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Sprawozdanie z działań REC Polska  
w okresie styczeń – czerwiec 2021  

 

W 2021 roku prace REC Polska koncentrują się na realizacji projektu 
„Kampinoskie Bagna II”.  

 

Zespół REC Polska 

Do realizacji projektu „Kampinoskie Bagna II” zatrudniono 3 nowych pracowników: Karola 
Kaszyńskiego (inżynier, specjalista z zakresu gospodarki wodnej), Paulinę Dzierżę (ekspert 
komunikacji społecznej, doświadczony botanik), Karolinę Bukowicką (ekspert z zakresu 
finansów i zarządzania projektami). Osoby te, wraz z prezesem REC Polska oraz wynajętym 
biurem księgowym i wsparciem zewnętrznego prawnika będą odpowiadały za realizację 
wszystkich planowanych działań w projekcie przypadających na REC Polska. 

Projekt „Kampinoskie Bagna II” 

Działania w projekcie koncentrowały się na trzech obszarach: organizacji pracy konsorcjum, 
działaniach komunikacyjnych oraz przygotowaniach do projektowania urządzeń 
hydrotechnicznych. W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzono następujące działania: 

1. W początkowym okresie realizacji projektu wiele pracy poświęcono wdrożeniu systemu 
zarządzania w konsorcjum. Średnio co pół roku odbywają się spotkania partnerów, a raz 
na kwartał przygotowywany jest raport finansowy i merytoryczny. Na wiosnę odbyła się 
też wizytacja projektu przez monitora, panią Martę Kaczyńską.  

2. W marcu podpisano umowy z wszystkimi partnerami projektu (KPN, SGGW, 
Województwo Mazowieckie). Podpisanie umów było transmitowane w internecie.  

Konferencja prasowa, w ramach której podpisano porozumienia partnerskie: 
Konferencja prasowa projektu "Kampinos WetLIFE" - YouTube 

3. W marcu odbyło się też pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, reprezentanci Wód Polskich, RDOŚ i 
gmin puszczańskich. Odbyło się też pierwsze wiejskie spotkanie konsultacyjne dotyczące 
projektu. Odbyło się ono nad kanałem Łasica przy jazie Aleksandrów i zgromadziło 
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kilkunastu rolników i przedstawicieli gminy Czosnów. Spotkanie to zostało zainicjowane 
ożywioną dyskusją o projekcie na Forum Mieszkańców Gminy Czosnów na Facebooku.  

Artykuł o spotkaniu: Przebieg spotkania w sprawie Projektu ˝Kampinoskie Bagna II˝ 

4. W maju zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Została ona przeprowadzona 
on-line, a po konferencji nagranie zostało udostępnione na kanale Youtube REC Polska. 
Dotychczas obejrzało ją kilkaset osób.  

Zapis konferencji: Po co nam ta woda? Konferencja rozpoczynająca projekt 
Kampinoskie Bagna II - YouTube 

5. Do kwietnia trwały prace nad wyłonieniem i wdrożeniem wykonawcy koncepcji 
programowo-przestrzennej, która będzie podstawą do wykonania głównych działań 
hydrotechnicznych. Przetarg poprzedzono dialogiem technicznym z potencjalnymi 
wykonawcami, a sam przetarg został rozstrzygnięto dopiero przy drugim podejściu (za 
pierwszym razem otrzymano tylko jedną, zbyt drogą ofertę). Po rozstrzygnięciu 
przetargu przeprowadzono z wykonawcą szereg wizyt terenowych w Kampinosie (w tym 
spływ Łasicą) oraz zorganizowano wyjazd do woj. zachodniopomorskiego gdzie 
wykonawca zaprezentował w terenie swoje dotychczasowe projekty, głównie bystrotoki 
i przepławki. 

6. Wiele uwagi w omawianym okresie poświęcono możliwie dobremu rozpoznaniu 
terenowemu cieków i obszarów bagiennych KPN. Wysoki poziom wód w tym roku 
pozwolił na poczynienie wielu obserwacji ważnych dla dobrego zaplanowania działań 
hydrotechnicznych. 

Pozostałe działania 

Oprócz projektu „Kampinoskie Bagna II” REC Polska realizował też inne działania na rzecz 
ochrony przyrody. Wykonywano ekspertyzy rolno-środowiskowe dla 3 rolników oraz 
prowadzono inwentaryzację botaniczną w Kampinoskim Parku Narodowym. Działania te 
prowadzono w ramach umów zlecenie, a ich realizacja pozytywnie wpływa na sytuację 
finansową REC Polska. 

Warte odnotowania jest też założenie strony REC Polska na Facebooku (Regionalne Centrum 

Ekologiczne REC Polska | Facebook). Wydaje się, że to medium społecznościowe może być 
istotnym kanałem zwiększającym rozpoznawalność REC Polska i pozwalającym na 
utrzymywanie kontaktów z partnerami i odbiorcami działań fundacji 

Pierwsza połowa 2021 roku była czasem znaczących zmian formalnych i organizacyjnych w REC 
Polska. W styczniu zmieniono biuro księgowe, co zostało wymuszone przez błędy w pracy 
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poprzedniego biura. W kwietniu otworzono nowe konto bankowe fundacji. Było to 
spowodowane wprowadzeniem przez dotychczasowy bank, Pekao SA, bardzo wysokich opłat 
za depozyty co w sytuacji posiadania na koncie zaliczki na realizację projektu „Kampinoskie 
Bagna II” oznaczało wzrost kosztów bankowych nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Nowe konto, 
w mBanku, pozbawione jest tych opłat. W maju zakończono formalny proces zmiany statutu i 
powołania Rady Fundacji. Działania te ostatecznie uniezależniły REC Polska od Centrali REC na 
Węgrzech. 

Równolegle prowadzono rekrutację nowych pracowników, o czym wspomniano powyżej. 
Zatrudnianie nowych pracowników i formalne oddzielenie się od Centrali REC spowodowało też 
konieczność opracowania nowych regulaminów wewnętrznych i procedur. Szczególną uwagę 
zwrócono na to by były one przystosowane do pracy zdalnej, która obecnie jest podstawowym 
sposobem organizacji pracy w REC Polska oraz do wymogów formalnych projektu „Kampinoskie 
Bagna II”. 

 


