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Realizacja europejskiego projektu 
Interreg Europa Środkowa DEEPWATERCE w Polsce

Implementation of the European project Interreg Central Europe DEEPWATERCE in Poland

Katarzyna Stachniak1, Sławomir Sitek1

Streszczenie:  W  ramach  projektu  DEEPWATERCE  Interreg  Europa  Środkowa  siedmiu  partnerów  łączy  siły,  by  opracować 
wspólną  strategię  zarządzania  zasobami wodnymi,  umożliwiającą wdrożenie  systemów dodatkowego  zasilania wód  podziemnych 
(z ang. MAR  Managed Aquifer Recharge) w krajach Europy Środkowej, w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian 
klimatu  i zapewnienia dostęp do wody dobrej  jakości dla  ludności,  rolnictwa  i przemysłu. Opracowywane wytyczne mają ułatwić 
właściwym instytucjom proces zarządzania zasobami wód podziemnych oraz ich ochronę. Ponadto jednym z celów projektu będzie 
wypracowanie  metod  wspierających  podejmowanie  decyzji  o  wyborze  odpowiedniej  lokalizacji  pod  dodatkowe  zailanie  wód 
podziemnych. Wypracowane narzędzia zostaną następnie przetestowane w 4 obszarach pilotażowych w Chorwacji, na Słowacji, na 
Węgrzech oraz w Polsce w rejonie Tarnowa.
Abstract: Within the DEEPWATERCE Interreg Central Europe project, the seven partners are joining efforts to develop a common 
water management  strategy  to  implement Managed Aquifer  Recharge  (MAR)  systems  in  Central  European  countries  in  order  to 
mitigate  the negative  effects  of  climate  change  and  ensure  access  to good quality water  for  people,  agriculture  and  industry. The 
guidelines  are  intended  to  facilitate  the  management  and  protection  of  groundwater  resources  by  the  relevant  institutions.  In 
addition,  one  of  the  objectives  of  the  project will  be  to  develop methods  to  support  the  decision making  process  of  selecting  an 
appropriate location for additional groundwater recharge. The developed tools will then be tested in 4 pilot sites in Croatia, Slovakia, 
Hungary and Poland in the Tarnów area.

Słowa kluczowe: dodatkowe zasilanie wód podziemnych, obszary pilotażowe, projekt DEEPWATERCE 
Key words: managed aquifer recharge, pilot areas, DEEPWATERCE project 

O PROJEKCIE

„Opracowanie  zintegrowanego  podejścia  we 

wdrażaniu  rozwiązań  dotyczących  gospodarowania 

dodatkowym  zasilaniem  wód  podziemnych  w  celu 

ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej 

zagrożonych  zmianami  klimatu  i  konfliktami 

użytkowników”  (z  ang.  Developing  an  integrated 

implementation framework for managed aquifer  recharge 

solutions  to  facilitate  the  protection of Central European 

water  resources  endangered  by  climate  change  and  user 

conflict)  to  międzynarodowy  projekt,  pod  akronimem 

DEEPWATERCE,  współfinansowany  w  ramach  działań 

transnarodowego  programu  Interreg  Europa  Środkowa. 

Jego realizacja rozpoczęła się 1 maja 2019 roku i potrwa 

do  30  kwietnia  2022  roku.  W  ramach  projektu 

współpracuje siedmiu partnerów z pięciu państw (Polska, 

Węgry,  Niemcy,  Słowacja,  Chorwacja)  oraz  pięciu 

partnerów  stowarzyszonych  z  Polski,  Węgier,  Niemiec, 

Chorwacji, Włoch i Holandii (tab.1). W Polsce głównym 

partnerem  projektu  jest  Uniwersytet  Śląski 

w Katowicach, a partnerem stowarzyszonym Tarnowskie 

Wodociągi Sp.  z o.o.,  które udostępniły  swój  teren,  jako 

obszar pilotażowy dla prac realizowanych w projekcie. 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU

Prace  w  projekcie  DEEPWATERCE  są  podzielone 

na 4 pakiety  tematyczne oraz 2 pakiety prac związanych 

odpowiednio  z  zarządzaniem  projektem  i  komunikacją. 

1Uniwersytet  Śląski  w  Katowicach,  Instytut  Nauk  o  Ziemi,
ul. Będzińska 60, 41205, Sosnowiec;
email: katarzyna.stachniak@us.edu.pl, 
slawomir.s.sitek@us.edu.pl
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Uniwersytet  Śląski  w  konsorcjum  aktywnie  uczestniczy 

we  wszystkich  pakietach  prac  i  jest  liderem  całego 

pakietu  związanego  z  komunikacją,  którego  nadrzędnym 

celem jest rozpowszechnianie rezultatów projektu, Zespół 

hydrogeologów  z  Uniwersytetu  jest  także  głównym 

odpowiedzialnym  za  prace  prowadzone  w  obszarze 

pilotażowym w rejonie Tarnowa. 

Zagadnienia  poruszane  w  tematycznych  pakietach 

prac dotyczą:

Opracowania ponadnarodowej bazy wiedzy na  temat 

systemów  dodatkowego  zasilania  wód  podziemnych 

(MAR)  –  pakiet  prac  nr  1.  W  tym  celu  zostanie 

opracowany raport dotyczący zastosowania dodatkowego 

zasilania  w  Europie  Centralnej  oraz  opisane  zostaną 

przykłady  dobrych  praktyk    stosowania MAR w krajach 

partnerów  projektu.  Wyniki  z  tego  raportu  zostaną 

omówione  i  przedstawione  podczas  pierwszego  z  trzech 

organizowanych  szkoleń  i  webinariów.  Tematyka 

drugiego  webinarium  będzie  dotyczyć  wyników 

z  opracowywanego  poradnika  na  potrzeby  wsparcia 

podejmowania  decyzji  o  lokalizacji  systemów 

dodatkowego  zasilania  w  Europie  Centralnej.  Ostatnie 

spotkanie  z  interesariuszami  projektu,  w  ramach 

niniejszego  cyklu  szkoleń,  będzie  dotyczyło  prezentacji 

wniosków  z  przeprowadzonych  badań  w  obszarach 

pilotażowych. Dodatkowo w  ramach  działań  niniejszego 

pakietu  prac,  w  celu  szerzenia  wiedzy  na  temat  metod 

dodatkowego  zasilania  wód  podziemnych  oraz  dzielenia 

się  wynikami  projektu  dla  wszystkich  naszych 

interesariuszy  projektu  oraz  osób  zainteresowanych, 

zostały  uruchomione  krajowe  i  międzynarodowa  grupy 

dyskusyjne  na  platformie  LinkedIn,  nazwane  Virtual 

Square  (VS).  VS  to  platforma  komunikacyjna  projektu, 

która umożliwia wymianę opinii i poglądów, weryfikację 

opracowywanych wyników i bezpośredni kontakt z grupą 

interesariuszy  projektu  (Polska  platforma  dyskusyjna:   

https://www.linkedin.com/groups/13847309/).

Opracowanie  międzynarodowej  metodologii 

i  narzędzi  wspierających  podejmowanie  decyzji 

dotyczących  lokalizacji  MAR  w  Europie  Środkowej  to 

cel  drugiego  pakietu  prac,  których  uwieńczeniem będzie 

opracowanie  poradnika  wspierającego  podejmowanie 

decyzji  dotyczących  potencjalnych  lokalizacji 

i  możliwości  wdrożenia  odpowiedniej  metody  MAR 

Tabela. 1. Partnerzy projektu
Table. 1. Project partners
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w celu poprawy warunków wodnych dla danego obszaru.

Ocena  możliwości  zastosowania  metod  MAR 

w  Europie  Środkowej,  w  oparciu  między  innymi 

o  wypracowane  rezultaty  prac  przeprowadzonych 

w ramach dwóch wcześniejszych pakietów zadań, będzie 

testowana w ramach pilotażowego studium wykonalności 

MAR  ze  zintegrowanym  podejściem  środowiskowym 

w czterech obszarach pilotażowych:

•  w  Chorwacji  (wyspa  Vis),  gdzie  testowane  jest 

dodatkowe zasilanie krasowych warstw wodonośnych,

•  na  Węgrzech  (Stożek  napływowy  Maros),  gdzie 

weryfikowane  jest  dodatkowe  zasilanie  wód 

podziemnych  w  systemach  aluwialnych  na  terenach 

zalewowych, w dolinie rzecznej,

•  na  Słowacji  (Nizina  Naddunajska),  gdzie 

weryfikowane  jest  zasilanie  w  warstwach  wodonośnych 

na obszarach wykorzystywanych rolniczo,

•  w  Polsce  (Dolina  Dunajca,  ujęcie  Świerczków), 

gdzie  weryfikowane  jest  dodatkowe  zasilanie  wód 

podziemnych  znajdujących  się  w  sąsiedztwie  obiektów 

przemysłowych (rys.1).

Są  to  obszary  referencyjne  dla  zweryfikowania 

i  analizy  działania  sześciu  różnych  typów  dodatkowego 

zasilania  wód  podziemnych  testowanych  w  ramach  pro‐

jektu, tj. (rys. 2):

• stawy infiltracyjne (ang. infiltration ponds),

• infiltracja brzegowa (ang. bank filtration),

•  magazynowanie  i  odzyskiwanie  wody  z  warstwy 

wodonośnej (ang. aquifer storage and recovery, ASR),

•  bariery  fizyczne  podziemne  (ang.  underground 

dam),

•  bariery  fizyczne  powierzchniowe  (ang.  recharge 

dam),

• rowy infiltracyjne (ang. infiltration diches).

Opracowanie  zaleceń  dla  implementacji  MAR 

w  Europie  Środkowej  oraz  wypracowanie  krajowych 

Rys. 1. Partnerzy projektu DEEPWATERCE oraz lokalizacja obszarów pilotażowych.
Fig. 1. DEEPWATERCE project partners and location of pilot areas.
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planów  działania  to  ostatni  pakiet  zadań  w  projekcie 

DEEPWATERCE. W  ramach  jego  realizacji  prace  będą 

głównie  polegały  na    opracowaniu  rekomendacji 

dotyczących  strategii  wdrażania  oraz  krajowych  planów 

działania  na  rzecz  przyjęcia  rozwiązań  MAR 

w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej w Europie 

Środkowej.

Prace  w  ramach  pakietów  tematycznych  są 

kierowane  przez  wybranych  partnerów,  a  przy  ich 

realizacji  współpracują  wszyscy  partnerzy.  Zadania 

wykonywane  są  zgodnie  z  przygotowanym  planem 

projektu  i  terminami  zapisanymi  we  wniosku 

aplikacyjnym.  Opracowywane  wyniki  działań  projektu 

oraz  ich  analiza  są  przedstawiane  i  weryfikowane 

podczas  bezpośrednich,  półrocznych  spotkań  partnerów, 

a  także  podczas  tematycznych  spotkań  online.  Pierwsze 

spotkanie  z  sześciu  podsumowujące  działania  projektu, 

odbyło  się w  listopadzie  2019  r. w Katowicach  (rys.  3.). 

W  ramach  działań  w  projekcie  są  także  organizowane 

spotkania tematyczne, na których omawiane są konkretne 

zadania  projektowe.  Planowane  są  także  spotkania 

z  interesariuszami  chcącymi  zapoznać  się  z  tematyką 

projektu  lub  podjąć  współpracę  w  zakresie  wdrażania 

wypracowanych  rozwiązań.  Spotkania  z  interesariuszami 

będą miały formę konsultacji, szkoleń stacjonarnych oraz 

prowadzonych online w ramach webinariów. W projekcie 

przewiduje  się  organizację  lokalnych  spotkań 

w  obszarach  pilotażowych,  na  które  zostanie  zaproszona 

lokalna  społeczność,  co  ma  na  celu  podniesienie 

świadomości  o  korzyściach  środowiskowych 

i  ekonomicznych  dla  obszarów  na  których  stosuje  się 

rozwiązania  dotyczące  dodatkowego  zasilania  wód 

podziemnych.

PILOTAŻOWE STUDIUM WYKONALNOŚCI 

MAR W POLSCE 

Polskim  poligonem  badawczym  w  ramach  projektu 

jest  obszar  obejmujący  dolinę  Dunajca  w  rejonie 

Tarnowa.  Prace  badawcze,  prowadzone  są  przez 

Uniwersytet  Śląski  w  Katowicach  przy  współpracy 

z  partnerem  stowarzyszonym  –  Tarnowskimi 

Wodociągami  oraz  Technicznym  Uniwersytetem 

w  Monachium.  Prace  badawcze  koncentrują  się  na 

optymalizacji  istniejących  już  rozwiązań  dodatkowego 

zasilania  wód  podziemnych,  jakimi  są  infiltracja 

brzegowa oraz zasilanie rowami infiltracyjnymi w rejonie 

ujęcia Świerczków.

Zespół  badawczy  będzie  prowadził  szereg  prac, 

których  celem  jest  opracowanie  studium  wykonalności 

dla  różnych  typów  dodatkowego  zasilania, 

analizowanych  w  projekcie.  Dodatkowo  zostaną  podjęte 

próby  optymalizacji  już  istniejących  systemów 

dodatkowego  zasilania  wód  podziemnych  na  terenie 

ujęcia Świerczków. Szeroki zakres projektowanych badań 

obejmuje między  innymi  badania  geofizyczne  dotyczące 

analizy  przestrzennej  struktury  geologicznej  w  rejonie 

analizowanego  ujęcia  (rys.  5),  badania  mineralogiczne 

i  geochemiczne  gruntów  obejmujące  strefę  aeracji 

i saturacji. Istotną częścią badań będą także szczegółowe 

analizy  składu  chemicznego  wody  powierzchniowej 

Rys.  2.  Typy  MAR  weryfikowane  w  ramach  prowadzonych 
badań  projektu  DEEPWATERCE  (Autor  grafiki:  Andrew 
Berry).
Fig.  2.  PMAR  types  verified  in  the  framework  of  the  ongoing 
research  of  the  DEEPWATERCE  project  (Author:  Andrew 
Berry).

Rys.  3.  Partnerzy  projektu  podczas  spotkania  w  Katowicach,   
podsumowującego  pierwsze  półrocze  działania  projektu
(fot. J. Wróbel)
Fig. 3. Project partners during  the summary meeting of  the first 
half of the project activities, in Katowice (photo: J. Wróbel)
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i  podziemnej,  pod  kątem  nowo  pojawiających  się 

zanieczyszczeń oraz badania izotopowe wody. Prowadzone 

będą  także  prace  modelowe  dotyczące  ustalenia 

szczegółowego  bilansu  hydrologicznego 

i  hydrogeologicznego  przy  użyciu  modeli  ArcSWAT 

i  FEFLOW.  Wykonane  modele  będą  odwzorowywać 

przepływ  oraz  transport  masy  dla  warunków 

nieustalonych.  Symulacje  prognostyczne  wykonane  na 

modelach,  będą  jednym  ze  sposobów  na  weryfikację 

przydatności  rozwiązań  dodatkowego  zasilania  wód 

podziemnych  i  wyboru  najlepszych metod możliwych  do 

zastosowania w rejonie Tarnowa.

Dodatkowo w obszarze całej zlewni Dunajca planuje się 

wykonanie  szeregu  cyfrowych  map  wskazujących  na 

przydatność  danego  obszaru  pod  konkretny  typ 

dodatkowego  zasilania wód  podziemnych,  które  z  kolei  są 

szczegółowo  analizowane w  ramach  drugiego  pakietu  prac 

projektu.  Wyniki  oraz  wnioski  z  wykonanych  prac 

w  obszarach  pilotażowych  zostaną  opublikowane  na 

stronach  projektu,  podczas  planowanego  trzeciego 

webinarium oraz w przyszłych publikacjach naukowych. 

W  ramach  projektu  DEEPWATERCE  podjęto 

działania  zmierzające  do  tego,  by  opracować  zestaw 

narzędzi  wspierających  podejmowanie  decyzji  związanych 

z  możliwością  zastosowania  dodatkowego  zasilania  wód 

podziemnych  w  Europie  Środkowej  oraz  sporządzenia 

możliwego do wdrożenia planu rozwiązań w odpowiedzi na 

poszerzającą  się  skalę  problemu  deficytu  wody  wraz 

z  postępującymi  negatywnymi  zmianami  klimatu.  Jako 

jeden  z  kilku  głównych  rezultatów  projektu  zostaną 

sporządzone  rekomendacje  dotyczące  strategii  wdrażania 

oraz  krajowe  plany  działania  na  rzecz  przyjęcia  najlepiej 

prosperujących  rozwiązań MAR w  Europie  Środkowej  do 

prawnych  regulacji  dotyczących  gospodarki  wodnej. 

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia wyników projektu, które 

będą na bieżąco prezentowane na platformie LinkedIn oraz 

oficjalnej stronie projektu.

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. 

Więcej  informacji  o  projekcie  znajduje  się  na  stronie 

głównej  projektu:  https://www.interregcentral.eu/Con‐

tent.Node/DEEPWATERCE.html.

Praca  naukowa  opublikowana  w  ramach  projektu 

międzynarodowego  współfinansowanego  ze  środków 

programu  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  pn. 

„PMW”  w  latach  20192022;  umowa  nr  5016/

INTERREG CE/2019/2.

Rys. 4. Dolina Dunajca, ujęcie wody Świerczków w Tarnowie (fot. K. Stachniak)
Fig. 4. Dunajec Valley, well filed of Świerczków in Tarnów (photo: K. Stachniak)

Rys. 5. Badania elektrooporowe prowadzone przez Uniwersytet 
Śląski w Tarnowie (fot. K. Stachniak)
Fig.  5.  Electrical  resistivity  research  conducted  by  the 
University of Silesia in Tarnów (photo. K. Stachniak)


