
 

 

Zał. 1. Przedmiot zamówienia „Propozycje nowych pakietów PRŚK” w ramach projektu 

„Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for 

nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment (Rozwój 

zrównoważonego zarządzania torfowiskami w dorzeczu Niemna poprzez ich odtwarzanie i 

paludikulturę, w celu poprawy ich zdolności do retencji biogenów i innych usług ekosystemowych) 

Przygotowanie opracowania zawierającego propozycję dwóch pakietów / wariantów w ramach 

Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, które zostaną przedłożone stosownym instytucjom jako 

propozycje włączenia ich do płatności Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego w nowym 

okresie finansowania 2021-2027: 

1. „pakiet retencyjny” 

2. „pakiet paludikultura” 

 

Pakiet „retencyjny” 

- pakiet dotyczyć powinien siedlisk torfowiskowych; 

- pakiet zakłada istotne, właściwe dla danego typu siedliska podniesienie poziomu wody (lub 

utrzymanie istniejącego, wysokiego poziomu);  

- głównym celem pakietu jest właściwe nawodnienie torfowisk w celu zatrzymania procesów 

murszenia i/lub przywrócenia / utrzymania ich przyrodniczych właściwości / funkcji 

torfotwórczych, szczególnie w kontekście roli torfowisk jako filtratorów wody (np. 

magazynowanie zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego) oraz w redukcji gazów 

cieplarnianych. Nie jest więc konieczne szczegółowe odnoszenie się do wpływu 

oddziaływania proponowanego pakietu na faunę / florę, choć ogólna analiza powinna zostać 

uwzględniona. 

Pakiet „paludikultura” 

- pakiet dotyczyć powinien siedlisk podmokłych, optymalnie torfowisk; 

- głównym celem pakietu ma być powszechniejsze wdrażanie paludikultury – gospodarczego 

wykorzystania roślin pochodzących z terenów podmokłych, przy jednoczesnym zapewnieniu, 

że nie narusza to depozytów torfu i nie zagraża cennym gatunkom flory i fauny tam 

występującym; 

- główne rodzaje paludikultury ujęte w opracowaniu to pozyskanie trzciny, pałki oraz turzyc na 

cele energetyczne / gospodarcze; 

- celem pakietu jest długoterminowe utrzymanie siedlisk podmokłych, poprzez promocję ich 

zrównoważonego, gospodarczego wykorzystania; cel taki nawiązuje do funkcji mokradeł / 

torfowisk związanych z retencją / filtracją / magazynowaniem węgla  proponowany pakiet 

ma mieć więc profil siedliskowy / klimatyczny, a nie związany z ochroną poszczególnych 

gatunków flory / fauny; 



 

 

- oprócz ogólnych ram działania pakietu, opracowanie powinno wskazywać także wytyczne 

dotyczące pozyskiwania roślin, w przypadku występowania cennych gatunków ptaków (np. 

daty pozyskiwania roślin, % pozostawionych trzcinowisk, dozwolone sposoby pozyskiwania 

roślin; możliwość / brak możliwości pozyskania w obszarach chronionych);  

Opracowanie zawierać powinno: 

a) uzasadnienie wprowadzenia pakietu, w tym analizę środkowiskowych skutków jego 

wdrożenia; 

b) przegląd (obejmując literaturę naukową i inne dane publikowane, np. raporty projektów) 

przez narzędzia finansowe stosowane w innych krajach, nawiązujące do zakresu 

przygotowywanego opracowania (a więc wspierające utrzymywanie wysokiego poziomu 

wody na terenach rolnych oraz wspierające paludikulturę); 

c) propozycje ww. pakietów w nowym okresie finansowania, w szczególności: kryteria wyboru 

obszarów do pakietów, tryb przyznawania dotacji, wymagania pakietów (obowiązki 

rolników), wytyczne do monitorowania poprawnego wdrażania pakietów przez rolników, 

sugerowane stawki płatności; 

d) analizę uwarunkowań prawnych proponowanych rozwiązań, w szczególności w kontekście 

regulacji krajowych oraz unijnych w zakresie działań możliwych do finansowania w ramach 

PROW, a także np. w kontekście Prawa Wodnego. 

Przygotowanie opracowania zakładać będzie następujące etapy: 

1. przygotowanie wersji wstępnej opracowania i przekazanie go Zamawiającemu; 

2. analiza uwag przekazanych do wstępnej wersji opracowania przez interesariuszy (Ministerstwo 

Rolnictwa, inne NGO, inne właściwe instytucje); uwagi przekazane zostaną Wykonawcy do dnia 

30.11.2019; 

3. przygotowanie wersji ostatecznej, uwzględniające uwagi ze spotkania konsultacyjnego oraz nne 

uwagi przekazane przez Zamawiającego oraz ww. instytucje. 

Przygotowanie opracowania odbywać się będzie w ścisłej współpracy z pracownikami Zleceniodawcy 

i przy ich wydatnym udziale, w szczególności Zleceniodawca gwarantuje istotną pomoc w pracach 

nad punktami (a) i (b). Po stronie Zleceniodawcy leży także organizacja spotkania konsultacyjnego, 

wraz z pokryciem wszystkich jego kosztów. 

 

Terminy zlecenia: 

etap 1 (opracowanie wstępne) – do 10.11.2019 

etap 2 (opracowanie ostateczne) – do 15.12.2019 

 

 


