
 

3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska 
poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi 
i dziedzictwem oraz ich ochroną 

FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych 

Czas trwania: od listopada 2008 do kwietnia 2012 roku 

Partner wiodący: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 

Partnerzy: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, 
Miasto Jaworzno, Miasto Stuttgart (Niemcy), Miasto Mediolan (Włochy), 
Prowincja Treviso (Włochy), Instytut Zdrowia Publicznego w Ostrawie 
(Czechy); 

 

Budżet całkowity: 3 313 184,37 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 662 025,83€ 
Dofinansowanie dla GIG-u:  513 063,01€ 
Dofinansowanie dla IETU: 257 942,44€ 
Dofinansowanie dla Miasta Jaworzno: 47 514,85€ 

 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu było rozwinięcie i zastosowanie nowatorskiej 
metody ukierunkowanej na wykrycie kluczowych źródeł emisji 
zanieczyszczeń wód podziemnych. Cały proces badawczy stanowił jedno 
sprawne, spójne narzędzie obejmujące oprócz badania także ocenę 
zanieczyszczenia oraz zasady wyboru metody oczyszczania wód 
podziemnych.  

Jednym z najważniejszych narzędzi jest metodologia Zintegrowanych 
Pompowań Badawczych (IPT), która została już opracowana w ramach kilku 
wcześniejszych projektów. Narzędzie to zostało zastosowane w 4 miejscach 
testowych: Jaworzno (Polska), Novy Bydzov (Czechy), Mediolan i Arcade 
(Włochy) w celu przetestowania i zademonstrowania w praktyce IPT, jako 
jednego z narzędzi FOKS, jak również dostarczenie informacji 
o zanieczyszczeniu obszaru projektu pilotażowego, która została następnie 
interpretowana w ramach działań. 

Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe obejmujące praktykę w zakresie 
stosowania zintegrowanych pompowań badawczych oraz interpretacji ich 
wyników, zademonstrowano praktyczne aplikacje oraz wyniki IPT 
w badaniach wód gruntowych. Przeszkolono prawie stu specjalistów 
i administratorów. 

Innym nowatorskim narzędziem FOKS jest opróbowanie pasywne, stosowane 
do identyfikacji i monitorowania zanieczyszczenia w wodach podziemnych 
i powierzchniowych, a także narzędzie ”fingerprintingu”, opierające się 
na fakcie, że skład chemiczny i izotopowy zanieczyszczeń tworzy typowe 
„odciski palców”, które pomagają śledzić ich źródło i proces degradacji. 

Inne narzędzia FOKS, a mianowicie: modelowanie numeryczne i śledzenie 
źródeł zanieczyszczenia, ocena zanieczyszczonych lokalizacji oparta 
na ryzyku, jak również matematyczna obróbka i analiza danych, zostały 
również opracowane i wdrożone w ramach projektu. 

Na terenie Polski w ramach projektu przeprowadzono działania w dolinie 
potoku Wąwolnica w Jaworznie, w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika 
Azot”. 

http://projectfoks.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące realizację działań udostępnione przez partnera wiodącego projektu – 
Główny Instytut Górnictwa 

http://projectfoks.eu/

