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od kilku lat trwa nieprzerwany boom 
na instalacje, wykorzystujące odna-
wialne źródła energii. Kolejne gminy 
oraz miasta decydują się zainwesto-
wać w tą gałąź gospodarki. Przybywa 
również gospodarstw domowych, sta-
wiających na zieloną energię. w 2017 
roku na terenie kraju do sieci ener-
getycznych przyłączonych zostało 
12 518 mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych, niemal podwajając ich ogólną 
liczbę – 27 310. Pierwszy kwartał tego 
roku potwierdza utrzymujące się do 
dłuższego czasu wysokie zapotrzebo-
wanie na tego typu rozwiązania. Jak 
wynika z  raportu przygotowanego 
przez Pressinfo.pl, w  omawianym 
okresie ogłoszono 544 przetargi, któ-
rych przedmiot związany był z seg-
mentem oze, co stanowi wzrost 

w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku aż o 75 proc. ekolo-
giczna rewolucja ogarnia cały świat, 
a zyskują na tym również inne rynki.    

Magazyny energii 
beneficjentem rynku OZE
Bateryjny rynek magazynowania 
energii jest ściśle powiązany z  seg-
mentem oze. elektrownie działa-
jące w oparciu o odnawialne źródła 
zazwyczaj pracują nieregularnie, ge-
nerując energię elektryczną nieza-
leżnie od popytu na nią. Dzięki 
magazynom energii właściciele roz-
wiązań fotowoltaicznych lub wia-
trowych mogą regulować przesył 
energii do sieci energetycznej zgod-
nie z  bieżącym zapotrzebowaniem. 
eksperci szacują, że wartość świato-
wego rynku magazynowania energii 
osiągnęła poziom 2 miliardów dola-
rów, z czego na samą europę przy-
pada blisko 20 proc. tej kwoty. Coraz 
większa penetracja źródeł oze oraz 

spadające ceny tych rozwiązań sty-
mulują jego wzrost.   w  ostatnich 
latach wynosi on – w ujęciu global-
nym – około 30 proc. w skali roku. 
Rynek podzielony jest na magazyny 
domowe oraz przemysłowe systemy 
bateryjne. Małe systemy bateryjne są 
bardzo popularne w niemczech i in-
nych krajach Ue, dorównując pod 
względem wielkości sprzedaży roz-
wiązaniom przemysłowym. na rynku 
światowym proporcje wynoszą 3 do 
1 na korzyść tych drugich.

Bariery rozwoju
Mimo rosnącej popularności ma-
gazynów energii również w Polsce, 
przeszkodą w  ich nabyciu jest wy-
soka cena. Rozwiązania dedykowane 
gospodarstwom domowym to koszt 
od 200 do nawet 600 euro za 1 kwh 
energii. Do niedawna na rynku kró-
lowały baterie kwasowo-ołowiowe, 
wypierane w ostatnich latach przez 
technologię litowo-jonową, która 
jest co prawda droższa, ale posiada 
lepsze parametry oraz 2- lub nawet 
3-krotnie wydłuża żywotność bate-
rii. według ekspertów patrzenie wy-
łącznie na cenę zakupu produktu 

jest błędem. Kluczowe są oszczęd-
ności wynikające z  zastosowania 
magazynów, a  te w dobie stale ro-
snących cen energii są coraz bardziej 
znaczące w  dłuższej perspektywie 
czasu. zakup i montaż takiej insta-
lacji powinny być traktowane w ka-
tegoriach inwestycji. Dodatkowo, 
poza niższym kosztami wynikają-
cymi z mniejszej ilości konsumowa-
nej energii, gwarantują one ciągłość 
dostaw prądu, co jest niezwykle 
istotne w przypadku firm, zakładów 
produkcyjnych czy np. gospodarstw 
rolnych. stanowią zatem formę po-
lisy ubezpieczeniowej na wypadek 
tzw. blackout’u.

Brak wsparcia ze strony państwa
na całym świecie rządy wspierają 
rozwój rozproszonych magazynów 
energii, gdyż zapewniają one bez-
pieczeństwo dla całej sieci – zarówno 
tej dystrybucyjnej, jak i przesyłowej. 
Potrafią w ciągu kilku sekund zostać 
automatycznie włączone i zabezpie-
czyć dany fragment sieci energetycz-
nej. nic dziwnego, że potencjalni 
nabywcy takich instalacji mogą li-
czyć na spore ulgi podatkowe bądź 

dotacje. w Polsce władze skupiają 
się na innych obszarach gospodarki, 
co powoduje, że nawet w  prawo-
dawstwie definicja   i  rola magazy-
nów energii nie jest do końca jasno 
skonstruowana. szansą na dalszy in-
tensywny rozwój tego rynku są nowe 
przepisy unijne dotyczące energii ze 
źródeł odnawialnych. Ue chce, żeby 
udział oze w produkcji energii do 
2030 roku wyniósł 27 proc.

Rynek mocy
Dodatkowym stymulatorem wzro-
stu powinna być wprowadzona 
w życie pod koniec zeszłego roku 
ustawa o  rynku mocy, mająca za-
gwarantować dostępność odpo-
wiednich do potrzeb zasobów mocy 
w źródłach, wytwarzających ener-
gię elektryczną. Rynek mocy po-
zwala na handel energią elektryczną 
w taki sam sposób w jaki handlu-
jemy książkami czy ubraniami. Mo-
żemy zaopatrzyć się w nią   lub ją 
odsprzedać (poprzez przekazanie do 
sieci), gdy nie jest nam potrzebna. 
taki system ma jeszcze dodatkową 
korzyść –  zapobiega uciążliwym 
przerwom w dostawie prądu.

OZE W POLSCE

kierownik sprzedaży magazynów 
energii w firmie BMZ Poland

Maciej Gajda

Rynek magazynowania energii wciąż rośnie
Globalny wzrost popularności OZE przekłada się na 
rosnącą wartość bateryjnego rynku magazynowania 
energii. Dziś szacowany jest na około 2 miliardy dolarów 
i wciąż się rozwija.     
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Finansowanie inwestycji ekologicznych  
i inwestycji w OZE

Bank jest zaangażowany w kre-
dytowanie różnych przedsię-
wzięć energii odnawialnej. 
Oferuje produkty zarówno dla 
dużych inwestycji (np. wielo-
megawatowe farmy wiatrowe), 
jak i zupełnie małych insta-
lacji kolektorów słonecznych 
czy ogniw fotowoltaicznych 
dla klientów indywidualnych. 
Łączny wolumen kredytów 
udzielonych na odnawialne 
źródła energii przez Bank 

Ochrony Środowiska prze-
kroczył 4 mld zł, a wśród sfi-
nansowanych zadań pojawiły 
się niemal wszystkie techno-
logie OZE: farmy wiatrowe, 
mała energetyka wodna, bio-
gazownie, instalacje fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła a nawet projekt 
dotyczący wykorzystania wód 
geotermalnych.

Ze wsparciem 
Rozwój energetyki odnawial-
nej, podobnie jak wielu innych 
technologii we wczesnej fazie 
ich rozwoju, wymaga wsparcia, 
dzięki któremu może zostać 
ona spopularyzowana, a koszty 
instalacji będą stopniowo ma-
leć. Początkowo był on wspie-
rany przez określony w prawie 
energetycznym system praw 
majątkowych tzw. zielonych 
certyfikatów. 

Wraz ze zmianą systemu 
– uchwaleniem ustawy z 20 lu-
tego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii, która wpro-
wadziła nowy mechanizm 
wsparcia OZE, tj. system au-
kcyjny – zmianie musiały ulec 
zasady bankowej oceny projek-
tów energii odnawialnej. Pierw-
sze aukcje organizowane przez 
prezesa URE odbyły się dopiero 
w ostatnich dniach grudnia 
2016 r. Mimo przeprowadzenia 
tych aukcji, a także kolejnych 
w czerwcu 2017 r. BOŚ, podob-
nie jak większość banków, cze-
kał z wznowieniem analizy 
i kredytowania projektów OZE 
do chwili obecnej, kiedy zo-
stały spełnione dwa warunki 
niwelujące nadmierne ryzyko 
kredytowe – system aukcyjny 
został notyfikowany przez KE, 
a wynikające z tego zmiany są 
wdrożone poprzez Ustawę z 29 
czerwca br. o zmianie Ustawy 
OZE oraz niektórych innych 
ustaw.

Zapewnić długoterminowe 
finansowanie
Bank Ochrony Środowiska, 
śledząc proces niezbędnych 
zmian legislacyjnych, równo-
legle przygotowywał się do 

wznowienia kredytowania od-
nawialnych źródeł energii. Dla 
takich inwestycji jednym z naj-
istotniejszych elementów jest 
zapewnienie długotermino-
wego finansowania (10-15 lat) 
i taką właśnie ofertę BOŚ pro-
ponuje klientom. Wkład własny 
inwestora stanowić musi stan-
dardowo nie mniej niż 20 proc., 
jednak w każdym przypadku 
jego wysokość podlega ne-
gocjacjom z bankiem, podob-
nie jak wszystkie inne warunki 
kredytu. Dotyczy to zarówno 
inwestorów, których oferta 
zostanie już zaakceptowana 
w danej aukcji, jak i tych, któ-
rzy dopiero do niej przystępują 
i którym bank może wydać 
promesę udzielenia kredytu. To 
z pewnością przyspieszy pro-
ces realizacji inwestycji po wy-
granej aukcji. 
Jeśli chodzi o klientów indy-
widualnych, BOŚ oferuje im 
Ekokredyt PV na inwestycje fo-
towoltaiczne o nawet 20-letnim 
okresie kredytowania, dzięki 
czemu miesięczne raty są re-
latywnie niskie. W wybranych 
województwach udzielić może 
także preferencyjnych kredy-
tów z dopłatami WFOŚiGW do 
kapitału lub odsetek. Szczegó-

łowe dane o ofercie znajdują 
się na stronie www.bosbank.
pl. Tam także znajdują się kon-
takty do bankowych Głównych 
Ekologów, którzy opowiedzą 
o szczegółach oferty i wymaga-
nych dokumentach.

Korzyści płynące  
z inwestycji 
Wspomnieć należy także 
o przedsiębiorcach inwestu-
jących w energię odnawialną 
jako źródło zaspokojenia wła-
snych potrzeb energetycznych. 
Są oni niezależni od systemu 
aukcyjnego, a korzyścią z in-
westycji jest dla nich istotne 
obniżenie kosztów pozyskiwa-
nia energii. Budowę własnego 
źródła OZE warto wziąć pod 
uwagę zwłaszcza w przedsię-
biorstwach, w których najwię-
cej energii zużywa się w ciągu 
dnia, w porze dobrego na-
słonecznienia. Ekolodzy BOŚ 
pomogą zweryfikować opłacal-
ność takiej inwestycji. 
Bank Ochrony Środowiska 
to polski bank łączący biz-
nes i ekologię z korzyścią 
dla klienta. Warto o tym pa-
miętać, planując inwestycje 
w OZE czy w inne działania 
proekologiczne. 

Bank Ochrony Środowiska jest wyspecjalizowaną 
instytucją realizującą cel wynikający z samej 
jego nazwy, tj. finansowanie przedsięwzięć 
proekologicznych. Przez ponad ćwierć wieku 
działalności BOŚ udzielił kredytów proekologicznych 
o łącznej wartości przekraczającej 19 mld zł, z czego 
ponad 60 proc. stanowią kredyty na przedsięwzięcia 
związane z ochroną powietrza. 

główny ekolog  
Bank Ochrony Środowiska

Anna Żyła

TEKST PROMOCYJNY

w  2013 roku instalowano średnio 
jedną instalację na 9  dni. w  2017 
roku, dziennie powstawało takich 
systemów 35. Przyjmując, że w Pol-
sce jest około 5 mln zamieszkałych 
budynków jednorodzinnych, instala-
cja fotowoltaiczna znajduje się na co 
180 domu. 
analogicznie do liczby przyłączanych 
rok do roku mikroinstalacji, rośnie ich 
moc. w 2017 roku, łączna moc zain-
stalowana w mikroinstalacjach foto-
woltaicznych wzrosła o  83,3  Mw, 
osiągając poziom 176 Mw. wzrost 
na poziomie 83,3 Mw w ciągu jed-
nego roku to najwięcej w historii.

Znaczący wzrost 
produkowanej energii
od kilku lat zauważa się znaczący 
wzrost produkowanej energii przez 

mikroinstalacje PV. w 2017 roku 
nastąpił prawie dwukrotny wzrost 
produkowanej energii w  sto-
sunku do roku 2016. Przyjmując, 
że średniej wielkości gospodar-
stwo domowe potrzebuje rocznie 
3  500  kwh energii, to pracujące 
w Polsce mikroinstalacje fotowol-
taiczne są w stanie pokryć zapotrze-
bowanie na energię 47 085 takich 
obiektów. Przyjmując, że gospodar-
stwo domowe zużywa rocznie około 
8000 kwh energii elektrycznej (np. 
gdy system grzewczy opiera się na 
gruntowej pompie ciepła) to pol-
skie mikroinstalacje fotowoltaiczne 
są w stanie pokryć zapotrzebowanie 
na energię 20 610 tych budynków. 

Coraz więcej mocy 
Mikroinstalacje fotowoltaiczne 
są już widoczne w  polskim sys-
temie elektroenergetycznym. ich 
udział w  pokryciu krajowego za-
potrzebowania na energię wyno-
sił w 2017 roku 0,1 proc. w ciągu 

ostatnich 5 lat, moc zainstalowana 
w polskim systemie elektroenerge-
tycznym wzrosła z  38,4  gw do 
43,3  gw. Udział mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w mocy zainsta-
lowanej w polskim systemie elek-
troenergetycznym pod koniec 2017 

roku kształtował się na poziomie 
0,4 proc. Mikroinstalacje fotowol-
taiczne stanowią zatem 62  proc. 
mocy zainstalowanej w instalacjach 
fotowoltaicznych w  Polsce, przy 
38 proc. udziale systemów małych 
i dużych. Moc i liczba mikroinsta-

lacji wzrasta, a  równolegle, spada 
cena jednostkowa montażu takich 
systemów. w  2017 roku średni 
koszt budowy 1 kwp mikroinstala-
cji fotowoltaicznej wynosił 4 810 zł 
netto, czyli o około 515  zł netto/
kwp mniej niż w roku 2016. 

Udany rok 
Rok 2017 był dla mikroinstalacji fotowoltaicznych 
bardzo udany. Tylko w 2017 roku, do polskiego systemu 
elektroenergetycznego zostało przyłączonych ponad 
12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej 
mocy ponad 83,3 MWp. Łącznie, w polskim systemie 
elektroenergetycznym, na 31 grudnia 2017 roku pracowało 
ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Stowarzyszenie Branży 
Fotowoltaicznej POLSKA PV 

Anna Będkowska 



27 lipca – 9 sierpnia 2018 r.
gazeta finansowa28 Biznes RaPoRt

oze w polsce

– wyobraźcie sobie, że prąd, z któ-
rego korzystamy, i woda, którą pi-
jemy, pochodzą z  tego, co dzisiaj 
spłukaliśmy w toalecie. nazywamy 
to sekretną siłą spłuczki. Jestem 
pewny, że łatwo zaakceptować in-
formację o  pozyskiwanej w  ten 
sposób energii, ale picie wody po-
chodzącej z toalet pewnie niewielu 
się spodoba. faktem jest jednak, że 
pijemy taką wodę od wielu lat, po-
nieważ natura ponownie wykorzy-
stuje wodę obecną na tej planecie. 
więc czy się to nam podoba, czy 
nie, prawdopodobnie pijemy wodę, 
która 100 lat temu wydostała się ze 
ścieków. to jest fakt – mówił pod-
czas #ettalks w  Kijowie Mads 
warming, global Lead water & 
wastewater w Danfoss Drives.

Natura nie nadąża
ilość wody na planecie jest od po-
czątku taka sama, co oznacza, że 
pijemy dzisiaj tą samą wodę, z któ-
rej ludzie korzystali 100 czy 200 
lat temu. woda pokrywa ponad 
70 proc. powierzchni planety, ale 
problemem jest fakt, że zaledwie 
0,6 proc. to woda zdatna do picia, 
która może być wykorzystywana 
w gospodarstwach domowych albo 
do produkcji żywności. Co więcej, 
światowe zasoby wody są rozmiesz-
czone nierównomiernie. w  nie-
których miejscach jest jej za dużo, 
w  innych – niewystarczająco. na 
świecie jest też coraz więcej rejo-
nów, gdzie woda jest poważnie za-
nieczyszczona. –  niestety, w  tej 
chwili w wielu miejscach na ziemi 
wody zaczyna brakować, na przy-
kład w australii i Kalifornii. na-
tura nie  nadąża z  uzdatnianiem 
wody, więc musimy sobie radzić 
w  inny sposób – mianowicie od-
prowadzać wodę z  oczyszczalni 
ścieków i  zamieniać ją z  powro-
tem w  wodę pitną. to jest moż-
liwe, technologia na to pozwala 
i zapewniam, że jest to bezpieczne. 
Ludność z miejsc zlokalizowanych 
wzdłuż rzek pije wodę pochodzącą 
ze ścieków, nie zdając sobie z tego 
sprawy. na przykład woda z rzeki 
Ren w  niemczech jest wykorzy-
stywana 14-krotnie, zanim spłynie 
dalej. woda z  tamizy wykorzy-
stywana jest 12-krotnie, Missisipi 
– nawet 28 razy – powiedział Mads 
warming.

Problematyczny niedobór 
czystej wody
oczyszczanie ścieków to jedna 
z głównych metod uzdatniania wody 
–  jednak w  globalnej skali oczysz-
czamy raptem około 20 proc. wszyst-
kich ścieków. tymczasem światowe 
zasoby wody zdatnej do picia kurczą 
się nieprzerwanie już od kilku dekad, 
a z drugiej strony – szybko rośnie po-
pyt, do czego przyczyniają się m.in. 
urbanizacja, zmiany klimatyczne 
i wzrost populacji. w biznesy zwią-
zane z wykorzystaniem wody od lat 
inwestuje dr Michael J. Burry, który 
przewidział krach finansowy z  lat 
2008–2009. Jego zdaniem w  nie-
dalekiej przyszłości woda stanie się 
jednym z najbardziej drogocennych 
aktywów. Potwierdzają to prognozy 
Światowego forum ekonomicznego, 
według którego najbardziej prawdo-
podobnym problemem, z  którym 
będziemy się borykać za 10–15 lat, bę-
dzie właśnie niedobór czystej wody. 
Do tej pory listę potencjalnych zagro-
żeń otwierały te związane z krachem 
finansowym albo zbrojnym konflik-
tem, ale w „global Risk Report” opu-
blikowanym w  2015 roku eksperci 
prognozują, że to kryzys wodny może 
się stać najpoważniejszym zagroże-
niem dla świata. – wody nie wystar-
czy, jeżeli nie nauczymy się korzystać 
z niej rozważniej, niż robimy to dzi-
siaj. zabraknie nie tylko wody w kra-
nach, nie będzie również jedzenia ani 
elektryczności. w  wielu miejscach 
na ziemi to już teraźniejszość. Kry-
zys nadchodzi i to w szybkim tem-
pie – podkreślił Mads warming.

Skokowy wzrost 
zapotrzebowania na wodę
według prognoz onz do 2050 
roku liczba ludności wzrośnie do 
9 mld, z czego około 80 proc. będzie 
żyć w miastach. to będzie oznaczać 
skokowy wzrost zapotrzebowania na 
wodę nie  tylko w  gospodarstwach 
domowych, lecz także w przemyśle. 
Równocześnie w ciągu najbliższych 
dekad podwoi się popyt na żyw-
ność. to istotne o  tyle, że produk-
cja żywności i rolnictwo są jednymi 
z najbardziej „wodochłonnych” sek-
torów –  żeby wyprodukować kilo-
gram wołowiny, potrzeba 15–16 tys. 
litrów wody. – Mamy wielu konsu-
mentów wody. Ludzie korzystający 
z wody we własnych domach, my-

jąc się, pijąc i korzystając z toalety, to 
około 200 litrów dziennie na osobę. 
ale czy zdajecie sobie sprawę, że do-
datkowo „zjadacie” ponad 2 tys. li-
trów wody? ilość wody potrzebna, 
żeby dostarczyć ludziom jedzenie, 
jest 10-krotnie większa niż tej zużywa-
nej w domach. to samo dotyczy pro-
dukcji energii. 90 proc. generatorów 
energii na świecie wykorzystuje wodę 
w procesie chłodzenia. w indiach za-
mknięto elektrownie z powodu braku 
wody wykorzystywanej do chłodze-
nia – powiedział Mads warming.

Walka z marnotrawstwem 
obecnie z  powodu braku dostępu 
do czystej wody cierpi już ponad mi-
liard ludzi na świecie. według na-
ukowców do 2030 roku problem 
niedostatku wody pitnej może doty-
czyć już 40 proc. populacji, o ile mo-
del gospodarowania tym zasobem 
nie zmieni się na bardziej racjonalny. 

– Mamy cały przemysł wodny, który 
zużywa także ogromne ilości energii. 
obecnie około 1/3 wody marnuje się 
przez przeciekające pod ziemią rury. 
najwyższy odsetek, o  jakim słysza-
łem, odnotowany w azji – to 80 proc. 
wyobraźmy sobie wykorzystywa-
nie tylko 20 proc. wody! Reszta po 
prostu wycieka. to, o czym zapomi-
namy, marnując wodę, to ogromna 
ilość pieniędzy i energii, które mu-
siały zostać wykorzystane, aby czysta 
woda trafiła do wodociągu. Marnu-
jemy również te zasoby. – powiedział 
Mads warming.
obecnie w walce z marnotrawstwem 
wody pomaga technologia. Pod-
ziemne wycieki można ograniczyć bez 
wykopywania rur i wymiany całej in-
frastruktury, stosując proste rozwiąza-
nie, jakim jest podział strefy miejskiej 
na tzw. „strefy ciśnienia”. to rozwią-
zanie stosuje już m.in. Londyn, który 
jest podzielony na 800 takich stref. 
–  Jedna centrala wodociągowa ob-
sługuje 2 mln ludzi. wiemy, że woda 

płynie wewnątrz rury pod ciśnie-
niem. tak więc ciśnienie w centrali 
wodociągowej musiałoby być niewy-
obrażalnie wysokie, żeby ktoś miesza-
jący na końcu wodociągu także miał 
ciśnienie w rurach. Jeśli podzielimy 
miasto na „strefy ciśnienia”, możliwe 
jest obniżenie ciśnienia w  centrum 
wodociągowym do takiego poziomu, 
który będzie wystarczający, żeby za-
pewnić je w kranach. wtedy można 
znacznie obniżyć ciśnienie w całym 
mieście. Dzięki temu w miejscach, 
w  których wycieka woda, będzie 
mniejsze ciśnienie i  stracimy mniej 
wody –powiedział Mads warming.

Piętrzące się problemy 
według szacunków przywoływa-
nych przez Madsa warminga dzięki 
zmniejszeniu ciśnienia w 112 syste-
mach na świecie można by zaosz-
czędzić 40 proc. wody, zmniejszyć 
zużycie energii o 40 proc. i zapobiec 

występowaniu nowych wycieków 
w 50 proc. – zyskamy bardziej sta-
bilny system dostaw wody i bardziej 
zadowolonych klientów oraz zaosz-
czędzimy wodę i  energię. w  Da-
nii zajmujemy się tym od wielu lat. 
Mieliśmy problem, bo wykorzysty-
waliśmy dużo więcej wody, niż by-
liśmy w  stanie dostarczyć. Udało 
nam się zmniejszyć wycieki do 
6 proc., co daje nam najlepszy wy-
nik na świecie, obok Japonii – po-
wiedział Mads warming.
wycieki to tylko jeden problem, ko-
lejnym jest przemysł oczyszczania 
ścieków. według iea oczyszczalnie 
ścieków i  stacje uzdatniania wody 
zużywają ok. 4 proc. prądu elektrycz-
nego w skali globalnej. to 7-krotnie 
więcej niż ilość prądu, którą zużywa 
cała Ukraina i około 60 proc. całej 
energii produkowanej przez  panele 
fotowoltaiczne i  elektrownie wia-
trowe na świecie. gdyby udało się 
ograniczyć w nich zużycie energii do 
zera, oszczędności byłyby ogromne. 

–  Problem z  oczyszczalniami ście-
ków ma coś wspólnego z Hollywood. 
Kiedy filmowcy zrobią dobry film 
i pokażą go widzom, prawdopodob-
nie obejrzy go pół kraju. ale w prze-
rwie na reklamy połowa pobiegnie do 
toalety, a druga połowa pójdzie robić 
sobie kawę. wyobraźmy sobie, co 
dzieje się w oczyszczalni, kiedy milion 
ludzi spuszcza wodę w tym samym 
momencie. Poziom wody wzrośnie 
dramatycznie. Jeśli oczyszczalnia 
nie jest gotowa na przyjęcie takiej ilo-
ści ścieków, będzie musiała pracować 
przez cały czas na 100 proc. swoich 
mocy. to będzie nieefektywne. – po-
wiedział Mads warming.

Inteligentne rozwiązania 
gdyby oczyszczalnie ścieków wypo-
sażyć w inteligentne czujniki infor-
mujące o niskim poziomie ścieków, 
można by zmniejszyć moc pomp, 
żeby nie  pracowały intensywniej 

niż trzeba i nie zużywały energii na 
darmo. w  Danii, niemczech czy 
w  Usa istnieją już takie oczysz-
czalnie, które dzięki zastosowaniu 
prostej i  ogólnodostępnej techno-
logii stały się całkowicie neutralne 
energetycznie. w duńskim aarhus 
znajduje się oczyszczalnia, która pro-
dukuje 134 proc. więcej energii, niż 
potrzebuje do oczyszczania wody. ta 
energia może zostać następnie wy-
korzystana przez  pompy w  wodo-
ciągach. – stworzono już pierwsze 
takie miejsce na świecie, skąd 2 tys. 
ludzi otrzymuje wodę pitną i w któ-
rym oczyszcza się ich ścieki, nie wy-
korzystując energii. według bardzo 
ostrożnych kalkulacji iea mogliby-
śmy zrezygnować z  70  proc. elek-
trowni na całym świecie –  taki 
potencjał tkwi w tym rozwiązaniu. 
tak więc następnym razem, kiedy 
będziecie spłukiwać wodę w toale-
cie, pomyślcie o tym, jak duży po-
tencjał ma to, co właśnie spłukujecie 
– powiedział Mads warming.

Woda jednym z najbardziej 
drogocennych aktyWóW 
Od kilku dekad kurczą się światowe zasoby wody zdatnej 
do picia, podczas gdy popyt na nią szybko rośnie, 
m.in. w związku z urbanizacją i wzrostem populacji. 
Globalnie oczyszczamy jedynie 20 proc. wszystkich 
ścieków. Zdaniem Światowego Forum Ekonomicznego 
najbardziej prawdopodobnym kryzysem, 
z którym będziemy się borykać za 10–15 lat, będzie 
właśnie niedobór czystej wody, który pociągnie 
za sobą problemy z produkcją żywności i energii. 
Technologie i inteligentne systemy wodne mogą pomóc 
w zażegnaniu kryzysu i ograniczyć marnotrawstwo.


