.06.2014). W związku z przedłu-

żeniem Projektu do dnia 30.09.2016 (zmiana nr 2 z dnia 23.06.2014 do umowy o udzieleniu 

dotacji) i wyczerpaniem się środków finansowych przeznaczonych na ww. cele po stronie 

STOP, realizacja działania E.3 została przejęta przez m.st. Warszawę, które corocznie zlecało 

prowadzenie monitoringu STOP-owi jako swojemu podwykonawcy i opłacało jego koszty 

ze środków własnych, niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

Powstałe w wyniku badań zleconych przez m.st. Warszawę raporty z monitoringu zostały 

przedstawione w zał.: nr 22 do MtR, nr 37 do PR3, nr 27 do PR4, nr 12, 14 i 15 do wniosku 

z dnia 22.12.2017 oraz w zał. nr 15 do niniejszego raportu (dot. okresu od jesieni 2017 r. do 

wiosny 2018 r.). Z raportów za 2017 r. wynika, że w roku tym liczebność populacji migrują-

cej rybitwy rzecznej i śmieszki była stabilna, natomiast populacji migrującej rybitwy biało-

czelnej i sieweczki obrożnej – niższa w porównaniu do poprzednich lat. Stwierdzono również 

jedne z wyższych liczebności na przestrzeni ostatnich pięciu lat dla populacji migrujących: 

sieweczki rzecznej, brodźca piskliwego, kwokacza i łęczaka. 

Umowa dotycząca prowadzenia monitoringu ornitologicznego w 2018 r. została zawarta 

w dniu 30.03.2018 i znajduje się w zał. nr 14. Monitoring ornitologiczny na obszarze Projektu 

będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

Szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania E.3 z rezultatami osiągniętymi 

znajduje się w tab. 3. 
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Działanie E.5: Koordynowanie działań przez Komitet Sterujący 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018 

Realizacja działania E.5 należała do m.st. Warszawy. W dniu 10.08.2011 zostało podpisane 

zarządzenie nr 1415/2011 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Komitetu Steru-

jącego Projektu i wprowadzenia regulaminu jego funkcjonowania (zał. do IR). W skład Ko-

mitetu weszły pierwotnie 24 osoby reprezentujące: beneficjentów Projektu, instytucje posia-

dające kompetencje na obszarze Projektu, organizacje pozarządowe działające na polu ochro-

ny przyrody oraz środowiska naukowe. Skład osobowy Komitetu z biegiem czasu ulegał nie-

wielkim modyfikacjom wynikającym m.in. z objęcia konkretnych stanowisk przez nowe oso-

by. Częstotliwość spotkań Komitetu ustalono jako przynajmniej raz na kwartał, a w odniesie-

niu do okresu od II połowy 2014 r. – wg potrzeb. 

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 26.09.2011, a kolejne w dniach: 

21.12.2011, 28.03.2012, 27.06.2012, 02.10.2012, 23.01.2013, 11.04.2013, 23.10.2013, 

20.12.2013, 18.04.2014, 19.12.2014, 18.12.2015 oraz 12.01.2018. Łącznie miało zatem miej-

sce 13 spotkań Komitetu. Dokumentacja dotycząca jego posiedzeń, w tym raporty z ich prze-

biegu, zostały przekazane Komisji wraz z: IR, PR1 (zał. nr 9), PR2 (zał. nr 14), MtR 

(zał. nr 23) oraz PR3 (zał. nr 39).  

Program ostatniego spotkania Komitetu oraz raport z jego przebiegu znajdują się w zał. nr 16 

do niniejszego raportu. Na spotkaniu tym realizatorzy Projektu zaprezentowali postępy w rea-

lizacji działań Projektu oraz zasięgnęli opinii członków Komitetu na tematy związane m.in. 

z zabezpieczeniem wysp pływających w Porcie Żerańskim przed drapieżnictwem (p. również 

działanie A.4). W ramach spotkania przewodniczący Komitetu, Zastępca Prezydenta m.st. 

Warszawy – pan Michał Olszewski, podsumował realizację Projektu oraz podziękował obec-

nym za udział w spotkaniach i aktywne wsparcie w procesie jego wdrażania. Po spotkaniu, 

specjalista ds. ekologii przekazał również członkom Komitetu ostateczną wersję planu zarzą-

dzania obszarem (p. działanie A.8) celem zaopiniowania. Przekazane uwagi zostały uwzględ-

nione w treści planu (zał. nr 12). 

Szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania E.5 z rezultatami osiągniętymi, 

a także ocena efektów pracy Komitetu w kontekście realizacji Projektu, znajduje się w tab. 3. 
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Działanie E.6: Przygotowanie raportów z realizacji Projektu 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): III kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): II kwartał 2018 

(Final report) 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: III kwartał 2018 (Final report) 

Realizacja działania E.6 należała do m.st. Warszawy. W ramach Projektu zostały przygoto-

wane i przekazane Komisji następujące raporty techniczne: IR z dnia 28.09.2011, PR1 z dnia 

28.11.2012, PR2 z dnia 05.06.2014, MtR z dnia 31.12.2014, PR3 z dnia 31.03.2016, PR4 

z dnia 31.03.2017 oraz niniejszy FR. Treść wszystkich raportów technicznych została uzgod-

niona z Monitorem Projektu. Wraz z MtR złożono wymagane zgodnie z PW śródokresowe 

zestawienie wydatków i dochodów Projektu oraz śródokresowy wniosek o płatność (zał. nr 31 

i 32 do MtR). Z kolei końcowe zestawienie wydatków i dochodów oraz końcowy wniosek 

o płatność znajdują się w zał. nr 25-26 do niniejszego raportu. Na koniec Projektu został rów-

nież opracowany raport laika (layman’s report) w wersji polsko- i angielskojęzycznej. 

Obie wersje językowe tego raportu znajdują się w zał. nr 23. Zostały one także umieszczone 

na stronie internetowej Projektu. 

Jak zostało wspomniane w rozdz. 4.1, w okresie trwania Projektu m.st. Warszawa złożyło 

cztery wnioski o zmiany w umowie o przyznanie dotacji: z dnia 24.02.2011, z dnia 

23.12.2013, z dnia 27.06.2016 oraz z dnia 22.12.2017. W wyniku ich rozpatrzenia przez Ko-

misję, zostały zawarte cztery umowy uzupełniające: z dnia 03.08.2011, z dnia 23.06.2014, 

z dnia 08.09.2016 oraz z dnia 18.05.2018. Jeśli chodzi o wniosek z dnia 22.12.2017, została 

w nim zawarta prośba o przedłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.12.2018 w związ-

ku z długim procesem wyboru wykonawcy budowy pawilonu edukacyjno-sanitarnego (ko-

nieczność trzykrotnego ogłaszania przetargu w 2017 r.), a także o znaczne – w rozumieniu 

art. 15.2 PW –  zmiany w budżecie Projektu, wynikające przede wszystkim z wysokich kosz-

tów realizacji pawilonu. W e-mailu z dnia 15.02.2018 oraz piśmie przekazanym w dniu 

28.03.2018, Komisja odmówiła zgody na zmianę terminu zakończenia Projektu oraz tę część 

znacznych przesunięć finansowych, które zostały zawnioskowane w związku z kosztami za-

projektowania i budowy pawilonu. W drodze zmiany nr 4 dnia 18.05.2018 do umowy o przy-

znanie dotacji zostały wprowadzone w życie zaakceptowane przez Komisję zmiany w budże-

cie Projektu. 

Jednocześnie przez cały okres realizacji Projektu m.st. Warszawa składało wymagane kwar-

talne raporty z realizacji oraz wnioski o płatność do instytucji współfinansującej Projekt, 

tj. NFOŚiGW. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania E.6 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie E.7: Przygotowanie „After LIFE conservation plan” 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2017 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2018 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: III kwartał 2018 

Dokument „After LIFE Conservation Plan” został przygotowany przez specjalistę ds. ekologii 

w ramach Projektu, zatrudnionego w m.st. Warszawie, i stanowi zał. nr 17 do niniejszego ra-

portu. Przy opracowywaniu ww. dokumentu zostały uwzględnione: potrzeby w zakresie 

utrzymania poszczególnych efektów realizacji Projektu, sugestie w tym zakresie przekazane 

przez członków Komitetu Sterującego (p. działanie E.5), finansowe i organizacyjne ramy 

funkcjonowania ZZW i innych jednostek m.st. Warszawy oraz działalność prowadzona na 

obszarze Projektu przez podmioty zewnętrzne. 

Najważniejsze postanowienia zawarte w “After LIFE Consevation Plan”, dotyczące 

planowanego podtrzymywania efektów Projektu w przyszłości, zostały podsumowane 

w rozdz. 5.4 pkt 2. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) oraz kamieni milowych 

(milestones) działania E.6 znajdują się w tab. 1 i 2, a szczegółowe porównanie założonych 

rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi – w tab. 3. 
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5.2. Dissemination actions 

 

5.2.1. Objectives 

Przewidziana i zrealizowana w ramach Projektu kampania promocyjno-informacyjno-

edukacyjna miała na celu: 

• zapewnienie poprawy warunków ochrony w OSOP poprzez spowodowanie wzrostu 

świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych ga-

tunków ptaków, zmiany ich zachowań dotyczących użytkowania terenu OSOP oraz włą-

czenie w działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk nad Wisłą; 

• szerzenie i pogłębienie wiedzy społeczeństwa z różnych przedziałów wiekowych, 

w szczególności na terenie Warszawy i okolic, na temat ptaków siewkowych i ich ochro-

ny oraz walorów Wisły i przyrody nadwiślańskiej, dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji 

warszawskiej w większym stopniu docenią otaczającą ich przyrodę i będą się z nią silniej 

identyfikować; 

• propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce; 

• poinformowanie jak najszerszego grona odbiorców o celach, działaniach i wynikach Pro-

jektu oraz o otrzymanym wsparciu Wspólnoty Europejskiej i NFOŚiGW, co pośrednio 

miało się przyczynić do popularyzacji Instrumentu Finansowego LIFE+ i zwiększenia 

szans na udzielenie wsparcia z tego programu innym projektom z zakresu ochrony przy-

rody i środowiska. 
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5.2.2. Dissemination: overview per activity 

Działanie A.7: Przygotowanie planu akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do mieszkańców miasta 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2012 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2012 

Działanie A.7 zostało przypisane w pierwotnej wersji WoD do zadań m.st. Warszawy. Zgod-

nie z informacjami przedstawionymi w części dotyczącej działania A.3, w wyniku zawarcia 

umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji, działanie A.7 

przeszło do obowiązków STOP. 

Wdrażanie działania rozpoczęło się po wprowadzeniu ww. zmiany i podpisaniu umowy part-

nerskiej z m.st. Warszawą. Opracowanie całościowej koncepcji realizacji zaplanowanych 

w ramach Projektu działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych zostało powierzo-

ne agencji reklamowej El Padre Sp. z o.o. Wykonawca ten został wybrany w listopadzie 

2011 r. w wyniku zapytania ofertowego i negocjacji przeprowadzonych z oferentami.  

W ramach realizacji zawartej umowy wykonawczej, firma El Padre Sp. z o.o.: 

− przeprowadziła badania socjologiczne na mieszkańcach aglomeracji warszawskiej, doty-

czące m.in. oceny propozycji logotypu Projektu i wybranych materiałów graficznych, 

oraz przekazała w grudniu 2011 r. raport z tych badań (zał. nr 2 do PR1), których wyniki 

zostały również wykorzystane w dalszych pracach wykonawcy, 

− opracowała stronę internetową Projektu (www.wislawarszawska.pl), która uzyskała wer-

sję ostateczną w marcu 2012 r., 

− przygotowała do marca 2012 r. koncepcję kampanii Projektu, obejmującą rzeczowo-

czasowy plan komunikacji i plan wykorzystania mediów (zał. nr 3 do PR1), 

− przekazała w marcu 2012 r. projekt systemu identyfikacji wizualnej i graficznej Projektu, 

copywriting i BTL (zał. nr 4 do PR1), zawierający m.in. opracowany logotyp Projektu 

i zasady jego użytkowania oraz ogólne projekty graficzne materiałów drukowanych. 

Uzyskanie ww. materiałów zakończyło realizację działania. 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania A.7 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 

http://www.wislawarszawska.pl/
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Działanie D.1: Działania informacyjne – propagujące Projekt 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2012 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2012 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018 

Działanie D.1 zostało przypisane w WoD do zadań m.st. Warszawy. W wyniku zawarcia 

umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji, działanie to 

przeszło do obowiązków STOP. Natomiast od II połowy 2014 r., zgodnie z ustaleniami mię-

dzy beneficjentami, kontynuacja działania powróciła do zadań m.st. Warszawy. 

W styczniu 2012 r. została upubliczniona strona internetowa Projektu 

(www.wislawarszawska.pl) w formie uproszczonej, a w marcu 2012 r. -  w formie ostatecz-

nej. Na stronie znalazły się m.in.: interaktywna mapa Wisły warszawskiej, logotypy: LIFE+, 

Natura 2000 oraz NFOŚiGW wraz z informacją o uzyskanym dofinansowaniu, logotyp Pro-

jektu, działy tematyczne. W 2012 r. umieszczono na niej informacje o systemie powiadamia-

nia w ramach Społeczności WislaWarszawska.pl wraz z linkiem do aplikacji (p. działanie 

E.2), a w 2013 r. – informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych Projektu. Wraz 

z postępami działań D, na stronie umieszczano również do bezpłatnego pobrania wszystkie 

najważniejsze materiały informacyjne, promocyjne i edukacyjne, a także inne istotne doku-

menty Projektu. W III kwartale 2015 r., tj. po uruchomieniu systemu monitoringu kamerowe-

go online (p. działanie E.1), na stronie znalazł się również podgląd na żywo na obrazy reje-

strowane przez kamery. W miarę postępu w realizacji działań Projektu, w dziale „Aktualno-

ści” dodawano nowe artykuły na ten temat oraz tematy powiązane. 

Jeśli chodzi o aspekty techniczne prowadzenia strony, STOP zrezygnował z zakupu serwera 

na rzecz wynajmu domeny na serwerze zewnętrznym, jako rozwiązania tańszego i prostszego 

(p. również tab. 3). Z kolei po przejęciu prowadzenia strony przez ZMW, została ona przenie-

siona na serwer własny m.st. Warszawy. W marcu 2015 r. ZMW zlecił odwzorowanie strony 

internetowej na platformie Wordpress, dzięki czemu została ona m.in. dostosowana do oglą-

dania na coraz popularniejszych urządzeniach mobilnych. Nowa wersja strony została uru-

chomiona w dn. 01.07.2015. 

Od początków 2012 r. funkcjonował także profil Projektu na Facebooku, który pełnił rolę fo-

rum w sprawach Projektu. Stanowił on w praktyce główną platformę przekazywania zaintere-

sowanym osobom bieżących informacji dotyczących działań projektowych (w tym zaproszeń 

na organizowane wydarzenia) oraz uzyskiwania od nich informacji zwrotnych. Do dnia 

18.08.2018 liczba fanów ww. profilu osiągnęła poziom 2845 osób. 

Również w 2012 r. STOP podjął prace nad opracowaniem tekstów i grafiki na dwustronne 

plansze 12 tablic informacyjnych. Proces uzgadniania między beneficjentami treści niektó-

rych tekstów merytorycznych był stosunkowo długotrwały. W maju 2014 r. STOP odebrał 

od wybranego dostawcy drewniane stelaże mające stanowić konstrukcję tablic. Zostały one 

wyposażone w gotowe, uzgodnione plansze (zał. nr 9 do PR3) i zamontowane w wyznaczo-

nych lokalizacjach w grudniu 2016 r. już po stronie m.st. Warszawy, w ramach komplekso-

wego zamówienia dotyczącego montażu różnego rodzaju tablic projektowych. Wszystkie ta-

blice zostały opatrzone logotypami: LIFE+, Natura 2000 i NFOŚiGW, logotypem Projektu 

oraz informacją o uzyskanym dofinansowaniu. 

Pierwsze wydarzenie międzynarodowe, w ramach którego zaprezentowano Projekt (w tym 

fakt jego dofinansowania) poprzez wygłoszenie prelekcji oraz wystawienie posteru, miało 

miejsce we wrześniu 2013  r. w Wiedniu (międzynarodowa konferencja „The 5th River Re-

storation Conference”). Informacje na temat konferencji oraz przedstawione na niej materiały 

zostały zawarte w zał. nr 15 do PR2. Drugie wydarzenie odbyło się we wrześniu 2016 r. 

w Krakowie i była to międzynarodowa konferencja pn. „Towards the Best Practice of River 

http://www.wislawarszawska.pl/


41 

 

Restoration and Maintenance”, w której wzięli udział pracownicy Projektu w ZMW. Program 

konferencji oraz wygłoszona prezentacja zostały zawarte w zał. nr 6 do PR4. 

Informacje na temat kamieni milowych (milestones) działania D.1 znajdują się w tab. 2, 

a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osiągniętymi – 

w tab. 3. 
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Działanie D.2: Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych skie-

rowana do mieszkańców miasta 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2015 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 (nie licząc rozpowszechniania 

materiałów oraz produkcji dodatkowej partii przewodnika audio) 

Działanie D.2 zostało przypisane w WoD do zadań m.st. Warszawy. W wyniku zawarcia 

umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji, działanie to 

przeszło do obowiązków STOP. Natomiast od marca 2015 r., zgodnie z ustaleniami między 

beneficjentami, kontynuacja działania powróciła do zadań m.st. Warszawy. 

W grudniu 2011  r. została wydrukowana pierwsza partia 50 ulotek informujących o Projekcie 

(zał. nr 13 do PR1), których dodruk w liczbie 450 szt. miał miejsce po zakończeniu prac nad 

przygotowaniem koncepcji kampanii informacyjno-promocyjno-edukacyjnej Projektu 

w marcu 2012 r.   

Na potrzeby planowanej wystawy fotograficznej pt. „Wisła – ptasia stolica”, w maju 2012 r. 

STOP zakupił 20 dwustronnych stelaży wystawowych o wymiarach 1,5x2,2 m oraz zamówił 

opracowanie 40 plansz (zał. nr 10 do PR1). Wszystkie plansze zostały opatrzone logotypami: 

LIFE+, Natura 2000, NFOŚiGW, logotypem Projektu oraz informacją o dofinansowaniu. 

Otwarcie wystawy zostało połączone z konferencją prasową zorganizowaną w dniu 

21.05.2012 oraz przygotowaniem zaproszenia i plakatu informującego o wystawie (zał.nr 11 

do PR1). Na przestrzeni 2012 i 2013 r. wystawa była prezentowana kolejno w następujących 

lokalizacjach plenerowych w Warszawie: park Saski, park Praski, park Skaryszewski, park 

Ujazdowski, Miejski Ogród Zoologiczny, sąsiedztwo Domu Kultury „Świt” na Targówku, 

dziedziniec Urzędu Marszałkowskiego, park Czechowicki oraz ponownie Miejski Ogród Zoo-

logiczny. Po zakończeniu cyklu wystaw, stelaże wraz z planszami przekazano Miejskiemu 

Ogrodowi Zoologicznemu do stałego użytkowania, na co Komisja zgodziła się w liście z dnia 

27.04.2015, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, stanowiącym odpowiedź na MtR. 

Odpowiednie porozumienie w ww. sprawie zostało przekazane Komisji w zał. nr 35 do PR3. 

Ponadto na przełomie 2012 i 2013 r. została przygotowana wystawa prezentująca prace pla-

styczne dzieci uczestniczących w programie edukacyjnym „Wisła – ptasia stolica” (p. działa-

nie D.3). Jej wernisaż odbył się w styczniu 2013 r. w Klubie Kultury Saska Kępa. Zostały 

przygotowane zaproszenia na wernisaż, plakaty informujące o wystawie oraz dyplomy dla 

autorów prac (zał. nr 19-21 do PR2). Po ekspozycji w Klubie Kultury Saska Kępa, wystawa 

była prezentowana w Kawiarni Fawory i w kawiarni Usiądź Sobie na Żoliborzu. 

Do grudnia 2012 r. został przygotowany 30-minutowy film edukacyjny pt. „Wisła warszaw-

ska” w reżyserii Marcina Krzyżańskiego, który następnie wydano na płytach CD wyprodu-

kowanych w liczbie 1000 szt. (zał. nr 17 do PR2). W dniu 15.01.2013 odbyła się uroczysta 

publiczna premiera filmu, na potrzeby której wyprodukowano 110 szt. zaproszeń (zał. nr 18 

do PR2). Następnie film został wielokrotnie wyświetlony w różnych lokalizacjach w War-

szawie, a także umieszczony w Internecie oraz wyemitowany w maju 2013 r. na antenie TVP 

Warszawa. W maju 2014 r. reżyser filmu otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Ekologicz-

nych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”. Wyjaśnienia w kwestii tej nagrody zostały prze-

kazane w zał. nr 25 do MtR. 

Ponadto, w ramach działania D.2 wyprodukowane zostały: 

− 2 roll-upy informujące o Projekcie (zał. nr 12 do PR1), 
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− 2.200 szt. gadżetów ekologicznych, w tym: 500 szt. toreb bawełnianych 3 rodzajów 

(zał. nr 14 do PR1), 300 szt. T-shirtów 2 rodzajów, 600 szt. kalendarza na 2013 r. i 800 

szt. naklejek z wizerunkami ptaków nadwiślańskich (zał. nr 22-24 do PR2), 

− 2 rodzaje przewodników audio, w tym 5 rodzajów gier terenowych w postaci cyfrowych 

nagrań audio i kart gier (zał. nr 10 do PR3) oraz po 3000 szt. (łącznie 6000 szt.) 2 płyt 

CD pt. „Odgłosy znad Wisły” (zał. nr 11 do PR3), zawierających nagrania głosów pta-

ków i zwierząt nadwiślańskich i stanowiących komplet z przewodnikiem nadwiślańskim 

pt. „Oblicza Wisły” (p. działanie D.3); druga partia 3000 szt. została dodatkowo wypro-

dukowana na zlecenie ZZW w grudniu 2017 r., 

− 12.000 szt. przewodników w języku polskim w postaci 6 monografii najważniejszych ga-

tunków ptaków nadwiślańskich - rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, mewy siwej, 

śmieszki, sieweczki rzecznej i sieweczki obrożnej (zał. nr 12 do PR3), 

− 3.000 szt. przewodników (monografii ptaków) w językach: angielskim, niemieckim 

i francuskim (zał. nr 13 do PR3), 

− 10.000 szt. broszur informacyjnych w języku polskim (zał. nr 14 do PR3), 

− 2.250 szt. ww. broszur informacyjnych w językach: angielskim, niemieckim i francuskim 

(zał. nr 15 do PR3), 

− 6.360 szt. ulotek 3 rodzajów – o ptakach nadwiślańskich, wartościach Wisły i obliczach 

Wisły (zał. nr 16 do PR3), 

− 1.000 szt. plakatu informacyjnego dotyczącego zalecanych zachowań nad Wisłą (zał. 

nr 17 do PR3). 

Ww. produkty były stale rozpowszechniane wśród potencjalnych odbiorców przez STOP 

i pracowników Projektu w m.st. Warszawie, m.in. w ramach wydarzeń organizowanych 

w ramach Projektu oraz licznych spotkań i wydarzeń zewnętrznych. Do końca realizacji Pro-

jektu, rozdystrybuowane zostały wszystkie lub znaczna część z poszczególnych rodzajów ma-

teriałów. 

Wszystkie materiały promocyjne wyprodukowane w ramach działania D.2 zostały opatrzone 

logotypami: LIFE+, Natura 2000 i NFOŚiGW, logotypem Projektu oraz informacją o otrzy-

manym dofinansowaniu. Wszystkie wydane publikacje oraz produkcje multimedialne zostały 

również umieszczone do bezpłatnego pobrania w postaci cyfrowej na stronie internetowej 

Projektu. W piśmie z dnia 18.07.2016, Ref. Ares (2016) 3555075, dotyczącym PR3, Komisja 

stwierdziła, że przekazane jej materiały promocyjne są merytorycznie bardzo wysokiej jako-

ści oraz że mają atrakcyjną i ciekawą formę. 
 

Informacje na temat produktów dostarczalnych (deliverable products) działania D.2 znajdują 

się w tab. 1, a szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania z rezultatami osią-

gniętymi – w tab. 3. 
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Działanie D.3: Edukacja przyrodnicza skierowana do różnych grup interesariuszy 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2012 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2012 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018  

Działanie D.3 zostało przypisane w WoD do zadań m.st. Warszawy. W wyniku zawarcia 

umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji, działanie to 

przeszło do obowiązków STOP. Natomiast od marca 2015 r., zgodnie z ustaleniami między 

beneficjentami, kontynuacja działania powróciła do zadań m.st. Warszawy. 

Jeśli chodzi o zadanie polegające na organizacji wycieczek ornitologicznych z udziałem 

przewodników przyrodników, ze względu na jego znaczny budżet i znaczenie promocyjno-

edukacyjne STOP postanowił rozszerzyć ww. ofertę ilościowo i jakościowo, tj. również o in-

ne rodzaje podobnych wydarzeń, dzięki czemu zyskała ona na atrakcyjności i mogła się spo-

tkać z zainteresowaniem ze strony szerszego grona odbiorców. Ostatecznie, w latach 2012-

2013 zorganizowane zostały: 

− liczne spacery ornitologiczne wzdłuż Wisły, w niektórych przypadkach połączone w ra-

mach jednego cyklu z wykładami lub zajęciami edukacyjnymi w szkołach, 

− liczne rejsy ornitologiczne dużym statkiem pasażerskim, 

− edukacyjne gry terenowe dla dzieci na imprezach organizowanych głównie przez 

m.st. Warszawę, np. Dniu Wody, Święcie Wisły czy Pikniku Naukowym, 

− program edukacyjny pn. „Wisła – ptasia stolica” dla osób niepełnosprawnych i dzieci 

z trudnych środowisk, złożony z 3 etapów: rejsów po Wiśle, warsztatów w warszawskim 

ZOO oraz zajęć plastycznych. 

Wszystkie ww. wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej. Zostały one uzupełnione kilkoma wydarzeniami zorganizowanymi 

lub współorganizowanymi przez pracowników Projektu w ZMW (rejsami, imprezami eduka-

cyjnymi). Pracownicy ci regularnie uczestniczyli również w wydarzeniach takich jak Dni 

Otwarte LIFE+ w NFOŚiGW. 

Dla celów realizacji warsztatów dla nauczycieli zawiązała została współpraca z Fundacją Na-

sza Ziemia nad projektem „Wiślana szkoła”, w ramach którego w 2012 r. po stronie STOP 

zostały przygotowane 4 rodzaje scenariuszy lekcyjnych dla przedszkoli i szkół, dotyczących 

zagrożeń i ochrony przyrody nadwiślańskiej, oraz teczki konferencyjne ze zdjęciem rybitw 

(p. również niżej). Ponadto w latach 2012-2013 STOP zorganizował cykl zajęć edukacyjnych 

w szkołach, na podstawie których uzyskane zostały informacje zwrotne stanowiące podstawę 

do opracowania nowego kompletu scenariuszy zajęć terenowych i plastycznych dla uczniów 

klas I-III szkoły podstawowej (p. również niżej). Materiały te zostały skonsultowane z meto-

dykiem. W dniach 10.03.2018 i 17.03.2018 w siedzibie ZZW przy ul. Hożej 13a w Warsza-

wie miały miejsce dwie edycje warsztatów dla nauczycieli, przygotowujących do samodziel-

nego przeprowadzenia przyrodniczych zajęć terenowych nad Wisłą z wykorzystaniem ww. 

scenariuszy (fot. 25-26 w zał. nr 6). Zajęcia, w których wzięło łącznie udział 9 osób, zostały 

poprowadzone przez Alicję Gasek – autorkę scenariuszy. W otrzymanych do wypełnienia an-

kietach ewaluacyjnych, uczestnicy ocenili ww. wydarzenie bardzo pozytywnie. Podsumowa-

nie warsztatów znajduje się w zał. nr 19. 

Rozmaite zajęcia i warsztaty edukacyjne będą również prowadzone, począwszy 

od IV kwartału 2018 r., w gotowym pawilonie edukacyjno-sanitarnym (p. również wyjaśnie-

nia w zał. nr 13). 

Prace nad zaprojektowaniem boi pływających przeznaczonych do umieszczenia na Wiśle 

trwały od 2012 r. i wymagały skomplikowanych uzgodnień z RZGW oraz Urzędem Żeglugi 
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Śródlądowej. W październiku 2013 r. wybrany został wykonawca boi (Roto-Tech Sp. z o.o.), 

z którym ustalono wykonanie 78 szt. zielonych i czerwonych boi znakujących szlak żeglugo-

wy oraz 12 szt. boi informacyjnych, przeznaczonych do umieszczania przy wybranych natu-

ralnych wyspach wiślanych. Opracowane projekty boi zostały przedstawione w zał. nr 30 

do PR2. Gotowe boje znakujące szlak żeglugowy zostały odebrane w grudniu 2013 r., a boje 

informacyjne – po długotrwałym procesie testowania we współpracy z RZGW – w styczniu 

2015 r. Wszystkie boje zostały przekazane na podstawie porozumienia (zał. nr 36 do PR3) 

do RZGW, które zobowiązało się do sezonowego umieszczania ich na Wiśle. 

W 2013 r. STOP opublikował w dwóch kwartalnikach przyrodniczych pn. „Ptaki Polski” 

i „Głos Przyrody” dwa artykuły dotyczące ptaków nadwiślańskich i monitoringu ornitolo-

gicznego (zał. nr 35-36 do PR2). Realizacja reszty zadania „zakup ogłoszeń prasowych” prze-

szła do m.st. Warszawy, które w PR3 poprosiło Komisję o możliwość zamiany ogłoszeń pra-

sowych na filmowy spot reklamowy o Projekcie. Komisja wyraziła zgodę na tę zmianę w pi-

śmie z dnia 18.07.2016, Ref.Ares(2016)3555075, stanowiącym odpowiedź na PR3. Ww. spot, 

uzupełniony z inicjatywy wykonawcy drugim spotem dodatkowym, został nakręcony i ode-

brany we wrześniu 2017 r. Obie produkcje zostały udostępnione w Internecie pod linkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSk9ptIy0_c 

https://www.youtube.com/watch?v=7J91gahIrkc&feature=youtu.be 

Pierwszy ze spotów był wyświetlany (w wersji skróconej z uwagi na wymogi techniczne) 

na nośnikach dostępnych dla Miasta, tj. przede wszystkim na ekranach w tramwajach, autobu-

sach oraz pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej, w okresie 19-23.03.2018. Realizatorzy Projek-

tu rozważają zawnioskowanie o ponowne wyświetlenia spotu w środkach komunikacji pu-

blicznej jesienią 2018 r.  

W ramach działania D.3, w trakcie trwania Projektu wyprodukowano wiele rodzajów rozmai-

tych materiałów edukacyjnych, w tym: 

− 6 rodzajów instrukcji gier terenowych, wykorzystanych w ramach imprez miejskich, 

w tym wielkoformatową planszę do gry o życiu rybitw – łącznie 977 szt. (zał. nr 16 

do PR1, zał. nr 25-28 do PR2), 

− materiały rysunkowe dla dzieci z wizerunkami ptaków, do wykorzystania na imprezach 

miejskich – łącznie 1.325 szt.; 

− materiały zużywalne na zajęcia plastyczne i spacery ornitologiczne oraz wyposażenie sto-

isk Projektu na imprezach miejskich; 

− 4 rodzaje scenariuszy lekcyjnych dla dzieci w różnym wieku – 85 szt. (zał. nr 17 do 

PR1), 

− scenariusze przyrodniczych zajęć terenowych i plastycznych dla uczniów klas I-III szko-

ły podstawowej (zał. nr 28 do MtR), 

− teczki konferencyjne z wizerunkiem rybitw – 500 szt. (zał. nr 18 do PR1), 

− 48-stronicową kolorowankę dla dzieci prezentującą ptaki nadwiślańskie – 2.000 szt. 

(zał. nr 19 do PR1), 

− interaktywną kolorowankę online na tablety i komputery, uzupełnioną opisami i odgło-

sami gatunków ptaków i zwierząt nadwiślańskich (dostępna na stronie internetowej Pro-

jektu), 

− 4 rodzaje plakatów edukacyjnych przedstawiających 4 pory roku nad Wisłą – łącznie 

2.800 szt. (zał. nr 32 do PR2), 

− kalendarz edukacyjny na 2014 r. – 600 szt. (zał. nr 33 do PR2), 

− ogłoszenia informujące o cyklu edukacyjnym „Świat zwierząt doliny Wisły” – 10 szt. 

(zał. nr 29 do PR2), 

− tablice ostrzegawczo-informacyjne na boje informacyjne – 12 szt. (zał. nr 31 do PR2), 

https://www.youtube.com/watch?v=eSk9ptIy0_c
https://www.youtube.com/watch?v=7J91gahIrkc&feature=youtu.be
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− 2 rodzaje nalepek na kajaki z informacjami dotyczącymi zachowania na rzece – łącznie 

1.000 szt. (zał. nr 34 do PR2), 

− 3.000 szt. edukacyjnego przewodnika terenowego po obszarze nadwiślańskim pt. „Obli-

cza Wisły. Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody” autorstwa Joanny Angiel 

i Dariusza Bukacińskiego, stanowiącego komplet z 2 płytami CD „Odgłosy znad Wisły”, 

wyprodukowanymi w ramach działania D.2 (zał. nr 18 do PR3), 

− 11.500 szt. edukacyjnej broszury dla dzieci pt. „Z bobrem wzdłuż warszawskiej Wisły” 

(zał. nr 19 do PR3). 

Ww. materiały edukacyjne zostały opatrzone logotypami: LIFE+, Natura 2000 i NFOŚiGW, 

logotypem Projektu oraz informacją o otrzymanym dofinansowaniu. Większość z tych mate-

riałów została również umieszczona do bezpłatnego pobrania w postaci cyfrowej na stronie 

internetowej Projektu. W piśmie z dnia 18.07.2016, Ref. Ares (2016) 3555075, dotyczącym 

PR3, Komisja stwierdziła, że przekazane jej materiały edukacyjne są merytorycznie bardzo 

wysokiej jakości oraz że mają atrakcyjną i ciekawą formę. 

Ww. publikacje były szeroko rozpowszechniane wśród mieszkańców Warszawy, w tym 

w szczególności dzieci, poprzez liczne kanały, w tym na wydarzeniach organizowanych przez 

beneficjentów oraz tych, w których pracownicy Projektu uczestniczyli. Do końca realizacji 

Projektu, tj. do dnia 31.03.2018, zostały rozdystrybuowane wszystkie lub znaczna część wy-

produkowanych egzemplarzy (w zależności od rodzaju materiału). Ze względu na wielkie 

powodzenie, którym cieszyły się dwa ostatnie rodzaje publikacji, i szybkie wyczerpanie się 

ich pierwszych nakładów (po 1500 szt.), w grudniu 2017 r. m.st. Warszawa dokonało ich do-

druku. Rozpowszechnianie wyprodukowanych materiałów jest i będzie kontynuowane 

w okresie trwałości Projektu. 

W ramach dodatkowych aktywności zbliżonych charakterem do zadań działania D.3, realiza-

torzy Projektu po stronie m.st. Warszawy wnieśli swój wkład w obchody 25-lecia programu 

LIFE, Dyrektywy Siedliskowej oraz sieci NATURA 2000 poprzez uczestnictwo w tzw. Spo-

tkaniach Europejskich w dniu 06.05.2017 w Warszawie. W zał. nr 20 znajduje się krótkie 

sprawozdanie z przebiegu tego wydarzenia oraz roli Projektu w tej imprezie.  

Szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania D.3 z rezultatami osiągniętymi 

znajduje się w tab. 3. 
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Działanie E.4: Monitoring społeczny i partycypacja społeczna w działaniach ochronnych 

Termin rozpoczęcia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): IV kwartał 2011 

Rzeczywisty termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2011 

Termin zakończenia działania wg umowy o przyzn. dotacji (ze zmianami): I kwartał 2018 

Rzeczywisty termin zakończenia działania: I kwartał 2018 

Działanie E.4 zostało przypisane w WoD do zadań m.st. Warszawy. W wyniku zawarcia 

umowy uzupełniającej nr 1 z dnia 03.08.2011 do umowy o przyznanie dotacji, działanie  

przeszło do obowiązków STOP. Natomiast od marca 2015 r., zgodnie z ustaleniami między 

beneficjentami, kontynuacja działania powróciła do zadań m.st. Warszawy. 

Jak zostało wskazane we wniosku z dnia 23.12.2013, zadanie polegające na przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych Projektu zostało zrealizowane po stronie m.st. Warszawy. ZMW zor-

ganizował latem i jesienią 2013 r. cykl konsultacji pod hasłem „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź 

na brzeg!”, popularyzowany w Internecie i za pomocą materiałów drukowanych. Objął on 

24 spotkania konsultacyjne w salach i w terenie, w tym z: organizacjami pozarządowymi, 

uczniami w szkołach, nauczycielami i ogółem mieszkańcami Warszawy. Tematyka konsulta-

cji objęła m.in. kwestie dotyczące: aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiej” (p. działanie E.2), 

systemu reagowania na niszczenie przyrody w międzywalu Wisły (p. działania E.2 i C.4), 

punktów obserwacji ptaków nad Wisłą (p. działanie C.5), wyposażenia i programu działania 

pawilonu edukacyjnego (p. działanie C.5), zagospodarowania plaż nadwiślańskich (p. działa-

nie C.5), usuwania roślinności planowanego w ramach działania A.2/ C.2. Raporty z konsul-

tacji zostały przedstawione w zał. nr 13 do PR2. 

W ramach realizacji zadania „akcje z udziałem wolontariatu”, zostały ogłoszone konkursy dla 

organizacji pozarządowych na nadwiślańskie projekty wolontariackie. W wyniku konkursu 

z czerwca 2013 r., wybrano 6 projektów, z czego do listopada 2013 r. zrealizowanych zostało 

5 (jedna z organizacji zrezygnowała z uczestnictwa). W kwietniu 2016 r. ZMW zorganizował 

konkurs uzupełniający, w ramach którego zostały wybrane 2 projekty, zrealizowane do paź-

dziernika 2016 r. Relacje ze wszystkich zorganizowanych akcji wolontariackich zostały 

umieszczone na stronie internetowej www.wislawarszawska.pl.  

W dniu 15.06.2014 odbyło się seminarium krajowe pn. „Rzeka i miasto” (program w zał. nr 

38 do PR2), w którym wzięło udział ok. 50 osób, a zaproszeni specjaliści wygłosili 

9 prelekcji. Natomiast w dniach 16-17.03.2018 miała miejsce zorganizowana na zakończenie 

Projektu międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Ochrona różnorodności biologicznej 

w miastach” („Biodiversity conservation in cities”). Na dzień 16.03.2018 przewidziano sesję 

plenarną, która odbyła się w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Pol-

skich przy ul. Foksal 2 w Warszawie. W ramach tego dnia konferencji zostało wygłoszonych 

21 prezentacji tematycznych (agenda konferencji w zał. nr 21a, abstrakty w zał. nr 21b), 

w tym prezentacja dotycząca Projektu (zał. nr 21c) oraz prezentacja gościa zagranicznego – 

pani Guixiang Li – na temat miejskich mokradeł Pekinu. W tym dniu konferencji wzięły łącz-

nie udział 124 osoby (lista obecności w zał. nr 21d). Wieczorem w dniu 16.03.2018 została 

zorganizowana uroczysta kolacja dla uczestników konferencji, w czasie której zaistniała moż-

liwość wymiany wrażeń z części wykładowej wydarzenia oraz pogłębienia sieci kontaktów 

między osobami zajmującymi się czynną ochroną przyrody. W kolacji tej uczestniczyło 45 

osób. Z kolei w dniu 17.03.2018 odbyła się część terenowa konferencji, tj. wycieczka nad Wi-

słę i zwiedzanie terenów objętych realizacją Projektu pod przewodnictwem jego pracowni-

ków. W wydarzeniu wzięło udział 45 osób (nie licząc prowadzących wycieczkę; zał. nr 21d). 

Fot. 27-29 w zał. nr 6 przedstawiają przebieg konferencji. 

Na cele realizacji badań sondażowych wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w li-

stopadzie 2011 r. została wybrana agencja badawcza IPC Consulting Agnieszka Kotlińska 

(później o nazwie Instytut Badawczy IPC). Pierwsza fala badań na reprezentatywnej grupie 

mieszkańców została wykonana do grudnia 2011 r. (zał. nr 8 do PR1), druga – do listopada 

http://www.wislawarszawska.pl/
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2014 r. (zał. nr 29 do MtR), a trzecia – w dniach 12-29.03.2018 na zlecenie ZZW (zał. nr 22 

do niniejszego raportu). Dzięki przeprowadzeniu ww. badań, uzyskane zostały informacje 

na temat świadomości ekologicznej mieszkańców aglomeracji oraz ich wiedzy o Wiśle 

i o Projekcie na przestrzeni okresu jego realizacji. Trzecia fala badań wskazała na istotne sta-

tystycznie wzrosty w zakresie: zainteresowania spędzaniem wolnego czasu nad Wisłą, znajo-

mości tematyki Projektu, samooceny w zakresie wiedzy na temat nadwiślańskiej przyrody 

oraz świadomości jej wartości, pozytywnego stosunku do ekologii. Realizatorzy Projektu 

wnioskują zatem, że przeprowadzona w ramach Projektu, szeroko zakrojona i bardzo urozma-

icona kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna (p. działania D.1, D.2 i D.3) przynio-

sła wymierne efekty społeczne. 

Szczegółowe porównanie założonych rezultatów działania E.4 z rezultatami osiągniętymi 

znajduje się w tab. 3. 
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Tab. 1. Podsumowanie realizacji produktów dostarczalnych (deliverable products) Projektu 

Nazwa produktu dostarczalne-

go (deliverable product) 

Numer po-

wiązanego 

działania 

Termin 

uzyskania 

wg umowy 

Rzeczywisty 

termin  

uzyskania 

Raport techniczny/ 

wniosek, w którym 

przedstawiono produkt 

dostarczalny 

Projekt trwałej izolowanej wyspy  A.1 30.09.2014 08.2014 MtR 

Projekt prac pielęgnacyjnych 

roślinności  
A.2 31.03.2015 01.2015 PR3 

4 projekty wysp pływających A.3 30.09.2014 11.2014 MtR 

Projekt wygrodzeń ekologicz-

nych  
A.4 31.12.2017 09.2017 

PR2, MtR, PR3, wniosek 

z dn. 22.12.2017, FR 

Projekt udostępnienia i wyposa-

żenia obszaru 
A.5 30.09.2016 11.2017 

MtR, PR3, PR4, wniosek 

z dn. 22.12.2017 

Dokumentacja techniczna syste-

mu monitorowania 
A.6 30.03.2014 12.2014 PR3 

Projekt kampanii promocyjnej  A.7 30.06.2011 03.2012 PR1 

Plan zarządzania obszarem A.8 31.12.2011 12.2011 
PR1; aktualizacje – MtR, 

PR3, PR4, FR 

Publikacja ulotek, broszur, prze-

wodników o Projekcie   
D.2 30.06.2011 do 12.2015 PR1, PR3 

Layman’s report E.6 31.03.2018 08.2018 FR 

After- LIFE conservation plan E.7 31.03.2018 08.2018 FR 

 

Szczegółowe zestawienie poszczególnych produktów dostarczalnych (deliverables) wytwo-

rzonych w ramach Projektu i dostarczonych Komisji wraz z kolejnymi raportami techniczny-

mi i wnioskami znajduje się w tab. 2 w zał. nr 5. 

 

Tab. 2. Podsumowanie realizacji kamieni milowych (milestones) Projektu 

Nazwa kamienia milowego 

(milestone) 

Numer po-

wiązanego 

działania 

Termin 

realizacji 

wg umowy 

Rzeczywisty 

termin reali-

zacji 

Raport techniczny/ 

wniosek, w którym po-

informowano o realiza-

cji 

Zatrudnienie managera Projektu E.8 01.01.2011 01.02.2011 IR 

Uruchomienie strony  z dostępem 

do monitoringu on-line 
D.1  30.09.2011 01.2012 PR1 

Zakończenie działań przygotowaw-

czych do działań konkretnych i 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń  

A.1 – A.6 31.12.2017 02.2018 
wniosek z dn. 

22.12.2017, FR 

Uruchomienie systemu powiada-

miania  
E.2 28.02.2012  08.2012 PR1 

Budowa pierwszej wyspy stałej  C.1 31.12.2015 11.2015 PR3 

Zacumowanie pierwszej wyspy 

pływającej  
C.3 31.12.2015 06.2014 MtR 

Zainstalowanie pierwszych wygro-

dzeń  ekologicznych  
C.4 30.06.2015 11.2014 MtR 

Instalacja pawilonu edukacyjno-

sanitarnego  
C.5 30.06.2017 10.2018 - 

Przygotowanie Raportu After LIFE 

conservation 
E.7 31.03.2018 08.2018 FR 

 

 

Wykres Gantta przedstawiający harmonogram realizacji poszczególnych działań Projektu 

znajduje się w zał. nr 18. 
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5.3.  Evaluation of Project Implemention  

Jednym z podstawowych założeń metodologii zastosowanej w ramach Projektu było powie-

rzenie realizacji całego zakresu działań A.1-A.5 (z wyjątkiem zaprojektowania pawilonu edu-

kacyjno-sanitarnego) jednej firmie konsultingowej. Założenie to wynikało z faktu, że zakresy 

prac przygotowawczych objętych ww. działaniami są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o nie-

zbędną do ich przeprowadzenia wiedzę i kompetencje, oraz obejmują uzyskanie niejedno-

krotnie zbliżonych decyzji administracyjnych. Taki stan rzeczy oznaczał zarazem, że ww. za-

kres powinien zostać objęty jednym zamówieniem przetargowym ze względu na zakaz dzie-

lenia zamówień. Nade wszystko, działania C.1-C.5, a więc również A.1-A.5, łączył ten sam 

nadrzędny cel, tj. dążenie do poprawy warunków bytowania i lęgów ptaków siewkowych. 

Faktyczny przebieg współpracy z wybranym konsultantem (firmą Halcrow) pokazał, że po-

między działaniami A.1-A.5 istniały głębokie współzależności, które należało w sposób spój-

ny uwzględnić w procesie projektowania, i opieka nad tymi działaniami ze strony jednego 

wykonawcy znacznie ułatwiła osiągnięcie tego celu. Ponadto, w ciągu kilku lat pracy firmy 

Halcrow sytuacja w zakresie niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych podlegała 

dynamicznym zmianom w związku z zachodzącymi zmianami prawnymi i nowymi uwarun-

kowaniami wynikłymi w procesie projektowania. Niezbędne w związku z powyższym dosto-

sowanie zakresu zamówienia realizowanego przez jednego wykonawcę było znacznie prost-

sze, niż gdyby zakres ten przynależał do kilku różnych podmiotów. 

Zarazem należy wspomnieć, że szeroki, kompleksowy i w znacznym stopniu innowacyjny 

zakres zamówienia udzielonego ostatecznie firmie Halcrow miał prawdopodobnie istotny 

wpływ na zaistniałe problemy w wyborze jego wykonawcy. 

Realizatorzy Projektu oceniają, że jednym z kluczowych, zwrotnych momentów w jego wdra-

żaniu było uzyskanie w 2014 r. zgody RZGW na instalację na terenie Projektu pięciu wysp 

pływających w ramach działania C.3: trzech lekkich lęgowych platform wegetacyjnych 

w Porcie Żerańskim i przy Kanale Żerańskim oraz dwóch wysp-barek w korycie Wisły. Mon-

taż wysp w Porcie był możliwy dzięki pomysłowi zastosowania w nim technologii polegają-

cej na konstruowaniu wysp z lekkich trójkątnych segmentów ze stalowymi ramami, przez 

co były one dostosowane do pobytu na wodach stojących. Jest wysoce prawdopodobne, 

że bez uwzględnienia możliwości lokalizacji wysp w Porcie Żerańskim, m.st. Warszawa nie 

uzyskałoby zgody RZGW na instalację co najmniej 4 wysp pływających, a więc nie byłby 

możliwy do osiągnięcia jeden z podstawowych rezultatów Projektu. Ponadto, to właśnie na 

platformach lęgowych w Porcie Żerańskim w okresie realizacji Projektu miały miejsce powta-

rzające się lęgi ptaków siewkowych (p. niżej), co walnie przyczyniło się do realizacji jego 

zakładanych efektów. 

W toku realizacji Projektu, jednym z największych jego zadań – tak pod względem finansów, 

jak i pracochłonności – stało się zaprojektowanie i budowa pawilonu edukacyjno-sanitarnego 

w ramach działania C.5. Skala tego zadania znacząco wzrosła na etapie wyboru projektanta 

pawilonu w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego, a następnie prowadzonych 

przez niego prac. Koncepcja skierowanego do realizacji pawilonu została wybrana ze wzglę-

du na jego walory estetyczne, krajobrazowe, ekologiczne i funkcjonalne, dzięki którym budy-

nek ten będzie oryginalnym obiektem wysokiej klasy, doskonale dopasowanym do założeń 

Projektu i mogącym stanowić jedną z jego wizytówek. Specyficzna konstrukcja pawilonu 

oznaczała jednak wysokie koszty budowy, których znaczna część jest pokrywana ze środków 

własnych m.st. Warszawy. Dodatkowo, wybór wykonawcy budynku tak unikalnego i inno-

wacyjnego pod względem formy był bardzo skomplikowany. 

Jeśli chodzi o ocenę efektywności finansowej przeprowadzonych działań Projektu, jest ona 

niezwykle trudna ze względu na nietypowy, złożony charakter tego przedsięwzięcia, w ra-

mach którego na dużej rzece nizinnej w obszarze wielomilionowej aglomeracji miejskiej za-

stosowano kompleksowe rozwiązania mające na celu ochronę ptaków, w tym nowatorskie 
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działania z zakresu ochrony czynnej, tworzenie miejsc o charakterze rekreacyjno-

edukacyjnym oraz szeroko zakrojoną kampanię społeczną. Dodatkową trudność w ocenie 

Projektu pod względem finansowym sprawia fakt, że do tej pory w podobnych lokalizacjach 

nie były realizowane analogiczne inwestycje, w których w procesie projektowania i budowy 

należy uwzględnić skomplikowane uwarunkowania zarówno przyrodnicze, hydrologiczne, 

infrastrukturalne, prawne, formalne, jak i społeczne. Zarazem jednak realizatorzy Projektu 

oceniają, że różnorodne pozytywne rezultaty osiągnięte w związku z wdrożeniem Projektu 

będą się wzajemnie wzmacniały jeszcze przez wiele lat w przyszłości. W związku z tym nale-

ży uznać, że nakłady poniesione na Projekt były dobrą inwestycją nie tylko w ochronę przy-

rody, ale i w szeroko pojęty zrównoważony rozwój aglomeracji warszawskiej. 

Najważniejszym i najbardziej pożądanym efektem ekologicznym Projektu było utworzenie 

się na jego obszarze, w tym zwłaszcza w lokalizacjach zrealizowanych działań terenowych, 

nowych kolonii lęgowych ptaków siewkowych. Zaobserwowane w tym zakresie rezultaty by-

ły zróżnicowane w przypadku poszczególnych działań, tj.: 

1) Wyspy pływające (działanie C.3) 

W sezonie lęgowym 2015 r., tj. pierwszym po montażu 3 pływających platform lęgowych 

w Porcie Żerańskim, stwierdzono jeden lęg rybitwy rzecznej na wyspie pływającej zlokalizo-

wanej przy siedzibie RZGW (p. rozdz. 5.1.12 PR3). Był to pierwszy lęg ww. gatunku w tej 

części Warszawy, z dala od dotychczas znanych kolonii. W gnieździe stwierdzono dwa jaja, 

jednak najprawdopodobniej doszło do utraty lęgu z niewiadomych przyczyn. Ponadto gniaz-

dujące w pobliżu największej wyspy pływającej mewy siwe przeprowadziły na nią podrośnię-

te, nielotne jeszcze młode i wykorzystywały ją do odchowania potomstwa. 

Po renowacji 2 z 3 wysp w Porcie Żerańskim w kwietniu 2017 r., pojawiły się na nich rybitwy 

rzeczne, które założyły na nich gniazda i zniosły jaja. Na największej wyspie, zlokalizowanej 

w basenie przy siedzibie RZGW, zaobserwowano pięć gniazd rybitwy rzecznej z jajami 

(fot. 30-31 w zał. nr  6) oraz dodatkowo do pięciu tokujących par, które ostatecznie nie miały 

zniesienia. Na jednym z segmentów porośniętych roślinnością pojawiło się także gniazdo 

śmieszki – nowego gatunku lęgowego w tej okolicy. Jednakże w okresie letnim, gdy w base-

nie przez stosunkowo długi okres panował bardzo niski poziom wody i platforma praktycznie 

całkowicie opadła na dno, wszystkie jaja zostały zjedzone prawdopodobnie przez lisa, który 

uzyskał łatwy dostęp do wyspy. 

Druga z wysp objętych renowacją, tj. jedna z mniejszych wysp umieszczonych w basenie 

przy Kanale Żerańskim, w sezonie 2017 r. również została zasiedlona przez rybitwy rzeczne. 

Odnotowano na niej w sumie w ciągu sezonu 5-6 gniazd rybitwy rzecznej z jajami, a później 

pisklętami, oraz niezasiedlone dołki gniazdowe. Pisklęta z jednego z gniazd dorosły i opuściły 

je, jednak jaja oraz pisklęta z pozostałych gniazd zniknęły z niewiadomych przyczyn lub zo-

stały porzucone. Ponadto na wyspie tej stwierdzono gniazdowanie krzyżówki, na jajach której 

stwierdzono ślady żerowania przez ptaki, oraz obecność na platformie martwej samicy krzy-

żówki zaplątanej w żyłkę wędkarską. 

W mającym miejsce w 2017 r. lęgu łabędzia niemego na drugiej z mniejszych wysp znajdują-

cych się w basenie przy Kanale Żerańskim (fot. 32 w zał. nr 6) stwierdzono 4-5 piskląt. Ob-

serwacje wskazują, że w ówczesnym sezonie łabędzie także poniosły straty, podobnie jak ry-

bitwy na pozostałych wyspach, ponieważ po kilku tygodniach po opuszczeniu wyspy przez 

pisklęta odnotowywano już tylko dwa młode z rodzicami w pobliżu wyspy. 

Już w trakcie prowadzenia w marcu 2018 r. renowacji platformy zasiedlanej wcześniej przez 

łabędzie (p. działanie C.3) przerwały one przygotowania do lęgów na tej wyspie i przeniosły 

się na sąsiednią wyspę pływającą, zasiedloną w poprzednim roku przez rybitwę rzeczną. 

Przyczyniło się to prawdopodobnie do spadku liczebności gniazdującej populacji rybitwy 

rzecznej w sezonie 2018 r. W roku tym stwierdzono gniazdowanie ptaków na tylko jednej 

z wysp przy Kanale Żerańskim – były to 3 pary rybitwy rzecznej i 1 para łabędzia niemego 
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(fot. 33-35 w zał. nr 6). Na platformie poddanej renowacji w marcu 2018 r. oraz na wyspie w 

Porcie Żerańskim, która ze względu na niskie stany wody opierała się całkowicie na dnie 

zbiornika przez większość okresu lęgowego, nie stwierdzono gniazd rybitw, które prawdopo-

dobnie nie korzystały z tych lokalizacji ze względu na łatwy dostęp ze strony drapieżników. 

Na dwóch wyspach-barkach, które są na okres sezonu wiosenno-letniego cumowane w kory-

cie Wisły, w sezonie 2017 r. ptaki siewkowe pojawiały się, jednak nie zaobserwowano ich 

gniazd ani lęgów. W 2018 r. również nie stwierdzono na nich gniazdowania ptaków, odnoto-

wano natomiast obecność mew, rybitw, jaskółek, wron, szpaków i pliszek siwych. 

2) Wyspa stała i ławice piaszczyste (działanie C.1) 

Już w 2016 r., tj. w pierwszym sezonie po zbudowaniu w lokalizacji Rajszew zasłon faszy-

nowych (jesień 2015 r.), na odsypisku piaszczystym w odległości ok. 500 m w dół rzeki od 

tych konstrukcji (p. rys. 2 w zał. nr 6) stwierdzono 5 gniazd rybitwy rzecznej, 4 gniazda rybi-

twy białoczelnej oraz 1 gniazdo mewy siwej. Odsypisko to w 2016 r. uległo powiększeniu, 

dzięki czemu stało się dogodnym siedliskiem lęgowym dla ptaków siewkowych. Za sprawą 

pojawienia się ww. kolonii, nastąpił powrót lęgowych rybitw rzecznych i rybitw białoczel-

nych do rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie po kilkunastu latach przerwy. 

W sezonie lęgowym 2017 na ww. ławicy piaszczystej doszło do gniazdowania ok. 7 par rybi-

twy rzecznej i 1 pary mewy siwej, a w 2018 r. liczebność kolonii wzrosła aż do ok. 30 par ry-

bitwy rzecznej, 6 par rybitwy białoczelnej i 3 par sieweczki rzecznej (fot. 36-37 w zał. nr 6). 

Do 2018 r. włącznie nie stwierdzono lęgów rybitw ani mew na wyspie stałej oraz ławicach 

piaszczystych na Golędzinowie. Może to wynikać ze śródmiejskiej lokalizacji tej inwestycji, 

a także z silnego odrośnięcia roślinności zielnej i krzewiastej w latach 2017-2018 na wyspie 

stałej, która w grudniu 2016 r. została oczyszczona z porostu w ramach działania C.2. Prowa-

dzony przez miesiąc zimą 2017/2018 r. wypas zwierząt na tej wyspie dał stosunkowo ograni-

czone wyniki ze względu na krótki czas trwania, spowodowany nadejściem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. W rezultacie, w sezonie 2018 r. jedynym gatunkiem z rzędu 

siewkowych, który mógł przystąpić do lęgów w tej lokalizacji, był brodziec piskliwy. Jedna 

para tego gatunku ma stałe terytorium na ww. odcinku rzeki, ale z racji trudności w lokalizacji 

gniazd u tych ptaków nie można z całą pewnością stwierdzić, czy odbywają one lęgi na wy-

spie, czy w jej sąsiedztwie na skarpie brzegowej. Poza ptakami siewkowymi, w 2018 r. 

stwierdzono możliwe gniazdowanie następujących gatunków: krzyżówka (1 para), bażant 

(1 para), łozówka (5-8 par), piegża (1 para), gąsiorek (1 para), pliszka żółta (1 para). 

3) Obszary wycinek roślinności (działanie C.2)  

W sezonie lęgowym 2017 r. w lokalizacji wycinek pod nazwą Rajszew (na wysokości miejsca 

utworzenia zasłon faszynowych w ramach działania C.1 - lokalizacja pokazana na rys. 2 

w zał. nr 6) pojawiła się niewielka kolonia ptaków siewkowych, w skład której wchodziła 

jedna para mewy siwej i dwie pary rybitwy rzecznej próbujące podjąć lęgi. Ponadto w tym 

samym sezonie w pobliżu lokalizacji wycinek Zawady-międzywale pojawiły się stanowiska 

lęgowe trzech par sieweczki rzecznej. Jest to liczba większa niż w sezonach wcześniejszych, 

w których w miejscu tym pojawiała się jedna para sieweczki rzecznej lub ptaki nie podejmo-

wały lęgów wcale. 

Z kolei w sezonie 2018 r., z powodu utrzymujących się przez długi czas bardzo niskich sta-

nów wód, w okresie maj-lipiec nie doszło do lęgów ptaków siewkowych na ww. wyspie na 

Zawadach, do której był stosunkowo łatwy dostęp z brzegu (nawet mimo wykonania w marcu 

2018 r. w ramach działania C.4 pogłębiającego przekopu). W okresie tym na wyspie zatrzy-

mywały się ptaki migrujące i żerujące, a w jej pobliżu gniazdowały 2-3 pary brodźca piskli-

wego. W 2018 r. doszło zarazem do lęgów 4-5 par sieweczki rzecznej na wyspach objętych 

działaniem C.2 w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie (fot. 38-39 w zał. nr 6). 
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Dodatkowo, w wyniku monitoringu ornitologicznego prowadzonego w ramach działania E.3, 

stwierdzono ogólny wzrost liczebności lęgowej śmieszki na terenie Projektu. 

 

Szczegółowe porównanie wszystkich założonych w umowie nr LIFE09 NAT/PL/000264 re-

zultatów Projektu z rezultatami osiągniętymi zostało dokonane w tabeli poniżej. 

Tab. 3. Porównanie założonych i zrealizowanych rezultatów Projektu 

Działanie/ zadanie 

Założenie w 

WoD (ze 

zmianami) 

Rezultat osią-

gnięty 
Ocena, uwagi, wyjaśnienia 

A.1/ wyniki ekspertyz + + 
Opracowano ekspertyzy: ornitologiczną, hydrologicz-

ną i hydrotechniczną (zał. nr 1 do PR2) 

A.1/ wyniki uzgodnień + + 

Lokalizacje działania C.1 zostały uzgodnione i za-

twierdzone przez RZGW jako zarządcę terenu (proto-

koły w zał. nr 3 i 4 do PR2). Uzyskano uzgodnienia 

z GDOŚ i RDOŚ (zał. nr 5 i 6 do PR2). 

A.1/ jeden projekt zawiera-

jący rozwiązania dla co 

najmniej jednej bocznej 

odnogi rzeki i wyspy, sta-

bilizowanej bezpiecznymi i 

środowiskowymi rozwią-

zaniami hydrotechniczny-

mi, oraz co najmniej 

dwóch ławic piaszczystych 

+ + 

Wykonana została zgodna z założeniami kompletna 

dokumentacja projektowo-wykonawcza dla działania 

C.1 (zał. nr 5 do MtR). 

A.2/ wyniki inwentaryzacji + + 

Inwentaryzacja dendrologiczna stanowiła część rapor-

tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

dot. działania C.2. Informacja o sporządzeniu i złoże-

niu raportu znalazła się w rozdz. 5.1.2 PR2. 

A.2/ jeden projekt odtwa-

rzania odsłoniętych muli-

stych i piaszczystych brze-

gów rzeki, wykonany na 

podstawie jednej inwenta-

ryzacji 

+ + 

Ostateczny projekt prac wycinkowych – zatwierdzony 

w drodze niezbędnych decyzji administracyjnych  – 

został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia na 

wybór wykonawcy zadania (zał. nr 7). Działania 

utrzymaniowe są opracowywane w zależności od ob-

serwowanych wyników. 

A.2/ zakup aparatury GPS, 

mającej służyć inwentary-

zowaniu Wisły warszaw-

skiej na potrzeby Projektu 

+ + 
Informacja o dokonaniu zakupu sprzętu GPS znalazła 

się w rozdz. 5.1.2 PR2. 

A.3/ wyniki ekspertyz i 

uzgodnień 
+ + 

Po opracowaniu m.in. na potrzeby działania C.3 eks-

pertyz: ornitologicznej,  hydrologicznej i hydrotech-

nicznej, uzgodniono lokalizacje wysp pływających 

z RZGW (protokoły w zał. nr 3 i 4 do PR2). 

A.3/ cztery wariantowo 

rozwiązane projekty wysp 

pływających 

+ + 

Zostały wykonane projekty 5 wysp pływających w 2 

technologiach, w obrębie których wyspy (3 szt. i 2 

szt.) były bardzo zbliżone do siebie. Wyjaśnienia na 

ten temat zostały zawarte w rozdz. 5.1.3 PR2, a same 

projekty – w zał. nr 9-12 do MtR. 

A.3/ akceptacja przyjętych 

rozwiązań przez właściwe 

służby 

+ + 

Wykonanie wysp w założonych lokalizacjach zostało 

zaakceptowane przez RZGW i pozostałych zarządców 

terenu (zał. nr 3, 4 i 44 do PR2, zał. nr 13 do MtR). 

Dwie wyspy zbudowane na bazie barek uzyskały wy-

magane zezwolenia Urzędu Żeglugi Śródlądowej (zał. 

nr 14 do MtR). 

A.4/ wyniki inwentaryzacji + + 
Wykonano inwentaryzację efektów degradacji terenu 

oraz zagrożeń na obszarze Projektu (zał. nr 1 do PR1) 

A.4/ projekt zabezpieczeń 

terenu, wykonany na bazie 

inwentaryzacji terenowej i 

uzgodniony z administrato-

rami terenu oraz służbą 

ochrony przyrody 

+ + 

Projekty zabezpieczeń terenu poszczególnych rodza-

jów powstawały sukcesywnie (w tym w ramach pozo-

stałych działań przygotowawczych do działań kon-

kretnych) i były zatwierdzane przez odpowiednie 

służby od 2014 do 2017 r. (zał. nr: 30 do PR2, nr 5, 

11, 12, 19 i 20 do MtR, nr 5 do PR3, nr 8 do niniej-
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szego raportu). 

A.5/ wyniki konkursu ar-

chitektonicznego 
+ + 

O wynikach konkursu architektonicznego szczegóło-

wo poinformowano w rozdz. 5.1.6 w PR3. 

A.5/ sprawozdanie z kon-

sultacji społecznych i 

uzgodnień 

+ + 

Konsultacje społeczne, dotyczące m.in. działania C.5, 

zakończyły się w III kwartale 2013 r. (raporty z kon-

sultacji w zał. nr 13 do PR2), a uzgodnienia lokalizacji  

najważniejszych zadań terenowych działania C.5 zo-

stały dokonane w styczniu 2014 r. (zał. nr 4 do PR2). 

A.5/ projekty koncepcyjne 

zagospodarowania i wypo-

sażenia obszaru 

+ + 

Opracowanie projektu koncepcyjnego w praktyce do-

tyczyło pawilonu edukacyjno-sanitarnego. Projekt ten 

został wykonany przez wybranego w konkursie archi-

tektonicznym projektanta pawilonu w 2015 r. (zał. nr 3 

do PR3). 

A.5/ projekty wykonawcze 

urządzeń służących wypo-

czynkowi mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej 

+ + 

Projekty wykonawcze przewidzianej infrastruktury 

były uzyskiwane sukcesywnie od 2014 r. do 11.2017 r. 

(zał. nr: 3-5 do PR3, nr 1-4 do PR4, nr 11 do wniosku 

z 22.12.2017, nr 9 do niniejszego raportu) 

A.6/ kompletna dokumen-

tacja techniczna obejmują-

ca koncepcję technologicz-

ną oraz projekty montażu 

wraz ze wszystkimi nie-

zbędnymi pozwoleniami na 

realizację działania E.1 

+ + 

Dokumentacja została opracowana do połowy 2015 r. 

(zał. nr: 10 do PR2, nr 7 do PR3). Niezbędne pozwo-

lenia i uzgodnienia przedstawiono w zał. nr 29-32 do 

PR3. 

A.8/ zebranie danych + + Dokonane do 12.2011 (p. rozdz. 5.1.8 IR). 

A.8/ zaopiniowanie  + + 
Dokonane w 12.2011 przez Komitet Sterujący Projek-

tu (p. zał. nr 9 do PR1). 

A.8/ opracowanie planu 

zarządzania obszarem zao-

piniowanego przez jed-

nostki publiczne zarządza-

jące obszarem – w szcze-

gólności m.st. Warszawę 

+ + 

W wersji pierwszej – do 12.2011 (zał. nr 5 do PR1), 

w wersji zaktualizowanej w stanie na zakończenie 

Projektu – do 08.2018 (zał. nr 12). 

C.1/ powstanie bocznej 

odnogi w części pozanur-

towej rzeki o uspokojonym 

okresowym lub stałym 

przepływie 

+ + 

Odnoga powstała dzięki budowie wyspy stałej w loka-

lizacji Golędzinów. O jej powstaniu poinformowano 

w rozdz. 5.1.10 PR3. 

C.1/ powstanie 1 lub kilku 

stabilnych wysp (ha) 

nie mniej niż 

2 
ok. 5,4 

Jest to powierzchnia zbudowanej na Golędzinowie 

wyspy stałej. O jej powstaniu poinformowano 

w rozdz. 5.1.10 PR3. 

C.1/ powstanie okresowych 

ławic piaszczystych na 

długości 14 km brzegów 

rzeki 

+ + 

Powstały 2 ławice piaszczyste na Golędzinowie 

(p. fot. 01 w zał. nr 6) oraz ławica na Rajszewie (p. 

rys. 2 w zał. nr 6), do której powiększenia przypusz-

czalnie przyczyniły się zbudowane powyżej tej lokali-

zacji zasłony faszynowe (p. również działanie C.1). 

Odległość między ww. ławicami: ok. 18 km wzdłuż 

biegu rzeki.  

C.1/ rozczłonkowanie i 

wydłużenie linii brzegowej 

rzeki (km) 

Co najmniej 

1 
Ok. 2-2,5 

Dotyczy wyspy stałej i ławic piaszczystych. Wartość 

zmienna w zależności od stanów wody w Wiśle. 

C.1/ powstanie nowych 

stabilnych kolonii ptaków 

siewkowych, rozmieszczo-

nych regularnie wzdłuż 

odcinka rzeki objętego 

Projektem co ok. 5-10 km 

(szt.) 

Co najmniej 

4 

3 plus lokaliza-

cje ze wzrostem 

liczby lęgów 

Na skutek działań C.1 i C.3 powstały 3 nowe kolonie 

ptaków siewkowych (wyspa pływająca w zimowisku 

Portu Żerańskiego, wyspa pływająca w basenie przy 

Kanale Żerańskim, ławica piaszczysta poniżej zasłon 

faszynowych na Rajszewie). Ponadto odnotowywano 

wzrost liczby lęgów lub pojawienie się lęgów siew-

kowych na terenach objętych działaniem C.2 (p. rów-

nież wyżej - informacje o efektach ekologicznych) 

C.1/ prace ziemne i roboty 

rozbiórkowe (m3) 
6.200 Ok. 31.330 

W tym pogłębienie i wyprofilowanie koryta bocznego 

oraz rozebranie starej ostrogi na Golędzinowie. Zakres 

ilościowy prac wynikał z dokumentacji projektowo-

wykonawczej (zał. nr 5 do MtR) i był dostosowany do 
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potrzeb w lokalizacjach wybranych na potrzeby reali-

zacji działania C.1. Stworzenie wyspy o powierzchni 

5,4 ha wymagało prac ziemnych w większej ilości, niż 

ewentualnej wyspy o założonej w WoD minimalnej 

powierzchni ok. 2 ha (p. wyżej). 

C.1/ przebudowa budowli 

regulacyjnych wraz z zabez-

pieczeniami (mb) 
100 ok. 40 

Dot. rozebrania starej ostrogi w lokalizacji Golędzi-

nów. Zakres ilościowy prac wynikał z dokumentacji 

projektowo-wykonawczej (zał. nr 5 do MtR) i był do-

stosowany do potrzeb w lokalizacjach wybranych na 

potrzeby realizacji działania. 

C.1/ prace podwodne (m3) 1.000 ok. 500 

W tym wykonanie podwodnego narzutu kamiennego 

na Golędzinowie i Rajszewie. Zakres ilościowy prac 

wynikał z dokumentacji projektowo-wykonawczej 

(zał. nr 5 do MtR) i był dostosowany do potrzeb w 

lokalizacjach wybranych na potrzeby realizacji działa-

nia C.1. 

C.1/ prace porządkowe (ha) 10 ok. 4 

W tym: wykonanie i rozebranie tymczasowych dróg 

kołowych i placów, uporządkowanie prawego brzegu 

koryta bocznego, załadunek i wywóz części ziemi, 

śmieci i konarów. Ilość zrealizowana zgodnie z po-

trzebami w lokalizacji Golędzinów, uwzględnionymi 

w dokumentacji projektowo-wykonawczej (zał. nr 5 

do MtR) 

C.2/ przywrócenie natural-

nego strefowego układu 

roślinności koryta Wisły 

środkowej 

+ + 
Zrealizowane w wybranych lokalizacjach dzięki prze-

prowadzonym pracom z zakresu usuwania roślinności. 

C.2/ zwiększenie areału 

siedlisk zalewanych brze-

gów rzeki (środowisko 

3270) (ha); 

C.2/ karczowanie i kosze-

nie roślinności (ha) 

co najmniej 

100 
Ok. 46 

Komisja wyraziła zgodę na zmianę polegającą na 

zmniejszeniu powierzchni wycinek roślinności ze 100 

(120) ha do ok. 50 ha w piśmie z dnia 02.04.2014, 

znak ENV.E3 MM/jv ARES (2014) 1026530, stano-

wiącym odpowiedź na wniosek z dnia 23.12.2013. 

Jedna z wstępnie wyznaczonych 7 lokalizacji wycinek 

pn. Wyspy Zawadowskie w trakcie procesu uzyskiwa-

nia zezwoleń uległa rozmyciu, przez co zrezygnowano 

z objęcia jej działaniem (zmniejszenie powierzchni 

z 50 do ok. 46 ha). 

C.2/ poprawa warunków 

ochrony co najmniej 100 

gatunków ptaków regular-

nie występujących i liczby 

osobników nawet 2 mln lub 

więcej (liczba osobników 

w przelocie wiosennym i 

jesiennym brana pod uwa-

gę oddzielnie) 

+ + 

Działania Projektu (również poza C.2)poprawiły wa-

runki ochrony na całym jego obszarze, na którym wy-

stępuje w ciągu roku co najmniej 100 gatunków. 

Wg oceny pracowników Projektu, poprawa ta może 

dotyczyć 2 mln lub więcej osobników. 

C.2/ prace ziemne (niwela-

cja i plantowanie terenu) 

(ha) 

100 0 

W 6 lokalizacjach wytypowanych na potrzeby realiza-

cji działania C.2 nie zaistniała potrzeba niwelacji 

i plantowania terenu. Jednocześnie został osiągnięty 

główny cel działania C.2, tj. odsłonięcie mulistych 

i piaszczystych brzegów rzeki. 

C.3/ powstanie wysp pły-

wających  (szt.) 
4 5 

Budowa 5 wysp, o której poinformowano w MtR, od-

była się kosztem niższym, niż założono w WoD 

w odniesieniu do 4 wysp (nie nastąpił wzrost kosztów 

w stosunku do założeń). Sumaryczna powierzchnia 

5 wysp mieści się w założonym przedziale (p. niżej). 

C.3/ łączna powierzchnia 

czynna wysp pływających 

(m2) 

150-1200 600 
O budowie wysp i ich powierzchniach poinformowano 

w MtR. 

C.3/ zakup i przebudowa 

barek na wyspy (szt.) 
4 2 

Na bazie barek zostały skonstruowane 2 z 5 wysp, 

natomiast 3 pozostałe zostały wykonane w innej tech-

nologii. Informacje na ten temat zostały przedstawione 

w MtR, a projekty wysp znalazły się w zał. nr 9-12 

do MtR. 
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C.3/ cumowanie wysp 

(szt.) 
4 2 

Sezonowego cumowania i  odholowywania wymagają 

tylko 2 z 5 wykonanych wysp pływających. Informa-

cje na ten temat zostały przedstawione w MtR. 

C.3/ zapewnienie w obsza-

rze realizacji Projektu sta-

bilności populacji rybitwy 

rzecznej na poziomie co 

najmniej 100 par oraz rybi-

twy białoczelnej na pozio-

mie co najmniej 50 par 

+ + 

Dotyczy wyników wszystkich działań Projektu (rów-

nież poza C.3). W wynikach liczeń ornitologicznych 

prowadzonych w ramach działania E.3 na obszarze 

Projektu podawane były minimalne (pewne) liczebno-

ści rybitw na podstawie stwierdzonych gniazd z jajami 

i te liczebności w przypadku rybitwy rzecznej wynosi-

ły ponad 100, a rybitwy białoczelnej – nieco mniej niż 

50. Faktyczna liczebność populacji lęgowej może być 

wyższa i takie przypuszczalne szacunki były podawa-

ne w raportach z monitoringu. Ze względu na inną 

metodykę badań prowadzonych przed rozpoczęciem 

Projektu i brak jej dokładnych wyników, porównania 

ze stanem przez realizacją Projektu są utrudnione. 

C.3/ wykorzystywanie 

wysp pływających jako 

miejsca odpoczynku przez 

co najmniej 20 gatunków 

ptaków 

+ + 

Stwierdzono na podstawie obserwacji wysp za pośred-

nictwem kamer monitoringu online oraz dokonywa-

nych bezpośrednio (p. m.in. informacje w zał.: nr 41 

do PR3, nr 25 do PR4, nr 13 do niniejszego raportu). 

C.4/ poprawa warunków 

bytowania zwierząt i jako-

ści środowisk poprzez 

zwiększenie wykrywalno-

ści sprawców wykroczeń w 

zakresie nielegalnego użyt-

kowania terenu 

+ + 

Realizatorzy Projektu oceniają, że dzięki działalności 

Służby Brzegowej i przeprowadzonemu szkoleniu 

służb nadwiślańskich wykrywalność sprawców wzro-

sła, co miało wpływ na zapobieżenie ich negatywnym 

skutkom oraz zmniejszenie liczby dalszych wykro-

czeń. 

C.4/ wyposażenie służb 

miejskich oraz organizacji 

społecznych odpowiedzial-

nych za monitorowanie 

obszaru w: 2 łodzie moto-

rowe, samochód terenowy, 

przyczepę do łodzi, 2 lor-

netki, lunety i zestaw nok-

towizyjny (szt.) 

8 7 

W ramach działania C.4 zakupiona została jedna łódź 

motorowa, natomiast drugą łódź zakupił STOP na 

potrzeby działania E.3. Na potrzeby Służby Brzegowej 

i pracowników Projektu wystarczająca była jedna 

łódź. Informacje o zakupie sprzętu zostały przedsta-

wione w: rozdz. 5.1.12 PR1, rozdz. 5.1.12 PR2. 

C.4/ przeszkolenie służb 

podczas 3 szkoleń kame-

ralnych i terenowych (os-

dni) 

120 107 

Przeprowadzone zostało jedno dwudniowe, komplek-

sowe szkolenie dla służb. Informacje na jego temat 

zostały zawarte w rozdz. 5.1.13 PR4 i zał. nr 26 do 

PR4. 

C.4/ oznakowanie terenu 

realizacji Projektu znakami 

o charakterze informacyj-

nym o ochronie tego obsza-

ru (szt.) 

200 
160 (105 zamon-

towanych) 

Spośród zakupionych 160 znaków, w terenie dokona-

no montażu 105 z nich, natomiast pozostałe znaki były 

przechowywane jako zapasowe – część z nich została 

wykorzystana w 2016 r. do zastąpienia 16 znaków, 

które zostały zniszczone lub skradzione. Zgodnie 

z rozpoznaniem przeprowadzonym na potrzeby zada-

nia przez specjalistę ds. ekologii, oznakowanie rezer-

watów przy pomocy 105 znaków było wystarczające 

i wpisało się w zasady racjonalnego zagospodarowania 

terenu. Informacje nt. realizacji ww. zadania zostały 

przedstawione w: rozdz. 5.1.12 PR2, MtR, rozdz. 

5.1.13 PR3, rozdz. 5.1.13 PR4. 

C.4/ ogrodzenie ostoi wy-

grodzeniami (mb) 
6000 Ok. 495 

Niska zrealizowana długość wygrodzeń wynikła 

z faktycznych uwarunkowań i potrzeb występujących 

na terenie Projektu, który zostało szczegółowo zbada-

ne na potrzeby działania C.4 oraz innych działań, 

a także z analiz w ww. zakresie na już zrealizowanych 

w ramach Projektu inwestycjach z zakresu ochrony 

czynnej (wyspa stała i ławice piaszczyste, wyspy pły-

wające, tereny odsłonięte w wyniku usuwania roślin-

ności). Zabezpieczenia przewidziane w działaniu C.4 

miały bowiem dotyczyć m.in. obszarów przekształco-
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nych w ramach Projektu i chronić utworzone ostoje 

ptaków przed rzeczywistymi zagrożeniami, których 

wystąpienie i nasilenie było niemożliwe do przewi-

dzenia na etapie opracowywania WoD. Istotną rolę 

w planowaniu i realizacji działania C.4 pełnił również 

fakt, że stawianie nad Wisłą wygrodzeń, zwłaszcza 

litych, niesie ze sobą zwiększenie zagrożenia powo-

dziowego, co jednocześnie istotnie zmniejsza szanse 

na uzyskanie zgody RZGW na ich realizację.  

Zredukowana w stosunku do założeń WoD długość 

wygrodzeń i przekopów (p. niżej) została częściowo 

zrekompensowana poprzez zastosowanie dodatko-

wych oznakowań informacyjno-ostrzegawczych (boje, 

tablice), których rolą jest oddziaływanie na świadome 

zachowania użytkowników terenów nadwiślańskich. 

C.4/ ogrodzenie ostoi prze-

kopami (mb) 
2000 ok. 1270 P. wyżej 

C.5/ tyczenie szlaków edu-

kacji przyrodniczej (km) 
10 10 

Dot. szlaku edukacyjnego na Mokotowie i Wilanowie, 

o którego realizacji poinformowano w rozdz. 5.1.14 

PR4. 

C.5/ budowa ścieżek i 

dojść (m2) 

nie mniej niż 

6.000 
ok. 4.910 

W pierwszym etapie realizacji Projektu zaplanowana 

została budowa dwóch ścieżek edukacji przyrodniczej 

– na Żoliborzu i Białołęce (p. zał. nr 4 do PR2). Osta-

tecznie realizatorzy Projektu zrezygnowali jednak 

z budowy ścieżki na Białołęce ze względu na trudną 

i częściowo nieustaloną sytuację własnościową tego 

terenu oraz z uwagi na spodziewane wysokie koszty 

realizacji ścieżek. Wyjaśnienia na ten temat zostały 

przedstawione w MtR. Komisja uznała ww. argumen-

tację w piśmie z dnia 27.04.2015, znak 

ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, stanowiącym 

odpowiedź na MtR. 

C.5/ budowa parkingów 

rekreacyjnych o na-

wierzchni przepuszczalnej 

(m2) 

nie mniej niż 

6.000 
ok. 1.420 

Budowa parkingów o powierzchni 6.000 m2 okazała 

się w toku realizacji Projektu niemożliwa głównie ze 

względu na skomplikowaną i częściowo nieustaloną 

strukturę własnościową terenów położonych w dolinie 

Wisły, a także z powodu znacznie większych kosztów 

budowy takiej infrastruktury, niż założono w budżecie 

Projektu. Wyjaśnienia na ten temat zostały przedsta-

wione w MtR oraz w rozdz. 5.1.14 PR4. Komisja 

uznała ww. argumentację w piśmie z dnia 27.04.2015, 

znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, doty-

czącym MtR. 

C.5/ miejsca piknikowe 

(szt.) 
4 

co najmniej 6 – 

poza Projektem 

W pierwszych latach realizacji Projektu m.st. War-

szawa wyznaczyło nad Wisłą poza zakresem Projektu 

plaże miejskie, które utrzymuje ze środków własnych. 

Są one wyposażone m.in. w miejsca piknikowe. In-

formacje nt. utworzenia części z tych plaż zostały za-

warte w MtR. Ww. miejsca piknikowe na plażach zo-

staną uzupełnione przez polanę rekreacyjno-piknikową 

planowaną do utworzenia przy pawilonie edukacyjno-

sanitarnym. 

C.5/ pawilon edukacyjno-

sanitarny (szt.) 
1 0 

Ze względu na długotrwały (zakończony dopiero 

w marcu 2017 r.) proces uzyskiwania decyzji admini-

stracyjnych niezbędnych do budowy pawilonu, a na-

stępnie przeprowadzony trzykrotnie (ze względu na 

brak możliwych do zaakceptowania ofert) przetarg na 

wyłonienie wykonawcy pawilonu, we wniosku z dn. 

22.12.2017 m.st. Warszawa zawarło prośbę o przeło-

żenie terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 

31.03.2018 na dzień 31.12.2018. Ww. zmiany nie zo-

stały zaakceptowane przez Komisję (pismo przekaza-

ne w dn. 28.03.2018, dotyczące zmiany nr 4 do udzie-

lenia dotacji na Projekt). Zgodnie z umową wykonaw-
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czą z dn .16.01.2018 (zał. nr 9 do wniosku z dn. 

22.12.2017), budowa pawilonu powinna zostać zakoń-

czona do dnia 30.10.2018. W piśmie przekazanym 

w dniu 28.03.2018 Komisja poinformowała, 

że kwalifikowalność wszystkich kosztów związanych 

z budową pawilonu zostanie oceniona na etapie oceny 

sprawozdania końcowego Projektu. 

C.5/ elementy wyposaże-

nia: kosze, siedziska, para-

sole (szt.) 

20 237 

Spośród zrealizowanego wyposażenia plaż, jedynie 

8 latarni wymagało faktycznego montażu. Pozostałe 

sprzęty (kosze do gry, leżaki, parasole) były drobnymi, 

stosunkowo niedrogimi elementami mobilnymi i nie 

zaliczały się do środków trwałych. W związku z tym 

np. leżaków zakupiono 200 zamiast założonych 

w WoD maks. kilkunastu trwale montowanych sie-

dzisk. Informacje o zakupie ww. wyposażenia zostały 

przedstawione w MtR oraz rozdz. 5.1.13 PR4. Komi-

sja w swoim piśmie z dnia 27.04.2015, dotyczącym 

MtR, wyraziła zgodę na rozliczenie zakupu elementów 

jw. w ramach materiałów zużywalnych. 

C.5/ ambony do obserwacji 

ptaków (szt.) 
4 

2 (3) punkty 

widokowe 

M.st. Warszawa przedstawiło w PR4 prośbę o zastą-

pienie ambon punktami widokowymi, wykonanymi na 

poziomie gruntu. Prośba została uzasadniona wzglę-

dami funkcjonalno-finansowymi, tj. wskazano, że bu-

dowa ambon jako punktów widokowych nie poprawi-

łoby znacząco oglądu otoczenia dla obserwatorów, 

a jednocześnie byłaby stosunkowo kosztowna. Komi-

sja zaakceptowała tę modyfikację w piśmie z dnia 

25.09.2017, Ref.Ares(2017)4665000, stanowiącym 

odpowiedź na PR4. Dwa utworzone punkty widokowe 

znajdują się na szlaku edukacyjnym, trzeci powstanie 

na tarasie pawilonu edukacyjno-sanitarnego. 

E.1/ zakup i instalacja 

punktów obserwacyjnych z 

zasilaniem z sieci elek-

trycznej 220V (szt.) 

3 4 

W toku prac przygotowawczych do działania E.1 po-

wstała obawa, że kamery z zasilaniem indywidualnym 

nie spełniłyby wymogów technicznych niezbędnych 

do stałego podglądu obserwowanych miejsc. Mogłyby 

się okazać zawodne i trudne w utrzymaniu. Stąd za-

planowano montaż większej liczby punktów z zasila-

niem sieciowym i tylko jednego, mobilnego punktu 

z indywidualnym zasilaniem w postaci tzw. fotopu-

łapki na granicy rezerwatów przyrody. Wyjaśnienia na 

ten temat zostały przedstawione w rozdz. 5.1.17 PR2. 

Z szóstego wstępnie planowanego punktu kamerowe-

go, który miał być zlokalizowany przy torach kolejo-

wych na Moście Gdańskim, zrezygnowano ze wzglę-

dów technicznych (silne drgania od przejeżdżających 

pociągów) i formalnych. Komisja zgodziła się na ww. 

zmianę w piśmie z dnia 27.04.2015, nr ENV.E3 

MM/jv ARES (2012) 1771409, dotyczącym MtR. 

E.1/ zakup i instalacja 

punktów obserwacyjnych z 

indywidualnym zasilaniem 

(szt.) 

2 1 

E.1/ zakup kamery przeno-

śnej (szt.) 
1 1 

Zakupiono aparat fotograficzny z funkcją kamery, 

o czym poinformowano w rozdz. 5.1.17 PR2. 

E.1/ instalacja punktów 

nasłuchowych z indywidu-

alnym zasilaniem 

+ - 

Rezygnacja z realizacji zadania nastąpiła ze względów 

technicznych i ekonomicznych, wyjaśnionych 

w rozdz. 5.1.17 PR3. W trakcie rozmów z potencjal-

nymi wykonawcami działania E.1 okazało się, że za-

montowanie punktów nasłuchowych byłoby bardzo 

kosztowne i niezmiernie trudne technicznie, 

w związku z czym odstąpiono od tego zamierzenia. 

Brak punktów nasłuchowych praktycznie nie ma zna-

czenia dla efektów prowadzonego monitoringu ze 

względu na stosunkowo dużą odległość słupów moni-

toringu od obserwowanych siedlisk, nie pozwalającą 

na wychwycenie większości pochodzących z tych sie-

dlisk dźwięków.  

E.1/ szczegółowe dane z + + Dane z monitoringu kamerowego są regularnie prze-
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monitoringu glądane przez specjalistę ds. ekologii, który zachowuje 

ich najważniejsze fragmenty. Raporty z prowadzonych 

obserwacji zostały zawarte w zał.: nr 41 do PR3, nr 25 

do PR4, nr 13 do niniejszego raportu. 

E.1/ interaktywny podgląd 

online 
+ + 

Podgląd jest dostępny na stronie 

www.wislawarszawska.pl. O jego upublicznieniu 

w Internecie poinformowano w rozdz. 5.1.15 PR3. 

E.1/ krótkie filmy żerowisk 

oraz lęgowisk ptaków w 

Internecie 

+ + Jw. 

E.2/ budowa systemu + + 

Zbudowany został system powiadamiania bazujący na 

aplikacji na smartfony pn. „Ptaki Wisły Warszaw-

skiej”. O rozpoczęciu funkcjonowania systemu poin-

formowano w rozdz. 5.1.18 PR1. 

E.2/ Powstanie grupy wo-

lontariuszy zaangażowa-

nych w interaktywną 

ochronę i wzajemne komu-

nikowanie się, np. o poja-

wiających się gatunkach 

ptaków lub zagrożeniach 

(os.) 

200 174 

Historia wzrostu liczby członków  systemu pozwala 

wyciągnąć wniosek, że finalnie liczba ta osiągnęła stan 

bliski wysycenia. Ze względu na specyfikę systemu, 

w jego ramach funkcjonuje przede wszystkim stosun-

kowo wąska grupa pasjonatów ornitofauny nadwiślań-

skiej. Wyjaśnienia na ten temat zostały zawarte 

w rozdz. 5.1.19 PR3. 

E.3/ zakup lornet stacjo-

narnych (szt.) 
3 0 

Zgodnie z wyjaśnieniem w rozdz. 5.1.19 PR1, STOP 

zrezygnował z zakupu sprzętu stacjonarnego oraz lor-

netek, jako mniej użytecznych przy realizacji badań 

monitoringowych. Zastąpiono je najlepiej sprawdzają-

cymi się w tego typu badaniach lunetami przenośnymi. 

E.3/ zakup lunety stacjo-

narnej (szt.) 
1 4 (przenośne) 

E.3/ łódź motorowa (szt.) 1 1 

O zakupie przez STOP łodzi przeznaczonej do wyko-

rzystania w ramach monitoringu ornitologicznego po-

informowano w rozdz. 5.1.19 PR1. 

E.3/ przygotowanie rapor-

tów z monitoringu 
3 19 

Pierwsze trzy raporty zostały przygotowane po stronie 

STOP w ramach wydatków kwalifikowalnych Projek-

tu (zał.: do IR, nr 7 do PR1, nr 11 do PR2), a kolejne – 

na zamówienie m.st. Warszawy z wydatków niekwali-

fikowalnych (zał.:nr 22 do MtR, nr 37 do PR3, nr 27 

do PR4, nr 12, 14 i 15 do wniosku z dnia 22.12.2017 

oraz nr 15 do niniejszego raportu). Dzięki temu, moni-

toring był prowadzony przez cały okres realizacji Pro-

jektu (oraz po jego zakończeniu), co miało znaczenie 

dla uzyskania wyników nt. jego efektów ekologicz-

nych. 

E.5/ sprawna realizacja 

działań przewidzianych w 

Projekcie dzięki współpra-

cy z Komitetem Sterują-

cym 

+ + 

Realizatorzy Projektu oceniają, że udział Komitetu 

Sterującego w realizacji Projektu przyniósł wiele ko-

rzyści. Na etapie realizacji działań przygotowawczych, 

w szczególności dotyczących kluczowych działań te-

renowych (A.1-A.5), członkowie Komitetu służyli 

radami i uwagami, które pozwoliły ulepszyć projek-

towane rozwiązania pod względem merytorycznym 

i technicznym oraz lepiej je dostosować do działań 

realizowanych przez instytucje posiadające kompeten-

cje w zakresie zarządzania obszarem Projektu. Specja-

lista ds. ekologii kilkakrotnie w ciągu trwania Projektu 

uzyskał od członków Komitetu wskazówki, dzięki 

którym zoptymalizował treść opracowywanego przez 

siebie planu zarządzania obszarem (p. działanie A.8).  

Jednocześnie udział w pracach Komitetu ze strony 

osób reprezentujących instytucje zarządzające obsza-

rem Projektu pozwolił na bieżące przekazywanie im 

informacji na temat planowanych działań i ich efek-

tów, czego rezultatem był niejednokrotnie sprawniej-

szy i szybszy przebieg uzgodnień administracyjnych 

niezbędnych do wdrożenia zadań Projektu. 

Można również stwierdzić, że dzięki działalności Ko-

mitetu Sterującego, wzmocnieniu uległy dialog i ogól-

E.5/ nadzór Komitetu Ste-

rującego nad tworzeniem 

planu zarządzania obsza-

rem i jego implementacją 

+ + 

http://www.wislawarszawska.pl/
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na współpraca pomiędzy różnymi uczestniczącymi 

w jego pracach instytucjami i środowiskami. 

E.5/ sprawozdanie z prac 

Komitetu (szt.) 
3 13 

Raporty z posiedzeń Komitetu sporządzono w odnie-

sieniu do każdego z 13 spotkań osobno (zał.: do IR, 

nr 9 do PR1, nr 14 do PR2, nr 23 do MtR, nr 39 do 

PR3, nr  16 do niniejszego raportu). 

E.6/ przygotowanie rapor-

tów (szt.) 
4 7 

Liczba przygotowanych raportów technicznych uległa 

zwiększeniu w wyniku dwukrotnego przedłużenia 

okresu realizacji Projektu. Miało to na celu 

zachowanie zgodności z zasadą określoną 

w art. 12.1 PW, dotyczącą maksymalnej przerwy 

między kolejnymi raportami. 

E.6/ raport layman’a (szt.) 1 1 Zał. nr 23 do niniejszego raportu 

E.7/ raport „After LIFE 

Conservation Plan” z 

wstępnym harmonogra-

mem i kosztorysem prze-

widywanych prac ochron-

nych na wybranych obsza-

rach w granicach obszaru 

Projektu (szt.) 

1 1 Zał. nr 17 do niniejszego raportu 

A.7/ wyniki badań + + 

Na potrzeby opracowania kampanii społecznej Projek-

tu, przeprowadzone zostały badania sondażowe 

(zał. nr 2 do PR1) 

A.7/ wyniki projektu + + 

Opracowana została całościowa kampania społeczna 

Projektu, strona internetowa Projektu, system identy-

fikacji wizualnej i graficznej Projektu, copywriting 

i BTL (zał. nr 3 i 4 do PR1). 

D.1/ uruchomienie serwisu 

www dla Projektu 
+ + 

O uruchomieniu strony poinformowano w rozdz. 

5.1.14 PR1. 

D.1/ teksty, zdjęcia i rapor-

ty umieszczane na stronie 

internetowej w czasie 

trwania Projektu (szt. aktu-

alizacji) 

36 ok. 105 

O postępach w rozbudowywaniu i aktualizacji strony 

internetowej informowano w kolejnych raportach 

technicznych (począwszy od PR1) w części dotyczącej 

działania D.1. 

D.1/ opracowanie i redak-

cja informacji na tablice 

informacyjne  (szt.) 

12 12 
Gotowy zestaw projektów graficznych tablic wraz 

z tekstami stanowił zał. nr 9 do PR3. 

D.1/ zakup i montaż tablic 

informacyjnych  (szt.) 
12 12 

Informacje o montażu tablic zostały zawarte w rozdz. 

5.1.15 PR4. 

D.1/ warsztaty i seminaria 

międzynarodowe (szt.) 
2 2 

O pierwszym z wyjazdów na konferencję międzynaro-

dową poinformowano w rozdz. 5.1.14 PR2, a o drugim 

– w rozdz. 5.1.15 PR4. 

D.1./ wyjazdy związane z 

upowszechnianiem 

Projektu (osobo-dni) 

6 7 Jw. 

D.1/ minimalna liczba 

wejść na stronę 

internetową w ciągu 1 dnia 

(szt./dzień) 

min. 50 ok. 393 

Strona nie posiada licznika wejść w ciągu 1 dnia, tylko 

licznik zbiorczy. Średnia liczba wejść na stronę 

w ciągu jednego dnia została obliczona w odniesieniu 

do okresów, dla których dostępne są dane, 

tj. od 09.01.2012 do 29.05.2014 oraz od 01.07.2015 

(data udostępnienia w Internecie nowej wersji strony) 

do 31.03.2018. O wartości wskaźnika dla kolejnych 

okresów funkcjonowania strony informowano 

sukcesywnie w kolejnych raportach technicznych, 

w części dot. działania D.1. 

D.1/ minimalna liczba 

zarejestrowanych 

członków forum 

internetowego (os.) 

100 2845 

Zamiast przewidzianego w WoD forum dyskusyjnego 

utworzono fanpage Projektu na Facebooku 

(p. wyjaśnienia w rozdz. 5.1.14 PR1).  Jako liczbę 

zarejestrowanych członków traktuje się liczbę fanów. 

O jej rosnącej z czasem wartości informowano 

sukcesywnie w kolejnych raportach technicznych, 

w części dot. działania D.1. 
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D.2/ zakup nośników do 

wystaw (szt.) 
10 (15) 20 

W porównaniu do planu w WoD, zakupiono więcej 

stelaży o mniejszych wymiarach, czego powody 

(głównie względy funkcjonalne) zostały wyjaśnione 

w rozdz. 5.1.15 PR1. Komisja wyraziła zgodę na tę 

zmianę w piśmie z dnia 11.03.2013, znak 

ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, stanowiącym 

odpowiedź na PR1. 

D.2/ zakup, drukowanie i 

powielanie prac (szt.) 
600 ok. 309 

W ramach tego zadania klasyfikowany był m.in. zakup 

zdjęć do różnych publikacji i materiałów 

wykonywanych w ramach Projektu. Było ono 

realizowane wg faktycznych potrzeb. O jego rosnącej 

wartości informowano sukcesywnie w kolejnych 

raportach technicznych, w części dot. działania D.2. 

D.2/ druk zaproszeń i ma-

teriałów (szt.) 
1000 525 

Zadanie zrealizowane zgodnie z faktycznymi 

potrzebami. Kolejne wyprodukowane rodzaje 

zaproszeń i materiałów dotyczących wydarzeń 

promocyjnych zostały przedstawione w zał.: nr 11 do 

PR1, nr 18-21 do PR2. O wartości wskaźnika 

informowano sukcesywnie w kolejnych raportach 

technicznych, w części dot. działania D.2. Materiały 

papierowe były uzupełniane zaproszeniami 

publikowanymi w Internecie. 

D.2/ gadżety ekologiczne 

(szt.) 
2000 2200 

Wyprodukowane gadżety zostały przekazane Komisji 

w zał.: nr 14 do PR1, nr 22-24 do PR2. Ze względu na 

wielkie powodzenie toreb ekologicznych z logotypem 

Projektu, w styczniu 2013 r. STOP zamówił 

dodatkową partię 100 szt. 

D.2/ ulotki (szt.) 37.500 6.860 

Wyjaśnienie powodów wyprodukowania mniejszej 

liczby ulotek, niż zaplanowano w WoD, zostało 

przedstawione w rozdz. 5.1.15 PR1. Wskazano na 

stosunkowo niską efektywność promocyjną tego 

rodzaju publikacji oraz niedoszacowanie kosztów 

zadania w WoD; jako nową docelową wartość 

wyznaczono 7000 szt. Kolejne rodzaje 

wyprodukowanych ulotek zostały przedstawione 

w zał. nr 13 do PR1 i nr 16 do PR3. 

D.2/ przewodniki w jęz. 

polskim (szt.) 
15.000 12.000 

Liczba wyprodukowanych przewodników w j. polskim 

była mniejsza, niż zaplanowano w WoD, ze względów 

finansowych. Mniejsza liczba publikacji została 

zrekompensowana ich jakością, objętością oraz 

udostępnieniem do bezpłatnego pobierania na stronie 

internetowej, a także – w przypadku przewodników 

i broszur – większą liczbą wyprodukowanych egz. 

obcojęzycznych (wyjaśnienia w rozdz. 5.1.15 PR3). 

W piśmie z dnia 18.07.2016, Ref.Ares(2016)3555075, 

dotyczącym PR3, Komisja potwierdziła, że ww. 

materiały są merytorycznie bardzo wysokiej jakości 

oraz że mają atrakcyjną i ciekawą formę. 

Jeden z kompletów wyprodukowanych przewodników 

(monografii ptaków) w j. polskim stanowił zał. 

nr 12 do PR3. 

D.2/ przewodniki w jęz. 

angielskim, francuskim i 

niemieckim (szt.) 

1500 3000 

Jw. 

Po jednym przewodniku (zestawieniu monografii 

ptaków) w 3 językach obcych przedstawiono w zał. 

nr 13 do PR3. 

D.2/ broszury w jęz. 

polskim (szt.) 
14.000 10.000 

Liczba wyprodukowanych broszur j j. polskim była 

mniejsza, niż zaplanowano w WoD, ze względów 

finansowych. Mniejsza liczba publikacji została 

zrekompensowana ich jakością, objętością oraz 

udostępnieniem do bezpłatnego pobierania na stronie 

internetowej, a także – w przypadku przewodników 

i broszur – większą liczbą wyprodukowanych egz. 

obcojęzycznych (wyjaśnienia w rozdz. 5.1.15 PR3). 

W piśmie z dnia 18.07.2016, Ref.Ares(2016)3555075, 
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dotyczącym PR3, Komisja potwierdziła, że ww. 

materiały są merytorycznie bardzo wysokiej jakości 

oraz że mają atrakcyjną i ciekawą formę. 

Jedna z wyprodukowanych broszur w j. polskim 

stanowiła zał. nr 14 do PR3. 

D.2/ broszury w jęz. 

angielskim, francuskim i 

niemieckim (szt.) 

1500 2250 

Jw. 

Broszury w 3 językach obcych przedstawiono w zał. 

nr 15 do PR3. 

D.2/ plakaty (szt.) 1000 1002 W tym 2 roll-upy. Zał.: nr 12 do PR1, 17 do PR3. 

D.2/ produkcja filmów 

edukacyjnych (szt.) 
1 1 

Jedna z wyprodukowanych płyt DVD z filmem 

stanowiła zał. nr 17 do PR2. 

D.2/ przygotowanie 

materiałów audio 

(przewodnik audio i głosy 

ptaków warszawskich) 

(szt.) 

1 2 

Przygotowane zostały 2 rodzaje materiałów audio 

(zał. nr 10 i 11 do PR3), w tym jeden wyłącznie w 

formie cyfrowej. 

D.2/ publikacja materiałów 

audio (przewodnik audio i 

głosy ptaków 

warszawskich) (szt.) 

5000 6000 

P. zał. nr 11 do PR3. Ze względu na popularność 

wydanego w 2015 r. w liczbie 3000 szt. kompletu płyt 

„Odgłosy znad Wisły” oraz przewodnika po terenie 

nadwiślańskim (działanie D.3), w 2017 r. 

wyprodukowano dodatkową partię 3000 szt. 

D.2/ organizacja wystaw 

(wynajęcie sal, zakup 

nośników, transport, 

montaż, zakup usług 

ochronnych) (szt.) 

6 11 

Kolejne ekspozycje wystawy fotograficznej i wystawy 

plastycznej odbywały się w głównie w plenerze 

w różnych miejscach Warszawy niemal bezkosztowo 

– ponoszone były jedynie koszty transportu i montażu. 

Stąd możliwe było zorganizowanie wystawy w wielu 

lokalizacjach, co wzmocniło efekt promocyjny. 

Informacje na ich temat zostaly przedstawione 

w rozdz. 5.1.15 PR1 i rozdz. 5.1.15 PR2. 

D.2/ Produkcja materiałów 

(szt.) 
109.000 43.837 

Wartość 109.000 szt. w WoD jest błędna – 

podsumowanie liczb egz. zaplanowanych w WoD 

w działaniu D.2 daje 79.100 szt. Mniejsza osiagnięta 

wartość parametru wynika głównie z dokonanego 

z przyczyn ekonomicznych zmniejszenia planowanej 

liczby ulotek (p. wyżej). 

D.2/ Wystawy 

fotograficzne (szt.) 
6 11 Jw. 

D.3/ wycieczki lądem  (szt) 40 Ok. 127 

Do efektów  realizacji tego wskaźnika wliczono 

również rejsy łódkami i statkiem z udziałem 

przewodników, w niektórych przypadkach połączone 

w cykle z wykładami, zajęciami edukacyjnymi 

i plastycznymi, oraz gry terenowe na imprezach 

miejskich. Te dodatkowe rozdzaje wydarzeń spełniają 

analogiczne zadania, jak wycieczki lądem, a są o wiele 

bardziej atrakcyjne dla uczestników. Na to zadanie 

zostały przeznaczone znaczne środki finansowe, które 

pozwoliły zorganizować większą liczbę wydarzeń i ich 

urozmaicenie pod względem formy. Wyjaśnienia na 

ten temat zostały przedstawione w rozdz. 5.1.16 PR1. 

D.3/ druk materiałów dy-

dakt. (szt.) 
60.000 Ok. 23.800 

STOP założył, że bardziej korzystne dla Projektu 

będzie położenie nacisku na jakość produkowanych 

materiałów dydaktycznych, niż na ich wydrukowaną 

liczbę. Stąd powstałe materiały są różnorodne, 

starannie dopracowane i niejednokrotnie obszerne (np. 

przewodnik po obszarze nadwiślańskim, broszura 

edukacyjna dla dzieci), lecz ze względów 

finansowych nie mogły zostać wyprodukowane 

w zakładanej łącznej liczbie 60 000. Mniejsza liczba 

wydrukowanych egzemplarzy jest rekompensowana 

możliwością pobrania przez każdego bezpłatnych 

wersji materiałów w formie cyfrowej ze strony 

www.wislawarszawska.pl. Wyjaśnienia na ten temat 

zostały przedstawione w rozdz. 5.1.16 PR3. W piśmie 

http://www.wislawarszawska.pl/
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z dnia 18.07.2016, Ref.Ares(2016)3555075, 

dotyczącym PR3, Komisja potwierdziła, że ww. 

materiały są merytorycznie bardzo wysokiej jakości 

oraz że mają atrakcyjną i ciekawą formę. 

Kolejne rodzaje produkowanych materiałów 

edukacyjnych zostały przedstawione w zał.: nr 17-19 

do PR1, nr 25-29 i 31-34  do PR2, nr 28 do MtR, 

nr 18-19 do PR3. 

D.3/ ogłoszenia prasowe 

(szt.) 
20 2 + spot 

STOP zamieścił w wybranych czasopismach 

2 ogłoszenia prasowe dot. Projektu (zał. nr 35-36 do 

PR2). Pozostałe po przejęciu działania D.3 od STOP 

ogłoszenia prasowe ZZW zastąpił, za zgodą Komisji 

wyrażoną w piśmie z dnia 18.07.2016, 

Ref.Ares(2016)3555075, stanowiącym odpowiedź na 

PR3, spotem filmowym o tematyce projektowej. 

D.3/ bojki pływające (szt.) 120 90 

Ze względu na wysoki koszt produkcji bojek, STOP 

zamówił łącznie 90 bojek zamiast 120 – w tym 

78 znakujących szlak żeglugowy i 12 informacyjnych. 

Wyjaśnienia na ten temat zostały przedstawione 

w rozdz. 5.1.16 PR2. Informacje o realizacji bojek 

zawarto w rozdz. 5.1.16 PR2 i rozdz. 5.1.17 PR3. 

E.4/ konsultacje społeczne 

– spotkania (szt.) 
24 24 

Zrealizowany program konsultacji społecznych Pro-

jekty został przedstawiony we wniosku z dnia 

23.12.2013, a raporty z konsultacji – w zał. nr 13 do 

PR2. 

E.4/ seminarium międzyna-

rodowe (szt.) 
1 1 

P. informacje w części dotyczącej działania E.4 oraz 

zał. nr 21 do niniejszego raportu. 

E.4/ seminarium krajowe 

(szt.) 
1 1 

 Informacje o realizacji seminarium krajowego zostały 

zawarte w MtR. 

E.4/ akcje z udziałem wo-

lontariatu (szt.) 
12 (24) 33 

STOP oraz m.st. Warszawa udzieliły dotacji na reali-

zację akcji wolontariackich łącznie 7 podmiotom 

(głównie organizacjom pozarządowym). Niektóre 

z tych podmiotów w ramach realizacji swoich propo-

zycji przeprowadziły jednak więcej niż jedną akcję, 

rozumianą jako samodzielną całość przeznaczoną dla 

konkretnych osób lub grup osób. Łącznie takich sa-

modzielnych akcji przeprowadzono 33, a informacje 

na ich temat zostały przedstawione w rozdz. 5.1.20 

PR2 oraz rozdz. 5.1.21 PR4. 

E.4/ badania socjologiczne 

(serie) 
3 3 

Raporty z 3 fal badań sondażowych, przeprowadzo-

nych na początku, w środkowej fazie i na końcu reali-

zacji Projektu, stanowią zał.: nr 8 do PR1, nr 29 do 

MtR i nr 22 do niniejszego raportu. 

E.8/ zatrudnienie managera 

Projektu i specjalisty ds. 

ekologii (os.) 

2 2 
Informacja o zatrudnieniu ww. pracowników została 

zawarta w rozdz. 5.1.24 IR. 

E.8/ zakup stanowiska 

komputerowego (szt.) 
1 2 

Zakupiono 2 stanowiska – dla obu ww. pracowników 

(pomyłka w WoD). Informacja o zakupie sprzętu 

komputerowego została zawarta w rozdz. 5.1.24 IR. 

E.8/ audyt zewnętrzny 

(szt.) 
1 1 

Audyt został przeprowadzony w dwóch etapach, 

w 2015 i w 2018 r. (raporty w zał.: nr 40 do PR3 

i nr 32 do niniejszego raportu). 

E.8/ przygotowanie rapor-

tów (szt.) 
4 7 

Liczba przygotowanych raportów uległa zwiększeniu 

w wyniku dwukrotnego przedłużenia okresu realizacji 

Projektu. 

E.8/ zaproszenia i listy 

wysłane drogą pocztową 

(szt.) 

4680 b.d. 

Ze względów ekologicznych i praktycznych oraz dzię-

ki postępom technologii większość korespondencji 

papierowej została zastąpiona elektroniczną. Liczba 

wysłanych maili i listów była dostosowana do fak-

tycznych potrzeb. 

E.9/ zatrudnienie managera 

Projektu (os.) 
2 2 

W STOP zatrudniony został manager Projektu oraz 

jego asystent, o czym poinformowano w rozdz. 5.1.25 
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IR. 

E.9/ zakup stanowiska 

komputerowego (szt.) 
2 2 

O zakupie sprzętu komputerowego dla ww. pracowni-

ków poinformowano w rozdz. 5.1.25 PR1. 

E.9/ przygotowanie rapor-

tów (szt.) 
4 5 

Działania Projektu były prowadzone przez STOP od 

początku Projektu do ok. lutego 2015 r. Zakres ten 

został objęty 5 raportami technicznymi (do PR3). 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, rezultaty rzeczowe Projektu – takie jak: opracowana doku-

mentacja, zakupiony sprzęt, zrealizowane inwestycje i prace terenowe czy wyprodukowane 

materiały promocyjne i edukacyjne – zostały osiągnięte natychmiast po zakończeniu realizacji 

danego zadania. Natomiast do rezultatów, które będą widoczne w pełnym zakresie dopiero po 

dłuższym czasie, należą przede wszystkim efekty ekologiczne Projektu, takie jak: liczba no-

wych stabilnych kolonii ptaków siewkowych, poprawa warunków ochrony poszczególnych 

gatunków ptaków oraz ogólnej populacji ptaków chronionych, zapewnienie stabilności popu-

lacji rybitwy rzecznej na określonym poziomie, poprawa warunków bytowania zwierząt i ja-

kości środowisk. Pierwsze dowody osiągnięcia rezultatów ekologicznych były widoczne już 

w okresie wdrażania Projektu (p. tab. 3), jednak zgodnie z oceną pracowników Projektu, efek-

ty te będzie można w pełni ocenić na przestrzeni ok. 5 lat po zakończeniu jego realizacji. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce co do rezultatów i zasadności realizacji poszczególnych 

przeprowadzonych w ramach Projektu działań ochronnych, w szczególności usuwania roślin-

ności z brzegów rzeki oraz utworzenia wysp stałych i ławic piaszczystych jako dogodnych 

miejsc lęgów ptaków siewkowych. 

Do efektów długotrwałych Projektu należy także zaliczyć szeroko rozumiane efekty społecz-

ne, tj. przede wszystkim wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców aglomeracji war-

szawskiej w zakresie wartości i potrzeby ochrony przyrody nadwiślańskiej oraz powiązana 

z nim zmiana zachowań. Przeprowadzona w ramach Projektu, bardzo urozmaicona pod 

względem formy i treści kampania promocyjna, informacyjna i edukacyjna już na etapie za-

kończenia Projektu przyniosła pozytywne efekty, co pokazały przeprowadzone badania son-

dażowe wśród mieszkańców aglomeracji. Realizatorzy Projektu oceniają, że w dalszych la-

tach rezultaty tej kampanii będą się potęgowały, w tym dzięki synergicznym oddziaływaniom 

z innymi kampaniami prowadzonymi przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty. Jednocześnie 

należy jednak zaznaczyć, że realizacja zaplanowanej kampanii wymagała od pracowników 

Projektu – szczególnie po stronie STOP – wiele wysiłku i zaangażowania, co wynikało m.in. 

ze znacznej liczby i wielu różnych rodzajów zaplanowanych zadań szczegółowych. 

Osiągnięcie większości rezultatów Projektu przedstawionych w tab. 3 z pewnością nie byłoby 

możliwe, gdyby nie zostały zawarte umowy uzupełniające (zmiany) do umowy nr LIFE09 

NAT/PL/000264 o przyznanie dotacji (p. również rozdz. 4.1). Znaczenie każdej z tych umów 

dla sukcesu realizacji Projektu było następujące: 

− umowa uzupełniająca nr 1 z dnia 03.08.2011: dzięki dokonanej zmianie zakresów działań 

należących do obu beneficjentów, przede wszystkim uniknięto sytuacji, której obawiał 

się STOP, tj. braku środków własnych na utrzymanie zaplanowanych w ramach działania 

C.3 wysp pływających, w konsekwencji czego mógłby zostać zniweczony zakładany do 

osiągnięcia (i osiągnięty) efekt ekologiczny. Przekazanie STOP-owi działań promocyj-

nych, informacyjnych i edukacyjnych przyniosło z kolei skutek w postaci wysokiej jako-

ści merytorycznej opracowanych materiałów, 

− zmiana nr 2 z dnia 23.06.2014: przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu 

z dnia 30.06.2014 na dzień 30.09.2016 umożliwiło realizację praktycznie wszystkich 

działań konkretnych Projektu, których przedłużające się projektowanie (wynikające 

z problemów w wyborze wykonawcy) stało się powodem złożenia wniosku o przedłuże-

nie. Dzięki zmianie nr 2, możliwe było zatem osiągnięcie wszystkich efektów ekologicz-

nych Projektu, 
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− zmiana nr 3 z dnia 08.09.2016: kolejne przesunięcie terminu zakończenia realizacji Pro-

jektu – z dnia 30.09.2016 na dzień 31.03.2018 – umożliwiło realizację działania C.2, któ-

rego początek opóźnił się z racji długotrwałego procesu uzyskiwania decyzji administra-

cyjnych, a także zbadanie efektów tego działania (oraz pozostałych działań terenowych) 

i zaprojektowanie, a następnie realizację w ramach działania C.4 odpowiednich zabezpie-

czeń terenu. Ww. przedłużenie Projektu pozwoliło zatem osiągnąć lepsze efekty ekolo-

giczne Projektu, a także lepiej je poznać i ocenić, 

− zmiana nr 4 z dnia 18.05.2018 pozwoliła z kolei na uwzględnienie w rozliczeniu kosztów 

Projektu zwiększonych kosztów działań ochronnych C i odpowiadających im działań 

przygotowawczych (A.1, A.2, C.2, C.3), dzięki czemu przyznane na realizację Projektu 

środki dotacji UE oraz NFOŚiGW zostaną efektywniej wykorzystane. 

5.4. Analysis of long-term benefits  

1. Environmental benefits 

a. Direct/ quantitative environmental benefits 

Dzięki realizacji Projektu wzmocniona została ochrona przedmiotów ochrony OSOP, co na-

stąpiło  przede wszystkim za sprawą  częściowego wdrożenia w ramach Projektu zadań bez-

pośrednio przewidzianych w PZO w zakresie ochrony sieweczki rzecznej na obszarze Projek-

tu oraz działań zalecanych w odniesieniu do sieweczki obrożnej, mewy siwej i rybitwy biało-

czelnej, zmierzających do wzrostu liczebności tych gatunków kluczowych na przedmiotowym 

obszarze. 

Jednocześnie skuteczność działań ochronnych prowadzonych w ramach OSOP została po-

średnio wzmocniona dzięki: 

− wykonanym w ramach Projektu zabezpieczeniom terenu przez presją ze strony ludzi 

i drapieżników, zwłaszcza w miejscach najbardziej na nią wrażliwych, 

− stałym patrolom Służby Brzegowej, które miały na celu zwiększenie wykrywalności wy-

kroczeń przeciwko nadwiślańskiej przyrodzie i w efekcie zmniejszenie ich liczby, 

− udostępnieniu w wybranych lokalizacjach infrastruktury rekreacyjnej, a tym samym 

ograniczeniu penetracji miejsc będących ostojami ptaków, 

−  przeprowadzeniu kampanii społecznej mającej na celu m.in. poprawę zachowań miesz-

kańców aglomeracji warszawskiej podczas przebywania nad Wisłą. 

Jak wskazano wyżej, realizacja Projektu przyniosła wymierne rezultaty w postaci: 

− nowych stanowisk lęgowych rybitwy rzecznej i śmieszki na wyspach pływających 

w Porcie Żerańskim i przy Kanale Żerańskim, tj. na odcinku rzeki, gdzie wcześniej bra-

kowało ich całkowicie, 

− powrotu lęgowych rybitw rzecznych i rybitw białoczelnych do rezerwatu przyrody Ławi-

ce Kiełpińskie po kilkunastu latach przerwy, 

− wzrostu liczebności lęgowej śmieszki w obszarze Projektu, 

a więc przyczyniła się do poprawy efektów ochrony gatunków kluczowych OSOP i zwięk-

szenia liczebności populacji ww. gatunków na terenie Projektu. 

Dzięki działaniom Projektu na rzecz ograniczenia antropopresji (szlabany, monitoring za po-

mocą fotopułapki) zmniejszono także ruch kołowy w rejonie gniazdowania bielika w okoli-

cach rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie, a więc polepszono warunki lęgów i bytowa-

nia tego gatunku. 

Dodatkowo należy wskazać, że w ramach prowadzonego w obrębie działania E.3 monitoringu 

ornitologicznego na obszarze Projektu, zebrano na przestrzeni już niemal 8 lat wiele usyste-
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matyzowanych informacji, co wychodzi naprzeciw zawartemu w PZO zaleceniu w zakresie 

regularnego zbierania danych ornitologicznych na całym obszarze OSOP. Ww. wyniki moni-

toringu oraz dodatkowo obserwacje poczynione przez realizatorów Projektu, zarówno za po-

średnictwem kamer monitoringu online, jak i bezpośrednio w terenie, pozwoliły także na 

znaczne poszerzenie wiedzy w zakresie powstawania stanowisk lęgowych przedmiotów 

ochrony oraz pozwoliły na precyzyjne poznanie ich rozmieszczenia i śledzenie dynamiki po-

pulacji. Wiedza ta przyczyni się do łatwiejszego i skuteczniejszego planowania działań z za-

kresu ochrony czynnej na całym OSOP. Przykładowo, dzięki działaniom Projektu okazało się, 

że stosowanie zabiegów polegających na usuwaniu roślinności drzewiastej i krzewiastej ma 

największe znaczenie w miejscach najbardziej przekształconych przez człowieka, zaś na od-

cinkach, gdzie rzeka ma charakter najbardziej zbliżony do naturalnego, naturalne procesy wy-

starczają do utrzymania odpowiedniej powierzchni siedlisk dogodnych dla ptaków siewko-

wych. Ponadto Projekt wykazał zasadność ochrony wybranych odcinków OSOP w postaci 

rezerwatów przyrody oraz pośrednio przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat zwalcza-

nia gatunków obcych, w szczególności klona jesionolistnego, poprzez zastosowanie różnych 

metod usuwania drzew i krzewów (wycinka, wypas zwierząt) na różnych powierzchniach. 

Realizatorzy Projektu już w trakcie jego wdrażania spotykali się z sytuacjami świadczącymi 

o tym, że dobry przykład roztaczany przez Projekt oraz rezultaty osiągane w jego ramach uła-

twiają innym podmiotom podejmowanie podobnych działań. Zgłaszały się do nich bowiem 

zainteresowane organizacje i instytucje realizujące podobne działania polegające na ochronie 

stanowisk lęgowych ptaków w rejonie dolnej i górnej Wisły, np.: Towarzystwo Przyrodnicze 

ALAUDA, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING. Ze-

spół Projektowy dzielił się z tymi podmiotami swoją wiedzą i doświadczeniem, co przyczy-

niało się do ułatwienia ich pracy (pod względem technicznym, merytorycznym czy finanso-

wym) i sukcesu prowadzonych przez nie działań. 

b. Relevance for environmentally significant issues or policy areas  

Działania Projektu dobrze wpisują się w postanowienia szóstego wspólnotowego programu 

działań w zakresie środowiska naturalnego. Cele Projektu, tj. poprawa stanu ochrony przyro-

dy i różnorodności biologicznej doliny Wisły w aglomeracji warszawskiej oraz wzrost jakości 

życia i świadomości ekologicznej społeczeństwa w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, ko-

respondują ze wskazanymi w ww. dokumencie priorytetami ochrony środowiska: „przyroda 

i zróżnicowanie biologiczne” oraz „środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia”, a także 

z celem „ochrona, zachowanie, odbudowa i rozwijanie funkcjonowania systemów natural-

nych, siedlisk przyrodniczych, dzikiej flory i fauny mające na celu powstrzymanie pustynnie-

nia i utraty różnorodności biologicznej, łącznie z różnorodnością zasobów genetycznych, za-

równo w Unii Europejskiej, jak i w skali globalnej”. 

Z analogicznych przyczyn, Projekt wpisuje się w cele priorytetowe „ochrona, zachowanie 

i poprawa kapitału naturalnego Unii” oraz „wspieranie zrównoważonego charakteru miast 

Unii”, sformułowane w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska do 

2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”.  

Jednocześnie działania Projektu są zgodne z art. 3 ust. 2 lit. c i d Dyrektywy Ptasiej, w tym 

w odniesieniu do gatunków z załącznika I do tej dyrektywy, oraz z art. 4 ust. Lit. a 1 punkt iii 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

2. Long-term benefits and sustainability 

a. Long-term / qualitative environmental benefits 

Przy obecnie stosowanych metodach ochrony w ramach OSOP, wzmocnionych poprzez dzia-

łania ochronne Projektu, możliwe jest długoterminowe utrzymanie stanowisk lęgowych rybi-

twy rzecznej, rybitwy białoczelnej i innych ptaków siewkowych na terenie Projektu. W okre-
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sie jego realizacji, liczebność większości gatunków ptaków siewkowych pozostawała na 

przedmiotowym obszarze na stabilnym poziomie, a nawet zwiększyła się (śmieszka). Działa-

nia przeprowadzone w ramach Projektu i ich kontynuacja w postaci utrzymania powstałych 

rezultatów najprawdopodobniej przyczynią się do utrzymania tego stanu rzeczy lub do po-

wstania tendencji wzrostowej. W stanie na dzień dzisiejszy, problemem jest jednak utrzyma-

nie populacji sieweczki obrożnej, której liczebność z nieustalonych dokładnie przyczyn (poza 

zanikiem części zajmowanych przez nią siedlisk) spada nie tylko na obszarze Projektu, ale 

również w całym kraju. 

Działania przeprowadzone w ramach realizacji Projektu będą kontynuowane w kolejnych la-

tach następujących po jego zakończeniu poprzez: 

− obserwację stanu wysp pływających zamontowanych w Porcie Żerańskim i przy Kanale 

Żerańskim w ramach działania C.3 oraz, w razie takiej potrzeby, dokonywanie odpowied-

nich renowacji tych obiektów, polegających głównie na odtwarzaniu powierzchni piasz-

czystych, 

− dalszy nadzór techniczny nad dwiema wyspami-barkami stworzonymi w ramach działania 

C.3, w tym ich sezonowe odholowywanie do portu oraz ponowne cumowanie w miejscach 

docelowych; ww. zadania będą w dalszym ciągu zlecane wyspecjalizowanemu podmioto-

wi zewnętrznemu, 

− monitorowanie stanu boi pływających znakujących wszystkie wyspy pływające, uzupeł-

nianie ich liczby w razie zniszczeń lub kradzieży oraz w zależności od zapotrzebowania 

związanego z liczbą i rozmieszczeniem stwierdzonych kolonii lęgowych, 

− kontrole stanu kanału pogłębiająco-odmulającego przy wyspie stałej stworzonej w ramach 

działania C.1 oraz przekopu pogłębiającego wykonanego przy wyspie piaszczystej na Za-

wadach; w razie potrzeby – ponowne pogłębianie ww. kanałów, 

− utrzymanie odsłoniętych w ramach działania C.2 piaszczystych i mulistych brzegów rzeki 

oraz wysp wiślanych poprzez zabiegi mechaniczne uzupełniane (przede wszystkim na wy-

spie stałej na Golędzinowie) wypasem zwierząt; ponowne wycinki roślinności zostały 

wstępnie zaplanowane do prowadzenia co 2-3 lata, jednak dokładne terminy i rodzaje za-

biegów będą uzależnione od sytuacji obserwowanej w poszczególnych lokalizacjach dzia-

łania C.2, 

− utrzymanie infrastruktury zrealizowanej w ramach działań C.4 i C.5: monitorowanie jej 

stanu, wymianę elementów zniszczonych lub skradzionych, niezbędne prace renowacyjne, 

− kontynuację działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych Projektu w drodze: 

utrzymania i aktualizowania przez pracowników m.st. Warszawy strony internetowej 

www.wislawarszawska.pl oraz profilu Projektu na Facebooku, dalszą dystrybucję materia-

łów wyprodukowanych w ramach Projektu oraz rozpowszechnianie informacji o Projekcie 

na wydarzeniach z zakresu ochrony przyrody, 

− rozpowszechnianie rozwiązań wypracowanych przez Projekt w obrębie m.st. Warszawy 

w celu włączenia ich do polityk i długoterminowych planów działań z zakresu strategii, 

ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej Miasta, na których kształt ZZW ma 

istotny wpływ jako jednostka zarządzająca na terenie Warszawy obszarami zielonymi 

i wodami. 

Informacje na temat ww. kontynuacji działań technicznych Projektu oraz planowanych za-

biegów w celu podtrzymania jego rezultatów zostały bliżej przedstawione w dokumencie 

After LIFE Conservation Plan (zał. nr 17). 

O odpowiednie zarządzanie obszarem Projektu i utrzymanie jego efektów będzie dbać utwo-

rzony w strukturze ZZW Zespół Rejonu Wisła, którego kierownikiem mianowano dotych-

czasowego kierownika Projektu w ZZW (Iwonę Zwolińską). Zespół ten realizuje m.in. zada-

http://www.wislawarszawska.pl/
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nia dotychczas należące do Służby Brzegowej. W ramach realizacji swojego zakresu obo-

wiązków, Zespół Rejonu Wisła będzie ściśle współpracował z zatrudnionym w ZZW dotych-

czasowym specjalistą ds. ekologii w ramach Projektu (Łukaszem Poławskim). Wszystkie 

prowadzone działania będą z wyprzedzeniem uwzględniane pod względem finansowym 

w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, dzięki czemu systemowo 

zapewniane będą środki finansowe niezbędne do ich realizacji. 

Spośród czynników mogących w przyszłości ujemnie wpływać na stan ochrony gatunków, 

którym dedykowany był Projekt, najistotniejszym wydaje się być wzrost antropopresji w po-

staci przede wszystkim rozwijającej się turystyki kajakowej i penetracji miejsc lęgów przy-

brzeżnych z lądu i wody, a także ewentualnej budowy spiętrzeń i przepraw mostowych 

na Wiśle. Są to realne zagrożenia stale występujące w rejonie wielkiej aglomeracji miejskiej, 

jaką stanowi Warszawa i jej okolice. W ramach zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom 

i łagodzenia ich skutków, obszar Projektu powinien być stale patrolowany i nadzorowany 

pod kątem stosowania przepisów ochrony przyrody i zasad porządkowych. Wskazane są 

działania mające na celu poprawę świadomości z zakresu zagrożeń dla przyrody w instytu-

cjach zarządzających obszarem, takie jak nadwiślańskie gminy czy RZGW, wskutek czego 

nastąpiłaby poprawa planowania pod kątem minimalizacji inwestycji mogących wpłynąć na 

zanik stanowisk lęgowych oraz miejsc koncentracji ptaków siewkowych w obszarze Projek-

tu. Ww. działania powinny być prowadzone przez szeroki wachlarz podmiotów posiadają-

cych kompetencje na przedmiotowym obszarze oraz odpowiadających za należyty stan 

ochrony przyrody, takich jak: RDOŚ, Policja, RZGW czy władze gmin, w tym m.st. War-

szawy. Działania te mogą być finansowane nie tylko ze środków własnych ww. instytucji, ale 

również z dofinansowania zagranicznego (fundusze UE, fundusze norweskie) lub krajowego 

(NFOŚiGW, WFOŚiGW). ZZW jako jednostka zarządzająca z ramienia m.st. Warszawy ob-

szarem doliny Wisły w Warszawie będzie dokładać wszelkich starań – w zakresie swoich 

kompetencji – w kierunku konsekwentnej realizacji powyższych celów. 

b. Long-term/ qualitative economic benefits 

Realizacja Projektu oraz osiągnięte dzięki niej rezultaty już wpłynęły i będą wpływać w ko-

lejnych latach na powstanie długoterminowych oszczędności w zakresie kosztów monitoringu 

oraz działań z zakresu ochrony czynnej przewidzianych w PZO. Dodatkowe oszczędności 

w budżecie działań z zakresu ochrony przyrody realizowanych przez RDOŚ powstały również 

za sprawą postawienia w ramach Projektu tablic znakujących granice wiślanych rezerwatów 

przyrody, które powinny funkcjonować jeszcze przez wiele lat w przyszłości. Jednocześnie 

wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły wynikłe z dokonanych wycinek ro-

ślinności oraz dostarczenie boi znakujących szlak żeglugowy na rzece miały znaczenie dla 

gospodarki finansowej RZGW, gdyż wpisały się w zakres zadań należących do tej instytucji.  

Powstała nad Wisłą w ramach Projektu infrastruktura rekreacyjno-edukacyjna stwarza szanse 

na rozwój turystyki przyrodniczej w rejonie aglomeracji warszawskiej. W szczególności bu-

dowa pawilonu edukacyjno-sanitarnego, jako największa inwestycja tego typu w ramach Pro-

jektu, przyniesie możliwość rozwoju i zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej dla 

mieszkańców Warszawy i okolic, dzięki czemu powstaną szanse na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz proponowanych przez nie innowacyjnych rozwiązań społecznych. 

c. Long-term / qualitative social benefits 

Poprawa, na skutek realizacji działań Projektu, stanu ochrony przyrody i krajobrazu w rejonie 

aglomeracji warszawskiej będzie miała długoterminowy wpływ na polepszenie stanu zdrowia 

i jakości życia mieszkańców Warszawy i okolic, którzy, przebywając stale na terenie wielkie-

go miasta, szczególnie potrzebują możliwości korzystania z terenów zielonych i kontaktu 

z naturą. Korzystanie to zostanie jednocześnie ułatwione dzięki powstałej w ramach Projektu 
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infrastrukturze rekreacyjno-edukacyjnej, dającej możliwość atrakcyjnego i pouczającego spę-

dzenia czasu nad Wisłą przy jednoczesnym poszanowaniu ostoi dzikiej przyrody. 

Dzięki osiągnięciom Projektu, w tym powstaniu ww. infrastruktury, zostaną także zwiększone 

możliwości prowadzenia działalności na rzecz społeczeństwa i ochrony przyrody przez funk-

cjonuące na tych polach organizacje pozarządowe. W szczególności będą one mogły korzy-

stać na swoje cele z udostępnianego przez m.st. Warszawę pawilonu edukacyjno-sanitarnego.  

d. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders 

W ponad siedmioletnim okresie realizacji Projektu nastąpił gwałtowny rozwój w zakresie 

i skali działań prowadzonych przez m.st. Warszawę na polu ochrony przyrody nadwiślańskiej 

oraz odpowiedniego zagospodarowania terenów nadrzecznych na cele rekreacji. Do wystą-

pienia tego zjawiska walnie przyczynił się m.in. fakt planowania, a potem realizacji Projektu, 

który stanowił przedsięwzięcie stosunkowo duże i bardzo szeroko zakrojone na tle podejmo-

wanych przez jednostki miejskie działań z zakresu ochrony przyrody. Dzięki temu, cele i dą-

żenia Projektu już na trwałe wpłynęły na długoterminową politykę m.st. Warszawy w tej 

dziedzinie oraz na sposób patrzenia na ww. problematykę przez władze Miasta. Za sprawą 

szeroko zakrojonych działań Miasta prowadzonych nad Wisłą, a także na innych terenach zie-

lonych stolicy, m.st. Warszawa stało się ewenementem w skali Polski, jak również Europy, 

jeśli chodzi o czynny udział w działaniach proekologicznych. W rezultacie, wyznacza ono 

standardy innym aglomeracjom, w szczególności położonym – podobnie jak ono – nad duży-

mi rzekami, oraz świeci godnym naśladowania przykładem. 

W latach realizacji Projektu, m.st. Warszawa wdrażało również inne duże projekty z zakresu 

ochrony przyrody nadwiślańskiej oraz odpowiedniego ukierunkowania nadwiślańskiej rekrea-

cji, takie jak: „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Doli-

na Środkowej Wisły (PLB 140004)”, który otrzymał dofinansowanie z funduszy norweskich, 

czy „Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I”, który zo-

stał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Działania ww. projektów były skoordynowane w ramach jednej jednostki budżetowej 

m.st. Warszawy (ZMW), dzięki czemu nie tylko nie wchodziły ze sobą w kolizję, ale dodat-

kowo wzajemnie wpływały na siebie w zakresie wzmocnienia swoich pozytywnych rezulta-

tów. Z kolei do realizacji w latach 2018-2020 w ZZW przewidziany został projekt pn. „Po-

prawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze 

NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy”, który otrzymał dofi-

nansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ra i Środowisko na lata 2014-2020. Założenia tego przedsięwzięcia są bezpośrednio powiąza-

ne z założeniami Projektu, a cele przyrodnicze obu projektów są spójne. Dzięki temu, realiza-

cja Projektu ułatwi realizację „Poprawy drożności (…)”, a jednocześnie efekty obu przedsię-

wzięć będą wzajemnie wpływać na siebie, potęgując spodziewane ogólne korzyści dla nadwi-

ślańskiej przyrody. 

Realizacja Projektu była pierwszym tego typu przedsięwzięciem, którego podjęły się miejskie 

służby zarządzające terenem nadwiślańskim, przez co stworzyła precedens na polu planowa-

nia i prowadzenia dalszych, podobnych projektów. W kolejnych latach ZZW i inne jednostki 

miejskie będą działać na polu planowania i realizacji kolejnych przedsięwzięć przyrodni-

czych. 

3. Replicability, demonstration, transferability, cooperation: 

Jak zostało wspomniane w rozdz.5.4 pkt1, już w trakcie trwania Projektu jego realizatorzy 

spotykali się z żywymi objawami zainteresowania prowadzonymi działaniami ochronnymi 

ze strony podmiotów zewnętrznych, w tym prowadzących lub planujących przeprowadzić po-

dobne zabiegi. Zainteresowanie to przyniosło efekty np. jeśli chodzi o projekt Towarzystwa 
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Przyrodniczego ALAUDA pt. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych 

(Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”, w ramach którego zastoso-

wano m.in. rozwiązania oparte na doświadczeniach z wdrażania Projektu i osiągnięto kon-

kretne efekty ekologiczne. Przykład ten pokazuje możliwości w zakresie skutecznej replikacji 

rozwiązań technicznych Projektu, które mogą stanowić podstawę do opracowania podobnych 

kompleksowych rozwiązań w rejonach innych ważnych ostoi ptaków siewkowych w kraju i 

za granicą. 

Z drugiej strony należy wskazać, że działania Projektu miały na celu poprawę ochrony przy-

rody i wzmocnienie zrównoważonego rozwoju aglomeracji warszawskiej, a zatem nie były 

nakierowane na uzyskiwanie bezpośrednich korzyści ekonomicznych. Jednocześnie realizacja 

i późniejsze utrzymanie wykonanej w ramach Projektu infrastruktury i przeprowadzonych 

zabiegów wymaga stosunkowo znacznych nakładów finansowych z możliwie stałego źródła. 

Z tego względu, przedsięwzięcia jw. najlepiej sprawdzają się w wykonaniu dużych instytucji 

publicznych, których zakres kompetencji obejmuje działania prośrodowiskowe i prospołecz-

ne. W przypadku mniejszych instytucji, w tym organizacji pozarządowych, najbardziej wyko-

nalne wydają się rozwiązania oparte na bezzwrotnym dofinansowaniu zewnętrznym (dotacje 

zagraniczne i krajowe).  

W przedsięwzięciach o zakresie podobnym do Projektu nie bez znaczenia jest również czyn-

nik społeczny, który może się wyrazić w formie oporu niektórych środowisk przeciwko pla-

nowanym działaniom (np. protestów organizacji pozarządowych w kwestii usuwania roślin-

ności – p. również punkt 4). Także w tym przypadku większy potencjał do wyjścia naprzeciw 

ewentualnym i już zaistniałym problemom posiadają duże instytucje pełniące funkcje pu-

bliczne. 

Jak zostało już wspomniane w rozdz. 5.3, ze względu na ww. brak ukierunkowania Projektu 

na cele komercyjne oraz kompleksowy, długofalowy charakter jego oczekiwanych rezultatów, 

trudno jednoznacznie ocenić efektywność ekonomiczną zastosowanych rozwiązań. Samo po-

znanie wszystkich ewentualnych skutków Projektu będzie wymagało wielu lat obserwacji 

i zarazem nie będzie pozwalało na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do ich dokład-

nej genezy. Dodatkowo w Polsce i Europie do tej pory zasadniczo brakuje przykładów przed-

sięwzięć o porównywalnym zakresie, co tym bardziej utrudnia ewentualne analizy. 

Bez wątpienia jednak z realizacji Projektu i przedsięwzięć jemu podobnych wynikają korzyści 

dla społeczeństwa. Dotyczą one nie tylko mieszkańców konkretnych miast czy rejonów, któ-

rzy dzięki ww. działaniom mogą się cieszyć sąsiedztwem cennych przyrodniczo i jednocze-

śnie dobrze zagospodarowanych dolin rzecznych (p. również wyżej – punkt 2 lit. c), ale także 

społeczeństwa szerzej pojętego, w którego funkcjonowaniu coraz większe znaczenie ma wy-

soka świadomość ekologiczna i dbałość o cenne dziedzictwo przyrodnicze. 

4. Best Practice lessons 

Do najważniejszych dobrych praktyk wykorzystanych w ramach Projektu, jego realizatorzy 

zaliczają działania z zakresu usuwania roślinności drzewiastej i krzewiastej z wysp i brzegów 

rzeki w celu odtworzenia siedlisk lęgowych preferowanych przez ptaki siewkowe. Działanie 

to jest kluczowe z punktu widzenia czynnej ochrony tych ptaków i nie budzi wątpliwości 

w kontekście celów i środków ochrony wynikających z PZO. 

Tym niemniej, w toku postępów przygotowań do realizacji zadania wycinkowego stało się 

jasne, że spotka się ono z silnym oporem ze strony organizacji pozarządowych, co do zasady 

przeciwnych tego typu działaniom bez względu na ich przyczyny i skutki. Tak wysoki stopień 

tego zjawiska, z jakim zmierzyli się realizatorzy Projektu, zdaje się być charakterystyczny 

zwłaszcza dla obszarów dużych aglomeracji, na których silna presja urbanizacyjna budzi 

szczególnie intensywny sprzeciw społeczeństwa wobec wszelkich prób zmniejszania po-

wierzchni miejskich terenów zielonych. 
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W konsekwencji działań organizacji pozarządowych zmierzających do zablokowania wycinek 

w ramach działania C.2, nastąpiły znaczące opóźnienia w jego realizacji, mimo że ostatecznie 

wszelkie zarzuty i protesty złożone przez ww. organizacje zostały oddalone. Doświadczenie 

to pozwala docenić wagę czynnika społecznego w działaniach jw. i nakazuje priorytetowo 

uwzględniać go przy planowaniu podobnych przedsięwzięć. Realizatorzy Projektu już od jego 

początku liczyli się z oporami wobec prac wycinkowych i podejmowali liczne kroki w kie-

runku uświadomienia aktywistów ekologicznych co do ich faktycznego celu i znaczenia, lecz 

mimo to nie uniknęli ww. trudności. Przykład ten pokazuje zatem złożoność i skalę omawia-

nego problemu, który posiada głębokie korzenie społeczne. 

5. Innovation and demonstration value 

Działania Projektu miały charakter demonstracyjny ze względu na łączne zastosowanie 

na dużej rzece nizinnej w rejonie wielomilionowej aglomeracji miejskiej kompleksowych 

rozwiązań mających na celu ochronę ptaków, w tym zróżnicowanych działań inwestycyjnych 

z zakresu ochrony czynnej, tworzenia miejsc o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym oraz 

szeroko zakrojonej kampanii społecznej. W działaniach zrealizowanych w ramach Projektu 

uwzględniono zespół złożonych uwarunkowań typowych dla takich środowisk, dzięki czemu 

powstały przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w innych, podobnych lokaliza-

cjach w Polsce i Europie. 

W szczególności, wartości demonstracyjne można przypisać następującym zrealizowanym 

w ramach Projektu działaniom technicznym: 

− zastosowanie przeznaczonych dla ptaków wysp pływających, wykonanych w dwóch od-

miennych technologiach, w różnych lokalizacjach na śródmiejskim, stosunkowo silnie 

przekształconym przez człowieka odcinku Wisły, dzięki czemu nastąpiła możliwość zba-

dania i porównania reakcji populacji ptaków siewkowych na powstanie tego typu sie-

dlisk, 

− izolacja wysp od brzegów oraz rozbudowa zespołu utworów śródkorytowych poprzez 

demontaż istniejących budowli regulacyjnych (ostróg) i budowę lekkich, przyjaznych 

środowisku budowli regulacyjnych innego typu (zasłony faszynowe, materace faszyno-

wo-kamienne), 

− odtwarzanie środowisk odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki poprzez łą-

czenie usuwania mechanicznego i wypasu zwierząt, 

− stworzenie, dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych rozwiązań, wysokiej jakości 

obiektu (pawilonu) przeznaczonego wyłącznie na cele edukacji przyrodniczej, a zarazem 

doskonale dostosowanego do krajobrazu i środowiska doliny Wisły. 

Jednocześnie Projekt przyczynił się do propagowania ochrony ptaków w obszarach sąsiadują-

cych z dużymi ośrodkami miejskimi, a dzięki szerzeniu pozytywnego przykładu zrealizowa-

nych działań, miał i nadal będzie mieć wpływ na przełamywanie istniejących uprzedzeń 

i schematów myślenia w kwestii ochrony przyrody rzek na terenach zurbanizowanych. 

6. Long-term indicators of the project success 

Jak zostało wspomniane w części dotyczącej działania E.3, w kolejnych latach po zakończe-

niu Projektu na jego obszarze kontynuowane będą na zasadzie ciągłej badania z zakresu mo-

nitoringu ornitologicznego. Nadal będzie również prowadzony stały ogląd obrazów przesyła-

nych z kamer monitoringu online zainstalowanych w ramach działania E.1 oraz bezpośrednie 

wizje lokalne w lokalizacjach działań Projektu. Dzięki tym aktywnościom, m.st. Warszawa 

będzie systematycznie pozyskiwać informacje na temat liczebności i rozmieszczenia popula-

cji lęgowych ptaków siewkowych stojących w centrum zainteresowania Projektu, a także 

czynników mogących mieć na nie wpływ na przestrzeni czasu, w szczególności oddziaływa-
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nia inwestycji i zabiegów wykonanych w ramach Projektu. Ww. dane będą stanowiły główny 

wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego Projektu w perspektywie długoterminowej. 

Z kolei efekty społeczne Projektu, spodziewane do osiągnięcia w związku z przeprowadzoną 

kampanią informacyjno-promocyjno-edukacyjną, nie poddają się łatwym ocenom ilościo-

wym. Będą one mogły podlegać ocenie w sposób pośredni, m.in. na podstawie: zmian w li-

czebności przypadków wykroczeń i szkód wyrządzanych przez społeczeństwo w ostojach 

przyrody nadwiślańskiej, trendów w aktywnościach i sposobach zachowania praktykowanych 

podczas pobytu nad Wisłą, a także ewentualnych badań sondażowych dotyczących świado-

mości ekologicznej mieszkańców aglomeracji, które stanowiłyby wartościową kontynuację 

badań przeprowadzonych w ramach działania E.4 Projektu. 
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6. Comments on the financial report 
 

Raport finansowy dotyczący wydatków i dochodów Projektu znajduje się w zał. nr: 25 (dot. 

wydatków i dochodów współbeneficjenta – STOP) oraz 26 (dot. wydatków i dochodów bene-

ficjenta koordynującego – m.st. Warszawy oraz podsumowania finansów całego Projektu). 

Wyjaśnienia dotyczące raportu finansowego STOP (zał. nr 25): 

1) Kategoria kosztów „Direct personnel costs” 

• Koszty zatrudnienia w 2014 r. na ¾ etatu managera Projektu w STOP ( Ewy Kominek) 

w związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy o pracę z końcem września 

2014 r. objęły – oprócz normalnego wynagrodzenia – również ekwiwalent w kwocie 

13.583,26 zł (3.257,92 €) za niewykorzystany w okresie realizacji ww. umowy urlop 

wypoczynkowy. Ekwiwalent ten, obowiązkowy w sytuacji niewykorzystania przez koń-

czącego pracę pracownika etatowego całego przysługującego mu wymiaru urlopu wy-

poczynkowego, naliczany jest w Polsce w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 

udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 

urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.  

Należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy został wykazany 

w wydatkach kategorii „Personnel costs” również w ramach wynagrodzenia Anny 

Szczepanowskiej, która pełniła w latach 2012-2013 funkcję asystenta managera Projek-

tu w STOP. Informacje na temat tego wydatku zostały przedstawione w rozdz. 6 MtR. 

• Zgodnie z WoD oraz późniejszymi przesunięciami kosztów przedstawionymi 

w raportach technicznych, w ramach kategorii „Direct personnel costs” zatrudnieni 

zostali w oparciu o umowy cywilnoprawne (tj. umowy zlecenia lub o dzieło) 

ornitolodzy terenowi, ornitolodzy kameralni, specjalista ds. GIS, redaktor strony 

internetowej Projektu oraz redaktor Projektu na Facebooku. W ramach rozliczania 

umów cywilnoprawnych nie jest wymagane przekazywanie należności w tym samym 

miesiącu, w którym wykonana została praca, ani nawet w tym samym roku. 

W przedmiotowym zestawieniu kosztów STOP pojawiły się liczne przypadki, 

w których wystawienie protokołu zdawczo-odbiorczego i rachunku oraz zapłata na 

rzecz pracownika nastąpiła w roku następnym w odniesieniu do tego, w którym 

pracownik wykonał swoją pracę. Dodatkowo, płatności składek ZUS oraz zaliczek na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, należnych z tytułu zarówno umów 

cywilnoprawnych, jak i umów o pracę, były dokonywane przez STOP do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach 

innych, niż płatności wynagrodzenia brutto; w niektórych przypadkach, płatności te 

zostały dokonane w innym roku, niż płatność należności netto. Ze względów jw. 

wystąpiła konieczność dodania w tabeli sprawozdania finansowego dodatkowych 

wierszy dotyczących poszczególnych lat płatności należności z tytułu danego rachunku 

bądź danego roku pracy na umowę o pracę, a także dokonania modyfikacji formuł 

w kolumnach: „Annual number of productive time units”, „Time unit rates", „Number 

of time units assigned to the project” oraz „Total personnel costs in national currency”, 

tak aby wyniki w kolumnach „The hourly rate of column H converted to a daily rate in 

€” i „Amount in €” pokazały rzeczywiste stawki dzienne pracowników oraz koszty 

wynagrodzenia w € zgodne z obowiązującymi w Projekcie kursami walut. 

Ponadto, dla łatwiejszej orientacji, które godziny pracy osób pracujących na umowy 

cywilnoprawne zostały opłacone w ramach której kwoty kosztów, stosowne komórki 

tabeli zostały oznaczone różnymi kolorami. 

• W kolumnie „The hourly rate of column H converted to a daily rate in €”, w przypadku 
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pracowników etatowych STOP – managera Projektu i asystenta managera – do 

obliczenia stawki dziennej wynagrodzenia wzięto dzienną liczbę godzin pracy 

wynoszącą dla tych pracowników odpowiednio 6 i 4, gdyż manager Projektu pracował 

na ¾ etatu, zaś asystent – na ½ etatu. Informacje na temat stawki dziennej asystenta 

zostały zawarte również w zał. nr 27. W odniesieniu do pozostałych pracowników, 

którzy pracowali na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, wartość „The hourly rate 

(…)” nie została obliczona, gdyż osoby te nie miały wyznaczonej stałej dziennej liczby 

godzin pracy. 

• W zestawieniu uwzględniono koszty wynagrodzenia Aliny Gerlée z tytułu umów zleceń 

dotyczących redagowania strony internetowej Projektu oraz profilu Projektu na 

Facebooku. Koszty tego typu nie zostały przewidziane w WoD w „Direct personnel 

costs”. Tym niemniej, Komisja wyraziła zgodę na przeniesienie kosztów redagowania 

strony internetowej do kategorii „Direct personnel costs” w piśmie z dnia 11.03.2013, 

znak ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, dotyczącym PR1, a także nie wyraziła 

obiekcji wobec opisanego w rozdz. 6.1 PR2 przesunięcia środków finansowych 

do kategorii jw. celem wykorzystania ich na wynagrodzenia redaktora profilu Projektu 

na Facebooku. 

• Jak wyjaśniono w rozdz. 6 MtR, jedna z kluczowych osób zajmujących się 

monitoringiem ornitologicznym w ramach działania E.3 – Marek Elas – świadczyła 

swoje usługi na rzecz STOP najpierw jako osoba fizyczna zatrudniona na umowy 

o dzieło, a następnie jako osoba prowadząca od kwietnia 2012 r. działalność 

gospodarczą pod nazwą Biuro Analiz Przyrodniczych Marek Elas. O dalszym zlecaniu 

temu ornitologowi czynności z zakresu monitoringu po założeniu przezeń działalności 

gospodarczej zdecydowało jego znaczne doświadczenie zebrane w toku badań 

prowadzonych od początku realizacji Projektu. Koszty wynagrodzenia M. Elasa jako 

osoby fizycznej zostały zaliczone do kategorii kosztów „Direct personnel costs”, 

a koszty wynagrodzenia na rzecz prowadzonej przez niego firmy – w kategorii 

„External assistance”. W zał. nr 28a przedstawiono wszystkie dokumenty finansowe 

związane z zatrudnieniem Marka Elasa. 

• Zestawienie wszystkich pracowników Projektu (STOP i ZMW) zatrudnionych 

w ramach kategorii ‘Direct personnel costs”, wraz z rodzajami zawartych z nimi umów 

oraz okresami zatrudnienia, zostało przestawione w zał. nr 24 do MtR.  

2) Kategoria kosztów „Travel and subsistence costs” 

• Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdz. 6 MtR oraz ze wskazaniem zawartym 

w piśmie Komisji z dnia 27.04.2015, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, 

koszty zaznaczone w tabeli kolorem fioletowym – poniesione w walucie euro – zostały 

zaraportowane w tejże walucie w wysokości bezpośrednio wynikającej z odpowiednich 

dokumentów wydatkowych. Przestawione w zestawieniu kosztów kwoty tych 

wydatków w zł wynikają z przeliczenia wg osobno ustalanego kursu, obowiązującego 

przy rozliczaniu kosztów delegacji pracowników lub innych kosztów poniesionych 

w walutach innych niż złote. 

3) Kategoria kosztów „External assistance costs” 

• Część wykonawców STOP, których wynagrodzenie zostało ujęte w ww. kategorii, były 

to osoby fizyczne zatrudnione na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia lub o dzie-

ło). Od wynagrodzenia należnego w ramach tego typu umów naliczane są zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku umów zleceń – również 

składki na ubezpieczenie zdrowotne i/ lub na ubezpieczenia społeczne. Jak zostało 

wspomniane wyżej w punkcie 1 (dot. „Direct personnel costs”), ww. należności do ZUS 

i Urzędu Skarbowego były płacone w innych terminach – w niektórych przypadkach 
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w innym roku – niż wynagrodzenie netto przekazywane na rachunek danego wykonaw-

cy. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w terminach płatności wykazanych w zestawie-

niu kosztów. 

• W przedmiotowej kategorii w poz. 37, 45, 50 i 76 wykazano koszty obsługi administra-

cyjnej fanpage’a Projektu na Facebooku, które nie zostały przewidziane w budżecie 

w WoD. Tym niemniej, w rozdz. 6.1 PR1 została zawarta informacja o planowanym 

wykorzystaniu na cele jw. kwoty przeznaczonej na zadanie „administracja serwera”, 

które nie było wykonywane ze względu na rezygnację z zakupu serwera. Komisja wy-

raziła zgodę na tę modyfikację w pśmie z dnia 11.03.2013, znak ENV.E3 MM/jv ARES 

(2013) 314706, dotyczącym PR1. 

• W poz. 80 i 186 zostały uwzględnione koszty z tytułu wynajmu domeny internetowej 

na potrzeby utrzymania strony www.wislawarszawska.pl. Jak poinformowano w rozdz. 

5.1.14 oraz 6.1 PR1, w ramach rezygnacji z działania D.1 STOP zrezygnował z zakupu 

serwera sieciowego, mającego wg WoD służyć do obsługi ww. strony, na rzecz właśnie 

wynajmu domeny zewnętrznej, co jest rozwiązaniem jednocześnie tańszym i prostszym 

do realizacji. Koszty mające służyć zakupowi serwera zostały częściowo przeniesione 

do kategorii „External assistance costs” celem opłacenia ww. usługi internetowej. Ko-

misja wyraziła zgodę na tę modyfikację w piśmie z dnia 11.03.2013, znak 

ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, dotyczącym PR1. 

• W  ramach ww. kategorii uwzględnione zostały koszty monitoringu ornitologicznego 

(terenowego i kameralnego) realizowanego przez podmioty gospodarcze (firmy: Biuro 

Analiz Przyrodniczych Marek Elas, Vanellus Ekspertyzy Przyrodnicze Artur Koliński, 

Tringa Andrzej Węgrzynowicz). Jak przedstawiono w rozdz. 5.1.19 oraz 6.1 PR1, środ-

ki przeznaczone na ww. cel zostały częściowo przeniesione do kategorii „External assi-

stance costs” ze względu na założenie działalności gospodarczej w ww. zakresie przez 

Marka Elasa (p. również punkt 1 tiret czwarte). Komisja wyraziła zgodę na tę modyfi-

kację w piśmie z dnia 11.03.2013, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, doty-

czącym PR1. W dalszym okresie realizacji monitoringu, w razie niedyspozycyjności in-

nych ornitologów korzystano również z usług ww. pozostałych dwóch firm. 

• Dla większej atrakcyjności i lepszych efektów upowszechnienia Projektu w ramach 

działania D.1 na konferencji w Wiedniu w dniach 11-13.09.2013, po stronie STOP 

przygotowano dodatkowo – oprócz prezentacji – również poster na temat prowadzone-

go monitoringu ornitologicznego, zawierający m.in. mapy i wykresy. Opracowanie tych 

elementów graficznych oraz całej grafiki plakatu, a także tekstu merytorycznego, zosta-

ło zlecone w ramach kategorii „External assistance” (poz. 140 i 175). 

• STOP funkcjonuje jako niekomercyjna jednostka prywatna (organizacja pozarządowa). 

Z tego względu nie obowiązują go, w przeciwieństwie do m.st. Warszawy, przepisy 

prawa zamówień publicznych. STOP nie ma także obowiązku posiadania wewnętrznego 

regulaminu prowadzenia zamówień. Jednocześnie wartość żadnego z zadań zrealizowa-

nych przez STOP nie przekroczyła progu określonego w art. 8.4 PW (125.000 €). Tym 

niemniej, w przypadku wielu kosztów wykazanych w kategorii „External assistance”, 

a także innych kategoriach kosztów, STOP dokonał wyboru wykonawcy w drodze za-

pytania ofertowego. Dotyczyło to przede wszystkim zamówień o największej wartości 

oraz tych, w których cena jest w największym stopniu regulowana przez rynek, np. za-

kupów trwałego wyposażenia czy druku materiałów promocyjnych. 

W przypadku zamówień, w których szczególnie duże znaczenie dla jakości rezultatów 

miała wiedza i doświadczenie wykonawcy lub jakość i specyfika jego twórczości arty-

stycznej bądź naukowej (takich jak np.: stworzenie tekstów do materiałów edukacyj-

nych i promocyjnych bądź na stronę internetową, wykonanie projektów graficznych 

materiałów, poprowadzenie wykładów tematycznych), Zarząd STOP kierował się oceną 

http://www.wislawarszawska.pl/


76 

 

doświadczenia zawodowego, którym wykazywał się wykonawca, oceną jego innych 

prac, a także doświadczeniami z wcześniejszej współpracy z danym kontrahentem. 

Wszystkie ww. działania podejmowane przez STOP w celu wyboru wykonawców za-

dań Projektu miały na celu udzielanie zleceń podmiotom oferującym jak najlepszy sto-

sunek jakości do ceny. 

4) Kategoria kosztów „Consumables” 

• Jak powyżej w punkcie 3 (dot. „External assistance costs”), tiret pierwsze. 

• W ramach działania D.3, w przedmiotowej kategorii przewidziano zadanie „Druk mate-

riałów dydaktycznych (wraz z przygotowaniem)”. Oprócz przygotowania i produkcji 

materiałów drukowanych i multimedialnych, w zadaniu tym ujęto również drobne wy-

datki związane z zakupem różnych materiałów (np. artykułów rysunkowych, gipsu, ma-

teriałów potrzebnych do przygotowania planszy do gry) na cele wykorzystania w czasie 

przeprowadzonych w ramach działania D.3 zajęć edukacyjnych (w tym plastycznych) 

oraz różnego rodzaju wydarzeń z udziałem przewodników ornitologów. Wydatki te zo-

stały przedstawione w poz. 37-38, 42-47, 49. 

5) Kategoria kosztów „Other costs” 

• Jak powyżej w punkcie 3 (dot. „External assistance costs”), tiret pierwsze. 

• Poz. 29-30: jak powyżej w punkcie 2 (dot. „Travel and subsistence costs”) oraz jak wy-

jaśnieniach dot. raportu finansowego m.st. Warszawy, pkt 7 tiret drugie (p. niżej). 

Wyjaśnienia dotyczące raportu finansowego m.st. Warszawy (zał. nr 26): 

1) Payment request 

• Pozycja „Declaration of interest yielded on the pre-financing amount” nie została 

wypełniona, gdyż zgodnie z zapisem w wytycznych pt. „Guidance for Financial 

Management and Reporting”, pole to odnosi się tylko do odsetek narosłych na rachunku 

beneficjenta koordynującego niebędącego instytucją publiczną i zarazem nie odnosi się 

do współbeneficjentów. Tym niemniej, jak wskazano w tabelach „Funding” 

dotyczących odpowiednio m.st. Warszawy oraz STOP, na rachunkach tego pierwszego 

(będącego instytucją publiczną) narosło łącznie 192.417,66 zł (46.246,31 €), a na 

rachunkach tego drugiego (będącego niekomercyjną organizacją prywatną) – 868,99 zł 

(199,53 €) odsetek od dwóch transz dotacji otrzymanych z Komisji. 

2) Kategoria kosztów „Direct personnel costs” 

• Zestawienie wszystkich pracowników Projektu (STOP i ZMW) zatrudnionych 

w ramach kategorii ‘Direct personnel costs”, wraz z rodzajami zawartych z nimi umów 

oraz okresami zatrudnienia, zostało przestawione w zał. nr 24 do MtR. Ostatecznie 

w sprawozdaniu finansowym m.st. Warszawy uwzględniono całość wynagrodzenia 

pracowników Projektu w ZMW za czerwiec 2014 r., dla którego wszyscy pracownicy 

Projektu w ZMW wypełnili odpowiednie karty czasu pracy. 

• Wyjaśnienia na temat ujęcia w przedmiotowej kategorii kosztów obsługi księgowej 

Projektu (poz. 9-12) znajdują się w zał. nr 27. 

3) Kategoria kosztów „Travel and subsistence costs” 

• W ww. kategorii przedstawiono liczne koszty dotyczące odbytych w ramach działania 

E.8 (zarządzanie Projektem) podróży służbowych pracowników Projektu na seminaria, 

konferencje, warsztaty i inne wydarzenia krajowe i zagraniczne. Wyjazdy te miały 

na celu poszerzenie wiedzy ww. pracowników na tematy związane z realizacją Projektu, 
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wymianę doświadczeń z realizatorami podobnych przedsięwzięć oraz rozpowszechnia-

nie informacji o Projekcie. W kategorii „Travel and subsistence costs” w WoD zostały 

przewidziane podróże w ramach działania D.1 na konferencje międzynarodowe połą-

czone z rozpowszechnianiem Projektu, natomiast inne podróże jw. nie zostały zaplano-

wane. Tym niemniej, w PR1 m.st. Warszawa zaproponowało uwzględnienie wydatków 

jw. w kategorii  „Travel and subsistence costs”, na co Komisja wyraziła zgodę w piśmie 

z dnia 11.03.2013, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, dotyczącym PR1. 

• Koszty zaznaczone w tabeli kolorem fioletowym (poz. 12 i 13) zostały częściowo po-

niesione w walucie euro (dot. kosztów noclegów, diet i ryczałtów). Zgodnie z informa-

cją przedstawioną w rozdz. 6 MtR oraz ze wskazaniem zawartym w piśmie Komisji 

z dnia 27.04.2015, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, koszty te zostały zara-

portowane w tejże walucie w wysokości bezpośrednio wynikającej z odpowiednich do-

kumentów wydatkowych. Przestawione w zestawieniu kosztów kwoty tych wydatków 

w zł wynikają z przeliczenia wg osobno ustalanego kursu, obowiązującego przy rozli-

czaniu kosztów delegacji pracowników lub innych kosztów poniesionych w walutach 

innych niż złote. 

4) Kategoria kosztów „External assistance costs” 

• W przedmiotowej kategorii zostały uwzględnione m.in. koszty prac przygotowawczych 

dotyczących pawilonu edukacyjno-sanitarnego, zrealizowanych przez firmy: Halcrow 

oraz eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Wynagrodzenia tych wykonawców objęły 

m.in. podatek VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 20.08.2012, wydaną 

przez odpowiednią Izbę Skarbową na wniosek ZMW i przedstawioną w zał. nr 53 do 

PR2, podatek VAT naliczony od wydatków ponoszonych w ramach Projektu przez 

ZMW (m.st. Warszawę) nie może zostać odzyskany, w związku z czym stanowi wyda-

tek kwalifikowalny Projektu. Tym niemniej, zgodnie z informacją przedstawioną przez 

ZZW na końcowym etapie Projektu, jednostka ta nie wyklucza odpłatnego udostępnia-

nia pawilonu edukacyjno-sanitarnego podmiotom zewnętrznym po zakończeniu okresu 

trwałości Projektu. W związku z tą zmianą stanu faktycznego, BFEiPR zwróciło się 

o dodatkową interpretację w sprawie podatku VAT do BKiK i uzyskało odpowiedź 

(zał. nr 29), że w świetle powyższego m.st. Warszawie będzie przysługiwało prawo do 

odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację 

(tj. przygotowanie i budowę) pawilonu przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji 

(prewspółczynnika). Kwoty ww. kosztów przedstawionych w zestawieniu wydatków 

i dochodów Projektu zostały zatem pomniejszone o kwoty podatku VAT możliwego do 

odzyskania, obliczone przez ZMW i ZZW z wykorzystaniem metodologii obowiązują-

cej w m.st. Warszawie. 

• W ramach działania C.2, dotyczącego odsłaniania piaszczystych i mulistych brzegów 

rzeki, w WoD przewidziano przeprowadzenie mechanicznego usuwania roślinności 

(karczowanie, koszenie). Prace tego typu zostały zrealizowane na wytypowanych ob-

szarach pod koniec 2016 r. Tym niemniej, w związku z silnym odrastaniem usuniętej 

roślinności szczególnie na wyspie stałej położonej na Golędzinowie w Warszawie, pod-

jęto próbę usuwania odrostów w drodze wypasu zwierząt (owiec i kóz). Próba ta okaza-

ła się skuteczna szczególnie w odniesieniu do odrostów klonu jesionolistnego, który jest 

gatunkiem inwazyjnym trudnym do zwalczenia w drodze standardowej wycinki mecha-

nicznej. Koszt pierwszej fazy wypasu zwierząt, zrealizowanej na przełomie 2017 

i 2018 r., został wykazany w kategorii „External assistance costs” w poz. 107. 

• W przedmiotowej kategorii kosztów w poz. 81 uwzględniono niezaplanowany w WoD 

wydatek poniesiony w 2015 r. w związku z wypożyczeniem na 11 dób auta zastępczego 

za zakupiony w ramach Projektu samochód terenowy marki Toyota Hilux, nr rej. 

WY7000F, który w tym czasie znajdował się w serwisie. Wypożyczenie samochodu za-

stępczego na ww. okres było niezbędne w związku z bieżącymi potrzebami Służby 
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Brzegowej w ZMW, dla której ww. samochód terenowy został zakupiony, oraz pracow-

ników Projektu. Zgodnie z art. 25.4 PW, koszty wynajmu sprzętu są zaliczane do kate-

gorii „External assistance costs”. 

• Dotyczy poz. 18, 21-23, 25, 27, 29-30, 32, 34-36, 38: jak poinformowano we wniosku 

z dnia 23.12.2013, zadanie „konsultacje społeczne Projektu” (działanie E.4) zostało zre-

alizowane po stronie m.st. Warszawy. Dla lepszego rozpowszechnienia informacji 

o konsultacjach, ich sprawniejszego przeprowadzenia, lepszego uświadomienia biorą-

cym w nich udział osobom konsultowanych problemów oraz specyfiki Projektu, a także 

zwiększenia atrakcyjności spotkań konsultacyjnych dla uczestników, zlecono na ze-

wnątrz zadania polegające na: zaprojektowaniu materiałów informujących o konsulta-

cjach, koordynacji i organizacji spotkań, moderacji ich przebiegu oraz poprowadzeniu 

warsztatów ornitologicznych, a koszty tych zleceń – ze względu na ich charakter – roz-

liczono w kategorii „External assistance costs”, choć w WoD koszty zadania przewi-

dziane zostały jedynie w kategorii „Other costs”. 

• Zgodnie z informacjami w rozdz. 6 MtR, w przedmiotowej kategorii uwzględnione zo-

stały koszty usługi polegającej na wykonaniu grafiki na zamówione w ramach działania 

C.5 leżaki przeznaczone na plaże nadwiślańskie (poz. 84, 88, 90). Na tej samej zasa-

dzie, do „External assistance costs” zaliczono koszty zaprojektowania graficznego tablic 

przeznaczonych do umieszczenia: przy wyspach pływających (działanie C.3), na szlaku 

edukacyjnym (działanie C.5) oraz na ścieżce edukacyjnej (działanie C.5). W WoD kosz-

ty realizacji tej infrastruktury zostały przewidziane jedynie w kategorii „Durable goods: 

infrastructure costs”, jednak zamówione osobno wykonanie projektów grafiki miało 

charakter drobnej usługi nieinwestycyjnej. 

• ZMW i ZZW, jako jednostki instytucji publicznej (m.st. Warszawy), kierowały się przy 

dokonywaniu wyboru wykonawców przepisami prawa zamówień publicznych. W od-

niesieniu do zamówień o wartości poniżej 14 tys. €, a następnie 30 tys. € - czyli tzw. 

podprogowych, do których ww. przepisy nie stosują się – obie ww. jednostki posiadały 

także wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień publicznych, które zostały przed-

stawione w zał. nr 30. Jeśli chodzi o ZMW, ww. regulaminy obowiązujące w tej jedno-

stce w okresie realizacji Projektu mówiły o braku obowiązku stosowania ich zapisów 

w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 2.000,00 € netto. Wszystkie zamówienia 

podprogowe ZMW i ZZW wykazane w kategorii „External assistance”, a także pozosta-

łych kategoriach kosztów, zostały dokonane w zgodzie z ww. regulaminami. 

5) Kategoria kosztów „Durable goods – infrastructure costs” 

• W kategorii tej uwzględniono m.in. koszty budowy pawilonu edukacyjno-sanitarnego, 

poniesione przez firmy: RWE STOEN Operator Sp. z.o.o (później: Innogy Stoen Opera-

tor Sp. z o.o.) oraz Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. W związku z sytuacją opisaną 

wyżej w punkcie 4 (dot. kategorii „External assistance costs”), tiret pierwsze, w zesta-

wieniu wydatków i dochodów od kwot należności dla ww. wykonawców odliczono 

kwoty podatku VAT możliwe do odzyskania przez m.st. Warszawę. 

• W przedmiotowej kategorii kosztów w poz. 1 uwzględniono niezaplanowany wprost 

w WoD wydatek poniesiony w 2015 r. z tytułu montażu na plaży miejskiej na Żoliborzu 

ośmiu latarni. Potrzeba oświetlenia plaży Żoliborz wyniknęła z konsultacji społecznych 

dotyczących zagospodarowania plaż, przeprowadzonych w ramach Projektu jesienią 

2013 r. Inwestycja ta dobrze wpasowuje się w przewidziane w budżecie Projektu zada-

nie „zakup i montaż elementów wyposażenia”, w ramach którego zaplanowane zostało 

wyposażenie nadwiślańskich plaż w kosze, parasole, siedziska i pawilon edukacyjno-

sanitarny. Montaż latarni na plażach co prawda nie został wprost zaplanowany w bu-

dżecie kategorii „Durable goods: infrastructure costs”, jednak w ramach działania C.5 

przewidziano m.in. potrzebę wykonania oświetlenia w wybranych terenach rekreacyj-
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nych (sąsiedztwo pawilonu). Informacja o realizacji ww. zadania została przedstawiona 

w rozdz. 5.1.14 PR3. 

6) Kategoria kosztów „Consumables” 

• W ramach działania D.3 Projektu przewidziano realizację różnego typu wycieczek orni-

tologicznych oraz przyrodniczych zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkań-

ców aglomeracji warszawskiej, w tym dzieci i młodzieży. Ogromna większość tego ty-

pu wydarzeń została przeprowadzona przez STOP oraz rozliczona, zgodnie z budżetem 

zaplanowanym w WoD, w kategorii kosztów „External assistance”, zadanie „zakup 

usług przewodnickich”. Zarazem jednak również pracownicy Projektu w m.st. Warsza-

wie organizowali tego typu wydarzenia oraz reprezentowali i popularyzowali Projekt 

na stoiskach utworzonych w ramach większych imprez ogólnomiejskich lub lokalnych, 

takich jak Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, Dzień Infor-

macyjny LIFE+ w NFOŚiGW czy Święto Szkoły Podstawowej nr 303 w Warszawie. 

Właśnie na potrzeby ww. trzech wydarzeń zostały zakupione materiały zużywalne, któ-

rych koszty wykazano w poz. 31, 94 i 95 tabeli dotyczącej kategorii „Consumables”. 

• Sytuacja podobna do powyższej miała miejsce w odniesieniu do materiałów zużywal-

nych zakupionych na potrzeby konsultacji społecznych (działanie E.4), których koszty 

zaplanowano w WoD jedynie w kategorii „Other costs”. W praktyce, na cele przepro-

wadzenia spotkań konsultacyjnych potrzebne było dokonanie również wydatków typo-

wych dla kategorii „Consumables”, tj.: zakupu drobnego wyposażenia stoisk konsulta-

cyjnych, narzędzi niezbędnych do ich wykonania, materiałów biurowych do wykorzy-

stania w czasie konsultacji, artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników, 

druku materiałów informujących o konsultacjach. Koszty te zostały ujęte w poz.: 26, 27, 

33, 36, 43, 45, 46, 56, 60, 64, 75-77. 

• W poz. 180-181, 225, 222-223 i 232 ww. kategorii ujęto koszty zakupów drobnych ma-

teriałów zużywalnych na potrzeby: eksploatacji przenośnego punktu obserwacyjnego 

(fotopułapki), stworzonego w ramach działania E.1, realizacji tabliczek informacyjno-

ostrzegawczych na wyspie na Zawadach w ramach działania C.4 oraz zakupu tablic in-

formacyjnych przeznaczonych do montażu na ścieżce edukacyjnej na Żoliborzu i przy 

wyspach pływających w ramach działań C.5 i C.3. Koszty realizacji punktów obserwa-

cji kamerowej, wyposażenia wysp pływających, zabezpieczeń terenu Projektu przed 

ludźmi i drapieżnikami oraz dróg i dojść przewidziano w WoD odpowiednio w katego-

riach „Durable goods: equipment costs” oraz „Durable goods: infrastructure costs”, jed-

nak ww. drobne zakupy poniesiono w ramach wydatków bieżących i z tego względu zo-

stały one przedstawione do rozliczenia w kategorii „Consumables”. Jak wspomniano 

w rozdz. 6 MtR, w kategorii tej ujęte zostały również koszty zakupu drobnego wyposa-

żenia plaż o charakterze nieinwestycyjnym: koszy do disc golfa, leżaków, a następnie 

także parasoli plażowych (poz. 88, 93, 208). 

• W poz. 14 i 97 ww. kategorii przedstawione zostały koszty produkcji materiałów re-

klamowych (ulotek, podkładek pod kubki, stojaków), zamówionych na cele rozpo-

wszechniania informacji o powstałym w ramach działania E.2 systemie powiadamiania 

o zjawiskach występujących w obszarze Projektu i zachęcania do uczestnictwa. Infor-

macje o planach w zakresie dokonania zamówienia na powyższe zostały zawarte 

w rozdz. 6.1 PR1, a Komisja wyraziła zgodę na tę modyfikację w piśmie z dnia 

11.03.2013, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 314706, dotyczącym PR1. 

7) Kategoria kosztów „Other costs” 

• W ww. kategorii ujęto m.in. koszty napraw i przeglądów, rejestracji i ubezpieczenia 

maszyn zakupionych w ramach działania C.4 Projektu, tj. samochodu terenowego marki 

Toyota Hilux, nr rej. WY7000F, oraz łodzi motorowej Sterna Buster X, nr rej. 
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PL00836. Koszty te nie zostały bezpośrednio przewidziane w budżecie Projektu 

w WoD, jednak były niezbędne do poniesienia w ramach eksploatacji ww. sprzętu. In-

formacje o wygospodarowaniu na cele jw. środków o analogicznym przeznaczeniu za-

planowanych w kategorii „Other costs” w ramach działań C.1 i C.2 zostały zawarte 

w rozdz. 6.1 PR2, a Komisja nie wyraziła obiekcji wobec tej zmiany. 

• W ww. kategorii w poz. 14, 20, 21, 31, 40, 60, 66, 83, 64 i 65 ujęto wydatki poniesione 

w ramach działań E.8 i D.1 z tytułu opłat za uczestnictwo pracowników Projektu w kon-

ferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach, o których mowa powyżej 

w punkcie 3 (dot. kategorii „Travel and subsistence costs”), tiret pierwsze. Dokonanie 

ww. opłat było warunkiem niezbędnym do udziału w przedmiotowych wydarzeniach. 

Zgodnie z zapisami dokumentu LIFE+ pt. „Wytyczne dla wnioskodawców 2009”, tego 

typu wydatki powinny być rozliczane w ramach kategorii „Other costs”. 

• W poz. 57 i 59 zostały uwzględnione drobne koszty zakupu fotografii przeznaczonych 

do umieszczenia na tablicach wzdłuż szlaku edukacyjnego oraz ścieżki edukacyjnej 

na Żoliborzu (działanie C.5). W WoD środki na realizację ww. infrastruktury zostały 

przewidziane tylko w kategorii „Durable goods: infrastructure costs”, jednak ww. dwa 

koszty są analogiczne do zaplanowanych w „Other costs” w ramach działania D.2 kosz-

tów zadania „zakup, drukowanie i powielanie prac”. Z tej przyczyny, również ww. 

koszty pozyskania zdjęć na tablice zaklasyfikowano w kategorii „Other costs”. 

• Dot. poz. 20 i 21: jak powyżej w punkcie 3 (dot. „Travel and subsistence costs”), tiret 

drugie. 

Odpowiedzi na pytania i uwagi zawarte w załączniku do dotyczącego MtR pisma Komisji 

z dnia 27.04.2015, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, zostały przedstawione w zał. 

nr 27 do niniejszego raportu, zaś kopie dokumentów, o których mowa w ww. piśmie, znajdują 

się w zał. nr 28. 

6.1. Summary of Costs Incurred 

Tab. 4. Podsumowanie kosztów Projektu wg kategorii 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category 
Budget according to 

the grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 
%** 

1.  Personnel 293 476 € 257 546,00 € 87,76% 

2.  Travel 8 640 € 5 380,28 € 62,27% 

3.  External assistance 941 156 € 998 908,09 € 106,14% 

4.  
Durables: total non-

depreciated cost 
1 791 769 € 1 296 042,36 € 72,33% 

  - Infrastructure sub-tot. 1 274 234 € 1 081 634,71 € 84,89% 

  - Equipment sub-tot. 517 535 € 214 407,65 € 41,43% 

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

5.  Consumables 167 706 € 113 082,83 € 67,43% 

6.  Other costs 156 909 € 53 865,46 € 34,33% 

7.  Overheads 156 070 € 190 737,75 € 122,21% 

  TOTAL 3 515 726 € 2 915 562,77 € 82,93% 

*) 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 in-

curred  



81 

 

 

Wykorzystanie środków przeznaczonych w budżecie na wydatki Projektu na poziomie 

ok. 83%, wynika przede wszystkim z niemożności zakończenia do dnia 31.03.2018 inwestycji 

polegającej na budowie w ramach działania C.5 pawilonu edukacyjno-sanitarnego wraz z oto-

czeniem, o czym Komisja została poinformowana we wniosku z dnia 22.12.2017. We wnio-

sku m.st. Warszawa zaproponowało przesunięcie oszczędności powstałych w toku wdrażania 

Projektu w ramach kategorii kosztów: „Direct personnel costs”, „Durable goods: equipment”, 

„Consumables” oraz „Other costs” do kategorii kosztów: „External assistance” oraz „Durable 

goods: infrastructure”, z przeznaczeniem głównie na pokrycie kosztów budowy pawilonu, 

oraz jednoczesne przesunięcie – ze względu na opóźnienia w realizacji pawilonu - terminu 

zakończenia wdrażania Projektu na dzień 31.12.2018. Z uwagi na brak zgody Komisji na ww. 

zmiany w zakresie dotyczącym pawilonu, nie było możliwości celowego i gospodarnego wy-

korzystania w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu kwoty ok. 600 tys. €. 

Szczegółowe przyczyny rozbieżności poziomu wydatkowania środków w porównaniu do pla-

nu w ramach poszczególnych kategorii kosztów są następujące: 

2) Direct personnel costs 

Niewykorzystana kwota ok. 36 tys. € dotyczy zaplanowanych w ramach tej kategorii kosztów 

umów z operatorami promu, kutra i koparko-ładowarki, którzy nie zostali zatrudnieni z uwagi 

na rezygnację z zakupu ww. maszyn, na co Komisja wyraziła zgodę w piśmie z dnia 

27.04.2015, znak ENV E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, dotyczącym MtR. M.st. Warszawa 

we wniosku z dnia 22.12.2017 zaproponowało przeznaczenie ww. oszczędności na pokrycie 

kosztów pawilonu edukacyjno-sanitarnego, jednak Komisja nie wyraziła na to zgody. 

3) Travel and subsistence costs 

W ramach kosztów podróży i utrzymania zrealizowano bezkosztowo dwa z trzech zaplano-

wanych zadań, natomiast w obrębie trzeciego zadania (tj. mających na celu upowszechnianie 

Projektu wyjazdów na konferencje międzynarodowe w ramach działania D.1) koszty były 

zdecydowanie niższe, niż zaplanowano w WoD. Oprócz tych kosztów, w ww. kategorii ujęto 

również – za zgodą Komisji (pismo z dnia 11.03.2013, znak ENV E3 MM/jv ARES 

(2013) 314706) koszty innych (krajowych i zagranicznych) wyjazdów pracowników Projektu, 

mających na celu upowszechnianie Projektu, poszerzenie wiedzy pracowników Projektu 

na tematy związane z jego realizacją oraz wymianę doświadczeń z realizatorami podobnych 

przedsięwzięć. W ramach przedmiotowej kategorii pozostała niewykorzystana kwota 

ok. 3,3 tys. € (ok. 38%). 

4) External assistance costs 

Koszty niektórych zadań zaplanowanych w ramach ww. kategorii w praktyce okazały się 

wyższe, niż zaplanowano w WoD. M.st. Warszawa przekazało całościowe informacje na ten 

temat m.in. we wniosku z dnia 22.12.2017. We wniosku tym zostało zaproponowane zwięk-

szenie wartości ww. kategorii z kwoty 796 693 € do zgodnej z wówczas przewidywanym za-

potrzebowaniem kwoty 1 016 008 €, jednak Komisja wyraziła zgodę na wzrost jedynie do 

kwoty 941 156 € (w związku z odmową zwiększenia wartości zadań dotyczących realizacji 

pawilonu edukacyjno-sanitarnego). W świetle tej modyfikacji, uwzględnionej w zmianie nr 4 

z dnia 18.05.2018 do umowy o udzieleniu dotacji, faktycznie poniesione koszty wsparcia ze-

wnętrznego przewyższyły o ok. 6% kwotę zaplanowaną i nie przekroczyły progu zmiany 

znacznej wskazanego w art. 15.2 PW (zwiększenia zaplanowanego budżetu o 10% 

i 30 000 €). 

5) Durable goods: infrastructure costs 

W toku realizacji Projektu, na niektórych zadaniach przynależnych do ww. kategorii zostały 

wygenerowane stosunkowo znaczne oszczędności (głównie działania C.1 i C.3), przy zreali-

zowaniu ich w pełnym zakładanym zakresie. Jednocześnie do dnia zakończenia realizacji Pro-

jektu, tj. 31.03.2018, zostały wykonane zadania z zakresu budowy pawilonu edukacyjno-
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sanitarnego na łączną kwotę 147 555,53 €. Ogólnie bilans oszczędności wygenerowanych 

oraz wykorzystanych w ramach przedmiotowej kategorii pozostał dodatni, przez co niewyko-

rzystane pozostało ok. 15% zaplanowanego w jej ramach budżetu. 

6) Durable goods: equipment costs 

Niskie wydatkowanie środków zaplanowanych w tej kategorii kosztów wynika przede 

wszystkim z rezygnacji z zakupu promu, kutra i koparko-ładowarki, które wg WoD koszto-

wać miały łącznie ok. 360 tys. €. Komisja wyraziła zgodę na ww. rezygnację w piśmie z dnia 

27.04.2015, znak ENV E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, dotyczącym MtR. Ponadto powsta-

ły oszczędności m.in. na zakupie wyposażenia wysp pływających w ramach działania C.3, 

które w większości zostało dostarczone przez wykonawcę barek pływających razem z resztą 

tej infrastruktury jako integralna część przedmiotu zamówienia rozliczonego w kategorii „Du-

rable goods: infrastructure costs”. 

W związku ze zgodą Komisji na zwiększenie kategorii „External assistance costs” 

o 144 463 €, udzieloną w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2017 i wdrożoną w zmianie 

nr 4 do umowy o udzieleniu dotacji, ww. kwota została zaczerpnięta z kategorii „Durable go-

ods: equipment costs”. Mimo to, w przedmiotowej kategorii nadal pozostała znacząca kwota 

niewykorzystanych środków. 

7) Consumables 

W kategorii „Consumables” zadaniem o największej zaplanowanej wartości (ok. 120 tys. €) 

były zakupy paliwa i materiałów zużywalnych do: promu i kutra (działanie C.1), koparko-

ładowarki (działanie C.2) oraz samochodu terenowego i łodzi motorowej (działanie C.4), któ-

rych nabycie na potrzeby realizacji Projektu zostało przewidziane w ramach kategorii „Dura-

ble goods: equipment”. Spośród ww. maszyn, zakupiono samochód i łódź, natomiast z zakupu 

promu, kutra i koparko-ładowarki zrezygnowano za zgodą Komisji (p. punkt 5). W toku reali-

zacji Projektu dokonywano zakupów paliwa i innych materiałów jedynie na potrzeby samo-

chodu i łodzi. We wniosku z dnia 22.12.2017, m.st. Warszawa zaproponowało przeniesienie 

powstałych w związku z powyższym oszczędności w kwocie ok. 53 tys. € z kategorii „Con-

sumables” do kategorii „External assistance costs” celem pokrycia kosztów innych zadań. 

W związku z brakiem zgody Komisji na część zaproponowanych w ww. wniosku przesunięć 

finansowych, ww. kwota nie została wykorzystana. 

8) Other costs 

W toku realizacji Projektu, w ramach ww. kategorii zostały wygenerowane oszczędności 

m.in. na zadaniach dotyczących: napraw i przeglądów promu, kutra i koparko-ładowarki 

(w związku z rezygnacją z zakupu tych maszyn – p. punkt 5), napraw, przeglądów i opłat re-

jestracyjnych barek pełniących rolę wysp pływających (w związku z wykorzystaniem barek 

do skonstruowania jedynie 2 z 5 wysp pływających oraz ujęciem ww. zadań w zakresie reali-

zowanym kompleksowo przez podwykonawcę rozliczanego w kategorii „External assistance 

costs”), zakupu pakietu danych do aplikacji wspierającej system powiadamiania w ramach 

działania E.2 (w związku z rozwiązaniami zaproponowanymi przez wykonawcę aplikacji) 

oraz organizacji wystaw w ramach działania D.2 (w związku z niskimi kosztami aranżacji 

wystaw w plenerze). We wniosku z dnia 22.12.2017, zaoszczędzone kwoty w wysokości 

łącznie ok. 102 tys. € zaproponowano przenieść do kategorii „External assistance costs” ce-

lem pokrycia kosztów innych zadań. W związku z brakiem zgody Komisji na część zapropo-

nowanych w ww. wniosku przesunięć finansowych, ostatecznie ww. kwota pozostała 

w „Other costs” i nie została wykorzystana. 

9) Overheads 

W WoD zaplanowano koszty overheads na poziomie 4,65% kosztów bezpośrednich. 

W związku z powstaniem oszczędności na wydatkach Projektu, m.st. Warszawa, zgodnie 
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z art. 25.13 PW, wnioskuje o środki z tytułu overheads na poziomie 7% faktycznie poniesio-

nych wydatków bezpośrednich. 

6.2. Accounting system 

Po stronie beneficjenta koordynującego, wydatki Projektu były realizowane w dwóch jed-

nostkach budżetowych m.st. Warszawy: ZMW (w okresie 2011-2016 r.) oraz ZZW (w okresie 

2017-2018 r.). W obu tych jednostkach księgowanie wydatków i dochodów odbywa się 

w sposób obowiązujący w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077, z późn. zm.). 

Przez ok. 2,5 roku początkowego okresu realizacji Projektu, w ZMW korzystano z systemu 

księgowości informatycznej SKI BILANS, a następnie – z systemu ENOVA w wersji przy-

stosowanej do prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych instytucji publicznych. 

W ZMW używane były następujące kody księgowe pozwalające na identyfikację Projektu: 

082 – środki trwałe 

130-2-2- 90008 – par. ….0    wydatki wkład własny 

130-6-2-90008 – par. …2  wydatki budżet krajowy 

138-2-90008 – par….1  wydatki  środki europejskie 

4… koszty  dział 900  rozdział 90008 par.    …0 – wkład własny  

                                                                      … 2 – budżet krajowy 

                                                                       …1 – środki europejskie 

Obowiązująca w ZMW procedura obiegu i weryfikacji dokumentów finansowo-księgowych 

została przedstawiona w zał. nr 26 do MtR. 

Z kolei w ZZW, w którym na cele księgowe wykorzystywany jest program PERSEUS, obieg 

i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych wygląda następująco:  

Faktury i inne dokumenty księgowe wpływają do sekretariatu ZZW, a następnie są dekreto-

wane przez dyrektora ZZW do Działu Finansowo-Księgowego (DFK), gdzie są rejestrowane 

i przekazywane do komórek/osób merytorycznych. Zweryfikowany i opisany przez osobę me-

rytoryczną dokument jest weryfikowany przez DFK pod względem formalno-rachunkowym, 

akceptowany przez głównego księgowego i zatwierdzany do wypłaty przez dyrektora ZZW. 

Zgodnie z wewnętrzną procedurą Urzędu m.st. Warszawy, ZZW występuje wnioskiem do 

BFEiPR o zasilenie swojego rachunku bankowego środkami pochodzącymi z dotacji celem 

zapłaty danej należności. BFEiPR weryfikuje dokumentację i akceptuje wydatek. Po wpływie 

środków na konto ZZW, należności są przekazywane na rachunek bankowy kontrahenta.  

Na potrzeby prawidłowego księgowania wydatków Projektu, w ZZW wyodrębniono następu-

jące konta analityczne do kont syntetycznych: 

1. Konta bilansowe 

080 – Środki trwałe w budowie 

080/05 – inwestycje – Life+ 

138 – rachunek środków europejskich 

138/01 – rachunek środków europejskich wydatki 

141 – środki pieniężne w drodze 

141/03 – środki pieniężne w drodze Life+ 

227 – rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich 

227/01 – rozliczenia wydatków projekt Life+ 

401 – zużycie materiałów i energii 

401/04 – zużycie materiałów Life 

402 – usługi obce 
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402/03 – usługi obce Life+ 

404 – Wynagrodzenia pracowników 

404/05 – wynagrodzenia bezosobowe Life+ 

409 – Pozostałe koszty rodzajowe 

409/06 – Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje Life+ 

2. Konta pozabilansowe 

982 – Plan wydatków środków europejskich 

982/1 – Plan wydatków środków europejskich 

983 – Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego 

983/6 – Zaangażowanie SFUE/8/14 Life+ 

W STOP dokument księgowy był weryfikowany pod kątem merytorycznym i finansowym 

przez koordynatora Projektu, a potem Skarbnika STOP. Następnie dokument zatwierdzał do 

wypłaty Prezes Zarządu STOP wraz z jednym z członków Zarządu STOP. Finalnie ksiegowa 

STOP sprawdzała dokument pod kątem finansowym i akceptowała wydatek. 

W STOP do celów obsługi księgowej Projektu stworzono konto syntetyczne 532. Na nim 

księgowane były w ujęciu analitycznym wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu. 

Do dokonywania czynności księgowych używany był program księgowy Lefthand Pełna 

Księgowość. 

Pracownicy Projektu w ZMW oraz STOP dokonywali rejestracji swojego czasu pracy w pliku 

elektronicznym zgodnym z przekazanym przez Komisję wzorem „Timesheet”. Po zakończe-

niu każdego miesiąca, wypełniona bieżąca karta czasu pracy danego pracownika była za-

twierdzana przez zwierzchnika. Wypełnione i zatwierdzone karty czasu pracy dla minionych 

miesięcy były gromadzone wśród dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenia pracowników realizujących Projekt w ZZW były w całości pokrywane ze 

środków własnych m.st. Warszawy i nie zostały uwzględnione wśród kosztów kwalifikowal-

nych Projektu, przez co nie odnosił się do nich obowiązek prowadzenia kart czasu pracy. 

We wszystkich jednostkach realizujących Projekt po stronie obu beneficjentów (tj. ZMW, 

ZZW i STOP), faktury i inne dokumenty księgowe dotyczące wydatków kwalifikowalnych 

Projektu były oznaczane jako bezpośrednio przypisane do Projektu poprzez postawienie 

na nich pieczęci informującej o poniesieniu wydatku w ramach Projektu WislaWarszawska.pl 

nr LIFE09 NAT/PL/000264.  

6.3. Partnership arrangements (if relevant) 

Beneficjent koordynujący Projekt w latach 2011-2014 przekazał Współbeneficjentowi 

(STOP) środki finansowe na realizację Projektu w drodze corocznej dotacji (4 transze), usta-

nowionej na podstawie zapisów zawartej umowy o partnerstwie. Transze dotacji, wypłacane 

STOP-owi w złotych z góry na każdy rok, obejmowały zarówno środki Komisji Europejskiej 

pochodzące z płatności zaliczkowej, jak i wyłożone przez m.st. Warszawę ze środków wła-

snych kwoty przeznaczone do późniejszej refundacji z dotacji NFOŚiGW. STOP rozliczał się 

corocznie z danej transzy dotacji poprzez złożenie do m.st. Warszawy sprawozdania finanso-

wego przewidzianego ww. umową o partnerstwie. W związku z zawarciem aneksu nr 2 z dnia 

20.02.2015 do umowy o partnerstwie (przedstawionego w zał. nr 43 do PR3), kwoty dotacji 

m.st. Warszawy niewykorzystane przez STOP do dnia 31.12.2014 zostały zachowane 

w STOP celem zużytkowania na cele realizacji Projektu w 2015 r. 

Ostateczne rozliczenie dotacji m.st. Warszawy udzielonej STOP-owi nastąpiło w lutym 

2016 r. W wyniku tego rozliczenia, STOP zwrócił do m.st. Warszawy niewykorzystaną kwotę 

dotacji w łącznej kwocie 86.070,27 zł, w tym 50.525,66 zł w ramach środków z dotacji 

LIFE+ oraz 35.544,61 zł w ramach środków z tytułu dotacji NFOŚiGW. W związku 

z przejęciem przez m.st. Warszawę zadań Projektu niezrealizowanych przez STOP w ramach 
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przypisanego mu zakresu, zwrócone przez STOP środki dotacji zostały przeznaczone 

w budżecie m.st. Warszawy na wydatki Projektu do poniesienia przez ZMW/ ZZW.  

Sprawozdania finansowe kierowane do Komisji, w tym załączone do niniejszego raportu koń-

cowe zestawienie wydatków i dochodów, zostały wypełnione w odniesieniu do wydatków 

i dochodów STOP przez pracownika beneficjenta koordynującego. 

6.4. Auditor's report/ declaration 

Zewnętrzny audyt finansowy Projektu został zrealizowany w dwóch etapach, z których 

pierwszy dotyczył śródokresowego sprawozdania finansowego i został przeprowadzony 

w 2015 r., zaś drugi odniósł się do końcowego sprawozdania finansowego i został przeprowa-

dzony w czerwcu 2018 r. Wykonawcą audytu była firma: 

Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. 

ul. Jana Matejki 4; 40-077 Katowice 

NIP: 634-25-45-467, REGON: 278350180, 

która w okresie obowiązywania umowy z m.st. Warszawą przekształciła się w firmę o nastę-

pujących danych: 

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jana Matejki 4; 40-077 Katowice 

NIP: 634-28-31-612, REGON: 243686035. 

Raport z pierwszego etapu finansowego audytu zewnętrznego stanowił zał. nr 40 do PR3, na-

tomiast raport z etapu drugiego znajduje się w zał. nr 32 do niniejszego raportu. 

 

6.5.  Summary of costs per action 

 

Tab. 5. Podsumowanie wydatków Projektu wg działań 

Action 

no. 
Short name of action 

1.      

Personnel 

2.              

Travel and 

subsistence 

3.           

External 

assistance 

4.a           

Infra-

structure 

4.b         

Equip-

ment 

6.       

Consuma-

bles 

7.                

Other 

costs 

TOTAL 

A.1 Przygotowanie wysp stałych i ławic     
166.474,96

  
        166.474,96 

A.2 
Przygotowanie usuwania roślinno-

ści 
3.997,81    53.958,43    3.415,74      61.371,99 

A.3 Przygotowanie wysp pływających      57.493,66          57.493,66 

A.4 
Przygotowanie zabezpieczenia 

terenu 
11.993,44  6.160,16     18.153,59 

A.5 Przygotowanie udostępnienia terenu 1.998,91  175.479,87     177.478,78 

A.6 
Przygotowanie systemu monitoro-

wania on-line 
  5.769,63     5.769,63 

A.7 
Przygotowanie planu promocji, 

edukacji, informacji 
  14.843,63     14.843,63 

A.8 Plan zarządzania obszarem 11.993,44       11.993,44 

C.1 Wyspy stałe i ławice   107.335,81 380.595,19    487.931,00 

C.2 Usuwanie roślinności   184.362,84     184.362,84 

C.3 Wyspy pływające   71.848,56 269.752,22 10.255,50 223,.35 2.430,47 354.510,11 

C.4 Zabezpieczenie terenu 3.317,82  851,19 33.513,85 80.562,51 12.821,65 15.800,58 146.867,60 

C.5 Udostępnienie terenu   609,99 391.605,78  9.078,86 1.617,86 402.912,49 
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D.1 
Dzialania informacyjne - propagu-

jące Projekt  
6.207,17 595,18 15.208,36 6.167,67   706,78 28.885,17 

D.2 
Kampania  informacyjna dot. siew-

kowych 
     27.397,12    6.277,69  49.845,37  8.755,32 92.275,50 

D.3 Edukacja przyrodnicza   4.814,55    17.534,19    24.729,83  36.217,46 3.121,73  86.417,76 

E.1 System monitorowania on-line          56.680,37 44,00    56.724,37 

E.2 System powiadamiania   35.658,16   2.947,15 3.810,19 42.415,51 

E.3 Monitoring ornitologiczny 29.226,57  17.897,00  22.098,33   69.221,90 

E.4 Monitoring społeczny   33.440,45   1.904,98 7.075,88 42.421,32 

E.5 Komitet Sterujący 11.660,28  3.097,26    4.705,49 19.463,04 

E.6 Raporty z realizacji  17.990,15             17.990,15 

E.7 After LIFE conservation plan               0,00 

E.8 
Zarządzanie Projektem przez m.st. 

Warszawę 
 90.630,75  4.785,10  3.486,80    5.834,87    5.841,16 110.578,68 

E.9 Zarządzanie Projektem przez STOP  63.715,12        4.552,79     68.267,91 

Over-

heads 
        190.737,75 

   TOTAL 257.546,00 5.380,28 998.908,09 1.081.634,71 214.407,65 113.082,83 53.865,46 2.915.562,77 

Ww. tabela w formacie Excel znajduje się w zał. nr 31. 

Największe różnice pomiędzy faktycznym wydatkowaniem a budżetem określonym dla po-

szczególnych działań w formularzu FB WoD są następujące: 

1) W ramach działania A.5 wydatkowano ok. 177,5 tys. €, a zaplanowany budżet tego dzia-

łania wynosił 71,6 tys. €. Znaczna część kosztów, tj. ok. 104,8 tys. €, dotyczyła prac 

przygotowawczych w zakresie pawilonu edukacyjno-sanitarnego (konkurs architekto-

niczny, projektowanie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych). 

Jak wskazano m.in. we wniosku z dnia 22.12.2017, wysokie koszty działania A.5 były 

związane przede wszystkim z większymi, niż założono w WoD, kosztami komplekso-

wych usług doradczych w zakresie działań A.1-A.5, świadczonych przez firmę Halcrow, 

oraz usług wybranej w wyniku konkursu architektonicznego firmy, której powierzono 

zaprojektowanie pawilonu, tj. eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Komisja nie zgo-

dziła się na proponowane w ww. wniosku – w związku z powyższą sytuacją w zakresie 

wydatków –  zwiększenie kosztów działania A.5 w ramach kategorii „External assistance 

costs”. Zarazem jednak w piśmie przekazanym w dniu 28.03.2018 Komisja podkreśliła, 

że kwalifikowalność wszystkich kosztów związanych z budową pawilonu edukacyjno-

sanitarnego zostanie oceniona na etapie oceny sprawozdania końcowego Projektu; 

2) Stosunkowo niskie całkowite koszty realizacji działań C.1 i C.2, tj. odpowiednio 

488 tys. € i 184 tys. € w porównaniu do planowanych 782 tys. € oraz 423 tys. €, wynikają 

przede wszystkim z rezygnacji z zakupu zestawu pchanego (promu i kutra) w ramach 

działania C.1 oraz koparko-ładowarki w ramach działania C.2, a w następstwie również 

z braku założonych w WoD kosztów utrzymania tych maszyn. Komisja wyraziła zgodę 

na modyfikację Projektu polegającą na rezygnacji z zakupu ww. maszyn w piśmie z dnia 

27.04.2015, znak ENV E3 MM/jv ARES (2012) 1771409; 

3) Oszczędności powstałe na działaniu C.3, w ramach którego wydano łącznie 355 tys. € 

w porównaniu do planowanych 584 tys. €, wynikły z niższych, niż założono w WoD, 

kosztów utworzenia wysp pływających – zarówno wysp skonstruowanych na bazie barek, 

jak i platform lęgowych wykonanych w technologii lekkich segmentów metalowych 
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i przeznaczonych do umieszczenia w Porcie Żerańskim. Jednocześnie w ramach Projektu 

wykonano łącznie pięć wysp pływających przy założeniu realizacji co najmniej czterech. 

Stosunkowo znaczne oszczędności zostały uzyskane m.in. na zakupie wyposażenia nie-

zbędnego do funkcjonowania w nurcie rzeki wysp opartych na barkach (tj. systemu cu-

mowania i kotwiczenia). Wg pierwotnych założeń, wszystkie co najmniej cztery wyspy 

pływające miały być skonstruowane w ten sposób, jednak ostatecznie barki zostały wy-

korzystane do realizacji jedynie dwóch. Do prawidłowego funkcjonowania trzech stalo-

wych platform lęgowych zamontowanych w Porcie Żerańskim wyposażenie jw. nie było 

konieczne; 

4) Na poniesione koszty działania w wysokości 403 tys. € złożyły się przede wszystkim 

wydatki na budowę pawilonu edukacyjno-sanitarnego oraz budowę pozostałej infrastruk-

tury przewidzianej w ramach działania C.5, tj.: ścieżki edukacyjnej, szlaku edukacyjnego, 

parkingów i in. W okresie realizacji Projektu ceny rynkowe usług budowlanych były dość 

wysokie, co znalazło odzwierciedlenie w wysokich cenach realizacji ww. infrastruktury, 

uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych. Dodatkowo, ze względu na specy-

ficzny zespół uwarunkowań panujących w dolinie Wisły, które musiały zostać uwzględ-

nione przy projektowaniu ww. infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej, prace budowlane 

i użyte materiały były bardziej kosztowne, niż wstępnie założono w WoD. Obszerne wy-

jaśnienia dotyczące wysokich kosztów budowy pawilonu edukacyjno-sanitarnego zostały 

zawarte we wniosku z dnia 22.12.2017. Komisja nie wyraziła zgody na zaproponowane 

w ww. wniosku zwiększenie wartości kategorii „Durable goods: equipment costs” zwią-

zane z wysokimi faktycznymi kosztami działania C.5., zarazem jednak w piśmie przeka-

zanym w dniu 28.03.2018 podkreśliła, że kwalifikowalność wszystkich kosztów związa-

nych z budową pawilonu edukacyjno-sanitarnego zostanie oceniona na etapie oceny 

sprawozdania końcowego Projektu. 

7. Annexes 

7.1.  Administrative annexes 

1) Spis skrótów i słów kluczowych użytych w tekście final report; 

2) Ogólny schemat organizacyjny (organigram) Projektu; 

3) Schemat przedstawiający sposób wdrażania Projektu; 

4) Dokumentacja dotycząca kontroli planowej pełnej, na zakończenie realizacji Projektu, 

przeprowadzonej przez NFOŚiGW w dniach 20-23.02.2018: 

a) informacja pokontrolna z dnia 05.03.2018; 

b) zalecenia pokontrolne z dnia 08.03.2018 do ustaleń kontroli (zał. do pisma 

NFOŚiGW z dnia 08.03.2018, znak NFOSiGW-WL.4314.4.2017.42); 

c) pismo BFEiPR z dnia 30.03.2018, znak FE-WPM.042.24.2018.MKR (8.MKR.FE-

WPM), dotyczące stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych; 

5) Zestawienie załączników do wszystkich raportów technicznych i wniosków o zmiany 

w umowie o przyznanie dotacji; 

7.2.  Technical annexes 

6) Zestawienie rysunków i fotografii przedstawiających realizację Projektu i jej rezultaty; 

7) Opis przedmiotu zamówienia polegającego na usuwaniu drzew i krzewów w ramach Pro-

jektu – zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2016, 

nr sprawy w ZMW: 20/PN/2016 (działanie A.2); 
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8) Dokumentacja dotycząca projektu wygrodzeń terenu w postaci szlabanów (rogatek) i słup-

ków ograniczających wjazd (działanie A.4): 

a) zapytanie ofertowe ZZW z dnia 27.09.2017, nr sprawy: 245a/WZP/2017, dotyczące 

zamówienia pn. „Dostawa metalowych szlabanów (rogatek) i słupków stalowych”; 

b) oferta z dnia 18.09.2017 firmy Zakład Produkcyjno-Handlowy „KRESTPOL” Kata-

rzyna Krempa do zamówienia ZZW pn. „Dostawa metalowych szlabanów (rogatek) 

i słupków stalowych” wraz z instrukcją montażu; 

9) Kompletna dokumentacja projektowo-wykonawcza (projekt budowlano-wykonawczy, 

przedmiary i kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) 

dla budowy 4 parkingów nadwiślańskich (działanie A.5); tylko w postaci cyfrowej ze wzglę-

du na znaczną objętość i obecność rysunków wielkoformatowych; 

10) Aneksy do umowy nr ZMW/2017/2012/EU/IZ/L+ z dnia 14.09.2012 pomiędzy m.st. War-

szawą oraz firmą Halcrow: 

a) nr 7 z dnia 31.03.2017 (działanie A.5); 

b) nr 8 z dnia 30.06.2017 (działanie A.5); 

c) nr 9 z dnia 04.01.2018; 

11) Aneks nr 3 z dnia 04.01.2018 do umowy nr ZMW/169/2015/E4/IZ/L+ z dnia 27.05.2015 

pomiędzy m.st. Warszawą a eM4 Pracownia Architektury Brataniec; 

12) Plan zarządzania obszarem w stanie na sierpień 2018 r. (działanie A.8); 

13) Odpowiedzi na pytania i prośby Komisji zawarte w załącznikach do pism: z dnia 

18.07.2016, Ref. Ares (2016)35555075, z dnia 22.03.2018, Ref. Ares (2018)1594782, oraz 

z dnia 07.08.2018, Ref. Ares (2018)4144698 (działania: E.1, C.2, C.3, C.5); 

14) Umowa nr ZRZ/2018/IZW/14 z dnia 30.03.2018 zawarta między m.st. Warszawą i STOP, 

dotycząca monitoringu ornitologicznego w 2018 r. (działanie E.3); 

15) Raporty z monitoringu ornitologicznego (działanie E.3): 

a) „Raport uproszczony nr 3, zawierający informacje o ptakach wędrownych, zebrane 

w trakcie prowadzenia liczeń transektowych w miesiącach lipiec-listopad 2017”; 

b) „Raport końcowy zawierający pełne informacje o ptakach wędrownych, bytujących, 

lęgowych i zimujących, zebrane w trakcie liczeń prowadzonych od marca 2017 r. do 

końca lutego 2018 r.”; 

c) „Raport uproszczony nr 1, zawierający informacje o ptakach wędrownych, bytujących 

i lęgowych, zebrane w trakcie liczeń transektowych w miesiącach marzec-maj 2018”; 

16) Dokumentacja dotycząca posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu w dniu 12.01.2018: 

a) zaproszenie wraz z programem; 

b) raport z przebiegu posiedzenia; 

17) After-LIFE Conservation Plan (działanie E.7); 

18) Wykres Gantta przedstawiający harmonogram realizacji Projektu; 

7.3.  Dissemination annexes 

19) Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli „Scenariusze zajęć nad Wisłą Warszawską”, 

które odbyły się w dniach 10.03.2018 i 17.03.2018 (działanie D.3); 

20) Odpowiedź na prośbę Komisji zawartą punkcie 4 załącznika  do pisma z dnia 25.09.2017, 

Ref. Ares (2017)4665000 – dot. włączenia się Projektu w obchody 25-lecia Programu LIFE, 

Dyrektywy Siedliskowej oraz sieci obszarów chronionych Natura 2000 (działanie D.3); 
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21) Dokumentacja dotycząca międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Ochrona różno-

rodności biologicznej w miastach” („Biodiversity conservation in cities”), która odbyła się 

w dniach 16-17.03.2018 (działanie E.4): 

a) agenda wydarzenia w języku polskim i angielskim; 

b) abstrakty wygłoszonych prelekcji; 

c) wygłoszona przez pracowników Projektu prezentacja na temat Projektu; 

d) listy obecności; 

22) Raport z badania ex post Projektu w ramach III fali badań sondażowych, przeprowadzo-

nej przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. (działanie E.4); 

23) Raport laika w wersji polsko- i angielskojęzycznej (działanie E.6); 

7.4.  Final table of indicators 

24) Project outcomes final indicators; 

_________________________________________________________________ 

8. Financial report and annexes 

25) Raport finansowy dot. STOP: 

• Certificate for Nature Projects; 

• Individual Cost Statement; 

• Personnel costs; 

• Travel costs; 

• External assistance; 

• Infrastructure; 

• Equipment; 

• Consumables; 

• Other direct costs; 

• Overheads; 

• Funding; 

26) Raport finansowy dot. m.st. Warszawy (ZMW i ZZW): 

• Standard Payment Request; 

• Certificate for Nature Projects; 

• Individual Cost Statement; 

• Personnel costs; 

• Travel costs; 

• External assistance; 

• Infrastructure; 

• Equipment; 

• Consumables; 

• Other direct costs; 

• Overheads; 

• Funding; 

• Consolidated Cost Statement; 

27) Odpowiedzi na pytania i prośby Komisji zawarte w załączniku do pisma z dnia 

27.04.2015, znak ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1771409, dotyczącym MtR; 

28) Kopie dokumentacji finansowej, o której mowa w załączniku do ww. pisma, tj.: 
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a) wszystkich dokumentów finansowych związanych z zatrudnieniem p. Marka Elasa 

(koszty osobowe, koszty wsparcia zewnętrznego); 

b) pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia Łukasza Poławskiego (koszty osobowe); 

c) pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia Doroty Zielińskiej (koszty osobowe); 

d) pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia Dawida Sikory (koszty osobowe); 

e) pełnej dokumentacji dotyczącej procedury wyboru Jerzego Romanowskiego (koszty 

wsparcia zewnętrznego); 

f) pełnej dokumentacji dotyczącej procedury wyboru Vanellus Ekspertyzy Przyrodnicze 

Artur Koliński (koszty wsparcia zewnętrznego); 

g) pełnej dokumentacji dotyczącej procedury wyboru Mediatorzy.pl Sp. z o.o. (koszty 

wsparcia zewnętrznego); 

29) Pismo Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy do BFEiPR z dnia 

12.04.2018, znak FE-WPM.3053.19.2018.MKR, w sprawie oceny kwalifikowalności podatku 

od towarów i usług w Projekcie; 

30) Regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tys. €, a następnie 

30 tys. €: 

a) zarządzenie nr 51/2011 Dyrektora ZMW z dnia 29.12.2011; 

b) zarządzenie nr 49a/2012 Dyrektora ZMW z dnia 30.08.2012; 

c) zarządzenie nr 22a/2014 Dyrektora ZMW z dnia 14.04.2014; 

d) zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora ZZW z dnia 13.12.2016; 

e) zarządzenie nr 84/2017 Dyrektora ZZW z dnia 22.09.2017. 

31) Podsumowanie wydatków Projektu wg działań (Summary of costs per action) w formacie 

Excel; 

32) Independent audit report z dnia 16.07.2018, firma audytująca: Grupa Gumułka – Audyt 

Sp. z o.o. Sp.k. (działanie E.8). 

 


