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Streszczenie:  Główne  cele  europejskiego  projektu  boDERECCE  stanowią:  analiza  nowo  pojawiających  się  zanieczyszczeń  w 
środowisku wodnym  oraz  opracowanie  systemu  zintegrowanego  zarządzania  przedsiębiorstwami wodociągowym  gwarantującego 
podniesienie jakości wód przeznaczonych do spożycia. W realizacji projektu bierze udział dwóch polskich partnerów: Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski. Działania projektowe w Polsce prowadzone będą w obrębie 
wybranego  obszaru  pilotażowego  na  terenie  Górnośląskiego  Obszaru  Przemysłowego  –  Stacji  Uzdatniania  Wody  oraz  zlewni 
zbiornika Kozłowa Góra, gdzie prowadzony będzie monitoring mikrozanieczyszczeń wraz z badaniami modelowymi. 
Abstract: The main objective of the boDERECCE project is analysis of emerging contaminants in the water environment as well as 
development  of  an  integrated management  strategy  for  waterworks  that  guarantees  improvement  of  drinking water  quality. Two 
Polish  partners  take  part  in  the  project  realisation:  Silesian Waterworks  PLC  in  Katowice  and  University  of  Silesia.  In  Poland, 
project activities will be conducted in  the selected Pilot Action area within the Upper Silesia Industrial Region – Water Treatment 
Plant and the catchment area of the Kozłowa Góra reservoir, where the monitoring of microcontaminants and modeling studies will 
be performed.  

Słowa kluczowe: nowo pojawiające się zanieczyszczenia, farmaceutyki, monitoring, modelowanie, jakość wód
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O PROJEKCIE

„Rekomendacje dla wykrywania i oceny pozostałości 

farmaceutyków w wodach przeznaczonych do  spożycia – 

budowanie  potencjału  w  zarządzaniu  zasobami  wód 

pitnych w Europie Środkowej” − pod tą nazwą w Polsce 

realizowany  jest  europejski  projekt  o  akronimie 

boDERECCE  (Board  for  Detection  and Assessment  of 

Pharmaceutical  Drug  Residues  in  Drinking  Water  − 

Capacity Building  for Water Management  in CE).  Prace 

nad  projektem  współfinansowanym  ze  środków 

transnarodowego  programu  Interreg  Europa  Środkowa 

rozpoczęły się 1 kwietnia 2019 r. i potrwają 3 lata, do 31 

marca 2022 r. Podstawowymi jego celami są: analiza tzw. 

nowo  pojawiających  się  zanieczyszczeń  (ang.  emerging 

contaminants  −  EC)  w  środowisku  wodnym  oraz 

wypracowanie  systemu  zintegrowanego  zarządzania 

przedsiębiorstwami wodociągowymi,  które  przyczyni  się 

do podniesienia jakości wód przeznaczonych do spożycia 

w  kontekście  obecności  w  nich  mikrozanieczyszczeń, 

a  w  szczególności  farmaceutyków  i  środków  ochrony 

osobistej  (ang.  pharmaceuticals  and  personal  care 

products  −  PPCP).  W  realizację  projektu 

zaangażowanych  jest 12 partnerów (PP), w  tym uczelnie 

wyższe, instytucje naukowobadawcze i przedsiębiorstwa 

wodociągowe  z  siedmiu    krajów: Chorwacji  (LP,  PP02), 

Czech  (PP03),  Słowenii  (PP04,  PP06),  Polski  (PP05, 

PP07),  Niemiec  (PP08,  PP11),  Włoch  (PP09,  PP10) 

i Austrii  (PP12)  (rys.  1). Wśród  nich  znalazły  się  dwie 

jednostki  z  Polski:  Górnośląskie  Przedsiębiorstwo 

1Uniwersytet  Śląski  w  Katowicach,  Instytut  Nauk  o  Ziemi,
ul. Będzińska 60, 41205, Sosnowiec;
email: kinga.slosarczyk@us.edu.pl.
2Górnośląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  S.A.  w 
Katowicach;
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Wodociągów  S.A.  w  Katowicach  (PP07)  oraz 

Uniwersytet  Śląski  (PP05).  Jednostki  działające 

w  projekcie  wspierane  są  ponadto  przez  siedmiu 

partnerów  stowarzyszonych  (ASP),  w  tym  przez 

zarejestrowaną  we  Francji  międzynarodową  sieć 

laboratoriów  referencyjnych,  ośrodków  badawczych 

i  powiązanych  organizacji  do  monitorowania  nowo 

pojawiających  się  substancji  środowiskowych 

(NORMAN  Network)  Liderem  konsorcjum  jest 

Chorwacka Służba Geologiczna (LP). 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU

Oprócz  prac  związanych  z  zarządzaniem  projektem 

oraz  rozpowszechnianiem  jego  rezultatów,  państwa 

członkowskie muszą zmierzyć się z zadaniami w ramach 

czterech  pakietów  tematycznych  (WPT);  są  one 

następujące:

•  WPT  1.  Odkrywanie  nowo  pojawiających  się 

zanieczyszczeń  w  środowisku  wodnym  –  aktualny  stan 

wiedzy.

•  WPT  2.  Monitorowanie  transportu  nowo 

pojawiających się zanieczyszczeń – program pilotażowy.

•  WPT  3.  Modelowanie  nowo  pojawiających  się 

zanieczyszczeń – zastosowanie badań modelowych.

•  WPT  4.  Minimalizowanie  skutków  związanych 

z  nowo  pojawiającymi  się  zanieczyszczeniami  – 

perspektywy i nowe podejścia.

W  ramach  wspomnianych  pakietów  roboczych 

polscy  partnerzy  będą  współpracować  nad 

rozwiązywaniem  problemów  i  zadań  powierzonych  im 

przez  liderów  poszczególnych  WPT.  Prace  obejmują 

zadania  związane  z  rozpoznaniem  aktualnego  stanu 

wiedzy na  temat nowo pojawiających się zanieczyszczeń 

w  Polsce,  przeprowadzeniem  monitoringu  PPCP 

w  wybranym  obszarze  pilotażowym,  budową  modelu 

hydrologicznego  i  modelu  transportu 

mikrozanieczyszczeń,  a  także  zaproponowaniem nowych 

rozwiązań  skutecznych  w  łagodzeni  skutków 

Rys. 1. Partnerzy biorący udział w projekcie
Fig. 1. Partners participating in the project
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i  minimalizacji  zagrożeń  ze  strony  PPCP  obecnych 

w wodach przeznaczonych do spożycia.

Uzyskane  wyniki,  problemy  napotkane  w  trakcie 

prowadzonych  badań,  jak  również  ustalenia  odnośnie  do 

dalszych  działań  w  projekcie  omawiane  są  przez 

uczestników  projektu    podczas  spotkań  partnerów 

organizowanych  w  cyklu  półrocznym.  Pierwsze  z  nich, 

rozpoczynające  działania  w  projekcie,  odbyło  się  1417 

kwietnia  2019  r.  w  Zagrzebiu,  w  Chorwacji  (rys.  2). 

Poszczególni  partnerzy  odpowiedzialni  są  za  organizację 

pozostałych  spotkań  projektowych:  w  Lublanie 

(Słowenia),  Katowicach  (Polska), Monachium  (Niemcy), 

Wiedniu  (Austria),  Parmie  (Włochy)  i  Pradze  (Czechy). 

Oprócz  wspomnianych  spotkań  przewidziana  jest 

również  organizacja  dwóch  konferencji:  w  trakcie 

projektu  oraz  po  jego  zakończeniu,  w  których  udział 

wezmą  osoby  zaangażowane  w  przedsięwzięcie  − 

wodociągowcy, naukowcy oraz zaproszeni eksperci.

PROGRAM PILOTAŻOWY

Główne  zadania  postawione  przed  partnerami 

projektu  boDERECCE  realizowane  będą w  ramach  tzw. 

działań  pilotażowych  (pilot  actions).  Będą  one 

prowadzone  w  ośmiu  wybranych  obszarach 

pilotażowych,  które,  dla  przyszłych  celów 

porównawczych,  pogrupowane  zostały  według 

pochodzenia  źródła  wody  przeznaczonej  do  spożycia. 

Wyznaczono  trzy    grupy,  wskazując  na  źródło  wody 

surowej:  (1) wody  powierzchniowe,  (2) wody  podziemne 

oraz,  jako obszary specjalne,  (3) obszary krasowe (rys. 3). 

W  grupie  pierwszej  znalazł  się  obszar  pilotażowy 

Górnośląskiego  Obszaru  Przemysłowego  –  SUW 

Kozłowa Góra, gdzie badania prowadzone będą zarówno 

na  stacji  uzdatniania  wody,    jak  i  w  obszarze  zlewni 

ujęcia  dla  SUW.  Obok  SUW  Kozłowa  Góra  działania 

w ramach tej grupy prowadzone będą również w obszarze 

zlewni  rzeki Pad (Włochy) oraz w obszarze zlewni  rzeki 

Elby – ujęcie Dresden – Hosterwitz (Niemcy). Do grupy 

drugiej  zakwalifikowano  obszary  zlewniowe  dla  ujęć 

wód  podziemnych  w  Karanach  (Czechy),  w  Lublanie 

(Słowenia)  oraz  w  Neufahrn  bei  Freising,  z  którego 

zaopatrywana  jest  część  górnej  Bawarii  (Niemcy). 

W  grupie  trzeciej  –  obszary  krasowe,  badania 

prowadzone  będą  w  obszarze  zlewni  źródeł  Jadro 

i  Žrnovnica  (Chorwacja)  oraz w  obszarze  źródliskowym 

stanowiącym  ujęcie  dla  miasta  Waidhofen  nad  rzeką 

Ybbs (Austria).

W  ramach  działań  pilotażowych  partnerzy  projektu 

prowadzić  będą  szeroko  zakrojone  badania 

monitoringowe,  których  celem  będzie  zdiagnozowanie 

problemu  obecności  nowo  pojawiających  się 

zanieczyszczeń  w  środowisku  wodnym.  Badania 

monitoringowe    obejmą  także  badania  efektywności 

powszechnie  stosowanych  metod  uzdatniania  wody 

przeznaczonej  do  spożycia.  Wyniki  badań 

monitoringowych  stanowić  będą  ponadto  informację 

wejściową  dla  modelowania  matematycznego.  Partnerzy 

przeprowadzą  badania  modelowe  obejmujące  model 

hydrologiczny  i model  transportu  zanieczyszczeń w celu 

określenia  drogi  przepływu  nowo  pojawiających  się 

Rys. 2. Uczestnicy projektowych spotkań w Zagrzebiu (A) oraz w Lublanie (B) (fot. G. Schrömmer, A. Torkar)
Fig. 2. Participants of the project meetings in Zagreb (A) and Ljubljana (B) (photo G. Schrömmer, A. Torkar)
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zanieczyszczeń (PPCP) do ujęcia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.

Wnioski  z  prowadzonych  działań  pilotażowych 

stanowić  będą  podstawę  do  dalszych  działań  projektu, 

w  tym  przygotowania    rekomendacji  prowadzenia 

monitoringu  PPCP  w  środowisku  wodnym. 

Wypracowane metody będą ponadto punktem wyjścia do 

przygotowania  narzędzia  wspomagającego 

podejmowanie decyzji w zakresie wystąpienia zagrożenia 

obniżenia jakości wody.

Projekt  jest  finansowany  ze  środków 

transnarodowego  programu  Interreg  Europa  Środkowa 

oferującego  wsparcie  finansowe  dla  programów 

przyczyniających  się  do  wdrażania  rozwiązań 

stanowiących  odpowiedź  na  wyzwania  regionalne 

w  obszarze  innowacyjności,  gospodarki  niskoemisyjnej, 

środowiska, kultury i transportu.

Praca  naukowa  opublikowana  w  ramach  projektu 

międzynarodowego  współfinansowanego  ze  środków 

programu  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  pn. 

„PMW”  w  latach  20192022;  umowa  nr  5033/

INTERREG CE/2019/2.

Rys. 3. Lokalizacja obszarów pilotażowych oraz partnerzy odpowiedzialni za prowadzenie działań w ich obrębie (grupy obszarów: 
czerwony −  wody powierzchniowe, żółty −  wody podziemne, zielony −  obszary krasowe)
Fig.  3.  Location  of  pilot  actions  and  partners  responsible  for  pilot  action  activities  (clusters:  red  –  surface  water,  yellow  – 
groundwater, green – karstic area)


