
W SŁUŻBIE POLSKIEJ BRANŻY 

HYDROENERGETYCZNEJ

KWARTALNIK



„Energetyka Wodna” to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce

energetyki i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, żeglugi śródlądowej oraz

odzysku energii z zastosowaniem turbin wodnych.

Czasopismo jest wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni

Wodnych (TRMEW) - najstarszą organizację non-profit z branży odnawialnych

źródeł energii. Kwartalnik pełni funkcję platformy informacyjnej reprezentującej

hydroenergetykę oraz branże pokrewne na ogólnopolskiej arenie gospodarczej,

stanowi miejsce wymiany wiedzy praktycznej i akademickiej, a także jest

narzędziem komunikacji skierowanym do instytucji i organów administracji

rządowej.

Informacje ogólne:
• zasięg ogólnopolski
• dystrybucja papierowa i elektroniczna
• całkowity nakład ok. 2 tys. egzemplarzy
• format A4
• od 48 do 56 kolorowych stron
• czytelnicy zagraniczni m.in. z Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Czech, Szwecji, Norwegii, 
Litwy, Stanów Zjednoczonych

• okazjonalne wydania międzynarodowe 
w angielskiej wersji językowej

Informacje ogólne



budowa i eksploatacja elektrowni wodnych

gospodarka wodna

żegluga śródlądowa

ochrona przeciwpowodziowa 

przykłady projektów

prezentacja nowych technologii

prawne aspekty OZE

rozwiązania prośrodowiskowe

historia energetyki wodnej

elektrownie wodne a turystyka

wydarzenia branżowe z kraju i ze świata

Działy tematyczne:          AKTUALNOŚCI  |  PRAKTYKA  |  PRAWO  |  PROJEKTY  |  WIEDZA  |  EKOLOGIA

Tematyka



Odbiorcy czasopisma

*        targi, konferencje, szkolenia, warsztaty
**      producenci i dostawcy wyposażenia, biura projektowe, firmy 

specjalizujące się w budownictwie hydrotechnicznym, kancelarie 
prawne, wydawnictwa branżowe, firmy konsultingowe

***   ministerstwa, urzędy marszałkowskie, KZGW, RZGW, RDOŚ, WZMiUW
**** NOT, SPE, SEP, organizacje związane z branżą OZE

Członkowie TRMEW

Właściciele, 
zarządcy 

elektrowni 
wodnych

Firmy 
branżowe**

MPWiK

Urzędy administracji 
rządowej***

Organizacje 
branżowe****

Uczelnie, 
biblioteki

Prenumerata 
indywidualna

Uczestnicy wydarzeń 
branżowych*



Tradycje wydawnicze TRMEW 1995 2007 2011 2012 20151998 2008 2018



2012

2013

2014

2015

• rejestracja tytułu wydawniczego
• nawiązanie współpracy medialnej z ZEK Hydro
• premiera kwartalnika podczas konferencji Hidroenergia 2012 we Wrocławiu
• objęcie patronatem medialnym Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej

• optymalizacja wewnętrznych procedur i „technologii produkcji”
• powiększanie grona stałych partnerów merytorycznych
• nawiązanie współpracy medialnej:
 ESHA
 CIRE
 ioze.pl

• odświeżenie szaty graficznej
• wprowadzenie do sprzedaży wersji elektronicznej czasopisma
• wprowadzenie sekcji tematycznej „Ze świata”
• nawiązanie współpracy medialnej: 
 International Water Power & Dam Construction
 Hydropower & Dams International Journal

• rozpoczęcie dystrybucji przez firmy zewnętrzne
• zmiana papieru i sposobu oprawy czasopisma
• odświeżenie wizerunku TRMEW
• rozwój współpracy medialnej z organizatorami wydarzeń branżowych
• zwiększenie udziału treści związanych z gospodarką wodną

Nurt zmian w Energetyce Wodnej



2016

2017

• rozszerzenie tematyki czasopisma: 
 żegluga śródlądowa
 systemy odzysku energii

• odświeżenie spisu treści
• wprowadzenie pozycji „Wywiad numeru”
• nawiązanie współpracy medialnej:
 EREF
 wysokienapiecie.pl

• pięciolecie obecności na rynku wydawniczym
• analiza procedowanych inwestycji w krajowej hydroenergetyce
• rozszerzenie zakresu usług o raporty branżowe
• wprowadzenie pozycji „Przegląd wydawniczy”
• wsparcie przy organizacji targów i konferencji HYDRO 2018 w Polsce
• udział przedstawiciela redakcji w seminarium na temat rozwoju i zarządzania    

małą energetyką wodną dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Nurt zmian w Energetyce Wodnej

2018

• nawiązanie współpracy medialnej z portalem gramwzielone.pl
• pozyskanie funduszy ze środków Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii na modernizację strony internetowej
• organizacja cyklu szkoleń pt. „Nowelizacja ustawy o OZE w praktyce –

perspektywy dla właścicieli MEW”
• wydanie międzynarodowego numeru „Energetyki Wodnej” w angielskiej 

wersji językowej, dystrybuowanego m.in. podczas targów i konferencji 
HYDRO 2018 w Gdańsku



O tym pisaliśmy



Nasi partnerzy



Energetyka Wodna w liczbach

Do tej pory wydaliśmy 27 numerów kwartalnika

o łącznej ilości 1 376 stron,

zawierających 703 artykułów,

w całkowitym nakładzie 59 750 egzemplarzy

autorstwa 295 specjalistów, praktyków i pasjonatów

pochodzących z 13 krajów na 4 kontynentach

przeznaczając na to 22 964 godziny pracy.

oraz objęliśmy naszym patronatem 207 wydarzenia branżowe,



Harmonogram wydawniczy i planowana tematyka - 2019

Numer „Energetyki Wodnej” Zamknięcie numeru (autorzy) Zamknięcie numeru (reklamodawcy) Orientacyjna data emisji

Nr 1 (I kwartał) 1/02/2019 20/02/2019 29/03/2019

Nr 2 (II kwartał) 26/04/2019 21/05/2019 28/06/2019

Nr 3 (III kwartał) 2/08/2019 23/08/2019 30/09/2019

Nr 4 (IV kwartał) 30/10/2019 20/11/2019 31/12/2019

• bieżące zmiany w kluczowych dla hydroenergetyki aktach prawnych: ustawie o OZE, prawie energetycznym, prawie wodnym,  
ustawie o rynku mocy 

• zakończone inwestycje: Zbiornik Świnna Poręba, Stopień wodny Malczyce, MEW Lipki, Zbiornik wodny Niedów, MEW Brudnice,          
MEW Zabrzerz, MEW Sławoszowice i inne

• zakończone modernizacje
• plany inwestycyjne i modernizacyjne grup energetycznych w energetyce wodnej
• poprawa żeglowności na Odrze
• wznowienie projektu Kaskady Dolnej Wisły
• drugi stopień wodny na Wiśle w Siarzewie
• podsumowanie aktualnych wydarzeń związanych z energetyką wodną
• klastry energii
• odzysk energii za pomocą turbiny wodnej - MPWiK Kraków
• proekologiczne rozwiązania dla energii wodnej
• prezentacje wybranych zagranicznych projektów i inicjatyw z sektora hydroenergetyki

* Daty mogą ulec zmianie.

Harmonogram wydawniczy*

Planowana tematyka



Zakres naszych umiejętności

• redakcja tekstu (opracowanie pod kątem merytorycznym 
i stylistycznym, wewnętrznym – dotyczącym budowy tekstu)

• korekta tekstu (ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka)
• copywriting
• tłumaczenia specjalistyczne
• weryfikacja merytoryczna tłumaczeń
• przygotowanie materiałów graficznych:
 infografiki
 projekty reklam, ulotek broszur, bannerów
 projekty publikacji (czasopisma, książki)
 mapy tematyczne

• organizacja szkoleń i eventów
• prowadzenie kampanii promocyjnych
• wykonywanie analiz i raportów branżowych
• kojarzenie partnerów branżowych



• uzyskanie statusu czasopisma naukowego
• nawiązanie stałej współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi
• modernizacja strony internetowej
• dalsze poszerzanie grupy odbiorców
• dystrybucja czasopisma w wersji elektronicznej przez firmy zewnętrzne
• zwiększenie udziału treści związanych z eksploatacją elektrowni wodnych
• umiędzynarodowienie charakteru czasopisma (w tym wersja anglojęzyczna)
• organizacja szkoleń i seminariów tematycznych 

Energetyka wodna zaprasza na swoje łamy !

• Jesteś właścicielem MEW o bogatej historii ?

• Budujesz nową elektrownię wodną ?

• Napisałeś pracę naukową o tematyce „hydro” ?

• Chciałbyś podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ?

• Chcesz zaprezentować Twój produkt szerokiemu gronu odbiorców ?

Zostań naszym autorem!

Plany na przyszłość



Zapraszamy do współpracy

Michał Lis
Redaktor prowadzący

Fot. stopień wodny na rzece Berchtesgadener Ache, Bawaria, Niemcy, archiwum własne Fot. prelekcja inauguracyjna konferencji i targów HYDRO 2014, archiwum własne

Justyna Drzewicz-Karyś
Redaktor

Michał Kubecki
Redaktor naczelny

Aleksandra Wołowiec
Asystent redakcji


