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Projekty międzynarodowe 

PROLINE-CE (Skuteczne praktyki użytkowania gruntów integrujące ochronę zasobów 

wodnych, ochronę przeciwpowodziową i skutki łagodzenia powodzi) 

rodzaj projektu: Interreg Central Europe Programme 

nr grantu: index nr EC 110 

jednostka finansująca: Unia Europejska 

kierownik: mgr Joanna Czekaj 

wykonawca: dr Andrzej Woźnica 

okres realizacji: 2016-2019 

 

 

Projekty krajowe 

Ocena przydatności wybranych stabilizatorów w wiązaniu biodostępnej frakcji 

metali ciężkich w glebie w warunkach ex situ fitostabilizacji wspomaganej 

rodzaj projektu: PRELUDIUM 

nr grantu: UMO-2015/17/N/NZ9/01109 

jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki 

kierownik: mgr Daniel Wasilkowski 

okres realizacji: 2016-2018 

 

Rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez wybrane szczepy bakterii 

rodzaj projektu: OPUS 

nr grantu: UMO-2013/09/B/NZ9/00244 

jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki 

kierownik: dr hab. Danuta Wojcieszyńska 

okres realizacji: 2014-2017 

 

Program rekultywacji zbiornika Paprocany. Wykonanie badań naukowych dotyczą-

cych oceny stanu ekologicznego Jeziora Paprocany w Tychach wraz z opracowaniem 

programu naprawczego i wytycznych do jego wdrożenia 

rodzaj projektu: umowa z Urzędem Miasta Tychy  

nr grantu: umowa nr IKO 272.33.2016 

jednostka finansująca: Urząd Miasta Tychy 

kierownik: dr Andrzej Woźnica 

okres realizacji: 2016 



 

Waloryzacja stanu ekologicznego zbiornika Sosina w Jaworznie wraz z wytycznymi 

do projektu jego rekultywacji 

rodzaj projektu: Umowa z Urzędem Miasta Gminy Jaworzno  

nr grantu: umowa: umowa nr IM.IMF.272.1.40.2015 

jednostka finansująca: Gmina Miasta Jaworzno 

kierownik: dr Andrzej Woźnica 

okres realizacji: 2015 

 

Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy  

rodzaj projektu: Umowa z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

nr grantu: umowa nr 1/EZ/ZD/ZG/2016 

jednostka finansująca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

kierownik: dr hab. inż. Maciej Kostecki 

wykonawca: dr Andrzej Woźnica 

okres realizacji: 2015 

 

Wykorzystanie szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2 zdolnego do kometabo-

licznego rozkładu 4-chlorofenolu, w bioremediacji gleb skażonych związkami aro-

matycznymi 

rodzaj projektu:  

nr grantu: UM 06016/B/P01/2011/40 

jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki 

kierownik: dr Izabela Greń 

okres realizacji: 2011-2014 

 

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego 

rodzaj projektu: PO Innowacyjna Gospodarka  

nr grantu: POIG 01.01.02-24-078/09 

jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

kierownik: prof. dr hab. Paweł Migula  

z-ca koordynatora: dr Andrzej Woźnica 

okres realizacji: 2010-2014 

 

 


