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1. DEFINICJA 
 

Zarządzanie wodą obejmuje wszystkie działania związane z: 

 WODA           +         ŚCIEKI           +     PRO-EKOLOGICZNE 
        DZIAŁANIE LUDZI 

 
Woda dociera do nas przez system rur 

ukrytych pod ziemią. Nie jest ona widoczna 

na co dzień, ale pod ulicą znajduje się cały 

system kilometrów połączonych ze sobą rur 

odprowadzających wodę i ścieki. Łączy całe 

miasta i wsie. 

Ważne jest, aby rury działały prawidłowo i 

były szczelne. W ten sposób możemy 

zaoszczędzić  więcej wody. Za to odpowiada 

inteligentne zarządzanie wodą. 

Czy świat bez wody mógłby istnieć? 
Czy uważasz, że nowe technologie pozwolą zaoszczędzić 

wodę? 
Co możesz zrobić, aby marnować jak najmniej wody? 
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2.  GŁÓWNE POJĘCIA 
 

Inteligentne technologie w zarządzaniu wodą 

Wyobraźcie sobie, co dzieje się w mieście z tysiącami kilometrów 

podziemnych rur, jeśli kilka z nich zacznie przeciekać? Wiąże się 

to z ogromnymi konsekwencjami, jak również z utratą wody i 

trudnymi do wykrycia zagrożeniami. 

 

Na szczęście istnieją nowoczesne, inteligentne technologie! 

Smart  technologie mogą pomóc: 

 

 zmniejszyć zużycie wody 

 szybciej wykryć nieszczelności i szybko reagować 

 zmniejszyć koszty wody 

 oczyścić wodę. 

 

W rezultacie, dzięki inteligentnym technologiom, gospodarka 

wodna staje się bardziej  wydajna. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKYlt6XhR8 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKYlt6XhR8
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Czujniki pomagają wykrywać wycieki, awarie sieci lub 

sprzętu, nieoczekiwane sytuacje (np. powodzie) i szybką 

reakcję. Gdy coś jest nie tak, czujnik nadaje sygnał 

dźwiękowy lub świetlny. 

 

Mobilny system - możliwa obsługa i zarządzanie siecią 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych poza centrum / bazą 

dowodzenia z dowolnego miejsca. Najpopularniejsze to: 

mierniki, technologie radiowe i GPS, telefony 

komórkowe (np. aplikacje), drony, aparaty fotograficzne. 

 

Drony zbierają próbki wody. Zbierają wodę i 

transportują ją do laboratorium, gdzie jest 

analizowana pod kątem ewentualnych wycieków 

ropy lub innych zanieczyszczeń.   

 

Kamera telewizyjna pozwala szybko i tanio ocenić 

stan techniczny monitorowanych rur. Pomaga 

zidentyfikować wadliwe i przeciekające miejsca, 

pęknięcia, przyczyny zatykania kanałów ściekowych 

oraz miejsce wrastania korzeni roślin lub drzew. 

 

Systemy zarządzania treścią pomagają 

prezentować i publikować dane. Umożliwiają 

tworzenie stron internetowych, platform i kursów 

podnoszących świadomość w dziedzinie 

oszczędzania wody. 
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3.  CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Nie pozostawiaj włączonych kranów lub prysznica, gdy ich nie 

używasz. 
 

 Nie włączaj pralki lub zmywarki, gdy nie jest pełna. Pralka i 

zmywarka to nasi wspaniali sprzymierzeńcy w oszczędzaniu 

wody, jednak musisz prawidłowo korzystać z tych urządzeń. 
 

 Nie kładź ręcznika na podłodze każdego dnia, gdy jesteś w 

hotelu. 
 

 

 

 

 Moc prysznica - weź prysznic zamiast kąpieli. 
 

 Używaj wody deszczowej do podlewania roślin w domu lub w 

ogrodzie. 
 

 Jeśli masz ogród, podlewaj rośliny rano, unikaj robienia tego w 

środku dnia. 
 

 Po zmianie wody w akwarium nie wylewaj jej. 
 

 Wylewanie wody po ugotowaniu warzyw lub jajek jest 

prawdziwym marnotrawstwem. Możesz z powodzeniem 

podlewać nią (po schłodzeniu) rośliny. 
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4.  DOBRE PRAKTYKI 
 
 

Smart Water Meter 
 

 
Rozwiązanie w Hiszpanii pokazuje użycie oprzyrządowania i 

mierników. Składa się z inteligentnych liczników zainstalowanych 

w domach i biurach, które mierzą zużycie wody. Zużycie jest 

odczytywane dzięki transmisji radiowej sygnału z inteligentnego 

licznika. 

Bumerang 

Umożliwia ciągłe sterowanie urządzeniami 

wodno-kanalizacyjnymi dzięki oprogramowaniu. 

Oprogramowanie stale monitoruje zmiany w 

bazie danych i prezentuje aktualny stan 

obiektów. Zebrane dane są przesyłane przez 

sieć GPS do centrum decyzyjnego. 

 

The SWMP platform 

Projekt wdrożony we Włoszech jest 

doskonałym przykładem  oprogramowania. 

Dzięki platformie możliwe jest zbieranie 

aplikacji od rolników, danych naziemnych i 

wykonywanie obliczeń. W zależności od 

wyniku zawory regulują ilość wody, aby 

odpowiednio nawodnić glebę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBmHbtzwDUE
https://www.youtube.com/watch?v=8cTFAaQhMR0
http://countmein.eu/pl/smart_change/swamp-inteligentna-platforma-zarzadzania-woda/
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5.  AKTYWNOŚĆ ONLINE 
“ZARZĄDZANIE WODĄ” 

 
 

Kliknij strzałkę, żeby przejść do aktywności 
 
 
 

 
 

 
Jak grać? 

 

 Zobaczysz ścianę 16 wyrazów. 

 Podziel je na 4 rzędy po 4 pasujące do siebie elementy.  

 Kliknij cztery karty, aby zidentyfikować grupę. 

 Zidentyfikuj, jakie są terminy i jaki jest ich związek.   
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6. AKTYWNOŚĆ AUTOREFLEKSYJNA 
 
 
Wyobraź sobie, że Rada Miasta uruchomiła nową usługę. 

Korzystając z tej nowej aplikacji, możesz zgłosić swoje sugestie 

lub zaproponować zmiany w dziedzinie gospodarki wodnej. Na 

przykład, możesz wysłać nowe pomysły, jak chronić wodę w 

Twojej okolicy lub zgłosić awarię, wyciek wody itp. 

Wierzymy, że możesz podjąć inne działania, aby zachęcić do 

zbierania wody deszczowej i zapewnić sprzęt do zbierania wody w 

miejscach publicznych. Miasto potrzebuje zainstalować kolektory 

deszczowe (czyli duże pojemniki zbierające wodę deszczową) do 

podlewania roślin. Dlatego konieczne jest zaproponowanie 

rozwiązań. 

 

Aby to zrobić, najpierw zbierz dane:  

 Razem z kolegą z grupy udaj się na tereny zielone w swoim 

mieście, szczególnie podczas upałów. Zrób zdjęcie 

pokazujące, co dzieje się z roślinami. 

 Następnie znajdź dużą otwartą przestrzeń w swoim mieście 

z betonową lub szklaną powierzchnią i idź tam podczas 

ulewnego deszczu. Umieść w tej przestrzeni 10 wiader o 

pojemności 10 litrów. Godzinę później zrób zdjęcie, aby 

pokazać, co się stało. 

 Jedna osoba policzy, ile litrów wody zgromadziło się w 

wiadrach w tak krótkim czasie. Ta woda może być ponownie 

użyta w dobrym celu. 

 



 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

Treść tego dokumentu reprezentuje wyłącznie poglądy autora i jest jego wyłączną odpowiedzialnością; nie można uznać, że 

odzwierciedla poglądy Komisji Europejskiej lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i 

Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji. 

9 

 

 

Teraz zaprojektuj plakat z propozycją zmiany sytuacji 

sfotografowanej w Twoim mieście: 

 Dodaj zdjęcie i krótką wiadomość z żądaniem tego, co jest 

konieczne 

 Wyjaśnij korzyści 
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7. WNIOSKI 

 

Dziś świat stoi w obliczu poważnego problemu: zasoby, które 

mamy na ziemi, w tym woda, są ograniczone. Jeśli nie 

podejmiemy odpowiedzialnych działań, to po prostu się skończą. 

Czysta woda się wyczerpuje. 

Źródła wody gruntowej, dostarczające wody niezbędnej do życia, 

nie odnawiają się same.  

Na szczęście istnieją nowoczesne inteligentne technologie! 

 

 

 

 

 

 

 

Ale same inteligentne technologie nie wystarczą. Przede 

wszystkim potrzeba świadomych i odpowiedzialnych obywateli, 

którzy pomagają oszczędzać wodę poprzez codzienne 

zachowania proekologiczne. Pamiętaj, że Twoje działania są 

również ważne! 
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8. ODNOŚNIKI 
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/water 

https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-

estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/#3e12115a98a2 

https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf 

http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/201701_n/Herczyk.pdf 

http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-

wodnymi-www.pdf 

https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-

technologii-5g.html 
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