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Projekt jest finansowany przez NCBiR w ramach Strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

„ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” – BIOSTRATEG III
w obszarze problemowym:

I. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem 
gospodarki wodnej; (BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017).

Prace w fazie A były realizowane w ramach konsorcjum składającego się z czterech 
instytutów naukowych i naukowo badawczych: 

1. Instytutu Oceanologii PAN – Lider, 

2. Politechniki Gdańskiej – Partner 1, 

3.  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Partner 2, 

4. Instytutu Morskiego w Gdańsku (obecnie IM UMG) – Partner 3 i

5.  jednostki samorządu terytorialnego  Urzędu Gminy Puck – Partner 4. 



Celem projektu „WaterPuck” (www.waterpuck.pl) była/jest budowa Zintegrowanego Serwisu
Informacyjno-Predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego
udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw
rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck,
a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta była o badania
in situ - dane środowiskowe (chemiczne,
fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz
modelowanie numeryczne i prace
informatyczne i statystyczne.
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Załącznik nr 4 - HARMONOGRAM wykonania Projektu  ID 343927
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ZADANIA
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ZAKOŃCZEN
IE ZADANIA

(data)

1 2 3 4 6 7

FAZA BADAWCZA:

1 Oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko gminy Puck / Impact of farms on the 
Municipality of Puck environment 

Faza 
badawcza 

PRZ

Instytut Oceanologii PAN  (IOPAN)

01.07.2017 30.06.2019
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)

Instytut Morski w Gdańsku (IMG)

Gmina Puck (GP)

2
Charakterystyka rozprzestrzeniania się biogenów i pestycydów na obszarze badanych 

zlewni  / Characterization of nutrients and pesticides migration in the analysed
catchment areas

Faza 
badawcza 

PRZ

Politechnika Gdańska (PG)

01.07.2017 30.06.2019Instytut Morski w Gdańsku (IMG)

Gmina Puck (GP)

3 Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych  / Model of 
pollutants propagation in the surface water 

Faza 
badawcza 

PRZ

Politechnika Gdańska (PG)
01.07.2017 30.06.2019

Gmina Puck (GP)

4 Model rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w wodach podziemnych  / Development of 
groundwater contaminant transport model 

Faza 
badawcza 

PRZ

Politechnika Gdańska (PG)

01.07.2017 30.06.2019Instytut Morski w Gdańsku (IMG)

Gmina Puck (GP)

5
Oszacowanie dopływu związków chemicznych z wodami wysiękowymi do Zatoki Puckiej  / 

Assessment of the chemical substances fluxes via submarine groundwater discharge to 
the Bay of Puck 

Faza 
badawcza 

PRZ
Instytut Oceanologii PAN  (IOPAN) 01.07.2017 30.06.2019

6 Opracowanie i budowa modelu ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay / Development 
and construction of the model of the Puck Bay ecosystem EcoPuckBay

Faza 
badawcza 

PRZ

Instytut Oceanologii PAN  (IOPAN)
01.07.2017 30.06.2019

Instytut Morski w Gdańsku (IMG)

7
Budowa i optymalizacja systemu informacyjnego dla potrzeb przetwarzania, składowania 
i udostępniania danych środowiskowych / Development and optimisation of information 

system for environmental data management and exchange 

Faza 
badawcza 

PRZ
Instytut Oceanologii PAN  (IOPAN) 01.07.2017 30.06.2019

8
Opracowanie i budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego 
WaterPUCK dla Gminy Puck / Development and construction of the integrated 

information and prediction Web Service WaterPUCK for the Municipality of Puck 

Faza 
badawcza 

PRO

Instytut Oceanologii PAN  (IOPAN)

01.07.2017 31.12.2019
Politechnika Gdańska (PG)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)

Instytut Morski w Gdańsku (IMG)



FAZA PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA:

9
Badania społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na bazę

danych i serwis WaterPUCK / Assessment of social and economic 
demand for the WaterPUCK data base and online services 

Przygotowanie 
do wdrożenia 

PdW

Instytut Oceanologii PAN  
(IOPAN)

01.01.2020 30.11.2020

Gmina Puck (GP)

10
Sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej 
serwisu WaterPUCK / Preparation of the technical documentation

of the WaterPUCK service 

Przygotowanie 
do wdrożenia 

PdW

Instytut Oceanologii PAN  
(IOPAN)

01.01.2020 30.11.2020

11

Opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem serwisu 
WaterPUCK będącego wynikiem badań naukowych lub prac 

rozwojowych  / Elaboration of procedures related to the market use
of future product resulting from scientific research and development 

works

Przygotowanie 
do wdrożenia 

PdW
Gmina Puck (GP) 01.01.2020 30.11.2020

12
Wdrożenie Serwisu informacyjno predykcyjnego WaterPUCK / 

Implementation of integrated info-prediction Web Service 
WaterPUCK 

Przygotowanie 
do wdrożenia 

PdW

Instytut Oceanologii PAN  
(IOPAN)

01.01.2020 30.11.2020

Gmina Puck (GP)

13
Działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi 

przyznania praw własności przemysłowej  / Activities directly 
related to the procedures of the granting of industrial property rights 

Przygotowanie 
do wdrożenia 

PdW

Instytut Oceanologii PAN  
(IOPAN)

01.01.2020 30.11.2020



Serwis  WaterPUCK
Serwis WaterPUCK to zintegrowany
system składający się z połączonych ze
sobą komputerowych modeli, działający
w sposób ciągły poprzez zasilanie go
danymi meteorologicznymi (z modelu
UM – ICM UW) składa się z 4 głównych
bloków:
i) Gospodarstwa rolne: ankieta i dwa

kalkulatory dla gospodarstw rolnych w
Gminie Puck;

ii) Wody lądowe: kompleksowy model
spływu wód powierzchniowych oparty
na kodzie SWAT i model przepływu
wód podziemnych oparty na kodzie
Modflow;

iii) Wody przybrzeżne (przejściowe):
trójwymiarowy numeryczny model
ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay
oparty na kodzie POP;

iv) Wody morskie: trójwymiarowy
numeryczny modelu ekosystemu
Morza Bałtyckiego 3D CEMBS z
modułem upwellingu.



Opracowany i zbudowany w ramach projektu system składający się z połączonych modeli jako nowoczesne 
narzędzie mające na celu śledzenie i prognozowanie zachodzących

w środowisku wodnym i morskim zmian, dla zwiększenia zasobów danych i zrozumienia wobec potrzeb 
zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zagrożeniom, przedstawia dzienne zmiany zachodzące w środowisku 

Zatoki Puckiej w aspekcie presji antropogenicznych związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń z wód 
powierzchniowych i gruntowych Gminy Puck.

Interaktywne aplikacje 
CalcGosPuck i CalcNPuck 
określają wskaźniki presji 

wywieranej na środowisko przez 
gospodarstwa rolne położone w 

gminie Puck, w zakresie 
dotyczącym rozpraszanych z nich 
(traconych w procesie produkcji 
rolnej) ładunków azotu i fosforu. 

Dane wielkości ładunków 
biogenów i pestycydów z 

modeli spływu wód 
powierzchniowych i 
podziemnych będą 

automatycznie, poprzez 
moduł – interface sea water-
sedyment, przekazywane do 
modelu ekosystemu Zatoki 

Puckiej jako dane wejściowe 
– brzegowe na granicy ląd-

woda. 

Przepływ informacji poprzez poszczególne moduły Serwisu WaterPUCK :

Model ekosystemu Morza 
Bałtyckiego 3D CEMBS 

dostarcza dane wejściowe 
– brzegowe a granicy 

woda-woda. 

Wszystkie dane 
środowiskowe i modelowe są 
zapisywane w bazie danych
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Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Otrzymał  Polską Nagrodę Innowacyjności  2017

w kategorii: Innowacyjny projekt

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Otrzymał  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018

w kategorii: Instytut przyszłości



Szanowni Państwo,

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki pragnie poinformować, że

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
został nominowany do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI
w roku 2019 za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie,

pionierskie projekty (FindFish oraz WaterPuck), nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim
za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i
niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy.

Laureatów nagrody wybierze na początku roku 2020 kapituła programowa. Życzymy powodzenia w
ubieganiu się o jej przyznanie. Wierzymy, że renoma tytułu przyczyni się do wykreowania
zintegrowanego i pozytywnego wizerunku Państwa działalności.

W 2019 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, za realizację projektu otrzymał Nagrodę Symbol 2019 i 
nominację do Nagrody Ambasador Innowacyjności 2019. Odbiór miał odbyć się w marcu 2020. 

W 2020 otrzymał nominację do nagrody Symbol 2020. 



 Wszystkie wyniki z prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu WaterPUCK zostały przedstawione 
w 25 (+ 2 w trakcie złożenia) publikacjach w czasopismach objętych Science Citation Index z IF i 10 
publikacji bez IF oraz 59 wystąpień konferencyjnych (abstraktów i krótkich streszczeń).

 Opracowano i udostępniono 15 PRODUKTÓW (w tym 5 PROCEDUR) na stronie internetowej projektu 
WaterPUCK w zakładce PRODUKTY (www.waterpuck.pl ). 

 Patent: Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód akwenów ograniczonych, od 
wymuszeń biochemicznych środowiskowych.

 Wzór użytkowy: Przyrząd do pobierania wysiękających wód podziemnych.

Podsumowanie



Serwis jest zbudowany z szeregu połączonych modeli opisujących środowisko oraz z wbudowanym kalkulatorem 
przeznaczonym dla rolników. 

Realizacja projektu ma przyczynić się do spadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych i morskich oraz poprawić 
świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Społeczna i ekonomiczna perspektywa Serwisu WaterPUCK ma na celu podniesienie jakości środowiska ekosystemu 
Zatoki Puckiej. 

Wdrożenie Serwisu WaterPUCK i jego ewentualne przeniesienie poza region pilotażowy 
będzie wymagało segmentacji użytkowników końcowych i oceny ich gotowości do użycia 

oraz dalszego rozszerzenia funkcjonalności proponowanego systemu.

Wiedza staje się wartością poprzez jej praktyczne zastosowanie. Dopiero takie podejście do wiedzy spowoduje,
że jej transfer między nauką a gospodarką nabierze realnego wymiaru.

Nasze badania w ramach projektu WaterPUCK nastawione były  na prace badawczo-rozwojowe 
tak aby mogły znaleźć odniesienia praktyczne. 

Podsumowanie

Richard Feynman powiedział, że stworzenie czegoś nowego, a jednocześnie 
zgodnego z tym, co wiadomo dotychczas jest niezwykle trudne.



Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK 
Integrated Information and Prediction Web Service WaterPUCK

Lidia Dzierzbicka-Głowacka.
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