
Kraków, dn. 29.03.2019

Raport z realizacji projektu w I kwartale 2019
Projekt LIFE17 NAT/PL/000018
Zadanie D.2.

Część merytoryczna

W  ramach  działań  w  okresie  styczeń  –  marzec  2019r.  zaplanowano  identyfikację  danych
źródłowych.  Daty  spotkań  i  seminariów  mających  na  celu  diagnozę  problemów  oraz  możliwości
realizacji  projektu przedstawiona w części administracyjnej i organizacyjnej niniejszego raportu. W
pierwszej  kolejności  rozpoznanie  istniejących  danych  źródłowych  rozpoczęto  od  obszaru  delty
śródlądowej.  Podczas  części  nieoficjalnej  seminarium zorganizowanego w dniu  17  stycznia  2019r.
przez  IOP  PAN  w  Krakowie  przeprowadzono  wstępne  rozmowy  z  przedstawicielami  firmy
hydrotechnicznej WTU Sp. z o.o. na temat przekazania danych pozyskanych oraz wyników analiz i
obliczeń hydraulicznych w ramach zadania "Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami Natura 2000 - etap I" zrealizowanego na zlecenie RZGW (obecnie Wody Polskie)
o/ Kraków. Ustalono bowiem, że część zadań projektów Life oraz RZGW znajduje się na tym samym
obszarze  i  możliwa  jest  współpraca  w  zakresie  odtwarzania  zasobów  wodnych  w  rejonie  delty
śródlądowej rzeki Nidy. W wyniku rozmów ustalono, że współpraca w w/w zakresie jest możliwa w
uzależnieniu od postępu prac administracyjnych oraz wdrożeniowych w obu projektach. 

Zespół pracowników UR w Krakowie podjął kroki w celu oceny aktualnego stanu uwilgotnienia
gruntów w czasie  wiosennym sezonu 2019.  Wyjazd terenowy w celu  określenia  aktualnego stanu
środowiska delty śródlądowej dla określenia zakresu prac w obszarze zadania D2 zrealizowano we
własnym  zakresie  w  dniu  20  lutego  2019r.  Wspólnie  z  pracownikami  Świętokrzyskich  i
Nadnidziańskich  Parków  Krajobrazowych  oraz  Instytutu  Ochrony  Przyrody  –  PAN  w  Krakowie
wykonano wizję lokalną oraz archiwizację zdjęciową i geodezyjną obszarów wartościowych z punktu
widzenia przyrodniczego. Na podstawie dokonanych pomiarów wykonano pierwsze analizy stosunków
wodnych oraz zapotrzebowania na wodę w związku z planami działań przewidzianych w pozostałych
zadaniach projektu. W wyniku przeprowadzonych dyskusji zaplanowano we własnym zakresie kolejny
wyjazd  terenowy w którym przewidziano  wykonanie  pomiarów geodezyjnych  zwierciadła  wody  i
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powierzchni  terenu  w  obszarach  objętych  akcjami  reintrodukcji  zwierząt  oraz  pomiary  przepływu
wody  w  Nidzie,  Starej  Nidzie,  Hajdaszku  oraz  w  Smudze  Umianowickiej.  Wspomniane  badania
przeprowadzono w dniu 4 marca 2019r. Pozyskane dane pozwoliły na określenie układu zwierciadła
wody  w  tym  dniu  oraz  dokonanie  wstępnej  oceny  zasobności  badanego  obszaru  w  wodę.
Przedstawienie danych oraz dyskusję w gronie członków planowanego zespołu w obszarze zadania D2
zrealizowano w dniu 19 marca 2019r. W trakcie tego spotkania wyznaczony został pierwszy wariant
koncepcji zasilania obszaru delty śródlądowej poprzez przekierowanie wody piętrzonej przez jaz w
Rębowie. 
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Część administracyjna i organizacyjna

Zestawienie spotkań i wizji lokalnych
W  pierwszej  kolejności  odbył  się  szereg  spotkań  w  których  osoby  beneficjent  przekazywał

informacje  na  temat  sposobu  prowadzenia  projektu.  Poniżej  zamieszono  daty  seminariów  wraz  z
tematami spotkań.

L.p. data omawiane tematy przekazane mat-y miejsce spotkania

1 04.01.2019 Kick-off meeting. Synchronizacja prac 
zaplanowanych w poszczególnych 
działaniach projektu

lista kontaktowa Kielce, 

2 17.01.2019 Seminarium otwarte prezentujące 
założenia i cele projektu LIFE17 
NAT/PL/000018. Spotkanie z 
przedstawicielem biura obsługi 
projektów Life. Omówienie zasad 
rozliczania podatku VAT i tzw. wkładu 
własnego współbeneficjentów.

- Kraków, IOP PAN

2 11.02.2019 Sposoby zatrudnienia pracowników 
projektu. Omówienie ścieżek 
administracyjnych w możliwych do 
zastosowania w UR w Krakowie oraz 
IOP, PAN w Krakowie

umowa ogólna z 
KE

Kraków, UR

3 20.02.2019 Omówienie zadań związanych z 
rewitalizacją obszaru delty śródlądowej. 
Wizja lokalna w/w obszaru.

- Krzyżanowice 
Średnie

4 25.02.2019 Omówienie danych zgromadzonych 
podczas wyjazdu terenowego w dniu 
20.02.2019r. 

- Kraków, UR

5 19.03.2019 Dyskusja na temat strategii 
rozwiązywanie problemów związanych z
rewitalizacją hydrologiczną delty 
śródlądowej dla celów projektowych. 
Zasady prowadzenia kart pracy w 
ramach projektu Life.

wzory kart czasu 
pracy

Kraków, UR

Działania wstępne
W okresie poprzedzającym działania projektowe, w dniu 17.12.2018 została przez beneficjenta

koordynującego przesłana do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie umowa dot. współuczestniczenia
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w w/w projekcie. Umowa ta została przekazana do Biura Radców Prawnych UR w dniu 20.12.2018 a
następnie podpisana w Kielcach w dniu 21 stycznia 2019r. Numer umowy BZ / 2/ 2019/ WIŚiG. 
 Wcześniej (w dniu 17.12.2018) odbyła się rozmowa pomiędzy pracownikami UR zaangażowanymi w
prowadzenie projektu a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Florianem
Gambusiem  o  możliwości  prowadzenia  projektu  w  sektorze  centralnym  uczelni  w  wyniku  której
postanowiono, że projekt Life prowadzony będzie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR
w  Krakowie  (WIŚiG).  W  dniu  20.12.2018r.  Pan  Dziekan  WIŚiG  wystosował  pismo  w  sprawie
utworzenia  konta  bankowego  w  celu  rozliczania  projektu.  W  wyniku  tej  operacji  projekt  został
zarejestrowany  w  w/w  uczelni  pod  numerem  6311.  W  dniu  21.12.2018r.  Rektor  Uniwersytetu
Rolniczego udzielił pełnomocnictwa do podpisania umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim
- Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach a Uniwersytetem
Rolniczym  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie  Panu  Dziekanowi  WIŚiG,  prof.  dr.  hab.  inż.
Krzysztofowi  Gawrońskiemu.  W odpowiedzi  na  pismo  Dziekana  WIŚiG  o  gotowości  dokonania
wpłaty  wkładu  własnego  na  konto  beneficjenta  koordynującego,  Rektor  UR w  Krakowie  w  dniu
17.01.2019r. wyraził zgodę na przekazanie środków pośrednich na WIŚiG. W dniu 15.02.2019r. Rektor
UR w Krakowie  udzielił  pełnomocnictwa  do prowadzenia  projektu  panu dr.  hab.  inż.  Andrzejowi
Strużyńskiemu.  Na spotkaniu w dniu 11.02.2019r.  w Krakowie ustalono,  że pracownicy naukowo-
dydaktyczni  UR  w  Krakowie  powinni  zostać  zatrudnieni  w  projekcie  w  formie  aneksów  do
istniejących  umów.  W  związku  z  tym  Kierownik  Projektu  w  części  zdefiniowanej  dla
współbeneficjenta UR w Krakowie podjął starania do zatrudnienia osób gotowych do wzięcia udziału
w projekcie. 

Redefinicja zadań oraz przebudowa składu zespołu
Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.02.2019r. oraz dyskusje przeprowadzone w dniach 04

stycznia oraz 20 lutego 2019 przyczyniły się do rewizji zadań cząstkowych koniecznych do wykonania
dla uzyskania założonego celu dla zadania D2. Ze względu na szeroki zakres prac zdefiniowanych w
zadaniu  D2,  Kierownik  Projektu  zdecydował  się  doprecyzować  zadania  przypisane  osobom
przewidzianym w pierwotnie złożonej części wniosku oraz zmienić skład zespołu. Przyczyny zmiany
składu zespołu:
- współpraca ze specjalistą ds. ochrony wód (zadania A1 i A2) umożliwia przesunięcie części prac

terenowych  ze  stanowiska  specjalisty  ds.  inżynierii  rzecznej  (zadania  D2).  Zatrudnienie  w
Uniwersytecie Rolniczym osoby z zewnątrz na stanowisko specjalisty nie jest możliwe. W pierwszej
kolejności  osoba  z  zewnątrz  zatrudniona  została  na  stanowisko  techniczne  z  godzinową  stawką
minimalną obowiązująca w Polsce,

-  intensyfikacja  prac  terenowych oraz  intensywne prace  modelowe następują  w pierwszych latach
projektu.  Z  tego  powodu  pracownik  na  stanowisku  inżynieryjno-technicznym  przydatny  jest  w
pierwszych latach trwania projektu. Stanowisko jego utrzymane zostanie do końca 3 kwartału 2021.
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W późniejszym okresie  jego  obowiązki  zostaną  przejęte  przez  pozostały  personel  przypisany  do
zadania D2,

- przesunięcie obsługi administracyjnej projektu na Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR w
Krakowie  stwarza  konieczność  zatrudnienia  osoby  wykonującej  realizację  tego  typu  działań  w
projekcie,

-  w  ramach  zespołu  pracującego  w  ramach  zadania  D2  (UR  w  Krakowie)  konieczne  jest
przeprowadzenie  ekspertyz  w  szerszym  zakresie  w  porównaniu  z  pierwotnie  planowanym
monitoringiem  hydrologicznym.  Konieczne  jest  wykonanie  analiz  glebowych,  pomiarów  zmian
układu  zwierciadła  wody  w rejonie  delty  śródlądowej  w  stanie  istniejącym oraz  podczas  zmian
gospodarowania wodą, określenia zmian retencji, budowy modeli numerycznych pozwalających na
dokładne  odzwierciedlenie  przepływu  wody  w  sieci  istniejących  i  planowanych  dróg  spływu.
Szczegółowe zakresy prac specjalistów przedstawiono w załączniku 1,

-  w  rejonie  delty  śródlądowej  istnieje  system  dystrybucji  wody,  który  obecnie  jest  całkowicie
rozregulowany  i  z  tego  powodu  niesprawny.  Ciężar  odpowiedzialności  merytorycznej  w
przypisanych  do  zadania  D2  nie  skupia  się  jedynie  na  zagadnieniach  hydrologicznych,  lecz
przesunięty jest w kierunku zagadnień związanych z retencją i dystrybucją wody. Z tego powodu
kierowanie  projektem  zostało  przesunięte  ze  specjalisty  ds.  monitoringu  hydrologicznego  na
specjalistę ds. inżynierii rzecznej,

- typowe kompetencje hydrologiczne okazały się niewystarczające. Konieczne jest zaangażowanie w
prace zespołu specjalistów potrafiących wykonać bilans wodny, lecz również szczegółowe analizy
melioracyjne i określenie retencji w obu obszarach objętych działaniami projektu.

Nowy skład zespołu obejmuje:
- koordynator i specjalista ds. inżynierii rzecznej,
- specjalista ds. monitoringu hydrologicznego – 2 osoby,
- specjalista ds. hydrauliki,
- specjalista ds. inżynierii rzecznej – 2 osoby,
- specjalista ds. modelowania numerycznego,
- pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
- pracownik ds. spraw administracyjnych.

W sumie do działania  D2 przypisanych jest  9 osób. Za zgodą beneficjenta  koordynującego koszty
związane  z  pracą  pracownika  na  stanowisku  inżynieryjno-technicznym  (pierwotnie:  stanowisko
specjalisty ds. inżynierii rzecznej – na konkurs z zewnątrz, 76 077,00 Euro) zostały ograniczone do
13 085,50  Euro.  Z  tej  kwoty  wygospodarowane  zostały  środki  finansowe  35 984,00  Euro  na
stanowisko  koordynatora  i  specjalisty  ds.  inżynierii  rzecznej,  oraz  27 007,50  Euro  na  stanowisko
pracownika ds. spraw administracyjnych. 
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Stanowiska dla których rozpisany został konkurs: 
- pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
- pracownik ds. spraw administracyjnych.
Dla  w/w  stanowisk  przewidziana  została  w  sumie  kwota  40 093,00  Euro.  Kwota  35 984,00  Euro
pokryta zostanie w budżetu projektu UR w Krakowie w ramach rezerw środków 102% beneficjenta
koordynującego.

Budowa zespołu  
W  dniu  26.02.2019r.  do  Pana  Prorektora  ds.  Organizacji  i  Rozwoju  Uczelni,  prof.  dr.  hab.  inż
Krzysztofa Ostrowskiego  wystosowane zostało pismo z prośbą o zatrudnienie w formie aneksu do
umowy pracowników: 
Andrzej Wałęga  - Specjalista ds. monitoringu hydrologicznego
Andrzej Strużyński  - Koordynator i specjalista ds. inżynierii rzecznej
Leszek Książek  - Specjalista ds. hydrauliki
Agnieszka Woś  - Specjalista ds. inżynierii rzecznej
Jacek Florek  - Specjalista ds. inżynierii rzecznej
Maciej Wyrębek  - Specjalista ds. modelowania numerycznego
Niestety dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. UR zrezygnował ze starania się o w/w stanowisko, podając
za przyczynę brak odpowiedniego doświadczenia w dziedzinie melioracji oraz retencji małych zlewni.
Po  wykreśleniu  pana  Wałęgi,  Pan  Prorektor  wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  pozostałych  osób.
Przygotowano aneksy o zatrudnienie,  które  przez  w/w pracowników zostały  podpisane  w dniu  29
marca 2019r. Zatrudnienie osób: Andrzej Strużyński, Leszek Książek, Agnieszka Woś, Jacek Florek i
Maciej Wyrębek zostało zawarte na okres od 27 marca 2019 do 31 grudnia 2024r (stawka godzinowa
42,27 zł brutto, budżet: Andrzej Strużyński – 35 819,63 zł, pozostałe osoby – 4x 27 049,64 zł). 

W dniu 25.02.2019r. Kierownik Projektu wystosował pismo do Pana Prorektora ds. Organizacji i
Rozwoju Uczelni, prof. dr. hab. inż Krzysztofa Ostrowskiego z prośbą o zgodę na otwarcie konkursów
na stanowiska:
- pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
- pracownik ds. spraw administracyjnych.
Pierwszy z wymienionych konkursów został ogłoszony w dniu 18.03.2019r. z terminem przyjmowania
zgłoszeń do 26.03.2019r. Do konkursu tego spłynęło zgłoszenie pana Adama Nowaka.
Drugi z wymienionych konkursów został ogłoszony w dniu 18.03.2019r. z terminem przyjmowania
zgłoszeń do 25.03.2019r. Do konkursu tego zostały złożone 3 podania.
W dniu 29 marca 2019r. komisja rekrutacyjna w składzie:
- dr hab. inż. Leszek Książek, prof UR,
- dr hab. inż. Andrzej Strużyński,
- dr inż. Joanna Stabryła
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rozpatrzyła  zgłoszenia  do  konkursu  na  stanowisko  „pracownik  na  stanowisku  inżynieryjno-
technicznym”,  złożone  przez  Adama  Nowaka.  Po  zapoznaniu  się  z  przedłożonymi  dokumentami
stwierdzono,  że  spełniają  one  wymagania  formalne  oraz  sylwetka  kandydata  jest  odpowiednia  do
aplikowanego  stanowiska.  Komisja  postanowiła  przedłożyć  wniosek  o  zatrudnienie  tej  osoby  w
projekcie. 
Następnie Komisja w tym samym składzie przeprowadziła rekrutację na stanowisko „pracownik ds.
spraw administracyjnych”. Wszystkie 3 osoby przedstawiły dokumenty kompletne, wybór więc oparty
został  o  doświadczenie  oraz  dostępność  kandydata  w całym okresie  trwania  projektu.  Biorąc  pod
uwagę  oferowane  warunki  finansowe  oraz  zakres  obowiązków  stawianych  osobie  na  stanowisku
„pracownik ds. administracyjnych” komisja uznała, że pani mgr. inż. Ewa Bielecka gwarantuje obsługę
projektu  w  okresie  czasie  jego  trwania,  czyli  w  latach  2019  –  2024.  Dalszy  postęp  procedur
prowadzących do zatrudnienia kandydatów nastąpił w drugim kwartale 2019r.

Rezygnacja dr hab.  inż.  Andrzeja Wałęgi,  prof. UR ze stanowiska „specjalisty ds. monitoringu
hydrologicznego”  spowodowała  konieczność  poszukiwania  innych  osób,  mogących  zrealizować
zadania związane z określeniem zasobów wodnych w obszarach objętych zadaniem D2. Kierownik
Projektu  wyłonił  spośród kilku osób kandydatury  dr  hab.  inż.  Andrzeja  Bogdała  oraz  dr  hab.  inż.
Tomasza Kowalika. Pismo o zgodę na zatrudnienie wspomnianych osób zostało przygotowane w dniu
26 marca 2019r. Dalszy postęp procedur prowadzących do zatrudnienia kandydatów nastąpił w drugim
kwartale 2019r.
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Załącznik 1
Zakresy zadań poszczególnych specjalistów i pracowników technicznych

1. Koordynator i specjalista ds. inżynierii rzecznej
Praca koordynatora
Wyznaczenie zadań do wykonania przez zespół UR w Krakowie
Określenie stopnia i jakości zadań wyznaczonych do realizacji
Określenie aktualnego postępu prac zespołu UR w Krakowie
Koordynacja prac zespołu i gromadzenie danych
Organizacja posiedzeń i seminariów w celu omówienia postępu w pracach oraz wypracowania 
odpowiednich rozwiązań 
Opracowanie raportu merytorycznego z prac zespołu UR w Krakowie
Sprawdzenie jakości i aktualności wykonania zadań administracyjnych
Koordynacja powstawania wariantowych koncepcji rozdziału wód
Współpraca w ramach prowadzenia działań administracyjnych projektu

Praca specjalisty (inż. rzeczna)
Pomiary terenowe
Konwersja i archiwizacja danych pomiarowych
Analiza danych pomiarowych (informacja o terenie, pomiary geodezyjne, pomiary hydrometryczne)
Analiza wyników
Wizualizacja wyników
Przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz na posiedzeniach i seminariach naukowych
Opracowanie koncepcji wstępnych
Opracowanie wytycznych i zaleceń do realizacji 
Wprowadzenie aktualnych danych do kart pracy

2. Specjalista ds. hydrauliki
Analizy danych hydrologicznych 
Obliczenia hydrauliczne prędkości i przepływu w systemach wód płynących
Określenie wymaganych zasobów wodnych w analizowanych obszarach
Określenie zasięgu oddziaływania planowanych inwestycji

3. Specjalista ds. inżynierii rzecznej – 2 osoby
Określenie istniejącego rozdziału wód
Współtworzenie oraz przygotowanie danych do kalibracji modelu numerycznego
Analiza wyników modelowania numerycznego
Opracowanie koncepcji rozdziału wód w sieciach rzek i kanałów
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4. Specjalista ds. modelowania numerycznego
Wykonanie i uruchomienie modeli hydraulicznych
Kalibracja modelu hydraulicznego
Analiza wyników modelowania numerycznego

5. Specjalista ds. monitoringu hydrologicznego – osoba 1 (gospodarka wodna; melioracje wodne; 
hydrochemia)
Analizy danych hydrologicznych 
Określenie związku pomiędzy danymi piezometrycznymi
Przeprowadzenie analiz glebowych
Określenie wymaganych zasobów wodnych w analizowanych obszarach
Opracowanie koncepcji systemu wodno-melioracyjnego
Określenie zasięgu oddziaływania planowanych inwestycji

6.  Specjalista ds. monitoringu hydrologicznego – osoba 2 (melioracje wodne, ochrona i 
kształtowanie ekosystemów wodnych, gospodarka wodne, bilanse wodne)
Analizy danych hydrologicznych 
Przeprowadzenie analiz glebowych
Określenie bilansu wodnego w badanych obszarach
Określenie wymaganych zasobów wodnych w analizowanych obszarach
Opracowanie koncepcji systemu wodno-melioracyjnego
Określenie zasięgu oddziaływania planowanych inwestycji

Zakres prac wspólny dla w/w personelu
Analiza dostępnych danych
Pomiary terenowe
Konwersja i archiwizacja danych pomiarowych
Analiza danych pomiarowych (informacja o terenie, pomiary geodezyjne, pomiary hydrometryczne)
Analiza wyników
Wizualizacja wyników
Przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz na posiedzeniach i seminariach naukowych
Opracowanie koncepcji wstępnych
Opracowanie wytycznych i zaleceń do realizacji 
Określenie spodziewanych efektów zmian zagospodarowania wodami
Wprowadzenie aktualnych danych do kart pracy
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7. Pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym
Praca w terenie
Gromadzenie i konwersja danych
Wykonywanie obliczeń i symulacji numerycznych
Wprowadzenie aktualnych danych do kart pracy

8. Pracownik ds. spraw administracyjnych
Przygotowanie kart pracy osób 
Przygotowanie delegacji
Kwalifikacja kosztów
Kontrola wydatków i stanu konta projektu
Bieżąca aktualizacja stanu narzutów
Aktualizacja danych w programie SIMPLE
Przygotowanie i realizacja procedur zakupowych w ramach projektu
Konsultacje z koordynatorem projektu lub pionem administracyjnym oraz rachunkowym UR w 
Krakowie
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