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Opis przedmiotu zamówienia 
Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego  

 
 

 
WSTĘP 
Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, zwanego dalej „projektem Planu” 
jest jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych 
ostojach gatunku w Polsce”, który jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ze 
środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Zadanie będzie 
realizowane w latach 2013-2014 przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym.   
 
Celem opracowania dokumentu jest określenie kierunków działań, mających ograniczyć lub 
wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla kulika wielkiego oraz wskazać możliwości 
minimalizowania konfliktów pomiędzy wymaganiami i ochroną gatunku, a rolnictwem. Projekt Planu 
jest tworzony na okres dziesięciu lat i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia kolejnego roku od daty 
zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.  
 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

2013 

II kw.-
III kw. 

- powołanie grupy ekspertów 
- zorganizowanie spotkań roboczych grupy, na którym zostanie  ustalony:  
a) harmonogram i regulamin pracy grupy ekspertów;  

b) harmonogram warsztatów zawierający: (daty i miejsca spotkań, a także cele do 
osiągnięcia); 

c) program przedmiotowych warsztatów, których elementem mogą być prezentacje 
w programie Power Point oraz w wersji drukowanej. 

d) lista osób i instytucji zaproszonych imiennie na każde spotkanie. 

Ponadto grupa ekspertów opracuje listę istniejących i potencjalnych zagrożeń kulika 
wielkiego oraz cele i metody ochrony, które będą prezentowane na warsztatach dla 
interesariuszy. 

III kw. - organizacja pierwszych warsztatów roboczych dla interesariuszy 
- praca grupy ekspertów 
- konsultacje społeczne  

IV kw. - organizacja warsztatów roboczych dla interesariuszy 
- praca grupy ekspertów 
- konsultacje społeczne 
- przekazanie Zamawiającemu wersji roboczej rozdziałów I-IV projektu Programu  

2014 

I kw. - organizacja warsztatów roboczych dla interesariuszy 
- konsultacje społeczne  



- praca grupy ekspertów 

II kw. - konsultacje społeczne 
- praca grupy ekspertów 

III kw. - zakończenie konsultacji społecznych 
- praca grupy ekspertów 
30.09.2014 - przekazanie Zamawiającemu pełnej wersji (zawierającej wszystkie rozdziały) 
projektu Planu 

IV kw.  - uwzględnienie przez Wykonawcę uwag Zamawiającego i naniesienie niezbędnych 
poprawek 
- zakończenie pracy grupy ekspertów  

15.12.2014 - przekazanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projektu Krajowego 
Planu Ochrony Kulika Wielkiego 

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Przekazanie projektu Planu Zamawiającemu nastąpi najpóźniej w dniu 30.09.2014. 

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 
składa się z następujących etapów: 

Etap I - przeprowadzenie 6 warsztatów roboczych dla interesariuszy do dnia 31.03.2014 r. 
 
Etap II - przekazanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projektu Krajowego Planu Ochrony 
Kulika Wielkiego do dnia 15.12.2014 r.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem projektu Planu, w szczególności: 

  zatrudnienia ekspertów zewnętrznych; 

 wynajęcia sal na potrzeby przeprowadzenia warsztatów dla interesariuszy i spotkań 
grupy  ekspertów; 

 cateringu; 

 korespondencji; 

 
GRUPA EKSPERTÓW 
 
1. Obowiązkiem Wykonawcy, który bezpośrednio odpowiada za napisanie projektu Krajowego Planu 
Ochrony Kulika Wielkiego, jest zebranie grupy ekspertów, która pełni funkcje doradczą i 
opiniotwórczą.  
2. W skład grupy ekspertów wchodzą przedstawiciele Zamawiającego (w tym koordynator projektu i 
konsultant naukowy projektu) i Wykonawcy (maksymalnie dwie osoby), przedstawiciel Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz eksperci zewnętrzni (maksymalnie trzech, ich wybór wymaga 
akceptacji Zamawiającego).  
3. Pracą grupy koordynuje przedstawiciel Wykonawcy.   
4. Spotkania grupy są organizowane przynajmniej raz na kwartał w Warszawie w miejscu ustalonym 
przez Wykonawcę.   
5. Wykonawca może zlecić ekspertom napisanie poszczególnych rozdziałów projektu Planu.  
6. Eksperci, którymi dysponuje Wykonawca są obowiązani są również do: 
a) uczestniczenia w spotkaniach warsztatowych;  
b) merytorycznego udziału i pisemnego ustosunkowywania się do zgłaszanych uwag i wniosków przez 
cały okres realizacji zamówienia; 
c) opiniowania materiałów i wersji roboczych projektu Planu. 
 



KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 
1. Do dnia 31.03.2014 r. Wykonawca zorganizuje w sumie co najmniej 6 warsztatów dla 
interesariuszy w następujących województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, wielkopolskim, 
lubuskim oraz do wyboru (łódzkim, pomorskim lub zachodniopomorskim).  
2. Wykonawca jest obowiązany do wcześniejszego poinformowania (tj. co najmniej 21 dni 
kalendarzowych przed wyznaczonym terminem warsztatu) interesariuszy pisemnie (listem 
poleconym) oraz drogą elektroniczną o terminie i miejscu organizacji warsztatów roboczych. 
Informacja powinna zawierać również program warsztatów jak również wskazanie o możliwości i 
sposobie składania uwag i wniosków do projektu (adresy mailowe koordynatora projektu, adresy 
poczty tradycyjnej, telefony itp.). 
3. W ramach konsultacji społecznych Zamawiający uruchomi na stronie internetowej projektu 
(www.ochronakulika.pl) podstronę tematyczną, która umożliwi  wnoszenie uwag do wersji roboczych 
projektu Planu. Na stronie będą zamieszczane ogłoszenia, informacje i dokumenty (protokoły z 
warsztatów dla interesariuszy oraz ze spotkań grupy ekspertów) oraz pliki do pobrania (np. 
prezentacje w programie PowerPoint) powstające w trakcie opracowywania projektu Planu. Na 
stronie znajdą się również dane kontaktowe Wykonawcy (adres korespondencyjny, numer telefonu, 
adres mailowy). Wykonawca jest obowiązany do przekazywania na bieżąco koordynatorowi projektu 
wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów (skany, pliki PDF) i plików  do umieszczenia na 
stronie tematycznej.  
4. Wykonawca jest obowiązany do zaproszenia do udziału w warsztatach przedstawicieli 
następujących interesariuszy:  
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, właściwe terytorialnie regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Dyrekcje Parków 
Narodowych, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Okręgowe 
Zarządy Polskiego Związku Łowieckiego, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izy Rolnicze, 
Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin, organizacje pozarządowe, 
przedstawiciele placówek naukowych, przyrodnicy i wolontariusze działający lokalnie.   
5. Wszystkie uwagi i wnioski, uzyskane za pomocą narzędzia internetowego lub przesłane w inny 
sposób, stanowią, w formie wydruku, załączniki do dokumentacji Planu. Muszą one zostać starannie 
przeanalizowane a sposób ich uwzględnienia lub przyczyny odrzucenia muszą zostać również 
zamieszczone jako załącznik do projektu Planu. 

 

ORGANIZACJA CYKLU WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY 

W porozumieniu z Zamawiającym opracowany zostanie:  

e) harmonogram warsztatów zawierający: (daty i miejsca spotkań, a także cele do osiągnięcia); 

f) program przedmiotowych warsztatów, których elementem mogą być prezentacje w programie 
Power Point oraz w wersji drukowanej. 

g) lista osób i instytucji zaproszonych imiennie na każde spotkanie. 

 

W ramach uczestnictwa w warsztatach dla interesariuszy Wykonawca jest obowiązany do 
przygotowania i wygłoszenia prelekcji o kuliku wielkim. Zadanie to może zostać powierzone 
ekspertom. Prezentacja multimedialna powinna omawiać następujące tematy: 

- status ochronny kulika wielkiego 

- zasięg występowania, wielkość populacji i trendy gatunku w Polsce i Europie 

- biologia lęgowa i ekologia kulika wielkiego 

http://www.ochronakulika.pl/


- istniejące i potencjalne zagrożenia  

- cele i metody ochrony gatunku  

Celem warsztatów jest skonsultowanie z przedstawicielami interesariuszy zagrożeń (istniejących i 
potencjalnych) oraz możliwości ich ograniczenia lub wyeliminowania poprzez zaplanowanie 
odpowiednich działań ochronnych.  

W ramach prac nad projektem planu Wykonawca obowiązany jest do: 

1) zorganizowania, prowadzenia i obsługi sekretarskiej warsztatów dla interesariuszy i spotkań 
dyskusyjnych grupy roboczej; 

2) sporządzania listy obecności uczestników każdego warsztatu i spotkania wg wzoru 
opracowanego i dostarczonego przez Zamawiającego; 

3) zoragniazowania cateringu na warsztaty i spotkania grupy roboczej; 

4) ustosunkowania się do uwag i wniosków zgłaszanych w okresie obowiązywania umowy w 
zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a także podczas spotkań warsztatowych. 

 
PROJEKT PLANU BĘDZIE  ZAWIERAŁ NATĘPUJACE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY 
 
I Wstęp 
II Ogólne informacje o gatunku 

Status ochronny 
Zasięg występowania 
Wielkość populacji i trend 
Środowisko i ekologia 
Sytuacja kulika wielkiego w Polsce 
Główne ostoje gatunku w Polsce 

III Stan prawny kulika wielkiego w Polsce 
Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej  
Przepisy dotyczące ochrony w obszarach Natura 2000 
Inne przepisy i wytyczne dotyczące kulika wielkiego 

IV Opis zagrożeń, wraz z identyfikacją celów, działań i oczekiwanych wyników 
Opis zidentyfikowanych zagrożeń kulika wielkiego w Polsce (nazwa i opis) 
Identyfikacja celów oraz propozycja działań służących ich osiągnięciu (problem, działanie, 
oczekiwany wynik) 

V Proponowane działania ochronne 
- Cel zadania   
- Sposób realizacji 
- Lokalizacja 
- Szacowany zakres prac 
- Możliwość realizacji zadania w świetle obowiązujących przepisów  
- Odpowiedzialny za realizację zadania   
- Kalkulacja kosztów zadania 
- Szacunkowy koszt całego zadania 
- Proponowany sposób finansowania 

VI Proponowane działania informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne 
VII Zakres i metodyka monitoringu gatunku i potrzebnych badań naukowych 
VIII Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony kulika wielkiego 
IX Proponowane zmiany legislacyjne 
X Koordynacja działań, planowanie, zdobywanie funduszy i zarządzanie 
procesem wdrażania planu 



XI Harmonogram realizacji planu, koszty, źródła finansowania, jednostki 
odpowiedzialne 

Harmonogram realizacji (realizacja poszczególnych zadań z podziałem na kwartały) 
Zadania planowane do realizacji – jednostki odpowiedzialne, zakres, koszty 
i źródła finansowania 

XII Ocena i etapy wdrażania planu 
Ocena efektów realizacji planu 
Ocena stopnia realizacji założonych celów 
Etapy realizacji planu, zadania kluczowe i terminy ich zakończenia 

XIII Literatura 
Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

 
USTALENIE CELÓW DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Cele ochrony gatunku powinny zostać określone w sposób umożliwiający monitoring i 
weryfikację ich osiągnięcia. Cele działań ochronnych powinny uwzględniać: 

a) konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony poprzez likwidację, ograniczenie lub 
zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom,  

b) potrzebę osiągnięcia właściwego stanu ochrony poprzez konieczność likwidacji lub 
ograniczenia istniejących lub zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom odpowiedzialnym za 
niewłaściwy stan ochrony,  

c) konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o kuliku wielkim i konieczności likwidacji, 
ograniczenia lub zapobieżenia zagrożeniom dla przedmiotu ochrony, jeżeli stan jego ochrony 
nie jest możliwy do oceny. 

d) możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych w okresie 10 lat.  

Cele powinny zostać sformułowane w sposób konkretny, możliwy do monitorowania i 
weryfikacji. Nie mogą odsyłać do wewnętrznych instrukcji i zasad działania poszczególnych 
podmiotów oraz innych planów. 

Określając cele, należy kierować się istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym 
społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: prawnymi, technicznymi, 
finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy, itp.). 

 

USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

a) wykonawca określi konkretne, realne do wykonania działania ochronne w odniesieniu do 
przyjętych celów działań ochronnych, w tym wskazanie: 

 wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych czynności ochrony czynnej; 

 wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach 
gatunku; 

b) utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach 
gatunku; 

c) planując działania ochronne należy określić: 

- działania ochronne stanowiące monitoring realizacji celów działań ochronnych oraz 
monitoring stanu przedmiotu ochrony, 

 działania dotyczące ochrony czynnej, 



 działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
i uwarunkowaniach jego ochrony,  

 działania inne w zależności od potrzeb,  

a w ramach powyższych działań należy określić: 

 zakres prac przewidzianych do realizacji,  

 techniczne uwarunkowania realizacji, 

 obszar ich wdrażania, z dokładnością adekwatną do potrzeb - sugerowana do granic 
ostoi (OSOP Natura 2000 lub IBA), parków narodowych, rezerwatów bądź obrębów 
geodezyjnych, 

 termin oraz częstotliwość ich realizacji w okresie 10 lat, 

 sposób kalkulacji kosztów, 

 szacunkowy koszt realizacji działań w tys. zł,  

 podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań oraz podmioty, których współdziałanie 
przy ich wykonywaniu jest niezbędne, 

 proponowany sposób finansowania działań. 

d)  obligatoryjną grupą działań są działania dotyczące monitoringu kulika wielkiego, które  
projektuje się: 

 w skali ogólnopolskiej, tak aby monitoringiem objąć całą krajową populację gatunku; 

 ewentualnie uzupełniająco dodatkowy program monitoringu lokalnego, z 
zastosowaniem metod adekwatnych do lokalnych potrzeb, w zakresie w jakim potrzebne 
są dane umożliwiające uzyskanie specyficznych „sygnałów ostrzegawczych” o 
zagrożeniach dla ochrony kulika wielkiego; 

e)   osobną grupę działań powinny stanowić działania dotyczące monitoringu realizacji celów 
działań ochronnych. W tym celu należy zaplanować rodzaj działań monitorujących, miejsce 
(obszary wdrażania) monitoringu, terminy i częstotliwość, szacunkowe koszty w tys. zł oraz 
podmioty odpowiedzialne za wykonanie. 

 

SPRAWOZDANIE 
 
Wraz z projektem Planu (wersja Word i PDF) Wykonawca przekaże: 
- dokumentację fotograficzna (zdjęcia ze spotkań grupy ekspertów oraz warsztatów roboczych dla 
interesariuszy).  
- listy obecności z warsztatów dla interesariuszy.  
- korespondencji listowej oraz mailowej (uwagi, pytania, odpowiedzi) powstałej w trakcie trwania 
konsultacji społecznych w formie elektronicznej lub papierowej kopii.  
- mapy (wersja drukowana i elektroniczna) opracowane na potrzeby projektu Planu. 
- warstwy GIS (pliki shp) map opracowanych na potrzeby projektu Planu.  
 
 
 

 


