
Od  ubiegłego roku w  IETU trwały intensywne 
przygotowania nad uruchomieniem Jednostki 
Weryfikującej Technologie Środowiskowe (JWTŚ) 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach 
ETV EU. Od lipca br. JWTŚ IETU uzyskała status 
 jednostki inspekcyjnej akredytowanej przez PCA. 
Jest to czwarta jednostka weryfikująca w Polsce 
oraz pierwsza w  obszarze gospodarki wodno-
-ściekowej. Zakres naszej usługi obejmuje wery-
fikację rozwiązań technologicznych dla uzdatniania 
wody do spożycia, oczyszczania ścieków z zanie-
czyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych oraz 
oczyszczania wód przemysłowych.

Program ETV EU jest narzędziem rynkowym, 
które ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom 
komercjalizację innowacyjnych technologii śro-
dowiskowych w  kraju oraz w  Unii Europejskiej. 
Usługa oparta jest o  najwyższe standardy jako-
ści i  bezstronności gwarantowane akredytacją 
na  zgodność z  normą ISO 17020 dla jednostki 
inspekcyjnej typu A. Usługę dedykujemy polskim 
dostawcom zainteresowanym wyjściem na rynki 

Według Komisji Europejskiej, ekoinnowacje 
to  obecnie obok informatyki i  przemysłu 
farmaceutycznego najbardziej dynamicznie 
rozwijający się sektor rynku. Każde wdro-
żenie innowacyjnej technologii jest jednak 
procesem długotrwałym, a  jej twórcy na-
potykają na  szereg trudności. Innowacje 
na  starcie przegrywają z  technologiami 
o  sprawdzonym działaniu, gdyż ich spraw-
ności nie uwiarygodniają referencje z wyko-
nanych wdrożeń.

Jedynym systemem pozwalającym 
w sposób bezstronny i wiarygodny potwier-
dzić sprawność działania technologii zgod-
nie z deklaracją dostawcy jest Environmental 
Technology Verification (ETV), czyli weryfi-
kacja technologii środowiskowych.
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IETU rozpoczyna weryfikację innowacyjnych rozwiązań 
dla gospodarki wodno-ściekowej

europejskie, a  także światowe oraz dostawcom 
technologii z  zagranicy zainteresowanym wej-
ściem na rynek polski oraz Unii Europejskiej.

Weryfikacja ETV polega na  potwierdzeniu 
w  sposób bezstronny i  niezależny, w  oparciu 
o wyniki przeprowadzonych badań, że technologia 
w  określonych warunkach eksploatacji uzyskuje 
zadeklarowaną przez producenta sprawność. Po-
twierdzeniem innowacyjnego charakteru technolo-
gii, jej sprawności oraz korzyści dla środowiska jest 
Świadectwo Weryfikacji zarejestrowane w publicz-
nie dostępnym rejestrze zweryfikowanych tech-
nologii środowiskowych, dostępnym na  stronie 
Komisji Europejskiej – http://iet.jrc.ec.europa.eu.

Zapraszamy do  współpracy twórców 
i  producentów innowacyjnych technologii. 
Kontakt: etv@ietu.katowice.pl, tel. 32 254 60 
31 wew. 264.

Agnieszka Paszewska
Izabela Ratman-Kłosińska

JWTŚ IETU

Proces weryfikacji EU ETV
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Opracowany przez naukowców z  Instytutu Eko-
logii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutu 
Ochrony Środowiska – PIB oraz Norweskiego 
Instytutu Badania Wody, Zintegrowany System 
Informacji o Zlewni może dostarczać przydatnych 
informacji do  oceny jakości i  zasobności wód 
w zlewni. System ma pomagać specjalistom i de-
cydentom zajmującym się gospodarką wodną, 
planowaniem przestrzennym, ochroną środowi-
ska, rolnictwem i  lokalną gospodarką w  odpo-
wiednim gospodarowaniu zasobami wodnymi 
i  ochroną tych zasobów w ujęciu zlewniowym, 
wymaganym przez Ramową Dyrektywę Wodną.

Demonstrację systemu CRIS przygotowano 
dla części zlewni Małej Wisły powyżej zbiornika 
zaporowego w Goczałkowicach oraz dla zlewni 
odcinka Wisły poniżej zbiornika do wodowskazu 
w Jawiszowicach.
System CRIS składa się z: autonomicznie 
działającego „silnika” utworzonego ze  współ-
pracujących w  czasie rzeczywistym 6 modeli 
matematycznych do  symulacji warunków me-

Projekt ISS-EWATUS – Zintegrowany system 
wspomagający efektywne wykorzystanie 
i zarządzanie zasobami wodnymi, realizowa-
ny w  ramach 7. PR UE, ma na celu zwięk-
szenie świadomości społecznej na  temat 

teorologicznych, depozycji oraz stanu ilościo-
wego i  jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych w zlewni, bazy danych oraz in-
terfejsu użytkownika.

Ze strony internetowej cris.ietu.katowice.pl 
użytkownik ma dostęp do 12 serwisów infor-
macyjnych:
– opad atmosferyczny na  podstawie analizy 

odbiciowości wyznaczanej przez radar me-
teorologiczny,

– 48-godzinna prognoza meteorologiczna 
opracowana przy pomocy modelu WRF,

– parametry meteorologiczne użyte do  obli-
czania bilansu wodnego w systemie CRIS,

– dobowy bilans wodny i transport substan-
cji w  zlewniach cząstkowych wyznaczany 
przy pomocy modelu SWAT,

– dobowy bilans wodny i transport substancji 
w  ciekach wyznaczany przy pomocy mo-
delu SWAT,

– natężenie przepływu w ciekach wyznacza-
ne przy pomocy modelu SWAT,

Zintegrowany System Informacji o Zlewni – CRIS

Efektywne wykorzystanie i zarządzanie zasobami wodnymi

– stan wód w Wiśle w przekrojach wodowska-
zowych na podstawie modelu HEC-RAS,

– dobowy poziom wód podziemnych oraz stę-

zużycia wody i  zmianę zachowań jej użyt-
kowników.

Jednym z rezultatów projektu jest system 
wspomagający użycie i  zarządzanie zaso-
bami wodnymi, uruchomiony w styczniu br. 
Składa się z  5 elementów o  następujących 
funkcjonalnościach:

1. Centralna baza danych pełniąca nie tylko 
funkcję gromadzenia przestrzennych i  czaso-
wych danych na potrzeby realizacji projektu, ale 
także funkcje automatycznej akwizycji danych 
z  systemów monitoringowych oraz ich prze-
twarzania, raportowania i  wykonywania kopii 
bezpieczeństwa.

2. System wspomagania decyzji dla 
efektywnego wykorzystania wody w  skali 
gospodarstwa domowego. System testu-
je obecnie 20 gospodarstw w  Polsce i  20 
w Grecji. Łączy on domowy monitoring zuży-
cia wody z aplikacją używaną przez domow-
ników na urządzeniach mobilnych. Aplikacja 
łącząc się z bazą danych przedstawia miesz-
kańcom biorącym udział w  demonstracji 
informacje ile wody zużywają, na  jakie cele 
i jakimi sposobami mogą poprawić efektyw-
ność jej zużycia.

3. System wspomagania decyzji w  skali 
miasta, który dedykowany jest dla przedsię-

biorstw odpowiedzialnych za  zaopatrzenie 
w wodę. System ten testowany jest aktualnie 
przez 2 przedsiębiorstwa: jedno w Polsce (So-
snowiec) i jedno w Grecji (Skiathos). Pozwala 
on m.in. na wizualizację i analizę przestrzenną 
zużycia wody w skali miasta, obrazowanie in-
formacji na temat parametrów pracy systemu 
dystrybucji wody (ciśnienie, przepływ itp.) 
oraz zbieranie i  analizę zgłoszeń dotyczących 
awarii systemu dystrybucji wody. Co najważ-
niejsze, daje możliwość generowania prognozy 
zapotrzebowania na wodę i informacji na temat 
optymalnego ciśnienia w sieci wodociągowej, 
to znaczy takiego ciśnienia, które pozwoli ogra-
niczyć straty wody przy jednoczesnym zaspo-
kojeniu wszystkich potrzeb odbiorców.

4. System do  symulacji adaptacyjnych 
taryf sprzedaży wody. System ten na  pod-
stawie informacji o  różnych taryfach oraz 
o  spodziewanych reakcjach społecznych 
na zmiany cen wody pozwala na określenie 
zysków i  strat finansowych przedsiębior-
stwa. Ponadto daje możliwość optymalizacji 
wykorzystania zasobów wodnych – pomaga 
w  znalezieniu „złotego środka” odnośnie 
ilości wody zużywanej w  skali miasta przy 
jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu 
zysków dla przedsiębiorstwa zaopatrującego 
ludność w wodę.

System wspomagania decyzji w skali miasta

System wspomagania decyzji w skali gospodarstwa 
domowego

Adaptacja miast do skutków zmian klimatu
Obszary miejskie stoją wobec wyzwań 
wynikających ze  zmian klimatu, których 
skutki o charakterze środowiskowym, eko-
nomicznym i społecznym są coraz bardziej 
odczuwalne. Występowanie ekstremalnych 
zjawisk pogodowych już teraz stanowi za-
grożenie dla życia, zdrowia, mienia i źródeł 
utrzymania Europejczyków.

Wśród specyficznych zagrożeń wystę-
pujących w Polsce należy wymienić powo-
dzie, susze meteorologiczne spowodowane 
deficytem lub brakiem opadów i  wysoką 
temperaturą powietrza, ekstrema tempera-
turowe, miejskie wyspy ciepła a także stany 
smogowe, w  szczególności smogu zimo-
wego. Problemem polskich miast jest wy-
stępowanie kanionów ulicznych oraz brak 
lub ograniczone przewietrzanie. Nieko-
rzystne dla funkcjonowania miast zjawiska 
są ze sobą powiązane, a rosnące tendencje 
ich występowania wzmacniają zagrożenie 
negatywnymi skutkami.

Kluczową rolę w  określaniu podatności 
miast na  zagrożenia związane z  tymi zja-
wiskami będą odgrywać przyszłe zmiany 
społeczno-gospodarcze, a  szczególnie 
zagospodarowania przestrzennego i struk-
tury demograficznej. W  związku z  tym 
wzrasta potrzeba podejmowania działań 
adaptacyjnych, których planowanie jest 
przedmiotem polityki klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej, w  tym Polski. Zgodnie ze Stra-
tegicznym Planem Adaptacji dla sektorów 
i  obszarów wrażliwych na  zmiany klimatu 

żenie azotu azotanowego w wodach podziem-
nych obliczane za pomocą modeli MODFLOW 
i MT3DMS,

– hydrodynamika, temperatura i  jakość wody 
Zbiornika Goczałkowickiego wyznaczona 
za pomocą modelu GEMSS,

– dobowa depozycja azotu z atmosfery w zlew-
niach cząstkowych na  podstawie modelu 
CALPUFF,

– podkłady mapowe WMS,
– obserwacje satelitarne dotyczące parame-

trów jakości wód powierzchniowych.
Serwisy udostępniają dane o  bieżącym stanie 
zlewni, krótkoterminowe prognozy, a także dane 
archiwalne.

Projekt CRIS finansowany był ze  środków 
funduszy norweskich, w ramach programu Pol-
sko-Norweska Współpraca Badawcza realizowa-
nego przez NCBiR.

dr Czesław Kliś – klis@ietu.katowice.pl
Rafał Ulańczyk – ulanczyk@ietu.katowice.pl

Zakład Badań i Rozwoju
Piotr Cofałka – p.cofalka@ietu.katowice.pl

Zespół Wsparcia Informatycznego Badań

5. Platforma społecznościowa promująca 
postawy proekologiczne w  zakresie gospo-
darowania zasobami wodnymi w różnej ska-
li. W wielu krajach, w tym w Polsce, postawy 
proekologiczne bardzo ściśle związane 
są  z  oszczędzaniem, ponieważ przekładają 
się bezpośrednio na  budżet gospodarstw 
domowych. Tym bardziej zachęcam do  od-
wiedzania strony watersocial. org, na której 
nie tylko można znaleźć informacje o tym jak 
oszczędzać wodę i  jakim ważnym jest dla 
nas dobrem, ale można się również dzielić 
tymi informacjami z  ludźmi z całego świata 
oraz wygrywać cenne nagrody.

Projekt ISS-EWATUS koordynowany jest 
przez Uniwersytet Śląski w  Katowicach, 
a uczestniczy w nim osiem jednostek nauko-
wych z 5 krajów UE i dwa przedsiębiorstwa 
odpowiadające za  zaopatrzenie ludności 
w wodę. Jednym z par tnerów jest IETU.

Więcej informacji na  stronie projektu 
 issewatus.eu.

Rafał Ulańczyk
ulanczyk@ietu.katowice.pl 

Zakład Badań i Rozwoju

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 
(SPA 2020) opracowanym przez Minister-
stwo Środowiska w  roku 2013, zaleca się 
samorządom opracowywanie miejskich 
planów adaptacji do  zmian klimatu. Mają 
one zmobilizować władze i  społeczeń-
stwo miast do  podejmowania świado-
mych decyzji w  zakresie przystosowania 
się do  przewidywanych zagrożeń, a  także 
do przygotowania się na  ich możliwe kon-
sekwencje przez uodpornienie najważniej-
szych sektorów na zmiany klimatu.

W roku 2014 zespół IETU, na zlecenie Mi-
nisterstwa Środowiska, przygotował ocenę 
wrażliwości terenów miejskich na możliwe 
zagrożenia wynikające ze  zmian klima-
tu wraz z  analizą specyficznych zagrożeń 
występujących w polskich miastach. Opra-
cował również wytyczne do  sporządzania 
miejskich planów adaptacji.

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu 
są nowością w planowaniu na poziomie lo-
kalnych polityk miejskich. Wpisują się one 
w  działania wynikające z  globalnej, unij-
nej i  krajowej polityki adaptacyjnej i  będą 
spójne z planami gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy oraz planami zarzą-
dzania ryzykiem powodziowym.

dr Beata Michaliszyn
b.michaliszyn@ietu.katowice.pl

dr inż. arch. Justyna Gorgoń
j.gorgon@ietu.katowice.pl

Zakład Badań i Rozwoju

Źródło: klimada.mos.gov.pl

3
IETU WIADOMOŚCI

www.ietu.katowice.pl

2
IETU WIADOMOŚCI

www.ietu.katowice.pl

http://cris.ietu.katowice.pl/
mailto:klis@ietu.katowice.pl
mailto:ulanczyk@ietu.katowice.pl
mailto:ulanczyk@ietu.katowice.pl
mailto:p.cofalka@ietu.katowice.pl
mailto:b.michaliszyn@ietu.katowice.pl
mailto:j.gorgon@ietu.katowice.pl
http://watersocial.org/pl/
http://issewatus.eu/
http://klimada.mos.gov.pl/


Jodła wraca w Beskidy

Lasy beskidzkie należą aktualnie do  naj-
bardziej zagrożonych. Przyczyną obecnej 
sytuacji jest zmiana, w wyniku XIX-wiecz-
nej gospodarki leśnej, naturalnych ze-
społów buczyny karpackiej na  niestabilne 
monokultury świerkowe nieznanego po-
chodzenia. Znaczący wpływ na  kondycję 
zdrowotną drzewostanów beskidzkich 
miało również wieloletnie oddziaływa-
nie emisji z  pobliskich okręgów przemy-
słowych. Naturalne fragmenty buczyny 
karpackiej zachowały się jedynie w  re-
zerwatach przyrody takich jak Oszast czy 
Śrubita. Prowadzona od  wielu lat prze-
budowa drzewostanów powoli zmienia 
charakter i  kondycję beskidzkich lasów, 
o  czym świadczą pojawiające się odno-
wienia naturalne świerka, buka i jodły.

Konsorcjum IETU i Stowarzyszenie „Sie-
dliska Naturowe” ze  Szczecina wspólnie 
z  Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w  Katowicach rozpoczęło trzyletnie 
badania nad witalnością jodły pospolitej 
(Abies alba) w  lasach Beskidu Śląskie-
go i  Żywieckiego. Badania prowadzone 
są w trzech nadleśnictwach i będą pomoc-
ne w przebudowie drzewostanów świerko-
wych oraz gospodarowaniu w  istniejących 
drzewostanach jodłowych. Wiedza, wynikła 
z  badań i  obserwacji witalności jodły po-
spolitej na wybranych siedliskach w Nadle-
śnictwach Bielsko, Ujsoły i Wisła, powinna 
przyczynić się do  zmniejszenia ryzyka ho-

dowlanego, wskazać najlepsze siedliska 
do prowadzenia nasadzeń jodłowych, a tak-
że obniżyć koszty wyprowadzenia upraw. 
Jednocześnie wyniki badań mogą być 
wykorzystane przy opracowywaniu planu 
ochrony dla rezerwatu Śrubita, gdyż nie po-
siada on aktualnie planu.

Badania botaniczne i  fitosocjologiczne 
prowadzone będą zarówno w  lasach go-
spodarczych – na  różnych siedliskach, 
wysokościach n.p.m., w drzewostanach róż-
nowiekowych, jak i w rezerwatach przyrody.

Część badań będzie prowadzona 
na  stałych powierzchniach badawczych 
w  drzewostanach jodłowych oraz w  nowo 
zakładanych uprawach leśnych. Ponadto 
wykonane zostaną 3-letnie badania jako-
ści powietrza, w  tym obiegu pierwiastków 
w  ekosystemie leśnym oraz obserwacje 
zmian klimatycznych, które mają duże zna-
czenia dla występowania i  kondycji jodły, 
szczególnie na granicy zasięgów górskich. 
W  tym celu IETU uruchomił stację moni-
toringu powietrza w  Brennej. Spektrum 
prowadzonych badań uzupełnią badania 
dendrologiczne, palinologiczne, genetycz-
ne i  mikrobiologiczne, w  tym mikroorgani-
zmów i mikoryz towarzyszących jodle.

dr hab. Tomasz Staszewski, prof. IETU
t.staszewski@ietu.katowice.pl

Zakład Badań i Rozwoju

Stacja monitoringu w Brennej

Stacja monitoringu zintegrowanego w  Brennej 
Leśnicy znajduje się na  stoku Starego Gronia 
na wys. 800 m n.p.m. i  jest jednym z elemen-
tów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska IETU. Jest położoną najwyżej w Be-
skidzie Śląskim i  Żywieckim stacją pomiarową 
służącą do prowadzenia kompleksowych badań 
nad funkcjonowaniem ekosystemów leśnych 
na  obszarze o  wysokim poziomie zanieczysz-
czenia mas powietrza, napływających głównie 
z przemysłowych ośrodków GOP oraz Ostrawy.

Prowadzone badania obejmują m.in. pomiary:
a) meteorologiczne: kierunek i prędkość wiatru, 

temperatura i  wilgotność powietrza, energia 
promieniowania słonecznego, opad desz-
czu, temperatura gleby na głębokości: 5 cm, 
30 cm, 50 cm,

b) zanieczyszczeń powietrza: stężenie ozonu, 
SO2, NOX, pył zawieszony (PM 10, PM 2,5).

Aktualne i  archiwalne dane ze  stacji dostępne 
są pod adresem brenna.meteo.com.pl.

Stacja badawcza w Brennej należy do Europej-
skiej Sieci Długoterminowych Badań Ekosyste-
mowych – LTER Europe.

Red.
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