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Szóstego grudnia Święty Mikołaj przy-
słał prezenty do Polski z Litwy, Szwecji, 
Niemiec i Ukrainy w postaci 1 GW mocy. 

Był to kolejny raz, kiedy polski system elektro-
energetyczny osiągnął szczyt swoich możli-
wości. Na zaistniałą sytuację złożyły się nastę-
pujące czynniki: zwiększone zapotrzebowanie 
na energię w okresie zimowym, postępująca 
elektryfikacja, niska generacja energii z insta-
lacji OZE oraz postoje awaryjne i remontowe 
kilku jednostek wytwórczych. Sytuacje niedo-
boru mocy nie są nowością, a ich przyczyny 
nie są odkryciem na miarę nagrody Nobla. 
Nie jest to też pierwszy raz, kiedy poruszam 
tę kwestię w liście od redakcji, jednakże uwa-
żam, że ta problematyka jest na tyle istotna, 
że warto o niej przypominać. 

Ostatnią „okazją” do jej opisania były wyda-
rzenia z dziesiątego sierpnia 2015 roku, kiedy 
to wprowadzono w Polsce dwudziesty sto-
pień zasilania. Jednocześnie chcę zaznaczyć, 
że nie zamierzam tutaj siać paniki, jednakże 
bilansowanie systemu elektroenergetycz-
nego będzie się stawać coraz trudniejsze, ze 
względu na wzrost udziału niestabilnych źró-
deł energii w miksie energetycznym. Ponadto 
stałe zwiększanie zapotrzebowania na energię 

elektryczną w dużej mierze napędzi popu-
laryzacja systemów ogrzewania budynków 
z zastosowaniem pomp ciepła, jak również 
elektryfikacja transportu. 

Jako obserwator rynku muszę przyznać, że 
cieszą ambitne plany PGE w zakresie zwięk-
szania mocy w magazynach energii o przy-
najmniej 800 MW do roku 2030. W ciągu 
ostatnich miesięcy już kilkukrotnie powra-
cał w mediach temat reaktywacji projektu 
ESP Młoty. Czyżby tym razem na dobre? 
Miejmy nadzieję, że tak. Przemawia za tym 
prowadzona przez PGE analiza opłacalności 
ekonomicznej tej inwestycji oraz podpisa-
nie listu intencyjnego z Ministerstwem Kli-
matu i Środowiska oraz NFOŚiGW na rzecz 
rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych. 

Mając z tyłu głowy założenia PEP 2040, kiedy 
to 40% energii elektrycznej ma pochodzić 
z OZE, to można uznać taką inwestycję raczej 
za konieczność. Oprócz zwiększenia wahań 
cen energii dodatkową wodą na turbiny dla 
elektrowni szczytowo-pompowych są rekor-
dowe wyniki aukcji mocowej, dwukrotnie 
wyższe w porównaniu z cenami edycji z 2019 
roku. Idąc tym tropem, można odkopać kilka 
innych zakurzonych projektów ESP i odświe-
żyć kalkulacje ekonomiczne.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, 
że proces inwestycyjny nowych elektrowni 
szczytowo-pompowych, jeśli dostaną zielone 
światło, zajmie lata. Jakie zatem mamy możli-
wości w krótszej perspektywie czasowej? Poza 
szeregiem mechanizmów, którymi dysponuje 
PSE, można w tym miejscu przypomnieć nie-

wykorzystany potencjał regulacyjny zbiorni-
kowych elektrowni wodnych. Za klasyczny 
przykład może posłużyć EW Niedzica, która 
od ponad 20 lat nie świadczy usług w postaci 
magazynowania energii, a mówimy w tym 
wypadku o magazynie energii o mocy 92 MW 
i pojemności kilkuset MWh. 

Przechodząc do zawartości bieżącego wyda-
nia, zapraszam serdecznie do lektury arty-
kułów będących pokłosiem, jakże wyczeki-
wanej przez nasze środowisko, tegorocznej 
edycji Polskiej Konferencji Hydroenerge-
tycznej. Wśród nich znajdą Państwo opis 
badań Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb EJ 
i ESP autorstwa profesora Wojciecha Majew-
skiego, sposoby ograniczania erozji kawita-
cyjnej w maszynach przepływowych, podsu-
mowanie wydarzenia przedstawione przez 
Romana Maska, Dyrektora technicznego 
firmy Belse oraz podsumowanie konferencji 
opisane przez dra Janusza Stellera, Prezesa 
Zarządu TEW. 

Wśród tematów numeru znalazła się rów-
nież modernizacja laboratorium hydraulicz-
nego IBW PAN w Gdańsku oraz zmiany dla 
hydroenergetyki wynikające z wprowadzenia 
z początkiem 2022 roku Nowego Ładu.

Na zakończenie życzę wszystkim Czytelni-
kom i Sympatykom hydroenergetyki, aby 
Nowy Rok przyniósł Państwu dużo zdrowia, 
radości oraz spełnienie marzeń i planów, 
zarówno tych osobistych i oczywiście hydro-
energetycznych!

OD REDAKCJI

PARTNERZYPARTNER STRATEGICZNY

Michał Kubecki
Redaktor naczelny

Fot. EvgeniT, www.pixabay.com
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Według ekspertów Międzynaro-
dowej Agencji Energetycznej, 
aby możliwe stało się osiągnię-

cie podstawowego celu Porozumienia kli-
matycznego z 2015 roku, czyli zatrzymania 
wzrostu globalnych temperatur na pozio-
mie 1,5°C w porównaniu z temperaturami 
sprzed ery przemysłowej, potrzebne jest 
zamknięcie przynajmniej 40% z około 8,5 tys. 
elektrowni węglowych do roku 2030.

Jak to wyzwanie zostało odzwierciedlone 
w konkluzjach szczytu COP26, który 13 
listopada zakończył się w Glasgow? Finalny 
tekst porozumienia z COP26 miał zawierać 
sformułowanie o wycofaniu się z produkcji 
energii z węgla (phase out), jednak ten zapis 
został zmieniony – m.in. pod naciskiem Indii 
i Chin – na „wycofywanie się” (phase down).
Podczas COP26 zdecydowano, aby wszyst-
kie państwa zwiększyły do końca 2022 roku 
swoje cele klimatyczne, zgodnie z celem 
o 1,5–2°C. Coroczną ocenę krajowych pla-
nów klimatycznych ma prowadzić Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych.

Zasady przyjęte w Glasgow oznaczają, że 
wszystkie kraje powinny dostarczać ONZ 
plany klimatyczne w cyklach 5-letnich, choć 
analitycy zwracają uwagę na użycie słab-
szego słowa „zachęcamy” w opisie tych 
cykli. I tak kraje są „zachęcane” do złożenia 
do 2025 roku planów z horyzontem do roku 
2035, a do roku 2030 powinny przygotować 
plany z perspektywą na 2040 r.

W Glasgow doszło do domknięcia tzw. kato-
wickiego rulebooka, co oznacza, że do roku 
2024 wszystkie kraje ONZ będą musiały 
przekazać szczegółowe dane o swoich emi-
sjach. Będzie to podstawa do oceny przy-
szłych redukcji.

Climate Action Tracker obliczył, że zawarte 
w Glasgow porozumienia dotyczące m.in. 
ograniczenia emisji metanu, wyjścia z węgla, 
lasów i transportu uwzględniają dodat-
kowe działania, które pozwoliłyby zmniej-

szyć różnicę w emisji do poziomu 1,5°C 
o 9% (2,2 gigaton emisji CO₂). Jednak 
przyjęte w Szkocji sektorowe deklaracje na 
temat lasów, węgla, samochodów, metanu 
i zaprzestania finansowania paliw kopal-
nych za granicą, będą wymagały przełoże-
nia przez rządy państw na polityki i plany. Te 
mają być przedstawione na COP27 w Egip-
cie w przyszłym roku.
– Osiągnięto oczywiście pewien postęp, 
ale w żadnym z kluczowych obszarów nie 
jest on na miarę wyzwań, wskazań nauki 
i naszych oczekiwań. Podjęte zobowiązania 
dotyczące odejścia od węgla, redukcji emi-
sji metanu czy przeciwdziałania wylesianiu 
nie spowodują ograniczenia wzrostu tem-
peratury poniżej 2°C. A pamiętajmy, że jeśli 
chcemy, żeby Ziemia była w miarę przyjazna 
przyszłym pokoleniom, ten wzrost powi-
nien zostać ograniczony do 1,5°C – dodaje 
Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik polityczny 
Koalicji Klimatycznej.

Jędrzejewski wskazuje również na pozytywy. 
– Należy do nich na pewno powrót Chin 
i USA – największych światowych emiten-
tów, do współpracy na rzecz mitygacji, co 
napawa nadzieją i umiarkowanym optymi-
zmem, że dzięki niej oba kraje szybciej będą 
redukować emisje i szybciej osiągną neutral-
ność klimatyczną. Docenić też trzeba dekla-
racje Indii (chociaż należy ubolewać nad 
wprowadzoną w ostatniej chwili poprawką 

odnośnie odchodzenia od węgla), mimo że 
podana data wybiega daleko poza rok 2050, 
to jednak pokazuje, że ten gigant gospodar-
czy zamieszkały przez prawie 1,4 mld ludzi 
poważnie podchodzi do problemu transfor-
macji energetyki oraz przemysłu i miejmy 
nadzieję, że uda mu się ten proces znacznie 
przyspieszyć – wylicza rzecznik polityczny 
Koalicji Klimatycznej.

Komentując działania Polski na COP26, eks-
pertka Koalicji Klimatycznej ocenia, że pol-
ski rząd przyjechał do Glasgow „z pustymi 
rękami”, a deklaracja wycofania się z węgla 
dopiero do roku 2049 – w przeciwieństwie 
do krajów rozwiniętych gospodarczo, które 
zadeklarowały wyjście z węgla w kolejnej 
dekadzie – „podkopała wiarygodność Pol-
ski na scenie międzynarodowej”.
– Oczywiście wszystkie deklaracje mają swoją 
wagę i mogą przynieść cenne efekty. Jed-
nak, jeśli później w praktyce okazuje się, że 
kraj taki jak Polska, niby deklaruje odejście 
od węgla, ale nie w tym terminie, który by 
wynikał z treści deklaracji, to jak mamy wie-
rzyć, że którakolwiek z zapowiedzi będzie 
faktycznie i w pełni zrealizowana – dodaje 
Urszula Stefanowicz.

Szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow był kolejną okazją do przyjęcia bardziej ambitnych strategii  
i celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czy porozumienia i deklaracje z Glasgow przy-
bliżają świat do szybszego odchodzenia od paliw kopalnych? – Aby w ogóle były szanse na osiągnięcie 
neutralności klimatycznej, konieczna jest natychmiastowa intensyfikacja działań, przyjęcie i wdrożenie 
bardzo konkretnych i bardzo ambitnych planów. To sprawia, że deklaracjom brakuje wiarygodności. 
Podobnie brakuje jej porozumienia w sprawie lasów, metanu, węgla czy transportu szumnie ogłasza-
nym na COP – komentują eksperci Koalicji Klimatycznej.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ COP26. CO USTALONO?

Redakcja gramwzielone.pl 

Źródło: www.flickr.com, UNclimatechange
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Celem porozumienia podpisanego 
dwudziestego drugiego paździer-
nika przez MKiŚ, NFOŚiGW i PGE jest 

podjęcie współpracy na rzecz modernizacji 
istniejących oraz budowy nowych elektrowni 
szczytowo-pompowych (ESP). Unowocze-
śnione elektrownie oraz nowe zakłady, zbu-
dowane od podstaw, mają pełnić funkcję 
ogromnych i wydajnych magazynów energii, 
jak również obiektów świadczących usługi 
systemowe w zakresie stabilizacji Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 

Współpraca MKiŚ, NFOŚiGW i PGE ma być 
realizowana głównie poprzez wymianę 
wiedzy i doświadczeń w zakresie budowy, 
modernizacji i eksploatacji elektrowni szczy-
towo-pompowych. Strony porozumienia 
zamierzają również dążyć do stworzenia 

optymalnych warunków dla prowadzenia 
przedsięwzięć, których efektem będzie roz-
wój ESP. Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska podkreśla, że elektrownie szczytowo-
-pompowe to technologia wielkoskalowego 
magazynowania energii elektrycznej, która 
funkcjonuje w Polsce już od wielu lat. 

Główną zaletą elektrowni szczytowo-pom-
powych jest wyrównywanie bilansu mocy 
w systemie elektroenergetycznym. Jest to 
o tyle ważne, że nie zawsze można pre-
cyzyjnie przewidzieć, jakie będzie na nie 
zapotrzebowanie. Co istotne, tego typu 
elektrownie są w stanie w ciągu 2–3 minut 
reagować na nagłe zmiany w KSE. Potrafią 
odebrać moc z systemu w czasie jej nadpo-
daży oraz dostarczyć ją w czasie zwiększo-
nego zapotrzebowania. – W przyjętej przez 

rząd Polityce energetycznej Polski do 2040 
roku podkreśla się rolę elektrowni szczyto-
wo-pompowych jako jednostek, które mogą 
zapewnić stabilną pracę Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego w sytuacji, gdy doko-
nuje się u nas transformacja energetyczna 
i dynamicznie wzrasta udział odnawialnych 
źródeł energii – komentuje minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka (postanowie-
niem Prezydenta RP Anna Moskwa została 
powołana z dniem 26 października 2021 r. 
na urząd Ministra Klimatu i Środowiska  
– przyp. red.).

Mariusz Czechowicz 
Sekretarz Konferencji

Wspólne działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz PGE mają sprawić, że w krajowym systemie elektroenergetycznym pojawią 
się dodatkowe możliwości magazynowania energii, dzięki rozbudowie potencjału elektrowni szczyto-
wo-pompowych.

PGE CHCE BUDOWAĆ ELEKTROWNIE 
SZCZYTOWO-POMPOWE

W dniach 22–24.09.2021 r. w Rytrze po raz 29. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicz-
nej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, organizowanej przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic.

XXIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PEMINE 

Tegoroczna konferencja PEMINE 
została po raz trzeci objęta hono-
rowym patronatem Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii. Patronat nad kon-
ferencją po raz kolejny objął Komitet Elek-
trotechniki PAN. Konferencję zorganizo-
wano przy współpracy Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.

Konferencja PEMINE to jedyna w kraju, bar-
dzo wysoko oceniana przez uczestników 
konferencja o tematyce maszyn i napędów 
elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. 
Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie 
uczestniczą w niej goście z zakładów prze-
mysłowych. Zagadnieniami dominującymi 
podczas konferencji były m.in.:
• elektromobilność: projektowanie, eks-

ploatacja pojazdów i środków transportu 
o napędzie elektrycznym,

• projektowanie i nowe serie maszyn elek-
trycznych,

• silniki z magnesami trwałymi do napędu 
pojazdów elektrycznych i innych urzą-
dzeń transportowych,

• energoelektroniczne układy zasilania 
i sterowania maszyn elektrycznych,

• modernizacja silników i ich dobór do 
układów napędowych,

• metody badań, diagnostyka i nowocze-
sna aparatura badawcza,

• odnawialne źródła energii i transport 
przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dyrektor Łukasiewicz-
-KOMEL, prof. Jakub Bernatt omówił pro-
gram oraz cel konferencji. Kolejno dr inż. Sta-
nisław Gawron zaprezentował najważniejsze 
osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie oraz 
plany na przyszłość. W ramach konferencji 
odbyły się 4 sesje plenarne oraz sesja dialo-
gowa. Ogółem zaprezentowano 51 refera-
tów: 26 na sesjach plenarnych, pozostałe na 
sesji dialogowej. W konferencji uczestniczyło 

blisko 130 osób z 64 firm i instytucji, w tym 7 
instytutów reprezentujących Sieć Badawczą 
Łukasiewicz. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
odrębną sesją była sesja dotycząca elektro-
mobilności, na której prym wiodły zagadnie-
nia związane z projektowaniem, eksploatacją 
pojazdów i środków transportu o napędzie 
elektrycznym. Podczas wystawy pojazdów 
elektrycznych zaprezentowano pierwszy 
polski zeroemisyjny autobus elektryczny, do 
którego napęd zaprojektowano w Łukasie-
wicz – KOMEL, a także nowe pojazdy elek-
tryczne firm FSO z Kutna oraz Melex. 

Na stoisku Łukasiewicz-KOMEL zaprezen-
towano szereg innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie napędów elektrycznych, w tym 
dedykowanych specjalnie na potrzeby 
obronności kraju.

Redakcja gramwzielone.pl 
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Planowany zbiornik jest inwestycją 
wyczekiwaną przez lokalny samo-
rząd i mieszkańców Ziemi Hrubie-

szowskiej. Obiekt ma spełniać kilka funkcji. 
Po pierwsze, będzie przeciwdziałać skut-
kom suszy poprzez wzrost dyspozycyjnych 
zasobów wody z rzeki Huczwa z przezna-
czeniem dla retencji powierzchniowej. Po 
drugie, będzie zmniejszał zagrożenie powo-
dziowe, dzięki rezerwie na wypadek przej-
ścia wezbrania do rzeki Bug. Po trzecie, 
zbiornik pozwoli również na optymalne 
nawodnienie użytków bezpośrednio przyle-
głych do zbiornika wraz z ochroną cennych 
ekosystemów przyrodniczych. Będzie także 
dostępny dla mieszkańców, co pozwoli na 
rozwój rekreacji i turystyki wodnej, przy-
czyniając się do gospodarczego ożywie-
nia regionu.

Porozumienie w sprawie budowy zbiornika 
retencyjnego na rzece Huczwie podpisali: 
Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich oraz 
Marta Majewska, Burmistrz Hrubieszowa.

Zbiornik boczny z zasilaniem z rzeki Huczwy 
wraz z jazem piętrzącym lub pompownią 
i budowlami wpustowo-upustowymi będzie 
usytuowany w dolinie Huczwy w odcinku 
ujściowym do rzeki Bug w Hrubieszowie 
na lewym brzegu rzeki. Szacunkowy koszt 
jego realizacji wyniesie ok. 30 mln zł, zaś 
oddanie obiektu planowane jest do końca 
2026 roku.

Podpisano list intencyjny z Mia-
stem Hrubieszów na rzecz wy-
konania koncepcji programowo-
-przestrzennej zbiornika wodnego 
na rzece Huczwa. Inwestycja jest 
odpowiedzią na wnioski samo-
rządu i oczekiwania lokalnych 
mieszkańców. Planowany obiekt  
o powierzchni niemal 20 ha bę-
dzie mógł zretencjonować po-
nad 270 tys. m³ wody, skutecznie 
przeciwdziałając skutkom suszy  
i powodzi. 

POWSTANIE 
KOLEJNY  
ZBIORNIK WODNY

Biuro prasowe 
PGW Wody Polskie
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Ziemia Kłodzka, z racji swojego poło-
żenia, jest rejonem szczególnie nara-
żonym na powodzie. W 1997 roku 

doświadczyła katastrofalnej powodzi, kiedy 
życie straciło 20 osób, znacznemu zniszcze-
niu uległo wiele miejscowości. Wody Pol-
skie od początku swojego funkcjonowania 
realizują kilkuetapową strategię przeciw-
powodziową dla tego obszaru. Jej część 
realizowana jest m. in. z funduszy Między-
narodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
Banku Rozwoju Rady Europy, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz budżetu państwa i środków własnych 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. Celem jest ochrona życia 
i mienia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej oraz 
poprawa bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego całego regionu.

Kluczowym etapem działań jest realizo-
wana obecnie w ramach Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry 
i Wisły budowa czterech suchych zbiorni-
ków przeciwpowodziowych w Boboszowie, 
Szalejowie, Krosnowicach oraz Roztokach. 
Zadaniem zbiorników jest zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego w dolinach 
rzek, na których są one zlokalizowane oraz 
pośrednio również na Nysie Kłodzkiej i tym 
samym w całej Kotlinie Kłodzkiej. Praca 
zbiorników umożliwia redukcję fali wez-
braniowej. Łączna pojemność retencyjna 
wszystkich czterech polderów wynosi prze-

Dzięki wprowadzeniu jednolitych 
i spójnych systemów teleinforma-
tycznych, pracujących w czasie rze-

czywistym, możliwe będzie wzmocnienie 
ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców 

szło 16 mln m3. Budowa obiektów ma się 
zakończyć do końca 2023 roku.

Pierwszym oddanym do użytku jest pol-
der Roztoki. Obiekt zlokalizowany jest na 
potoku Goworówka, stanowiącym dopływ 
Nysy Kłodzkiej. Jego pojemność wynosi 2,7 
mln m3, a powierzchnia zalewu przy mak-
symalnym piętrzeniu osiąga 48 ha. Zapora 
zbiornika ma długość 756 m. Obiekt bez-
pośrednio ma chronić 1200 mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Wraz z pozo-
stałymi trzema polderami, zbiornik Roz-
toki, ma tworzyć kaskadę, służącą syste-
mowemu zarządzaniu przepływem wód 
wezbraniowych.

Budowa zbiornika Roztoki została zreali-
zowana zgodnie z wszelkimi wymogami 
środowiskowymi. Ponad 85% czaszy zbior-
nika jest pozostawiona w stanie naturalnym. 
Konstrukcja obiektu umożliwia migrację 
ryb, stworzone zostały granitowe komory 
dla nietoperzy. Kompensacje przyrodni-
cze obejmowały nasadzenia ponad 21 tys. 
drzew iglastych i liściastych, blisko 20 tys. 
krzewów oraz odnowę siedlisk łęgowych 
i łąkowych.

Obecnie liczba i pojemność zbiorników 
przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej 
jest niewystarczająca i w celu zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego niezbędne jest 
podjęcie kolejnych działań. Drugim etapem 

dorzeczy Odry i Wisły, a także usprawnienie 
odrzańskiej żeglugi śródlądowej.
– Zarządzanie informacjami hydrologicz-
nymi jest kluczowe dla zmniejszenia ryzyka 
powodziowego. Inwestycja w nowoczesne 

ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodz-
kiej, jest realizowany obecnie program tzw. 
ochrony biernej, który zakłada moderni-
zację istniejącej infrastruktury przeciwpo-
wodziowej w dziewięciu miejscowościach 
Kotliny Kłodzkiej, w tym samego Kłodzka. 
Etap ten polega na likwidacji tzw. wąskich 
gardeł na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach 
dla umożliwienia bezpieczniejszego przej-
ścia fali wezbraniowej.

systemy informatyczne to doskonały przy-
kład odpowiedzialności państwa w kwestii 
zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców 
Polski. Centra Operacyjne mają niezwykłe 
znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej. 

Polder Roztoki to jeden z 4 zbiorników budowanych na Ziemi Kłodzkiej dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców regionu. Koszt budowy tego obiektu wynosi 235 mln zł. Inwestycja była realizowana  
w latach 2018–2021. Na Ziemi Kłodzkiej realizowane są obecnie inwestycje o łącznej wartości 1 mld zł.

Wody Polskie inwestują w rozwój nowoczesnych technologii, by zwiększyć skuteczność ochrony miesz-
kańców naszego kraju przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz efektywnie zarządzać 
wodami. Elementem tych inwestycji jest modernizacja i rozbudowa Centrów Operacyjnych we Wrocła-
wiu i Krakowie oraz stworzenie i wsparcie ośrodków monitoringu dla jednostek w Gliwicach i Rzeszowie. 

W KOTLINIE KŁODZKIEJ ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA  
ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO ROZTOKI

PONAD 50 MLN ZŁ NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  
DLA ZWIĘKSZENIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Biuro prasowe 
PGW Wody Polskie

Fot. Czasza zbiornika Roztoki.

Źródło: PGW Wody Polskie
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Powodzie często wynikają z braku informacji, 
dzięki tej umowie będziemy mieli informacje 
w czasie rzeczywistym z ponad 100 obiek-
tów – powiedział Wiceminister Infrastruktury 
Marek Gróbarczyk podczas briefingu praso-
wego we Wrocławiu.
– Dziś rozpoczynamy ważny projekt tele-
informatyczny, wart blisko 53 mln zł, który 
zmodernizuje nasze dwa Centra Operacyjne 
– we Wrocławiu i w Krakowie. Będą one 
obsługiwały także jednostki w Gliwicach 
i Rzeszowie. To regiony szczególnie zagro-
żone powodziami. Powstanie nowoczesny 
system obejmujący obiekty hydrotechniczne, 
mostowe, zbiorniki retencyjne czy poldery. 
Będziemy mieli przekazywane informacje 
w czasie rzeczywistym na temat prognoz 
meteorologicznych, stanu rzek i ich głę-
bokości oraz przepływów, więc będziemy 
mogli ściśle koordynować nasze akcje w razie 
zagrożenia powodziowego. Jak jest to ważne 
pokazał zeszły rok, kiedy groziła nam duża 
powódź na Śląsku – podkreślił Prezes Wód 
Polskich Przemysław Daca.

Innowacyjne systemy pozwolą na sprawne 
i szybkie zbieranie danych z prognoz oraz 
tworzenie symulacji. Dzięki temu możliwe 
będzie szybkie reagowanie – wydawanie 
ostrzeżeń i podejmowanie decyzji w sytu-
acji kryzysowej, gdy najważniejszą rolę 

odgrywa czas. Centra Operacyjne Ochrony 
Przeciwpowodziowej wspomagane będą 
systemem informatycznym do zarządzania 
obiektami hydrotechnicznymi, które umoż-
liwią Wodom Polskim optymalne przepro-
wadzanie fal wezbraniowych oraz powo-
dziowych na obiektach hydrotechnicznych 
położonych w dorzeczu Odry i Wisły na 
terenie południowej Polski. Będą one zarzą-
dzać zlewniami Odry i Wisły przez zbieranie 
i gromadzenie danych z prognoz i symula-
cji, co pozwoli usprawnić działania w zakre-
sie wczesnego ostrzegania i wspomagania 
decyzji w sytuacjach kryzysowych. Moder-
nizacja Centrów Operacyjnych we Wrocła-
wiu obejmie również stworzenie i wspar-
cie ośrodków monitoringu dla jednostek 
w Gliwicach i Rzeszowie, które funkcjonują 
w ramach systemów we Wrocławiu i Kra-
kowie. Docelowo systemem Centrum Ope-
racyjnego we Wrocławiu objętych będzie 
około 100 obiektów hydrotechnicznych oraz 
64 obiekty mostowe na Odrzańskiej Drodze 
Wodnej, natomiast w Centrum Operacyj-
nym w Krakowie około 30 obiektów hydro-
technicznych. Nowoczesny system umożliwi 
prezentację danych w czasie rzeczywistym. 
Będą one pobierane z czujników pomia-
rów hydrologicznych, a następnie prze-
twarzane, archiwizowane i udostępniane. 
Integracja budowanego systemu informa-

tycznego z funkcjonującą obecnie aplika-
cją pod nazwą Informator Nawigacyjny 
rzeki Odry, pozwoli dodatkowo uspraw-
nić i zoptymalizować proces informowania 
na temat aktualnych warunków nawigacyj-
nych na drogach wodnych. Zostaną udo-
stępnione parametry istotne dla żeglugi, 
takie jak pomiar stanu wody z wodowska-
zów przy budowlach hydrotechnicznych czy 
pomiar głębokości tranzytowych. Automa-
tyczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych 
pomiarowych z obiektów hydrotechnicznych 
ma zostać ujednolicone z istniejącym opro-
gramowaniem Wód Polskich.

Dodatkową korzyścią z wdrożenia pod-
systemu informatycznego będzie również 
wymiana danych z Instytutem Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej Państwowego 
Instytutu Badawczego i podmiotami admi-
nistrującymi zbiornikami energetycznymi. 
Ta innowacyjna technologia pozwoli też na 
współpracę z innymi instytucjami działają-
cymi w sferze bezpieczeństwa osób i mie-
nia, takimi jak Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa, Centra Zarządzania Kryzysowego 
i podmioty administrujące zbiornikami ener-
getycznymi.

Biuro prasowe 
PGW Wody Polskie

Zbiornik nie funkcjonował właściwie 
już od czasu oddania go do użytku 
w 2013 r. Zbudowano go jako obiekt 

wielofunkcyjny, miał zapobiegać wezbra-
niom na potoku Wilkówka, przeciwdziałać 
skutkom suszy, stanowić rezerwuar wody 
dla mieszkańców na wypadek jej niedo-
borów oraz do celów gaśniczych. Nigdy 
tych funkcji nie spełnił. Ośrodek Technicz-
nej Kontroli Zapór stwierdził, że od 2015 r. 
korpus zapory pozostawał w złym stanie 
technicznym i nie mógł bezpiecznie pię-
trzyć wody. W maju 2019 r. po kilku desz-
czowych dniach obiekt o pojemności 30 tys. 
m3 w niekontrolowany sposób wypełnił się 
wodą i groził przerwaniem zapory. Ewaku-
owano kilkudziesięciu mieszkańców zabu-
dowań poniżej czaszy, a wodę przepompo-

wywano do koryta potoku. Ostatecznie, po 
ocenie stanu technicznego, Główny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w Warszawie 
wydał 27 września 2019 r. decyzję naka-
zującą rozbiórkę zapory czołowej zbior-
nika Wilkówka w Wilkowicach wraz z prze-
pławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią 
całość techniczno-użytkową: budowlą prze-
lewowo-upustową z komorami czerpnymi 
i kanałem odprowadzającym, budynkiem 
sterowni, ubezpieczeniem czaszy zbior-
nika wraz z drogą technologiczną do celów 
pożarowych i uporządkowanie terenu po 
rozbiórce. Powierzchnia zbiornika to prawie 
7 tys. m2, a zapora czołowa ma 106 m dłu-
gości i 5,2 m szerokości. Demontaż zajmie 
pięć miesięcy i pochłonie prawie 3 mln zł ze 
środków własnych gliwickich Wód Polskich.

W Polsce jest ponad 30 tys. budowli pię-
trzących różnego typu i o zróżnicowanych 
parametrach. Większość pochodzi z lat 70. 
i 80. XX w., jednak do tej pory nie pro-
wadzono planowanych rozbiórek. Obiekt 
w Wilkowicach jest pierwszy. Po zakończe-
niu prac zaplanowano odtworzenie budowli 
w nowym kształcie i położeniu względem 
potoku. Zachowana zostanie zapora prze-
ciwrumowiskowa na potoku Wilkówka, 
niecka wypadowa oraz elementy czaszy 
zbiornika, stanowiące jednocześnie zabez-
pieczenie drogi gminnej (ul. Harcerska) 
i mostu w jej ciągu na wysokości.

Zapora czołowa zbiornika Wilkówka w Wilkowicach w powiecie bielskim (woj. śląskie) jest w tak złym 
stanie technicznym, że stanowi realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz mienia wielkich roz-
miarów. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczęły rozbiórkę tego 
obiektu hydrotechnicznego.

ZBIORNIK WILKÓWKA DO ROZBIÓRKI

Wojciech Kwinta 
inzynieria.com
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Z ŻYCIA TRMEW

Wspaniale jest dzielić się z Pań-
stwem dobrymi informacjami. 
Nie zamierzam również szczę-

dzić dobrych słów pod adresem Zarządu 
TRMEW, który dzięki swojej wiedzy 
i uporowi doprowadził do wprowadzenia 
w życie zapisów wydłużających wsparcie 
w FIT/FIP o dwa lata dla elektrowni wod-
nych, które korzystały przez minimum pięć 
lat z systemu certyfikatów. To była ciężka 
i kosztowna praca, ale dzięki niej wielu 
właścicieli elektrowni wodnych w kraju 
może jeszcze na chwilę „złapać oddech” 
i kontynuować swoją działalność. 

Samo doprowadzenie do skutku preferen-
cyjnych zapisów to nie wszystko. Zorgani-
zowaliśmy webinary informacyjne, pod-
czas których szczegółowo omówiliśmy co 
należy zrobić, aby skutecznie wykorzy-
stać szansę na dodatkowe wsparcie. Już 
nawet nie zliczymy, ile godzin spędzili-
śmy na konsultacjach wniosków naszych 

członków. Robiliśmy to z ogromną przy-
jemnością i satysfakcją. Zwłaszcza, że 
nasza działalność spotkała się z ogromną 
wdzięcznością z Państwa strony. Dzięku-
jemy. W momencie, kiedy czytają Państwo 
niniejszą notatkę pewnie furtka, aby sko-
rzystać z wydłużenia została „zamknięta” 
i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy byli do 
tego uprawnieni, skutecznie złożyli wnio-
ski do Zarządcy Rozliczeń o ujemne saldo 
lub do URE o przystąpienie do FIT/FIP na 
kolejne dwa lata. 

Zgodnie z tym co pisałam wcześniej, nie 
osiadamy na laurach i pracujemy dalej. 
Prace nad zapisami dotyczącymi moderni-
zacji i wsparciem kontynuacyjnym nabie-
rają kształtów, jednak tempo prac nad nimi 
wciąż jest zbyt wolne. Nie odpuszczamy 
i regularnie przypominamy Ministerstwom 
o elektrowniach wodnych. Mogą Państwo 
być pewni, że jak zwykle damy z siebie 
1000% i będziemy robić wszystko, aby 

wytyczyć korzystną dla właścicieli MEW 
dalszą ścieżkę postępowania. 

W imieniu Zarządu TRMEW serdecz-
nie Państwu dziękujemy za ten kolejny, 
wspólny rok. Dziękujemy za wsparcie, 
dobre słowo i lojalność. Czujemy, że mamy 
za sobą solidną grupę, która zarówno 
w dobrych, jak i tych gorszych chwilach 
jest z nami. Dziękujemy naszym nieza-
stąpionym Członkom, Partnerowi Stra-
tegicznemu oraz Członkom wspierają-
cym. W nowym 2022 roku roku życzymy 
Wszystkim zdrowia, szczęścia i wysokiej 
produkcji :) Sobie za to życzymy, aby nasze 
Stowarzyszenie rosło w siłę oraz jeszcze 
większej skuteczności w wypracowaniu 
dobrych zapisów legislacyjnych. 

Sukces TRMEW – wydłużenie okresu wsparcia w systemie FIT/FIP o dwa lata dla małych elektrowni 
wodnych (MEW) to fakt! Przepisy wydłużające wsparcie dla małych instalacji można nazwać kołem 
ratunkowym dla setek małych elektrowni wodnych, szczególnie dla tych, którym w październiku ubie-
głego roku upłynął piętnastoletni okres wsparcia.

Monika Grzybek 
Kierownik biura TRMEW

Magdalena Skłodowska 
Bartłomiej Derski 

wysokienapiecie.pl

W 2020 roku wskaźnik udziału 
energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu 

energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 
punktu procentowego do 16,13 proc. – podał 
GUS w informacjach sygnalnych. To duży 
skok, ponieważ w ubiegłym roku dane poka-
zywały, że udział OZE nieznacznie przekroczył 
w Polsce 12 proc. Są to dane z trzech sekto-
rów: elektroenergetyki, ciepłownictwa i trans-
portu. Wydawało się, że Polska nie ma szans 
na spełnienie unijnego obowiązkowego celu, 
wynoszącego w przypadku naszego kraju 15 
proc. Ostatecznie stało się inaczej. GUS skory-
gował dane i udział OZE za ostatnie trzy lata 
(2018, 2019 i 2020) inaczej niż poprzednio 
licząc przede wszystkim udział OZE wyko-

rzystywanego na cele ogrzewania. Eurostat 
teraz te dane weryfikuje. Korektą we wska-
zanych latach objęto trzy pozycje bilansowe 
dotyczące biopaliw stałych, tj.: pozyskanie, 
zużycie krajowe oraz zużycie finalne w gospo-
darstwach domowych, a umożliwiły to dodat-
kowe źródła danych m. in. nt. pozyskania 
drewna, w tym drewna opałowego w 2020 r. 
i pozyskania drewna (grubizny) z zadrzewień 
w 2020 r. oraz informacje pochodzące z pro-
gramów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. 
Wszystkie wskazane powyżej źródła danych 
umożliwiły potwierdzenie wyników bada-
nia ankietowego o zużyciu paliw i energii 
w gospodarstwach domowych przeprowa-
dzonego w 2018 roku i na wykorzystanie 
ich w opracowywanych bilansach – poinfor-

mował portal WysokieNapiecie GUS. Staty-
styce pomogła też pandemia koronawirusa. 
W 2020 roku zużycie energii spadło w Polsce 
o 3,52 proc. przy rosnącym wykorzystaniu 
energii z odnawialnych źródeł. Udział OZE 
wzrósł o 1,22 proc. – wylicza GUS. To między 
innymi efekt zwiększonej produkcji energii 
słonecznej, która dostarczyła 2 proc. ener-
gii z OZE. Nadal najwięcej zielonej energii 
dostarcza biomasa – prawie 72 proc. Drugim 
głównym źródłem zielonej energii w Polsce 
jest wiatr – dostarczył w 2020 r. ok. 11 proc. 
produkcji z OZE. Podium zamykają biopaliwa 
ciekłe (ok. 8 proc.).

Główny Urząd Statystyczny zmienił sposób liczenia udziału odnawialnych źródeł energii. Dzięki dolicze-
niu się znacznie większego wykorzystania drewna w domowych kotłach, kominkach i kuchniach udział 
OZE w 2020 roku przekroczył 16%. Tym samym Polska, według nowych statystyk, zrealizowała obowiąz-
kowy unijny cel i uniknie kar. Eurostat chce jednak jeszcze zweryfikować polskie dane.

POLSKA OSIĄGNĘŁA CEL OZE NA 2020  
DZIĘKI POPRAWIE STATYSTYKI

8 ENERGETYKA WODNA

AKTUALNOŚCI    



 
For details of the programme, and to register, visit: www.hydropower-dams.com 

For enquiries, contact: hydro2022@hydropower-dams.com    •    Tel: + 44 20 8773 7244  

Supporting organizations include:

in partnership with:Organized by:

International Conference and Exhibition 
 Palais de la Musique et des Congrès ~ Strasbourg, France  

25 to 27 April 2022 
(PLEASE NOTE NEW DATES) 

ROLES OF HYDRO IN THE GLOBAL RECOVERY

Hydro2022.qxp_Layout 1  30/09/2021  14:57  Page 2



TAURON przy wsparciu Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zmoderni-

zuje hydroelektrownię Wrocław II. Całość 
projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, 
z czego ponad 6 mln zł pozyskane zostanie 
z dofinansowania.
– Niezakłócone dostawy prądu to pod-
stawa działania gospodarki i codzienno-
ści każdego z nas. Hydroenergetyka może 
istotnie zwiększyć stabilność polskiego sys-
temu elektroenergetycznego w sytuacji, 
gdy w polskim miksie energetycznym dyna-
micznie wzrasta udział odnawialnych źró-
deł energii. Dlatego takie inwestycje jak ta 
wrocławska, są dla Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, głównej instytucji finansującej trans-
formację energetyczną, kluczowe – pod-
kreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. 
– W ostatnich kilku latach udało nam się 
rozwinąć opartą na OZE energetykę prosu-
mencką, równolegle musimy wspierać inwe-
stycje, które – tak jak wrocławska hydro-
elektrownia pozwalają stabilizować system 
elektroenergetyczny i są przyjazne dla śro-
dowiska – uzupełnia wiceprezes Michalski. 
Zgodnie z założeniami prace przyczynią się 

do wzrostu produkcji energii elektrycznej 
w elektrowni do ok. 5,5 GWh rocznie. Dzięki 
przeprowadzonym pracom ulegnie popra-
wie stan techniczny infrastruktury, bezpie-
czeństwo produkcji i obsługi elektrowni. 
Dodatkowo projekt przewiduje pełną auto-
matyzację turbozespołów oraz pracy czysz-
czarki krat. Projekt zostanie zrealizowany do 
końca kwietnia 2024 r.
– Inwestycje w jednostki OZE, także te 
znajdujące się już w miksie energetycz-
nym Grupy, stanowią jeden z priorytetów 
Zielonego Zwrotu TAURONA. Moderniza-
cja hydroelektrowni Wrocław II doprowa-
dzi do spadku emisji CO₂ w bilansie ener-
getycznym o blisko 120 t rocznie – mówi 
Artur Michałowski, pełniący obowiązki 
prezesa zarządu TAURON Polska Energia. 
Zakres prac obejmuje m.in. modernizację 
turbozespołów nr 5 i 6, infrastruktury tech-
nicznej, jazu klapowego oraz czyszczarki 
krat. Dodatkowo remont przejdzie też sam 
zabytkowy budynek elektrowni.

Jednostka Wrocław II zlokalizowana jest na 
cyplu Kępy Mieszczańskiej, jednej z wysp na 
Odrze. Powstała w 1925 roku i z uwagi na 
typ budowli hydrotechnicznych, architek-

turę oraz wyposażenie maszynowni trakto-
wana jest jako modelowe rozwiązanie tech-
niczno-funkcjonalne zawodowej elektrowni 
wodnej z tego okresu. Architektura obiektu, 
zwanego także Elektrownią Północną jest 
przykładem stylu „Neues Bauen” lat 20. XX 
wieku. Charakteryzuje się naturalną ceglaną 
elewacją, kryjącą żelbetonową konstrukcję. 
Wewnątrz zainstalowane są dwie turbiny 
Francisa o osiach pionowych z generato-
rami Siemensa z 1924 r.
– Ta modernizacja to kolejny przykład 
dobrej praktyki łączenia tradycji z nowo-
czesnością. Przy zachowaniu historycznych 
i architektonicznych walorów obiektu uzy-
skamy zwiększenie produkcji energii elek-
trycznej w stosunku do stanu obecnego. 
Dzięki przeprowadzonym pracom i wpro-
wadzonej automatyzacji poprawimy stan 
techniczny obiektu i bezpieczeństwo pro-
dukcji. Zielony Zwrot TAURONA to strategia 
zrównoważonego rozwoju, która cele biz-
nesowe realizuje z poszanowaniem aspek-
tów przyrodniczych, historycznych i kultu-
rowych – tłumaczy Przemysław Mandelt, 
prezes zarządu TAURON Ekoenergia.

TAURON przeznaczy ponad 18 mln zł na unowocześnienie hydroelektrowni we Wrocławiu. Dzięki pro-
jektowi zwiększona zostanie produkcja energii i sprawność elektrowni Wrocław II. Projekt realizowany 
jest ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

TAURON ZMODERNIZUJE ELEKTROWNIĘ WODNĄ  
WE WROCŁAWIU

Biuro prasowe 
TAURON Polska Energia SA

KALENDARIUM

24–25.01.2022 
Warszawa

22. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL
Organizator – Europejskie Centrum Biznesu

www.powerpol.pl

16–17.02.2022
 Duszanbe, Tadżykistan

6th Annual International Congress and Exhibition:  
Hydropower Central Asia and Caspian
Organizator – Vostock Capital

www.hydropowercongress.com

23–24.02.2022
Kielce

XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz  
XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 
Organizator – Targi Kielce S.A.

www.targikielce.pl

3–4.03.2022
Salzburg, Austria

Targi i Kongres Hydroenergetyczny RENEXPO INTERHYDRO
Organizator – Messezentrum Salzburg GmbH

www.renexpo-interhydro.eu

25–27.04.2022
Strasbourg, Francja

Międzynarodowe Targi i Konferencja HYDRO 2022 
Organizator – Aqua~Media International Ltd 

www.hydropower-dams.com
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Biuro prasowe 
TAURON Polska Energia SA

Projekt zakłada współpracę TAURONA 
z podmiotami zewnętrznymi spoza 
Grupy. Praktycznie każdy właściciel 

źródła OZE, magazynu energii lub odbior-
nika sterowalnego będzie mógł zwięk-
szyć swoje przychody. Będzie to możliwe 
poprzez uzyskanie możliwości wykorzysta-
nia zdolności wytwórczych i regulacyjnych 
do świadczenia dodatkowych usług syste-
mowych oraz przez pośredni udział w rynku 
energii – wyjaśnia Przemysław Prus, wice-
prezes zarządu TAURON Ekoenergia.

W październiku 2021 roku zintegrowane 
z Wirtualną Elektrownią zostały między 
innymi elektrownie wodne Rożnów oraz 
Czchów. Tym samym potencjał regulacyjny 
Wirtualnej Elektrowni przekroczył 70 MW.  
Do końca 2021 roku planowane są kolejne 
przyłączenia m. in. farm fotowoltaicznych 
Choszczno I i Choszczno II oraz elektrowni 
wiatrowych, a także elektrowni wodnych 

znajdujących się na obszarze województw 
opolskiego i dolnośląskiego (m.in. EW Pil-
chowice, EW Bobrowice, EW Nysa oraz EW 
Turawa). Zastosowane technologie spra-
wiają, że Wirtualna Elektrownia pozwala 
na zarządzanie nieograniczoną liczbą źró-
deł i instalacji odbiorczych, a przy tym 
zapewnia poziom cyberbezpieczeństwa 
wymagany dla elementów infrastruktury 
krytycznej w elektroenergetyce. Ponadto 
system dostarcza informacje o warunkach 
meteorologicznych, aktualnych parame-
trach i ograniczeniach technicznych infra-
struktury, a także o aktualnych danych han-
dlowych i sygnałach cenowych z TGE oraz 
Rynku Bilansującego.

System zapewnia m.in. zwiększenie dyspo-
zycyjności OZE, poprawę jakości progno-
zowania i planowania produkcji, co w kon-
sekwencji wpływa na wzrost efektywności 
ekonomicznej produkcji energii elektrycz-

nej przy jednoczesnym ograniczeniu zaso-
bów niezbędnych do obsługi technicznej 
i handlowej.

TAURON eksploatuje 34 elektrownie wodne, 
z czego 11 to elektrownie zbiornikowe, a 23 
przepływowe. Oprócz wytwarzania energii 
elektrycznej 8 z 11 obiektów zbiornikowych, 
pełni kluczową rolę w ochronie przeciwpo-
wodziowej regionów, w których się znaj-
dują, tj. na ziemiach województw dolnoślą-
skiego, opolskiego i małopolskiego.

Moc zainstalowana w elektrowniach wod-
nych TAURONA wynosi 132,944 MW. 
Średniorocznie elektrownie wodne Grupy 
wytwarzają blisko 358 tys. MWh energii elek-
trycznej, co pokrywa roczne zapotrzebowa-
nie ponad 140 tys. gospodarstw domowych.

Wirtualna Elektrownia TAURONA weszła w fazę komercjalizacji. Oznacza to, że do systemu przyłącza-
ne są jednostki wytwórcze TAURON Ekoenergii, a także magazyny energii oraz instalacje odbiorcze 
kontrahentów zewnętrznych. Dzięki systemowi możliwe jest zagregowanie potencjału wytwórczego  
i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE.

NOWE ŹRÓDŁA W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI TAURONA

AKTUALNOŚCI
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FUNDUSZE EBI NA WSPARCIE ROZWOJU  
MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH WE WŁOSZECH

THYSSENGROUP I SENS WSPÓŁPRACUJĄ PRZY BUDOWIE  
PODZIEMNYCH ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWYCH

W&P Zement ogłosiło, że dwuletni projekt odbudowy 
i optymalizacji elektrowni wodnych na rzece Görtschitz 
w Austrii został zakończony. Trzy elektrownie dostar-

czają obecnie jedną czwartą wolumenu energii elektrycznej zuży-
wanego przez cementownię Wietersdorf.

Grupa Wietersdorfer zainwestowała około 12 milionów euro 
w projekt całkowitej przebudowy dwóch elektrowni wodnych 

w sieci elektrowni Wietersdorf w celu ich optymalizacji. Elektrow-
nie te produkują łącznie 18 000 MWh energii elektrycznej rocz-
nie, pomagając grupie zrobić ważny krok w kierunku produkcji 
cementu charakteryzującego się obniżonym śladem węglowym. 

Wszystkie działania strukturalne zostały przeprowadzone w elek-
trowniach w okresie od września 2019 do października 2021 roku. 
Prace obejmowały zastąpienie istniejącej elektrowni w Wieters-

22.11.2021 ZREWITALIZOWANE AUSTRIACKIE ELEKTROWNIE WODNE  
BĘDĄ ZASILAĆ CEMENTOWNIĘ

16.11.2021

11.10.2021

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał 49 mln EUR fir-
mie Iniziative Bresciane S.p.A. (INBRE) na budowę 12 małych 
elektrowni wodnych oraz wzmocnienie i odbudowę 13 jazów 

rzecznych na rzece Arno w Toskanii (Włochy). INBRE ma przekazać 
fundusze EBI na rzecz Iniziative Toscane (Intos) na realizację tego 
projektu. Prace modernizacyjne i instalacyjne pomogą przywró-
cić infrastrukturę gospodarki wodnej rzeki Arno w celu poprawy 
odporności regionu na zmiany klimatu. Będzie się to odbywać 
m.in. poprzez ponowne zalesianie przyległych obszarów. Finanso-
wanie będzie miało na celu zmniejszenie wpływu na środowisko 
wcześniej istniejących elementów architektonicznych i zachowanie 

lokalnej różnorodności biologicznej. Operacja ta pomoże stworzyć 
prawie 10 MW nowych mocy zainstalowanej w źródłach energii 
odnawialnej, których produkcję szacuje się na 55 GWh rocznie. 
Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do dalszej poprawy bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Arno. Podczas realiza-
cji projektu szczególna uwaga zostanie zwrócona na zachowanie 
dziedzictwa historycznego na obszarach Sieci, Compiobbi, San Nic-
colò i Isolotto poprzez zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej 
na rzece Lungarno.

International Water Power & Dam Construction

NAJWIĘKSZA ELEKTROWNIA WODNA W NEPALU ROZPOCZYNA PRACĘ14.10.2021

W Nepalu została oddana do użytku Elektrownia Wodna 
Upper Tamakoshi (UTKHEP), a jej moc – 456 MW – czyni 
ją największą elektrownią wodną w kraju.

Elektrownia położona jest w odległym regionie górnych Himala-
jów, w dorzeczu rzeki Tamakoshi, około sześć kilometrów od gra-
nicy z Tybetem. Dzięki naturalnemu spadkowi 822 m, wykorzystując 
pracę sześciu podziemnych jednostek wytwórczych, obiekt wypro-
dukuje do 2 281 GWh energii elektrycznej rocznie. Ta odnawialna 
energia poprawi warunki życia i przyczyni się do rozwoju gospo-

darczego kraju. Wszystkie sześć turbin i generatorów działa w peł-
nym zakresie od września 2021 roku. W porze deszczowej całkowita 
produkcja energii elektrycznej w Nepalu przekroczy to, co obecnie 
zużywa ludność i gospodarka. Doprowadzi to do obniżenia kosz-
tów energii elektrycznej, a w planach jest bezpłatne dostarczanie 
energii potrzebującym konsumentom. Ponadto Nepal mógłby eks-
portować energię elektryczną.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) i Thy-
ssenkrupp Uhde Africa mają współpracować w celu poten-
cjalnego rozwoju projektu podziemnej elektrowni szczytowo-

-pompowej w RPA. Firmy będą współpracować przy opracowaniu 
studium wykonalności projektu na terenie konkretnej kopalni, która 
może zostać przekształcona w elektrownię szczytowo-pompową.

 „Razem będziemy teraz badać potencjał głębokich kopalni złota 
i wykorzystywać je dla bardziej zrównoważonego jutra razem 
z jedną z wiodących na świecie firm przemysłowych. Jeśli projekt 

zostanie zrealizowany, będzie to przełom w procesie transformacji 
ku bardziej zielonej energii w RPA, ponieważ pokaże ogromne moż-
liwości realizacji wielu innych projektów, które wyglądają podobnie”.
RPA posiada dużą liczbę nieczynnych kopalni, które mogą być 
wykorzystane do budowy elektrowni szczytowo-pompowych. 
Wykorzystanie nieczynnych kopalni złota oznacza znaczne obniże-
nie kosztów projektów, ponieważ elementy niezbędne do realizacji 
elektrowni szczytowo-pompowych są już dostępne.

AKTUALNOŚCI    
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ELEKTROWNIA WODNA ZASILA BEREA COLLEGE

NOWE BADANIA WSKAZUJĄ NA OGRANICZENIE ZJAWISKA HYDROPEAKINGU

Berea College w Kentucky, USA, oświadczył, że jest pierwszą 
instytucją szkolnictwa wyższego w kraju, która ukończyła 
budowę elektrowni wodnej. Obiekt zlokalizowany jest przy 

śluzie i zaporze nr 12 na rzece Kentucky w pobliżu Ravenny. Ten 
niewielki projekt demonstracyjny produkuje średnio około połowy 
energii elektrycznej zużywanej przez uczelnię w skali roku.

Projekt elektrowni o wartości 11 milionów dolarów, jest wynikiem 
współpracy z Appalachian Hydro Associates (AHA), która odpowia-
dała za kwestie konstrukcyjne i ekspertyzę regulacyjną. Ukończona 
pod koniec maja hydroelektrownia będzie dostarczała energię set-
kom klientów spółdzielni energetycznej Jackson Energy Coopera-

tive. Ponadto, instalacja stworzy nowe możliwości nauki dla studen-
tów Berea College, pomagając jednocześnie wypełnić zobowiązanie 
uczelni do zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiska.

Elektrownia działa poprzez „wpuszczenie” do nieczynnej śluzy turbo-
zespołów głębinowych opracowanych przez firmę Xylem. Elektrow-
nia „Śluza nr 12” składa się z pięciu takich turbozespołów, z których 
każdy ma moc wytwórczą 528 kW, co daje łączną moc elektrowni 
2,64 MW. Ponadto, projekt demonstracyjny jest pierwszą elektrownią 
wodną w kraju, w której zastosowano technologię zmiennej prędkości.

Autorami badania są profesor nauk środowiskowych Uni-
wersytetu Północnej Kolumbii Brytyjskiej (UNBC) dr Ste-
phen Déry, Marco A. Hernández-Henríquez z UNBC, Tricia 

A. Stadnyk z Uniwersytetu w Calgary i Tara J. Troy z Uniwersytetu 
Wiktorii. Badanie obejmowało 500 lokalizacji w Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych na przestrzeni 100 lat i wykazało, że zmniejszyła 
się skala krótkoterminowych wahań przepływów wody w rzekach, 
na których znajduje się infrastruktura hydroenergetyczna. Mniej-
sza liczba nagłych wzrostów i spadków poziomu wody na cie-
kach wodnych przekłada się na korzyści i polepszenie warunków 
życia gatunków wodnych. Naukowcy badali zjawisko hydrope-
akingu, podczas którego poziom wody w rzekach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania elektrowni wodnych gwałtownie wzra-
sta lub spada z powodu wzrostu lub spadku zapotrzebowania na 
energię elektryczną. W artykule opisano ograniczenie tego typu 
wahań w ostatnich latach.

„Wyniki sugerują, że zapotrzebowanie na hydroenergię i jej wytwa-
rzanie zmienia się, zmniejsza się potrzeba pracy elektrowni wod-
nych w celu wsparcia szczytowego zapotrzebowania w ciągu dnia 
i w dni powszednie” – powiedział Déry.

30.11.2021

13.12.2021
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MOTT MACDONALD ROZPOCZYNA PRACE NAD PROJEKTEM SKAVICA

Mott MacDonald ogłosił, że wspiera rozwój wstępnych pro-
jektów dotyczących budowy nowej elektrowni wodnej 
w Skavicy w Albanii. We współpracy z głównym wyko-

nawcą, firmą Bechtel, Mott MacDonald opracowuje techniczne 
studium hydrologiczne, geotechniczne, sejsmiczne i konstrukcyjne, 
a także zarekomenduje wybrany projekt układu elektrowni. Firma 
ma zamiar stosować podejście inżynierskie do kontroli wydatków 
projektu i dokładne planowanie, co będzie częścią procesu szaco-
wania kosztów projektu.

Do zarządzania projektem podczas całego procesu realizacji będzie 
wykorzystywana kompleksowa struktura BIM. Natomiast do wspar-
cia opracowania propozycji projektu i wprowadzenia danych do 
modeli BIM użyte będą standardowe techniki LiDAR, fotograme-
tria i inne techniki zbierania danych cyfrowych. Właścicielem i ope-
ratorem elektrowni wodnej ma być Korporata Elektroenergjitike 
Shqiptare (KESH) – Albańska Korporacja Energetyczna, która eks-
ploatuje około 79% mocy wytwórczych kraju. Produkcja energii 

elektrycznej w Albanii opiera się głównie na energii wodnej. Istnie-
jące w Albanii elektrownie wodne wytwarzają średnio około pięciu 
TWh energii elektrycznej, podczas gdy kraj zużywa około siedmiu 
TWh. Albania pozostaje więc importerem netto energii elektrycz-
nej, ale nowa elektrownia zwiększy produkcję energii o 20%, regu-
lując jednocześnie pracę trzech istniejących wcześniej elektrowni 
wodnych na rzece Drin.

Projekt elektrowni będzie skomplikowany ze względu na aktywność 
sejsmiczną i tektoniczną w tym regionie, a także wyzwania związane 
z brakiem dróg dojazdowych prowadzących do miejsca budowy.
Szacuje się, że pierwszy etap projektu zostanie zakończony w listo-
padzie 2022 roku. Realizacja całego przedsięwzięcia ma potrwać 
około czterech lat.

26.11.2021

International Water Power & Dam Construction

dorf nowym obiektem, połączenie elektrowni Hornburg i Eber-
stein i umiejscowienie ich w nowym budynku oraz modernizację 
urządzeń automatyki w elektrowni Wieting. Poza tym szczególną 
uwagę poświęcono towarzyszącej elektrowniom infrastrukturze 
związanej z ochroną środowiska, m.in. wybudowano przepławki 

dla ryb przy jazach piętrzących. Na budowach zatrudniano rów-
nież praktykantów, aby mogli doświadczyć praktycznych wyzwań.

International Water Power & Dam Construction

AKTUALNOŚCI

13ENERGETYKA WODNA



Wydarzenie zaplanowano pier-
wotnie w audytorium Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN – 

w miejscu obrad pierwszego HYDROFO-
RUM w roku 1973. IMP PAN pozostawał 
głównym organizatorem HYDROFORUM 
aż do roku 2005. Cykl Polskich Konferen-
cji Hydroenergetycznych zainaugurowały 
Warsztaty Walidacyjne Projektu SHP Stre-
ammap, zorganizowane jako wydarzenie 
towarzyszące Międzynarodowym Targom 
Energii Odnawialnej i Efektywności Energe-
tycznej RENEXPO Poland w roku 2011 [1]. 
W roku 2018 przeprowadzono konferencję 
po raz pierwszy poza Warszawą, a rok póź-
niej organizatorzy wrócili do marki HYDRO-
FORUM [2].

Do tradycyjnego grona współorganizatorów 
– Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW), 
Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych (TRMEW) i Instytutu Maszyn 
Przepływowych PAN (IMP PAN) – dołączyła 
w tym roku Polska Akademia Nauk i Poli-
technika Gdańska, na teren której przenie-
siono ostatecznie obrady z powodu bar-
dzo dużego zainteresowania wydarzeniem. 
Miejsce podkreśliło jego jubileuszowy cha-
rakter. Wynikało to nie tylko z rangi uczelni 
i walorów historyczno-architektonicznych jej 
murów, ale także ze związków, jakie przez 
lata łączyły Politechnikę Gdańską z energe-
tyką wodną. Jubileusz był dla autora tego 
tekstu dobrą okazją dla przypomnienia nie-
których, szczególnie zasłużonych, członków 
społeczności Politechniki – m.in. profesorów 
K. Pomianowskiego, A. Hoffmanna, W. Bal-
cerskiego i M. Broszkę. Autor przypomniał 
także wieloletnią współpracę uczelni z Insty-
tutem Maszyn Przepływowych PAN oraz 
historię konferencji HYDROFORUM. 

INAUGURACJA I JUBILEUSZ
W inauguracji wzięli czynny udział przed-
stawiciele wszystkich współorganizatorów. 

Prezes TRMEW, kol. Ewa Malicka i prorektor 
Politechniki Gdańskiej, prof. Dariusz Mikiele-
wicz, wystąpili z krótkimi adresami powital-
nymi, zaś prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN 
oraz członek korespondent Polskiej Akade-
mii Nauk, dokonał uroczystego otwarcia 
obrad. Patronat nad konferencją sprawowało 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, Mini-
sterstwo Infrastruktury oraz Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich (SEP). Silnego wsparcia 
udzieliło konferencji Państwowe Gospodar-
stwo Wodne „Wody Polskie”, reprezento-
wane w tym roku m.in. przez dra Krzysztofa 
Wosia z-cę prezesa ds. ochrony przed powo-
dzią i suszą oraz p. Annę Łukaszewską-Trze-
ciakowską, dyrektora RZGW Warszawa. 

W konferencji udział wzięło ponad 130 osób 
– w tym przedstawiciele wszystkich najwięk-
szych korporacji energetycznych, dostaw-
ców wyposażenia i usług, biur projektowych, 
ośrodków badawczych oraz badawczo-roz-
wojowych. Wygłoszono 36 referatów i komu-
nikatów konferencyjnych, przeprowadzono 
2 dyskusje panelowe. Wśród 18 uczestników 
zagranicznych znalazł się między innymi 
prof. Jean-Jacques Fry, prezes Europejskiego 
Klubu Międzynarodowego Komitetu Wiel-
kich Zapór (ICOLD) i zastępca koordynatora 
projektu Hydropower Europe. Swoje wła-
sne sesje miała norweska fundacja NOR-
WEP (Norwegian Energy Partners), wspie-
rająca działalność norweskich firm z sektora 
energetycznego na rynkach europejskich, 
a także projekt Komisji Europejskiej HYPOSO 
(Hydropower Solutions for developing and 
emerging countries) promujący europejskie 
technologie MEW w krajach Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Silną reprezentację miała także 
grupa kapitałowa Voith z drem Klausem 
Krügerem na czele. Znaną kanadyjską firmę 
Thordon Bearings Inc. reprezentował już po 
raz drugi jej współwłaściciel Sandy Thomson 
i przedstawiciele związanej z nią spółki kra-
jowej. Uczelnie wyższe reprezentowane były 

przede wszystkim przez Uniwersytet Witolda 
Wielkiego z Kowna z profesorami Petra-
sem Punysem i Algirdasem Radzevičiusem. 
W konferencji wziął też udział prof. Bernhard 
Pelikan – emerytowany profesor uniwersy-
tetu BOKU w Wiedniu i wieloletni prezes 
ESHA (European Small Hydropower Asso-
ciation) – tym razem występujący z ramienia 
ekipy biura projektowego Frosio Next, part-
nera projektu HYPOSO.

Sesję inauguracyjną uświetnił wykład pre-
zesa SEP, dra inż. Piotra Szymczaka, poświę-
cony dziełu wybitnego inżyniera polskiego 
pochodzenia – Michała Doliwo-Dobro-
wolskiego – który 130 lat temu dokonał 
pierwszego na świecie przesyłu prądu trój-
fazowego linią wysokiego napięcia (15 kV). 
Źródłem zasilania był generator trójfazowy 
w elektrowni wodnej Lauffen nad Neckarem. 
Odbiór odbywał się na terenach światowej 
wystawy elektrotechnicznej, w odległym 
o 175 km Frankfurcie nad Menem.

Ważnym elementem jubileuszu było wrę-
czenie medali honorowych SEP niektórym 
zasłużonym członkom obu krajowych sto-
warzyszeń hydroenergetycznych, a także 
prof. Wojciechowi Majewskiemu, wybit-
nemu specjaliście z zakresu gospodarki 
wodnej, gorącemu orędownikowi roz-
woju energetyki wodnej w naszym kraju. 

Było już wpół do siódmej wieczorem, gdy w czwartek, 14 października 2021 roku, zakończyła swoje 
dwudniowe obrady X Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021. Obrady toczyły się 
w auli Politechniki Gdańskiej. W dniu następnym część uczestników odwiedziła Elektrownię Wodną 
Żarnowiec. HYDROFORUM zawitało do Elektrowni po raz pierwszy od 30 lat, kiedy to Sympozjum 91 
podsumowywało tu wyniki części prac Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 5.1.

HYDROFORUM 2021 – JUBILEUSZ 
DZIESIĘCIOLECIA POLSKICH  
KONFERENCJI HYDROENERGETYCZNYCH

Fot. Otwarcia obrad dokonał dyrektor IMP PAN,  
prof. Jan Kiciński.

Źródło: Archiwum autora
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Medale Alfonsa Hoffmanna otrzymali kol. 
Dariusz Gronek, Stanisław Lewandowski, 
B. Kuba Puchowski, Tadeusz Sobolewski, 
Józef Wójcik i prof. Wojciech Majewski, 
medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego 
– autor tego tekstu, zaś medal 100-lecia 
SEP – kol. Edward Ziaja. Wręczenia medali 
dokonał osobiście prezes SEP, dr inż. Piotr 
Szymczak.

DEBATY PANELOWE I HYPOSO
Centralnym punktem programu pierwszego 
dnia obrad była Debata HYDROFORUM, 
poświęcona tym razem znaczeniu energe-
tyki wodnej dla transformacji energetycznej 
i przeciwdziałania skutkom zmian klima-
tycznych. Poprzedziła ją sesja I, podzielona 
na dwa segmenty – segment poświęcony 
zagadnieniom rozwoju energetyki wod-
nej z perspektywy europejskiej i globalnej 
oraz segment poświęcony sytuacji sektora 
MEW w naszym kraju. Wprowadzenie do 
debaty stanowiły wystąpienia dra Klausa 

Krügera (Voith Hydro) i autora tego tekstu, 
który też debatę poprowadził wspólnie z kol. 
Edwardem Ziają, reprezentującym zarazem 
Instytut Automatyki Systemów Energetycz-
nych (IASE), SEP i TEW. W swoim wystąpieniu 
autor zwrócił uwagę nie tylko na trwający już 
40 lat zastój w rozbudowie mocy regulacyj-
nych i zasobów magazynowych energetyki 
wodnej, ale i zmniejszone wykorzystanie 
dziś dostępnych możliwości technicznych 
z powodu uregulowań prawno-ekonomicz-
nych. Jak wynika z analiz przeprowadzo-
nych w pierwszej połowie ubiegłej dekady 
przez TEW, zasoby magazynowe w zbiorni-
kach polskich elektrowni wodnych wyno-
szą ponad 90 GWh [3]. Zasoby te pozostają 
w dużej mierze „uśpione”. Celowość inwe-
stowania i szerszego wykorzystania energe-
tyki wodnej do celów regulacyjnych potwier-
dzili uczestnicy zagraniczni (K.Krüger, G.Vik, 
J.-J. Fry), zaś brak warunków dla szerszego 
wykorzystania już dostępnych możliwości – 
pan Leszek Bajorek, prezes ZEW Niedzica SA.

Wobec nieobecności przedstawiciela Mini-
sterstwa Klimatu i Środowiska, kluczowe zna-
czenie dla debaty miała obecność reprezen-
tanta Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
SA, p. Jerzego Strzelbickiego, który jedno-
znacznie potwierdził zainteresowanie PSE 
rozbudową zasobów regulacyjnych systemu 
elektroenergetycznego i zapewnił, że ener-
getyka wodna może być pomocna w roz-
wiązaniu istniejących problemów. Zamia-
rem organizatorów debaty było przekazanie 
Ministerstwu Klimatu i Środowiska przesłania 
w sprawie potrzeby wznowienia programu 
budowy elektrowni pompowo-szczytowych 
w naszym kraju. Kilka dni później okazało 
się, że uczestnicy debaty nie byli świadomi 
przygotowywanego już w tej sprawie poro-
zumienia z PGE SA i Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
[4]. W części poświęconej przeciwdziałaniu 
skutkom zmian klimatycznych głos zabrał 
m.in prezes. K. Woś, który zwrócił uwagę na 
wielozadaniowy charakter wielu inwesty-

Fot. Po sesji inauguracyjnej uczestnicy zebrali się na schodach przed Gmachem Głównym Politechniki.

Fot. Otrzymanie medalu A. Hoffmanna to zaszczyt dla 
każdego polskiego hydroenergetyka. Na zdjęciu prezes 
SEP, Piotr Szymczak, i prezes honorowy TEW, Stanisław 
Lewandowski z wręczonym przed chwilą medalem. 

Fot. Debata Panelowa HYDROFORUM 2021. Od lewej siedzą: J.Steller (IMP PAN / TEW), E. Ziaja (IASE / SEP / 
TEW), K. Krüger (Voith Hydro), K. Woś (PGW Wody Polskie), R. Koropis (TRMEW), G. Vik (NORWEP), B. Pelikan 
(BOKU / Frosio Next), J. Strzelbicki (PSE), L. Bajorek (ZEW Niedzica), J.-J. Fry (Eurocold), P. Punys (Uniwersytet 
Witolda Wielkiego, Kowno).
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cji prowadzonych przez PGW „Wody Pol-
skie”. W sprawie znaczenia hydroenergetyki 
dla gospodarki wodnej wypowiadali się też 
pozostali uczestnicy debaty.

Sesja fundacji NORWEP poświęcona była 
głównie hybrydyzacji elektrowni zbiorni-
kowych, poprzez wyposażenie ich w człon 
fotowoltaiczny w postaci farm słonecznych, 
unoszących się na powierzchni zbiorników 
wodnych. Dodatkowe 2 wystąpienia (dr E. 
Kasiulis i M. Korzeński) dotyczyły hybry-
dowych elektrowni morskich. Sesję rozpo-
częło wcześniej zarejestrowane wystąpie-
nie powitalne radcy Ambasady Norweskiej 
w Polsce, p. Metje Jøranli, oraz prezentacja 
fundacji NORWEP dokonana przez p. Gunn 
Vik, która wspólnie z dr Ewą Kwast przewod-
niczyła obradom. Ostatnim ich punktem 
była debata panelowa na temat możliwości 
hybrydyzacji elektrowni wodnych w warun-
kach polskich. Roli moderatora podjął się p. 
Stanisław Lewandowski, prezes honorowy 
i członek Zarządu TEW. Zainteresowanie 
tematem jest ewidentne, chociaż zwracano 
też uwagę na uwzględnienie zagrożeń zwią-
zanych z warunkami atmosferycznymi (np. 
zalodzenie). Po dyskusji uczestnicy i partne-
rzy reprezentowanych przez nich firm udali 
się na spotkanie B2B zorganizowane przez 
Fundację NORWEP w budynku IMP PAN.

Sesję projektu HYPOSO poprowadził prof. 
Bernhard Pelikan. Celem wystąpienia p. Ingo 
Balla, zarządzającego projektem z ramienia 
koordynatora (WIP GmbH & Co Planungs 
KG), było przede wszystkich zachęcenie 
polskich przedsiębiorców do uczestnictwa 
w platformie internetowej HYPOSO, prze-
znaczonej dla klientów z krajów będących 
przedmiotem zainteresowania projektu, lecz 
mogącej z powodzeniem służyć nawiąza-
niu kontaktów biznesowych i pozyskaniu 
nowych klientów również w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Rejestracji można 
łatwo dokonać posługując się instrukcjami 
dostępnymi na stronie https://www.hyposo.
eu/en/hyposo-platform/. Sesję zakończyło 

wystąpienie p. Gitany Vyčiene, prezentu-
jące metodykę wstępnego rozpoznawania 
potencjalnych lokalizacji elektrowni wod-
nych technikami GIS, jaką opracował zespół 
badawczy z Uniwersytetu Witolda Wielkiego. 
Wieczorem tego samego dnia jubileuszową 
kolacją przyjął uczestników konferencji hotel 
„Grano” na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. 
W hotelu tym nocowała zdecydowana więk-
szość uczestników przyjezdnych.

EW ŻARNOWIEC I INWESTYCJE
Drugi i ostatni dzień obrad rozpoczęła sesja V, 
dotycząca Elektrowni Wodnej Żarnowiec. 
Sesja została zorganizowana w związku 
z planowaną wizytą studyjną w Elektrowni. 
Otwarło ją wystąpienie prezesa Stanisława 
Lewandowskiego poświęcone osobie Stani-
sława Cicholskiego, wieloletniego dyrektora 
EW Żarnowiec i pierwszego prezesa Towa-
rzystwa Elektrowni Wodnych. Wystąpienie, 
było w dużej mierze oparte na wspomnie-
niach osobistych. W tej samej sesji prof. 
Wojciech Majewski przedstawił podsumo-
wanie badań Jeziora Żarnowieckiego, jakie 
przeprowadzono przed laty dla potrzeb 
projektowych i eksploatacyjnych Elektrowni 
Wodnej i Jądrowej Żarnowiec, zaś kol. Lech 
Adamczewski podzielił się swoimi doświad-
czeniami z nadzoru eksploatacyjnego nad 
rurociągami derywacyjnymi elektrowni.

Sesja VI była bardzo oczekiwana z uwagi 
na wystąpienia przedstawicieli PGW Wody 
Polskie (K. Wrzosek i A. Łukaszewska-Trze-
ciakowska), które w swoich planach inwe-
stycyjnych mają szereg obiektów wielo-
zadaniowych z elektrowniami wodnymi, 
w tym Stopień Wodny Siarzewo na Wiśle. 
Mimo, że część zamierzeń jest znana już od 
dłuższego czasu, to uzyskana z pierwszej 
ręki informacja o ich aktualizacji lub stanie 
prac nad poszczególnymi projektami ma 
trudną do przecenienia wartość. Wcześniej 
przedstawiciele IASE (Edward Ziaja i Roman 
Skakowski) przekazali informacje o roz-
wijanych przez Instytut od lat podsyste-
mach automatycznej regulacji częstotliwo-
ści i mocy (ARCM, ang. LFC, Load Frequency 
Control). Urządzenia IASE są instalowane 
z rosnącym powodzeniem w polskich 
elektrowniach wodnych, stanowiąc ważne 
narzędzie bilansowania z poziomu opera-
tora sieci. Na zakończenie prezes Instytutu 
OZE (Michał Kubecki) podzielił się swoimi 
doświadczeniami dotyczącymi modernizacji 
MEW w sposób pozwalający na skorzystanie 
z mechanizmów wsparcia w naszym kraju, 
natomiast znana na rynku europejskim 

mecenas Bettina Geisseler przedstawiła 
szereg zaleceń dotyczących formułowa-
nia kontraktów inwestycyjnych w energe-
tyce wodnej. Kolizja terminów uniemożli-
wiła pani mecenas przyjazd do Gdańska. 
W związku z tym jej wystąpienie było trans-
mitowane online z kancelarii Geisseler Law 
we Freiburgu (Niemcy).

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
Kolejne sesje zorientowane były jeszcze bar-
dziej na zagadnienia techniczne i wyniki prac 
badawczo-rozwojowych. W sesji VII prof. 
Andrzej Błaszczyk (HYDROPOMP) podzie-
lił się doświadczeniami z doważania wirni-
ków hydrozespołów w EW Włocławek, zaś 
przedstawiciele IMP PAN (Janusz Steller) 
i firmy Belse Sp. z o.o. (Roman Masek) – 
wynikami prac badawczych nad możliwo-
ściami prognozowania erozji kawitacyjnej 
na podstawie badań laboratoryjnych oraz 
doświadczeniami w stosowaniu preparatu 
Belzona do zabezpieczania i regeneracji 
maszyn i urządzeń narażonych na oddzia-
ływania kawitacyjne.

Trzy pierwsze wystąpienia sesji VIII poświę-
cone były instalacjom niskospadowym. 
Przedstawiciel Voith Hydro (Sebastian May-
erhof) omówił zalety cieszącego się od lat 
dużym uznaniem hydrozespołu Stream 
Diver, zaś dr Maciej Kaniecki (związany dziś 
poprzez spółkę TG DNALOP z firmą Thor-
don Bearings Inc.) zaprezentował wnioski 
wynikające z realizacji projektu badawczo-
-rozwojowego, dotyczącego projektowania 
i technologii produkcji ultraniskospadowach 
hydrozespołów z potrójną regulacją. Roz-
wiązania modułowe obejmujące nie tylko 
hydrozespół ultraniskospadowy z regulacją 
szybkości obrotowej, ale również zunifiko-

Fot. Sesje NORWEP i HYPOSO poprowadzili kolejno:  
dr Ewa Kwast i prof. Bernhard Pelikan.

Fot. Prezentacje dotyczące przyszłości Kaskady 
Dolnej Wisły są zawsze przedmiotem  
szczególnego zainteresowania. Na zdjęciu:  
dyr. A. Łukaszewska-Trzeciakowska (RZGW).
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Odzysk energii traconej w miejskich i przemysłowych 

obiegach wodnych

Projekt realizowany w ramach programu europejskiego LIFE Environment and Resource Efficiency (LIFE17 ENV/ES/000252)

Sympozjum Międzynarodowe Projektu Life NEXUS
Toruń, 12-13 kwietnia 2022 r.

w programie 
l ukryty potencjał hydroenergetyczny

l technologie odzysku energii hydraulicznej

l dobre praktyki i studia przypadku

l aspekty ekonomiczne

l wizyta techniczna (instalacja odzysku energii)

Sekretariat i informacje dla autorów:
steller@imp.gda.pl, biuro@tew.pl 

organizatorzy 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, www.imp.gda.pl

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, www.igwp.org.pl

Towarzystwo Elektrowni Wodnych, www.tew.pl

Centrum Technologiczne CARTIF, Hiszpania, www.cartif.com

współpraca 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., www.wodociagi.torun.com.pl 

Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno (Litwa), www.vdu.lt

Aquatec, Hiszpania, www.suez.es

Aguas de León, Hiszpania, www.aguasdeleon.com

Zapraszamy do zgłaszania referatów i sponsoring.
Dalsze informacje już wkrótce na naszych stronach internetowych

wg BogdanJab z Pixabay

Z uwagi na pandemię COVID-2019 termin sympozjum ma charakter wstępny.
Prosimy śledzić  strony IMP PAN i TEW oraz kalendarium Energetyki Wodnej.



wane fragmenty zabudowy hydrotechnicz-
nej zaprezentowała firma AquaTech (Andrzej 
Polniak). W tej samej sesji przedstawiciele 
Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie 
(prof. A. Radzievičius i P. Punys) przedstawili 
wyniki analiz możliwości odzysku energii 
w instalacjach wodociągowych i oczyszczal-
niach ścieków na Litwie. Analizy przeprowa-
dzono w ramach projektu Komisji Europej-
skiej Life NEXUS [5]. Wśród wniosków znalazł 
się postulat opracowania małych hydro-
zespołów specjalnie przystosowanych do 
instalacji w sieciach wodociągowych. Sesję 
zamknęła prezentacja hydrozespołu z tur-
biną hydrokinetyczną opracowanego przez 
Instytut Optymalizacji Technologii z War-
szawy (Artur Olszewski i Adam Góralczyk).

Tematyka oddziaływania instalacji hydro-
energetycznych na środowisko, a zwłasz-
cza środków technicznych ograniczających 
oddziaływania niepożądane, jest już od 
dawna obecna podczas Polskich Konferen-
cji Hydroenergetycznych. Podczas ostatniej 
sesji HYDROFORUM 2021 przedstawiono 
jeden referat dotyczący metodologii badań 
tarlisk rybnych w zbiornikach dużych elek-
trowni wodnych (A. Jurevičius), dwa referaty 
z wynikami analizy działania użytkowanych 
technologii i urządzeń – barier elektrycznych 
przed kratami wlotowymi (Piotr Augustyn, 
PROCOM System) oraz dwukierunkowych 
zespołów śrub Archimedesa (Łukasz Kalina, 
Instytut OZE), a także innowacyjny układ ślu-
zowania ryb zintegrowany z turbiną wodną 
(Bernhard Pelikan). 

ZAMKNIĘCIE OBRAD
Zamykając obrady Przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego podziękował wszyst-
kim uczestnikom – w szczególności auto-
rom wystąpień konferencyjnych, panelistom 
i przewodniczącym sesji, członkom komite-
tów konferencyjnych, obsłudze technicznej 
i tłumaczom symultanicznym, a także innym 
osobom, które udzielały wsparcia na wszyst-

kich etapach organizacji wydarzenia. Ze 
szczególnymi podziękowaniami zwrócił się 
do partnerów i sponsorów HYDROFORUM 
2021. Ich lista była w tym roku wyjątkowo 
długa. Partnerami konferencji były nastę-
pujące podmioty: PGE Energia Odnawialna 
SA, Instytut Energetyki O/Gdańsk, Norwe-
gian Energy Partners (NORWEP), Fundacja 
Poszanowania Energii w Gdańsku i projekt 
HYPOSO. Na liście sponsorów znalazły się: 
Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, PGW 
Wody Polskie, AQUA-Tech Sp. z o. o., PRO-
COM SYSTEM SA i Instytut OZE Sp. z o. o.

Niezwykle cenne okazało się wsparcie rze-
czowe ze strony PGE Energia Odnawialna 
SA, właściciela EW Żarnowiec, oraz Insty-
tutu Energetyki O/Gdańsk, który już po raz 
kolejny wydrukował książkę streszczeń. Włą-
czenie Politechniki Gdańskiej do grona orga-
nizatorów konferencji pozwoliło nadać jej 
uroczystą oprawę, a jednocześnie zapew-
niło znakomitą obsługę techniczną. Nie do 
przecenienia była współpraca wydawnicza 
– przede wszystkim z „Energetyką Wodną”, 
gdzie od samego początku drukowane są 
ogłoszenia o konferencjach, relacje z ich 
przebiegu oraz inne artykuły pokonferen-
cyjne. W roku bieżącym relacja taka ukazała 
się również w „Energetyce”. Stałym part-
nerem pozostaje także Wydawnictwo IMP 
PAN, przy współpracy z którym ukazują się 
kolejne zbiory streszczeń i artykuły pokon-
ferencyjne drukowane w piśmie naukowym 
Transactions of the Institute of Fluid-Flow 
Machinery. Od lat organizatorzy konferencji 
współpracują również z wydawcą znanego 
magazynu ZEK Hydro i z portalem CIRE. Do 
tego grona dołączył ostatnio portal ener-
getyka24.com. 

PO KONFERENCJI
Bezpośrednio po zamknięciu obrad nie-
wielka grupa osób wybrała się do labora-
torium IMP PAN, by obejrzeć model ultra-
niskospadowej turbiny wodnej firmy TG 

DNALOP, zaś następnego dnia grupa około 
30 uczestników konferencji wybrała się 
z wizytą studyjną do EW Żarnowiec. Elek-
trownia została uruchomiona w roku 1983 
z myślą o współpracy z elektrownią jądrową, 
powstającą w tym samym czasie na prze-
ciwległym brzegu Jeziora Żarnowieckiego. 
Do powstania EJ Żarnowiec ostatecznie 
nie doszło. EW Żarnowiec, wyposażona 
w hydrozespoły odwracalne o mocy insta-
lowanej 4x179/200 MW, pozostaje wciąż 
najmłodszą polską elektrownią pompo-
wo-szczytową, a zarazem największą pol-
ską elektrownią wodną. Stanowi zarazem 
siedzibę lokalnego oddziału PGE EO SA. 
Po spotkaniu z dyrektorem Oddziału, p. 
Piotrem Książkiem, uczestnicy udali się do 
hali maszyn i na kolejne poziomy techno-
logiczne budynku elektrowni, a także nad 
zbiornik górny. Wizytę zakończył obiad 
w restauracji „Nadolanka”, który był już 
ostatnim punktem programu. 

Reakcje docierające do organizatorów 
zarówno w czasie, jak i po konferencji 
świadczą, że wydarzenie było potrzebne 
i można uznać je za sukces. Następne odbę-
dzie się zapewne w Warszawie. Tymczasem, 
już teraz książka streszczeń jest ogólnie 
dostępna z zakładki konferencje-semina-
ria/referaty-prezentacje na stronie interne-
towej TEW www.tew.pl. Od stycznia 2022 r. 
ogólnie dostępne z tej samej zakładki będą 
również wszystkie prezentacje. Wydanie 
numeru specjalnego Transactions IFFM 
będzie zależeć od zainteresowania poten-
cjalnych autorów i uzyskanych recenzji.

Fot. Uczestnicy wizyty studyjnej na obwałowaniu zbiornika górnego EW Żarnowiec.
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To zdjęcie też się nam 
podoba, ale Twoja 
reklama wyglądałaby 
tu znacznie lepiej!

Dzięki Twojej reklamie będziemy mogli opublikować  
jeszcze więcej artykułów eksperckich, pomocnych 
w codziennej pracy każdego hydrotechnika.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym  
projektu wydawniczego TRMEW zapraszamy  
do kontaktu z redakcją „Energetyki Wodnej”:

tel.: 518 304 194
e-mail: biuro@energetyka-wodna.pl



Wodel, producent wysokospraw-
nych turbin wodnych, jako jedyne 
przedsiębiorstwo w Polsce uru-

chomił własne laboratorium do badań ener-
getycznych modelowych maszyn wirniko-
wych. Na stanowisku badana już była turbina 
semi Kaplana w układzie pionowym z kola-
nową rurą ssawną. Ta sama turbina z rurą 
ssawną prostoosiową w pierwszej kolejności 
zbadana została w Instytucie Maszyn Prze-
pływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdań-
sku. Wykonano tam badania energetyczne 
stanowiskowe oraz analizę flow.

NAJLEPSZA NA NISKIE SPADY
Z uwagi na zmniejszającą się w Polsce ilość 
miejsc atrakcyjnych ekonomicznie dla zago-
spodarowania pod inwestycje MEW, trzeba 
wziąć pod uwagę lokalizacje, które kiedyś 
były nieopłacalne ze względu na cenę pro-
dukcji energii i koszty inwestycyjne. Obec-
nie ceny energii są korzystne, a Wodel 
dodatkowo wychodzi temu naprzeciw ofe-
rując rozwiązanie tanie w produkcji i niewy-
magające tak wysokich nakładów budowla-
nych, jak w przypadku tradycyjnych turbin. 
Tym rozwiązaniem jest właśnie turbina semi 
Kaplana, w kształcie pobocznicy bryły obro-
towej. Swoim kształtem zastępuje trady-
cyjny układ kierowniczy, a spirala nadaje 
krętu napływającej wodzie równomiernie 
rozkładając siły przy możliwie niskich stra-
tach energetycznych.
 
Po zakończonych badaniach w IMP, kom-
pletny turbozespół składający się z turbiny 
wodnej semi Kaplana, generatora synchro-
nicznego z falownikiem i sterowaniem, zain-
stalowany został na stanowisku badawczym 
w siedzibie Wodel. Przeprowadzone badania 
potwierdziły wysoką sprawność turbiny, wyż-
szą od tradycyjnie stosowanych układów tur-
bin Kaplana o ok. 1–1,5%.

Przedstawione zalety proponowanego układu 
konstrukcyjnego turbiny, związane z niskimi 
kosztami zabudowy i eksploatacji, pozwalają 
go polecić inwestorom planującym w szcze-
gólności budowę obiektów niskospadowych. 

W Polsce istnieje kilkaset obiektów, gdzie 
można zastosować tę turbinę i kilka tysięcy 
miejsc nadających się na budowę MEW, gdzie 
jest to ekonomicznie uzasadnione.

DBAŁOŚĆ O NIEUSTANNY ROZWÓJ
Realizacja projektu pn. „Opracowanie tech-
nologii niskospadowej modułowej elek-
trowni wodnej o wysokiej efektywno-
ści energetycznej i minimalnej ingerencji 
w środowisko”, przy udziale firmy AquaTech 
i Elmark, w której badaniom poddano 
wspomnianą turbinę semi Kaplana z napły-
wem spiralnym, jest tylko jednym z przy-
kładów potwierdzających zaangażowanie 
firmy w nieustanny rozwój. 

Wodel realizuje równolegle nowy projekt 
pn. „Badania nad innowacyjnymi w skali 
świata turbozespołami o działaniu niweczą-
cym zaburzenia w układzie przepływowym 
i wydłużonym czasie działania MEW”, który 
ma na celu wzrost poziomu innowacyjności 
spółki i zwiększenie aktywności badawczo-
-rozwojowej.

Przedmiotem badań jest maksymalizacja 
wykorzystania źródła energii przy zastoso-
waniu nowoczesnego turbozespołu: 
• reakcyjnej turbiny Kaplana z krętym ukła-

dem napływowym, 
• semi Kaplana z krętym układem napływo-

wym, w oparciu o rozwiązanie dopływu 

w kształcie pobocznicy bryły obrotowej 
stożka ściętego, 

• śruby Archimedesa. 

Turbozespoły wyposażone zostaną w inte-
ligentną automatykę nastawioną na opty-
malne wykorzystanie przepływu wody, przy 
jednoczesnej maksymalizacji produkcji.

Ponadto w ostatnim czasie spółka prze-
prowadziła badania w ramach projektów 
„Bon na Innowacje”, gdzie badane były 
możliwości wykorzystania materiałów nie-
metalowych w budowie turbin wodnych, 
które można byłoby zastosować w komer-
cyjnych rozwiązaniach i których zastoso-
wanie pozwoliłoby na obniżenie kosztów 
wyprodukowania turbiny. Przy użyciu mate-
riałów niemetalowych koszty eksploatacji 
maszyny zostałyby zredukowane, co bez-
pośrednio przełożyłoby się na oszczędność 
dla właścicieli MEW, którzy zdecydują się 
na zastosowanie innowacyjnych rozwią-
zań opracowanych przez firmę. Założe-
niem projektowym było znalezienie takiego 
materiału i zastosowanie technologii, która 
oprze się, w podobnym stopniu jak obec-
nie stosowane do produkcji łopat, zjawi-
sku kawitacji i jednocześnie będzie tańsza 
w wykonaniu. Zapewni to długowieczność 
i bezawaryjną pracę turbiny, a w końcowym 
efekcie pozwoli uniknąć najbardziej kosz-
townych przestojów w pracy elektrowni 

Turbina semi Kaplana o osiowo-spiralnym kształcie to innowacyjny projekt przedsiębiorstwa Wodel, 
który ma na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla MEW – turbiny o wysokiej sprawności  
i niskiej ingerencji w środowisko naturalne. Możliwe jest zastosowanie jej w różnych konfiguracjach 
ustawienia – poziomym, pionowym, skośnym czy lewarowym.

INNOWACYJNA TURBINA SEMI KAPLANA  
NOWYM ROZWIĄZANIEM NA NISKIE SPADY 

Fot. Laboratorium do badań stanowiskowych Wodel, w Nowej Soli.
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i zapobiegnie obniżaniu się sprawności tur-
bozespołu na skutek kawitacji.

SIĘGAMY PO NOWE TECHNOLOGIE
Wyniki przeprowadzonych uprzednio ana-
liz skłoniły spółkę do poszukiwań nowych 
technologii, za pomocą których uda się 
obniżyć koszty i zminimalizować najwięk-
sze problemy eksploatacyjne turbin, które 
sprostają wymaganiom środowiskowym 
i okażą się lepsze lub równoważne w odnie-
sieniu do jakości z tradycyjnie stosowa-
nymi metodami. W efekcie wprowadziliśmy 
innowacyjne metody wytwarzania części 
przy użyciu druku 3D.

Modelujemy części, które następnie są 
drukowane. Przy użyciu informatycznych 
narzędzi do projektowania CAD wykorzy-
stujemy w swoich realizacjach inżynierię 

odwrotną – skanowanie 3D, które w szybki 
i dokładny sposób pozwala stworzyć 
cyfrowy model istniejącego już elementu. 
Skanowanie 3D umożliwia wykonywanie 
dokładnych pomiarów geometrycznych, 
w szczególności fragmentów o skompliko-
wanych kształtach, których pomiar trady-
cyjnymi metodami jest utrudniony. Skaner 
tworzy graficzny model detalu, który można 
bezpośrednio wydrukować w technologii 3D 
lub porównać z modelem zaprojektowanym. 
Po nałożeniu na siebie obu modeli, w pro-
gramie stworzona zostaje mapa odchyłek. 
Na jej podstawie można stwierdzić czy część 
nadaje się do dalszego użytku.

Podejmowane przez naszą firmę działania 
rozwojowe i stosowanie nowych technolo-
gii w produkcji i projektowaniu w końco-
wym efekcie mają służyć klientom, którzy 
obniżą koszty eksploatacji MEW i jedno-
cześnie zwiększą efektywność pracy swo-
ich obiektów. 

DOŚWIADCZENIE BUDOWANE LATAMI
Wodel jest przedsiębiorstwem z czter-
dziestoletnim doświadczeniem. Zatrudnia 
trzydziestu wykwalifikowanych pracow-
ników. Posiada trzy w pełni wyposażone 
hale produkcyjne (obróbki ciężkiej i mon-
tażu, spawalnię i ślusarnię oraz obróbki 
CNC). W ostatnim czasie firma zakupiła 
kilka nowoczesnych maszyn CNC. Świad-
czy również usługi dla przemysłu auto-
motive. Posługuje się systemem zarządza-
nia jakością ISO 9001:2015, a konstrukcje 
stalowe wykonuje zgodnie z normą 1090. 
Firma posiada pracownię elektryczno-au-
tomatyczną, w której opracowuje dedyko-

wane programy do obsługi turbozespołów 
i urządzeń wyposażenia MEW. W branży 
OZE działa od 1986 roku. Wtedy właśnie 
powstały pierwsze maszyny, które do dziś 
sprawnie funkcjonują na kilkudziesięciu 
już obiektach w Polsce i Europie. Obecnie 
świadczy usługi w zakresie kompleksowej 
realizacji inwestycji MEW obejmujących 
produkcję turbin wodnych Kaplana, semi 
Kaplana, Francisa, przekładni mechanicz-
nych – cięgnowych, zębatych, jazów powło-
kowo-wodnych, powietrzno-klapowych, 
zastawkowych, czyszczarek krat – łańcu-
chowych, listwowych, stalowych elementów 
budowli hydrotechnicznych, serwis oraz 
nadzór on-line nad obiektami, moderni-
zacje i remonty MEW, analizy MES i CFD, 
a także sterowanie i automatykę. 

4 MW MOCY ZAINSTALOWANEJ
Firma Wodel jest w tej chwili w trakcie 
realizacji kilku inwestycji, o łącznej mocy 
4 MW. Jedną z nich jest kończąca się wła-
śnie budowa MEW w Dobroszowie Wiel-
kim w gminie Nowogród Bobrzański – na 
rzece Bóbr, której Wodel jest generalnym 
wykonawcą, dostawcą trzech turbozespo-
łów Kaplana, o łącznej mocy 1,2 MW i kom-
pletnego wyposażenia MEW. Szacunkowa 
produkcja energii wyniesie ok. 6,5 tys. MWh 
rocznie. 

W chwili obecnej rozpoczyna się budowa 
kolejnej, nowej MEW w Ostrowie na rzece 
Dunajec. Zainstalowanych będzie pięć tur-
bozespołów Kaplana w układzie pionowym 
o łącznej mocy 2,1 MW. 
– Tak duże w skali kraju realizacje świad-
czą o wysokim potencjale naszego zakładu 
i zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Naszym 
celem jest ciągłe udoskonalanie wyrobów 
poprzez stosowanie nowoczesnych metod 
projektowania inżynierskiego i wytwarzania 
części oraz sięganie po najnowsze technolo-
gie. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 
klientami, zarówno na etapie projektowa-
nia, instalacji, serwisu oraz późniejszej eks-
ploatacji maszyn i urządzeń. Jesteśmy prze-
konani, że nasze doświadczenie w branży 
i zaangażowanie w każdy projekt, przyczy-
nią się do realizacji każdego zamówienia na 
najwyższym możliwym poziomie – mówi 
Konrad Wawrzykowski, prezes Wodel.

Fot. Semi Kaplan.

Fot. Elementy wykonane w technologii druku 3D.

Anna Karasiewicz 
Wodel

Zdjęcia pochodzą z archiwum firmy Wodel.
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Proszę powiedzieć, czym jest BIM?
TR: Może zacznę od tego, czym BIM nie jest. A to dlatego, że czę-
sto słyszę pytania typu „czy możemy kupić BIM?”, „ile kosztuje ten 
BIM?”. Otóż nie da się „kupić” BIM-u tak, jak kupuje się na przykład 
komputer czy oprogramowanie.
 
BIM jest metodyką, sposobem rozwiązywania problemu, groma-
dzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o budowli, według 
jasno i ściśle określonych norm i zasad. BIM to cyfrowa reprezenta-
cja fizycznej i funkcjonalnej charakterystyki obiektu budowlanego, 
ale także system zarządzania informacją. 

Anglojęzyczne rozwinięcie skrótu BIM to Building Information Mode-
ling, co oznacza modelowanie informacji o budynku. Z czasem oka-
zało się, że metodyka BIM doskonale sprawdza się nie tylko w inwe-
stycjach kubaturowych, ale też w infrastrukturalnych, a ilość i jakość 
informacji, które można gromadzić i przetwarzać jest tak ogromna, 
że obecnie słowo „Modeling” jest często zastępowane przez „Mana-
gement”, a „Building” rozumiemy w ogólnym znaczeniu budowli. 
Zatem BIM to jednocześnie:
• modelowanie informacji o budowli
• zarządzanie informacją o budowli

BIM ma sens przy zastosowaniu technologii informatycznych. Są 
różne platformy programistyczne, które można wykorzystać w BIM, 
jednak najważniejsza jest w całym procesie informacja, którą możemy 
gromadzić, przechowywać i wykorzystywać przez cały okres życia 
budowli, od etapu projektu, poprzez budowę i eksploatację, aż po 
likwidację.

Czy BIM zastępuje projektowanie CAD?
To dobre pytanie. Taka była geneza BIM. Jak CAD zastąpił deskę 
kreślarską, tak BIM prędzej czy później zastąpi CAD. Moim zdaniem 
prędzej. A to dlatego, że możliwości BIM wykraczają znacznie dalej 
poza wprowadzenie do projektowania trzeciego wymiaru. Różnice 
w projektowaniu CAD i BIM są fundamentalne. BIM bazuje na inteli-
gentnym modelu, który składa się z mniejszych elementów. Zmiana 
w jednym elemencie projektu automatycznie powoduje zmiany 
w całym modelu. Tego nie ma w CAD. Tam każdy rysunek trzeba 
zmieniać oddzielnie. Efektem pracy w CAD jest projekt 2D, który 
możemy zapisać i udostępnić w PDF. Efektem pracy w BIM jest kom-
pleksowy, trójwymiarowy, sparametryzowany model przestrzenny, 
który pozwala „dostrzec” więcej, niż tylko 3 wymiary. 

BIM pozwala zarządzać informacją w co najmniej siedmiu wymiarach. 
Brzmi jak science fiction? Już wyjaśniam, o co chodzi:
• 3D – wizualizacja i wykrywanie kolizji;
• 4D – czas – harmonogramy, etapowanie i raportowanie;
• 5D – koszty – symulacje, kosztorysy, rozliczenia;
• 6D – efektywność energetyczna i bezpieczeństwo;

• 7D – eksploatacja – dane zgromadzone podczas budowy pozwa-
lają optymalizować procesy eksploatacji.

BIM to metodyka zarządzania kompleksową i złożoną informacją 
o budowli. Możliwości nieosiągalne dla standardowego projekto-
wania CAD.

Skoro BIM daje tyle możliwości, to dlaczego nie jest stosowany 
na szeroką skalę?
Regulacje normatywne dopiero powstają. Standardy BIM określa 
norma ISO 19650, a pierwsze dwie części opublikowano w 2019 roku. 
Część trzecią i piątą opublikowano w bieżącym roku, część czwarta 
jest w opracowaniu. Polski Rząd dopiero pracuje nad regulacjami 
prawnymi dotyczącymi stosowania BIM w przetargach publicznych, 
na dziś nie ma takiego obowiązku.
Przyznaję, że jest pewna obawa w stosowaniu BIM. Inwestorzy i firmy 
budowlane wymieniają trzy czynniki hamujące wprowadzenie BIM:
• koszty wprowadzenia nowej technologii,
• brak wykwalifikowanych pracowników,
• brak wymogów formalnych do stosowania BIM.

Z drugiej strony firmy, które wykorzystują metodykę BIM osiągają 
znaczną przewagę konkurencyjną i nie zależy im na tym, żeby BIM 
się upowszechniał.

Jeśli tak jest, to dlaczego Pan jest propagatorem stosowania 
BIM?
Moim zdaniem nie ma tu sprzeczności – HydroBIM, firma którą kie-
ruję, działa na styku inwestora i wykonawcy. Dzięki BIM proces komu-
nikacji, wymiany informacji i podejmowania decyzji jest wielokrotnie 
szybszy i łatwiejszy, niż praca z wykorzystaniem tradycyjnych metod. 
BIM po prostu ułatwia nam pracę. Nasi klienci też początkowo byli 
sceptyczni, jednak zobaczyli korzyści w praktyce i dziś nie wyobra-
żają sobie innego modelu pracy.

Wiek XXI to era cyfryzacji. Nie wyobrażamy sobie życia bez komputerów, Internetu, telefonii komór-
kowej. Czwarta rewolucja przemysłowa – często słyszymy to hasło. A jak to wygląda w budownictwie? 
O cyfryzacji w budownictwie infrastrukturalnym i jak w praktyce wykorzystuje się BIM w hydrotechni-
ce rozmawiamy z Tomaszem Rajpoldem, szefem Biura Projektowego HydroBIM i propagatorem wdra-
żania BIM w inwestycjach hydrotechnicznych.

CZYM JEST BIM? ROZMOWA Z TOMASZEM RAJPOLDEM 

Rys. 1. Granica inwestycji zaznaczona w modelu 3D.
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Jakie to korzyści?
Na przykład uzyskanie decyzji środowiskowej. Dzięki BIM integru-
jemy projekt z danymi GIS i z chmurą punktów uzyskaną ze skaningu 
laserowego. Otrzymujemy bardzo dokładny numeryczny model 
terenu o jakości geodezyjnej, tylko że pomiar trwa jeden dzień, a nie 
kilka tygodni. Na modelu od razu widać, jakie i gdzie występują koli-
zje lub zagrożenia i można je wyeliminować w fazie projektowania. 
BIM pozwala na wykrywanie kolizji, zanim pierwsza łopata zostanie 
wbita w ziemię. Wykonawca na modelu może zaplanować miejsca 
składowania materiałów, trasy dojazdowe i wreszcie harmonogramy 
z uwzględnieniem uwarunkowań decyzji środowiskowych. A inwestor 
nie musi wierzyć wykonawcy „na słowo”, tylko dzięki monitorowaniu 
z powietrza może w czasie rzeczywistym widzieć postępy prac. Co 
więcej, przy wykorzystaniu wirtualnego modelu 3D odbywają się rady 
budowy. To duże ułatwienie i bezpieczeństwo w czasach pandemii.

Czy może Pan podać przykłady zastosowania BIM w hydro-
technice?
Pracujemy teraz przy projekcie rozbudowy 13 kilometrów wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Biała Tarnowska (Rys. 1). Naszym zada-
niem jest opracowanie modelu koordynacyjnego (Rys. 2), który 
integruje wiele źródeł danych. W pierwszej kolejności połączyliśmy 
projekt 2D z danymi GIS. Następnym krokiem było zintegrowanie 
z modelem 3D chmury punktów pozyskanej z nalotu LiDAR (Rys. 3), 
co pozwoliło nam zweryfikować i uaktualnić stan faktyczny. Dzięki 
temu powstał model centralny, który jest podstawą komunikacji dla 
Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. 

Aby komunikacja przebiegała płynnie i bezproblemowo, stworzyli-
śmy autorskie, unikalne rozwiązanie, bazujące na koncepcji Cyfro-
wego Bliźniaka. W największym skrócie jest to platforma gromadze-
nia i wymiany informacji, dostępna online, która agreguje w jednym 
interfejsie wiele źródeł danych. System jest elastyczny i pozwala na 
łączenie praktycznie dowolnych źródeł danych pod warunkiem, że 
jest do nich dostęp przez Internet.

Czy do obsługi takiej platformy potrzebne są specjalistyczne 
umiejętności?
To właśnie jeden z mitów, który hamuje rozwój metodyki BIM. Nie 
trzeba „znać się” na BIM, żeby z niego korzystać. Sercem systemu BIM 

jest system wymiany danych, zwany CDE (Common Data Environ-
ment). Terminologia angielskojęzyczna w BIM jest powszechna, 
ponieważ regulacje norm ISO serii 19650 są w większości oparte na 
wcześniejszych, brytyjskich regulacjach.

To, jak funkcjonuje system wymiany danych zależy od projektanta. 
My postawiliśmy na maksymalne uproszczenie interfejsu, żeby każdy 
użytkownik, dla którego posługiwanie się komputerem i Internetem 
nie stanowi problemu, mógł swobodnie poruszać się w systemie CDE.

Dobrym przykładem będą Rady Budowy. To cykliczne spotkania 
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy. Uczestniczy 
w nich czasem nawet kilkadziesiąt osób. To często ludzie, którzy pra-
cują równolegle przy kilku projektach i praca na trójwymiarowym 
modelu pozwala im błyskawicznie „przestawić się” na ten właściwy. 
Z kolei zaproszeni goście nie mają problemu ze zrozumieniem ogól-
nego kontekstu projektu, jak i detali. Łatwiej jest znaleźć rozwiąza-
nie konkretnego problemu, ponieważ wprowadzając zmiany w wir-
tualnym środowisku widzimy od razu, jaki będzie ich efekt i jak te 
zmiany wpływają na całą budowlę. Efekt niemożliwy do uzyskania 
przy pracy na dokumentacji 2D. No i trzeba pamiętać o możliwości 
zdalnego uczestniczenia w Radzie Budowy, co w czasach COVID-19 
jest bardzo ważne.

Czy taki system wymiany danych jest bezpieczny?
W BIM stosujemy wielopoziomowe zabezpieczenia i autoryzację 
dostępu do informacji, które pod względem bezpieczeństwa można 
porównać do zabezpieczeń bankowych. 

Powiedział Pan, że dzięki BIM można gromadzić dane i infor-
macje, które można wykorzystać później, podczas eksploatacji 
obiektu. Jak to wygląda w praktyce?
Model BIM to także, a może przede wszystkim, kompendium wiedzy 
i informacji o danym obiekcie. Każdy element, przykładowo prze-
pust, jest dokładnie opisany. Wiemy jakie są jego parametry użyt-
kowe, wiemy z jakich elementów się składa, kto jest ich producen-
tem. Wiemy kiedy należy przeprowadzić przeglądy i konserwacje. 
Dokumentacji projektowej 2D nie trzeba szukać w jakimś archiwum, 
ponieważ jest ona dostępna bezpośrednio w modelu, po kilku klik-
nięciach myszki. Nie ma problemu, że musimy zmienić firmę usłu-
gową, ponieważ pełna wiedza o detalach technicznych, technologii 
i metodologii pracy należy do właściciela, a nie do fachowców, któ-
rzy serwisują dany obiekt.

Zarządca obiektu może dostawać komunikaty o zbliżających się ter-
minach przeglądów i efektywnie planować pracę. W przypadku awa-
rii system może automatycznie powiadamiać odpowiednie służby, 
co znacznie skraca czas reakcji i ewentualne przestoje. Możliwości są 
praktycznie ograniczone jedynie dostępem do Internetu.

Dziękujemy za rozmowę.

Tomasz Rajpold jest inżynierem hydrotechnikiem, kieruje Biurem 
Projektowym HydroBIM, które specjalizuje się we wdrażaniu tech-
nologii BIM w hydrotechnice. Jest aktywnym członkiem krajowych 
i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń promujących wyko-
rzystanie BIM w projektach infrastrukturalnych.

Rys. 2. Model koordynacyjny wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie.

Rys. 3. Integracja chmury punktów z nalotu LiDAR z projektem 2D.

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum firmy HydroBIM.
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Generatory indukcyjne klatkowe 
z uwagi na niską cenę i dużą bez-
awaryjność zyskały na popularno-

ści, jako element hydrozespołu w małych 
elektrowniach wodnych (MEW). Jednakże 
posiadają one również wady takie jak 
konieczność kompensacji mocy biernej 
oraz zastosowania przekładni mechanicz-
nych. Bardzo ważnym parametrem gene-
ratora jest jego sprawność, która istot-
nie wpływa na sprawność hydrozespołu, 
a więc i produkcję energii całej elektrowni 
wodnej. Obecnie na rynku są powszech-
nie dostępne maszyny klatkowe klasy IE3, 
które zapewniają relatywnie wysoką spraw-
ność (np. dla mocy między 45 a 110 kW 
sprawność wynosi między 94 a 95,5%). 
Należy jednak zaznaczyć, że podawane 
przez producentów parametry genera-
torów dotyczą znamionowych warunków 
pracy dla charakterystyki pracy silnikowej. 
MEW – zwłaszcza przepływowe, charakte-
ryzują się dużymi zmianami generowanej 

mocy w zależności od warunków hydrolo-
gicznych. Wobec tego ilość generowanej 
energii elektrycznej w ciągu roku będzie 
zależeć od sprawności generatora dla róż-
nych wartości mocy. Niestety, generatory 
indukcyjne charakteryzują się niską spraw-
nością dla małych mocy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest genera-
tor synchroniczny z magnesami trwałymi 
(PMSG). Jego największymi zaletami jest 
bardzo wysoka sprawność sięgająca 97%, 
niewielkie zmiany sprawności w zależności 
od generowanej mocy oraz brak koniecz-
ności stosowania przekładni mechanicznej. 
Generator taki jest atrakcyjnym rozwią-
zaniem, ponieważ pomimo wyższej ceny 
może znacząco zwiększyć ilość produko-
wanej energii.

Wykorzystanie generatora synchronicz-
nego z magnesami trwałymi dla MEW 
jest szczególnie atrakcyjne z przekształt-

Często występującym czynnikiem negatywnie oddziaływującym na sprawność w niskospadowych 
MEW, pracujących ze stałą prędkością obrotową, jest zmienność spadu, która dla wysokosprawnych 
turbin Kaplana może obniżyć sprawność obiektu o kilka procent. Możliwość zamiany prędkości obro-
towej w układzie generator synchroniczny z przekształtnikiem (PE) eliminuje ten problem. 

PORÓWNANIE SPRAWNOŚCI GENERATORÓW INDUKCYJNYCH 
ORAZ SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Fot. Generator synchroniczny (PMSG) 45 kVA-420 
obr/min. w wersji prototypowej.

Wyk. Porównanie sprawności generatora klatkowego (IE3, 1000 obr/min*) sprzęgniętego przekładnią 
mechaniczną pasową z generatorem synchronicznym (z magnesami trwałymi) w układzie falownikiem 
dla mocy 90 kW w funkcji obciążenia.

nikiem energoelektronicznym (PE), który 
zapewnia możliwość dostosowania pręd-
kości obrotowej do warunków hydrologicz-
nych. Zysk energii wynikający z wykorzysta-
nia tego typu generatora zależeć będzie od 
parametrów lokalizacji, typu zastosowanej 
turbiny czy zmienności przepływu rzeki. Czę-
sto występującym czynnikiem negatywnie 
oddziaływującym na sprawność w niskospa-
dowych MEW pracujących ze stałą prędko-
ścią obrotową jest zmienność spadu. Nawet 
niewielka zmiana spadu np. o 20% może 
spowodować utratę sprawności, która nawet 
dla wysokosprawnych turbin Kaplana może 
sięgać 2–3%. Możliwość zamiany prędkości 
w układzie z przekształtnikiem (PE) elimi-
nuje ten problem. Warto dodać, że dla prze-
pływu nadmiarowego, możliwa jest stabilna 
praca generatora synchronicznego nawet do 
130% prędkości znamionowej, co dodat-
kowo wpływa na zwiększenie ilości produ-
kowanej energii.

Przykładowe porównanie sprawności gene-
ratora klatkowego (IE3, 1000 obr./min*) 
sprzęgniętego przekładnią mechaniczną 
pasową z generatorem synchronicznym 
(z magnesami trwałymi) z falownikiem dla 
mocy ok. 90 kW zostało przedstawione 
na poniższym wykresie. Generator syn-

*  charakterystyka silnikowa podawana przez producenta 
maszyny indukcyjnej
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chroniczny z falownikiem wykazuje więk-
szą sprawność. Na wykresie widoczna jest 
istotna różnica sprawności tych dwóch 
rozwiązań sięgająca od 2% dla pracy przy 
mocach bliskich wartościom znamiono-
wym do 8% dla niskiej mocy generatora. 
Można więc wywnioskować, że zysk pro-
dukcji będzie widoczny głównie przy niskich 
przepływach MEW. 

Biorąc pod uwagę przykładowy roczny prze-
bieg wartości przepływu rzeki oraz charak-
terystyki uniwersalne turbin, można osza-
cować różnicę produkcji przy wykorzystaniu 
tych dwóch analizowanych generatorów. 

W przypadku turbiny Kaplana zysk sprawno-
ści będzie wynosił 2–8%, natomiast dla tur-
bin śmigłowych 5–20%. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że eliminacja przekładni 
mechanicznej poza oczywistym zwiększe-
niem uzysku energetycznego, obniża koszty 
eksploatacji hydrozespołu.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne 
dotyczące przyłączania jednostek genera-
cyjnych do systemu elektroenergetycznego 
(Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwane powszech-
nie jako NC RfG) wymuszają konieczność 
stosowania skomplikowanych układów 

regulacji w nowo powstałych lub moderni-
zowanych elektrowniach. Użycie przekształt-
nika (PE) znacząco ułatwia spełnienie tych 
wymagań, a więc zmniejsza koszty wyposa-
żenia elektrowni.

PPVV

dr hab. inż. Dariusz Borkowski 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

Politechnika Krakowska 
  

inż. Andrzej Polniak 
AQUA-Tech

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum 
firmy AQUA-Tech.
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Zmiany będą miały istotne znaczenie dla wszystkich podatników, w tym z branży hydroenergetycznej. 
Warto zapoznać się z najważniejszymi regulacjami, jakie zaczną obowiązywać już od 2022 r. 

POLSKI ŁAD W BRANŻY  
HYDROENERGETYCZNEJ

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obo-
wiązywać podatkowy Polski Ład 
wprowadzony ustawą z dnia 29 

października 2021 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 2105). To naj-
większa od 30 lat nowelizacja podatków, 
obejmująca szereg zmian uszczelniających 
system podatkowy, ale też wspierających 
przedsiębiorców. 

PODATEK MINIMALNY 
Polski Ład przewiduje wprowadzenie 
nowego obciążenia w postaci tzw. podatku 
minimalnego. Ma on dotyczyć spółek 
wykazujących straty lub rentowność poni-
żej 1%. To najdalej idąca zmiana podat-
ków w Polskim Ładzie, a jej uzasadnieniem 
miało być uchylanie się od opodatkowania 
przez duże korporacje. Tymczasem kon-
strukcja podatku zakłada, że obejmie on 
również małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a te w branży hydroenergetycznej czę-
sto działają jako małe elektrownie wodne.
 
Podatkiem będą objęte spółki płacące CIT 
(w tym PGK, zagraniczne zakłady), które 
w roku podatkowym poniosły stratę z dzia-
łalności operacyjnej (ze źródeł innych niż 
zyski kapitałowe) albo wykazują mniejszy 
niż 1% wskaźnik dochodowości na dzia-
łalności operacyjnej (udział dochodów 
w przychodach). Pozytywną regulacją jest 
to, że dla celów obliczenia ww. straty oraz 

wskaźnika dochodowości, nie uwzględ-
nia się:
• wydatków (w tym odpisów amortyzacyj-

nych) na nabycie, wytworzenie lub ulep-
szenie środków trwałych, 

• przychodów i kosztów związanych z dzia-
łalnością, której ceny są regulowane (np. 
energia).

Zatem podatnicy z istotnymi inwestycjami 
w środki trwałe oraz stosujących ceny refe-
rencyjne regulowane odrębnymi przepi-
sami, mogą w ogóle nie zapłacić tego 
podatku. 
Podatek minimalny wynosi 10% podstawy 
opodatkowania, która będzie sumą poniż-
szych elementów:
• 4% przychodów (innych niż z zysków 

kapitałowych),
• kosztów finansowania dłużnego ponie-

sionych na rzecz podmiotów powiąza-
nych, przekraczających 30% podatko-
wej EBITDA,

• odroczonego podatku dochodowego 
związanego z ujawnieniem WNIP, powo-
dującego zwiększenie zysku brutto lub 
zmniejszenie strat brutto, 

• kosztów usług niematerialnych, licen-
cji i innych praw ponoszonych na rzecz 
podmiotów powiązanych lub z tzw. rajów 
podatkowych, przekraczających w roku 
podatkowym o 3 mln zł wartość 5% 
EBITDA.

Podstawa opodatkowania będzie ulegała 
pomniejszeniu o niektóre odliczenia, jak 

dotyczące działalności w specjalnej strefie 
ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji, 
a także ulgi z art. 18 ustawy o CIT (m.in. ulga 
B+R, na prototyp i robotyzację), z wyłącze-
niem „ulgi na złe długi”. Z kolei podatek 
minimalny (płacony w terminie rocznym) 
będzie pomniejszany o podatek CIT obli-
czany zgodnie z art. 19 ustawy. Odliczenia 
będzie można dokonać za kolejno następu-
jące po sobie 3 lata podatkowe. 

Niektóre podmioty zostały wyłączone 
z podatku minimalnego, np. podatnicy roz-
poczynający działalność – w pierwszych 3 
latach, podatnicy wykazujący 30% spadek 
przychodów w stosunku do przychodów 
roku poprzedniego, czy przedsiębiorstwa 
finansowe. 

PODATEK OD PRZERZUCONYCH 
DOCHODÓW (ART. 24aa)
Podatek od przerzucanych dochodów to 
kolejne nowe obciążenie wprowadzone 
do Polskiego Ładu. Ma ono przeciwdziałać 
transferowaniu dochodów do jurysdykcji 
o korzystniejszej stawce podatkowej. Roz-
wiązanie to ma zastąpić wynikające z art. 
15e, dotychczasowe ograniczenia w zali-
czaniu do kosztów wydatków na usługi 
niematerialne od podmiotów powiązanych. 
Inaczej mówiąc art. 15e ulegnie uchyleniu, 
a w zamian za to nastąpi opodatkowa-
nie nadmiarowych kosztów usług niema-
terialnych (powyżej 3% wszystkich kosz-
tów) w grupach kapitałowych. Przerzucone 
dochody to koszty usług niematerial-
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nych i praw poniesione bezpośrednio lub 
pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, 
będące należnością tego podmiotu, jeżeli 
zostaną spełnione następujące warunki:
1. koszty te stanowią co najmniej 3% 

wszystkich kosztów uzyskania przycho-
dów podatnika CIT, oraz 

2. podatek od tych należności zapłacony 
przez podmiot powiązany w państwie 
jego jurysdykcji podatkowej jest niższy 
o 25% niż kwota podatku dochodowego, 
który byłby od niego należny, gdyby był 
on polskim rezydentem podatkowym (tj. 
liczonym wg stawki 19%), oraz koszty te:
a) podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek 

formie do kosztów uzyskania przycho-
dów, odliczeniu od dochodu, podstawy 
opodatkowania lub od podatku tego 
podmiotu powiązanego lub

b)  wypłacane przez ten podmiot powią-
zany w formie dywidendy lub innych 
przychodów z udziału w zyskach osób 
prawnych za rok, w którym otrzymał 
należność

– stanowiły co najmniej 50% warto-
ści uzyskanych przez ten podmiot przy-
chodów określonych zgodnie z przepi-
sami o podatku dochodowym lub zgodnie 
z przepisami o rachunkowości.

Ta zawiła definicja przerzucanych docho-
dów będzie wymagała szeregu prac wery-
fikacyjnych ze strony każdego podatnika 
korzystającego z usług niematerialnych 
świadczonych przez podmioty powiązane. 
Podatek nie będzie miał zastosowania do 
kosztów ponoszonych na rzecz podmiotu 
powiązanego z państwa UE lub należącego 
do EOG i prowadzącego w tym państwie 
istotną rzeczywistą działalność gospodar-
czą. Przy stosowaniu tego wyłączenia należy 
być ostrożnym, bowiem podatek od prze-
rzucanych dochodów obejmuje nie tylko 
koszty ponoszone na rzecz podmiotów 
powiązanych w formie bezpośredniej, ale 
też pośredniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, 
w których polska spółka wypłaca należno-
ści (np. licencyjne) na rzecz podmiotu z UE, 
a ten z kolei przekazuje je dalszym podmio-
tom już spoza UE czy OEG. W takich przy-
padkach należałoby zatem badać, kto jest 
rzeczywistym właścicielem tych należności. 
Podatek będzie płacony w formie zryczał-
towanej w wys. 19% wskazanych powyżej 
kosztów. Będzie go można pomniejszyć 
m.in. o kwotę podatku WHT z tytułu usług 
niematerialnych pobranego przez podat-
nika tego podatku. Podatnikiem podatku 
od przerzuconych dochodów jest spółka, 

a w przypadku podatkowej grupy kapitało-
wej – każda ze spółek tworzących tę grupę. 

ESTOŃSKI CIT NA ŁAGODNIEJSZYCH 
ZASADACH
Jedną z istotniejszych zmian Polskiego 
Ładu stanowią zmiany ryczałtu od docho-
dów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT. Jego 
główną zaletą jest odroczenie podatku CIT 
aż do momentu wypłaty zysku lub pokrycia 
straty sprzed okresu opodatkowania ryczał-
tem. W ramach zmian, które wprowadza 
Polski Ład, z estońskiego CIT będzie mogło 
skorzystać więcej podatników. Obowiązu-
jący obecnie limit przychodów (100 mln 
zł) zostanie bowiem całkowicie zniesiony, 
a lista spółek powiększy się o spółki koman-
dytowe (z udziałem wyłącznie osób fizycz-
nych) spółki komandytowo-akcyjne, a także 
proste spółki akcyjne, których estoński CIT 
nie obejmował. Należy jednak zauważyć, że 
wybór przez spółkę komandytową estoń-
skiego CIT pozbawi jej wspólników moż-
liwości korzystania ze zwolnień i odliczeń 
obowiązujących na ogólnych zasadach 
(zwolnienie dla komandytariusza 50% przy-
chodów – max 60 tys. zł, oraz zwolnienie 
dywidendowe; komplementariusz nie sko-
rzysta z pomniejszenia swojej dywidendy 
o przypadającą na niego część podatku 
zapłaconego przez spółkę komandytową). 
Dalsze pozytywne zmiany w estońskim CIT 
dotyczą stawki podatku. Będzie ona zależeć 
wyłącznie od tego, czy spółka jest małym 
czy dużym podatnikiem, a nie od wysokości 
nakładów inwestycyjnych. Stawka podatku 
będzie wynosić 10% dla małych podatni-
ków oraz 20% dla dużych.

GRUPA VAT I PGK
Polski Ład to również uproszczenia w roz-
liczaniu podatków, jak wprowadzenie tzw. 
Grupy VAT. Korzyści dla członków takiej 
Grupy to przede wszystkim zwiększe-
nie płynności finansowej, w szczególno-
ści w przypadkach, gdy jedne podmioty 
z grupy wykazują VAT do zapłaty, a inne 
VAT do zwrotu. Odpadają też ryzyka zwią-
zane z rozliczeniami VAT transakcji pomię-
dzy członkami Grupy VAT, gdyż nie pod-
legają one opodatkowaniu. Grupę będą 
mogli tworzyć zarejestrowani podatnicy, 
między którymi występują określone 
powiązania (finansowe, ekonomiczne 
i organizacyjne) mający siedzibę w Polsce 
oraz polskie oddziały podmiotów zagra-
nicznych. Dostawa towarów i świadcze-
nie usług dokonane w ramach członków 
Grupy nie będą podlegały opodatkowa-

niu, a te świadczone przez zewnętrznych 
dostawców na rzecz członka Grupy będą 
uważane za wykonane na rzecz Grupy. Pod-
stawą rejestracji do VAT będzie zawarcie 
przez grupę podmiotów umowy o utwo-
rzeniu grupy VAT. Każda grupa VAT będzie 
musiała wyznaczyć przedstawiciela, który 
będzie ją reprezentował i składał deklara-
cje VAT w imieniu grupy. Członkowie grupy 
będą ponosić odpowiedzialność solidarną 
za jej zobowiązania z tytułu VAT. 

Nastąpi też złagodzenie warunków two-
rzenia i funkcjonowania PGK. Limit prze-
ciętnej wielkości kapitału spółek zostanie 
obniżony do 250.000 zł (obecnie 500.000 
zł), a warunek 2% rentowności udziału 
dochodu w przychodach osiąganych przez 
PGK zostanie zniesiony. Ponadto będą moż-
liwe zmiany składu podmiotowego PGK, 
uwzględniające możliwe połączenia, prze-
kształcenia oraz podziały spółek tworzą-
cych PGK. Dopuszczalne staną się wzajemne 
powiązania spółek zależnych tworzących 
grupę oraz rozliczanie strat podatkowych 
poniesionych przez spółkę przed przystą-
pieniem do PGK. 

NOWE ULGI NA INNOWACJE
Wśród korzystnych zmian na uwagę zasłu-
guje rozszerzenie pomocy dla podatni-
ków, poprzez wprowadzenie trzech nowych 
instrumentów wspierających innowacje: ulgi 
na prototyp, na robotyzację oraz na zatrud-
nienie innowacyjnych pracowników. 

Ulga na prototyp daje możliwość dodatko-
wego odliczenia od podstawy opodatkowa-
nia w zeznaniu rocznym 30% kosztów (oraz 
nie więcej niż 10% dochodu) poniesionych 
w celu produkcji próbnej nowych produk-
tów oraz ich wypróbowanie, a także wpro-
wadzenie nowych produktów na rynek (np. 
w zakresie wydatków związanych z uzyska-
niem wymaganych przepisami prawa certy-
fikatów i zezwoleń). Ulga na robotyzację jest 
skierowana do firm, które w celu usprawnie-
nia produkcji chcą zastosować roboty prze-
mysłowe. W przypadku tej ulgi podatnicy 
będą mogli odliczyć od podstawy opodat-
kowania 50% kosztów poniesionych w roku 
podatkowym na zakup fabrycznie nowych 
robotów przemysłowych oraz maszyn 
i urządzeń z nimi związanych, jak też koszty 
oprogramowania czy szkoleń pracowni-
ków w zakresie korzystania z nowych urzą-
dzeń. Ulgę będzie można zastosować do 
kosztów uzyskania przychodów poniesio-
nych na robotyzację w latach 2022–2026. 
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Ulga na innowacyjnych pracowników jest 
z kolei rozwiązaniem dla przedsiębiorców, 
którzy nie skorzystali w pełni z odliczenia 
kwot ulgi na działalność badawczo-rozwo-
jową (ulga B+R), z uwagi na stratę lub niski 
dochód. Będą oni mogli odliczyć kwoty 
tej ulgi od zaliczek na podatek odprowa-
dzanych od wynagrodzeń pracowników, 
bądź osób zatrudnionych na podstawie 
umowy zlecenie, o dzieło czy umowy o pra-
wach autorskich. Warunkiem jest, aby czas 
pracy pracowników przeznaczony na reali-
zację działalności badawczo-rozwojowej 
wynosił co najmniej 50% ogólnego czasu 
pracy. Wysokość odliczenia stanowić będzie 
iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nie-
odliczonej ulgi B+R. 

Dodatkowo w przypadku ulgi B+R od 2022 r. 
dla wszystkich podatników zwiększy się 
do 200% kwota przysługującego odlicze-
nia kosztów kwalifikowanych związanych 
z wynagrodzeniami pracowników zatrud-
nionych do działalności badawczo-roz-
wojowej oraz podatników mających status 
centrum badawczo-rozwojowego. Będzie 
też możliwe łączenie ulgi B+R i IP Box co 
oznacza, że przedsiębiorca, który uzyskał 
dochód z kwalifikowanego prawa własności 
intelektualnej, będzie mógł go pomniejszyć 
o koszty kwalifikowane ulgi B+R związane 
z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepsze-
niem tego prawa. 

KOSZTY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO
Polski Ład pogorszy sytuację podatni-
ków korzystających z zewnętrznych źró-
deł finansowania. Z pewnością dotknie też 
branży hydro, której rozwój wymaga kosz-
townych procesów inwestycyjnych, a z nimi 
wiążą się wydatki na finansowanie (kredyty, 
pożyczki, poręczenia itp.). Obecnie zgodnie 
z art. 15c ust. 1, podatnicy są obowiązani 
wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 
koszty finansowania dłużnego w części, 
w jakiej nadwyżka kosztów finansowania 
dłużnego przekracza 30% podatkowego 
EBITDA. Natomiast zgodnie ust. 14 ograni-
czenia nie stosuje się do nadwyżki kosztów 
finansowania dłużnego nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym 3 mln zł. Inter-
pretując te przepisy sądy uważały, że limit 
kosztów należy liczyć jako sumę kwoty 3 
mln zł oraz 30% EBITDA, co niewątpliwie 
było korzystne dla podatników. Od 2022 r. 
interpretacja taka nie będzie możliwa, 
bowiem ograniczenie w zakresie kosztów 
finansowania dłużnego będzie obejmo-
wało dwa oddzielne limity: 3 mln zł albo 

30% EBITDA. Zgodnie ze zmienionym art. 
15c ust.1 updop, podatnicy są obowiązani 
wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 
koszty finansowania dłużnego w części, 
w jakiej nadwyżka kosztów finansowania 
dłużnego przewyższa 3 mln zł albo 30% 
podatkowego EBITDA. 

To jednak nie koniec negatywnych zmian 
w zakresie kosztów finansowych. Od 2022 r., 
zgodnie z nowym pkt. 13f do art. 16 updop, 
podatnicy korzystający z finansowania 
przez podmioty powiązane, nie zaliczą już 
do kosztów podatkowych wydatków na 
finansowanie dłużne w części przeznaczo-
nej bezpośrednio lub pośrednio na trans-
akcje kapitałowe, w szczególności naby-
cie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie 
ogółu praw i obowiązków w spółce nie-
będącej osobą prawną, wniesienie dopłat, 
podwyższenie kapitału zakładowego lub 
wykup udziałów własnych w celu ich umo-
rzenia. Intencją tego przepisu ( jak czytamy 
w uzasadnieniu nowelizacji) jest przeciw-
działanie sytuacjom obniżenia dochodu 
podatkowego w ramach grupy podmio-
tów powiązanych, które występuje w przy-
padku przekształcenia finansowania dłuż-
nego w finansowanie własne. Sytuacja 
tego typu zachodzi, gdy podatnik zaciąga 
dług u podmiotu powiązanego, a następ-
nie zamienia go na transakcję kapitałową 
(np. wkład pieniężny do innej spółki). Ta 
zmiana istotnie ograniczy transakcje kapi-
tałowe w grupach, które często były finan-
sowane pożyczkami wewnątrzgrupowymi. 
Aby uniknąć skutków tej nowelizacji, pod-
mioty z grupy będą zmuszone do zaciąga-
nia długu w bankach. Co istotne, z uwagi 
na brak przepisów przejściowych, koszty 
finansowania przyznanego w latach ubie-
głych, również nie będą stanowiły kosztu 
uzyskania przychodów, o ile finansowanie 
zostało przeznaczone na transakcje kapita-
łowe. Wskutek tych zmian, dla niektórych 
podmiotów podjęte już transakcje mogą 
okazać się całkowicie nieopłacalne.

PRZEDSIĘBIORCY PIT 
Polski Ład wpłynie też na prywatnych 
przedsiębiorców. Opodatkowani według 
skali podatkowej, skorzystają na wyższej 
kwocie wolnej (30 tys. zł) i podwyższeniu do 
120 tys. zł progu podatkowego, od którego 
stawka podatku wynosi 32%. Będą mogli 
też zastosować tzw. ulgę dla klasy średniej, 
jeśli ich roczne dochody znajdą się w prze-
dziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Z kolei 
opodatkowani ryczałtem mogą zyskać 

na zmniejszeniu stawek podatkowych, 
np. informatycy, programiści oraz pozo-
stałe zawody z branży IT, zostaną objęci 
stawką 12% (zamiast 15%), dla wykonują-
cych usługi inżynieryjne i architektoniczne 
stawka ryczałtu spadnie z 17–15% do 14%.
Natomiast dla wszystkich przedsiębiorców 
PIT (tj. opodatkowanych skalą podatkową, 
podatkiem liniowym 19% albo ryczałtem od 
przychodów) dotkliwa będzie zmiana wyso-
kości składki zdrowotnej i likwidacja moż-
liwości jej odliczenia od podatku. Składka 
zdrowotna wyniesie 9%, a dla liniowców  
4,9% dochodu. Z kolei opodatkowani ryczał-
tem zapłacą składkę zdrowotną w zależno-
ści od wysokości ich rocznych przycho-
dów, tj. przy rocznych przychodach poniżej  
60 tys. zł składka wyniesie 305,56 zł; przy 
przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł 
składka wyniesie 509,27 zł, natomiast po 
przekroczeniu 300 tys. zł przychodów  
– wyniesie 916,68 zł. 

Dlatego, dla niektórych przedsiębiorców 
PIT warte rozważenia mogą być alterna-
tywne możliwości opodatkowania lub pro-
wadzenia działalności, jak np. przejście 
na ryczałt albo założenie spółki z o.o. lub 
spółki komandytowej. 

PODSUMOWANIE 
Wiele rozwiązań podatkowych wprowa-
dzonych w ramach Polskiego Ładu przy-
czyni się do zwiększenia obciążeń fiskalnych 
podatników CIT oraz nałoży na nich wiele 
dodatkowej pracy związanej z weryfikacją 
swojej sytuacji pod kątem nowych obcią-
żeń (w szczególności podatku minimalnego 
oraz podatku od przerzucanych docho-
dów). Wskutek wprowadzenia tak licznych 
zmian, od 2022 r. prawidłowe ustalenie 
podatku będzie niezwykle trudne i czaso-
chłonne. Pozytywnie natomiast należy oce-
nić regulacje wprowadzające Grupę VAT, 
złagodzenie warunków estońskiego CIT 
oraz poszerzenie katalogu ulg podatko-
wych dla innowacyjnych firm. 

Dorota Dąbrowska 
Doradca podatkowy | Tax Manager 

Kancelaria JDP
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Aktualnie obowiązujące przepisy, 
zapisane w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 

roku (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), nakładają 
na inwestora budowli hydrotechnicznych 
klasy I i II wymóg badań modelowych. Doty-
czą one zdolności przepustowej, kształtu 
budowli przepustowych i upustowych oraz 
urządzeń do rozpraszania energii. Dzięki 
tym zapisom badania modelowe stały się 
ważnym elementem prac w procesie przy-
gotowania inwestycji. W rozporządzeniu nie 
sprecyzowano rodzaju badań modelowych 
(fizyczne, numeryczne), jakie należy realizo-
wać, by spełnić wspomniane wyżej wymogi. 

Od lat 90. XX wieku coraz częściej korzysta 
się z modeli numerycznych lub kombinacji 
modeli hydraulicznych (fizycznych) i nume-
rycznych. Każde z podejść posiada zarówno 
zalety, jak i ograniczenia. Realizacja badań 
wykorzystujących modele hydrauliczne 
wymaga dostępu do infrastruktury labora-
toryjnej, tj. przestrzeni do budowy modeli 
obiektów w przyjętej skali, systemu zasi-
lania w wodę, aparatury pomiarowej oraz 
wykwalifikowanego personelu technicz-
nego do wykonania eksperymentów oraz 
ich analizy. Wyniki uzyskiwane tą drogą 
umożliwiają analizę zachodzących proce-
sów. Ze względu na konieczność skalowania 
stanowisk badawczych, możliwe jest prowa-
dzenie analizy jakościowej oraz ilościowej, 
jednak należy pamiętać o towarzyszących 
ograniczeniach (np. Chanson 2004; Hel-
ler 2011, Hudges 1993, Webb et ai. 2010; 
Yalin 1971). 

Modele matematyczne rozpowszechniły 
się wraz z rozwojem metod numerycznych 
oraz wzrastającą dostępnością kompute-
rów o dużej mocy obliczeniowej. Możliwość 
analizy wielu wariantów w stosunkowo krót-
kim czasie stała się wielką zaletą podejścia 
numerycznego. Z tego powodu modele 
fizyczne wykonuje się rzadziej, a w szcze-

Hydrauliczne badania modelowe dla nowo projektowanych obiektów hydrotechnicznych zaczęto re-
alizować w Polsce po II wojnie światowej. Jedno z pierwszych laboratoriów, które realizowały prace na 
rzecz gospodarki wodnej zostało uruchomione w Politechnice Gdańskiej. Powstało ono w miejsce labo-
ratorium funkcjonującego przed II wojną światową w ramach niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej 
(Majewski 2019). Obecnie laboratoria hydrauliczne znajdują się głównie na uczelniach technicznych  
i rolniczych, gdzie służą przede wszystkim celom edukacyjnym. Ze względu na ograniczoną przestrzeń 
laboratoryjną, prace na rzecz projektów realizowane są w nich w mniejszym zakresie. 

gólności są budowane w sytuacji projekto-
wania rozwiązań niestandardowych. Należy 
zwrócić uwagę, że modelowanie nume-
ryczne również nie jest pozbawione ograni-
czeń. Jednym z najistotniejszych jest dobór 
właściwych współczynników numerycznych, 
który powinien bazować na pomiarach in 
situ. W przypadku planowanych inwestycji 
można wyłącznie bazować na posiadanym 
doświadczeniu. Idealne podejście powinno 
wykorzystywać wszystkie dostępne metody 
badawcze, aby w sposób kompleksowy ana-
lizować szeroki zakres warunków, w jakich 
projektowany obiekt będzie pracował. 

HISTORIA BADAŃ NA MODELACH 
HYDRAULICZNYCH W IBW PAN 
Utworzenie w 1953 r. Instytutu Budow-
nictwa Wodnego PAN w Gdańsku było 
podyktowane potrzebą rozwoju zaplecza 
naukowego oraz planami rozwoju krajo-
wej gospodarki wodnej. W początkowym 
okresie IBW PAN korzystał z laboratorium 
hydraulicznego znajdującego się na terenie 
Politechniki Gdańskiej. To tam wykonano 
m.in. serię badań poprzedzających budowę 
SW Włocławek, badania przelewu skarpo-
wego zapory Mylof na Brdzie, jazu oraz uję-
cia wody „Dębica” na rzece Wisłoce czy też 
kilku jazów regulacyjnych w Iraku. 

Plany budowy stałej siedziby IBW PAN przy 
ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku–Oliwie prze-
widywały powstanie laboratorium hydrau-
licznego na otwartej przestrzeni, jednak 
dopiero plany budowy Portu Północnego 
w Gdańsku pozwoliły na realizację tego 
zamierzenia w latach 1968–1971. W chwili 
rozpoczęcia pracy w 1970 r. laboratorium 
dysponowało płytą betonową o powierzchni 
ok. 19 000 m2. Na jego potrzeby na Potoku 
Jelitowskim zbudowano mały stopień 
wodny, który umożliwił budowę ujęcia 
wody o wydatku 30 l/s. Pompownia zasila-
jąca modele została wyposażona w pompy 
o łącznym wydatku 600 l/s. Wokół płyty 

betonowej zostały poprowadzone rurociągi 
zasilające modele w wodę oraz instalacja 
elektryczna zasilająca punkty poboru prądu. 
Do odbioru wody z modeli wykorzystywany 
był system kanałów znajdujących się pod 
płytą betonową. Laboratorium wyposażono 
w dwa generatory falowania pozwalające 
na regulację okresu i amplitudy genero-
wanej fali oraz sondy do pomiaru falowa-
nia. Na stanowiskach przygotowanych do 
badań zjawisk przepływu, pomiary prędko-
ści wykonywano przy pomocy mikromłyn-
ków, pływaków i substancji znacznikowych, 
podczas gdy poziom wody mierzono szpil-
kami. Do pomiaru zmian dennych korzy-
stano z sond. W takim stanie technicznym 
laboratorium funkcjonowało do 2000 r. 

W okresie 1970–2000 wykonano badania 
na wielu modelach. Warto tu wymienić te 
najciekawsze:
1970 –  badania dla potrzeb projektowanego 

Portu Północnego. Sprawdzano roz-
wiązania przestrzenne zapropono-
wane przez Biuro Projektów Budow-
nictwa Morskiego w Gdańsku. Na 
modelu badano układ falochronów 
i kształt basenu paliw płynnych, usy-
tuowanie i osłonę pirsu węglowego 
i rudowego (Fot. 1);

1970 –  badania modelowe zabudowy hydro-
technicznej Cieśniny Świny; 

1971 –  badania wpływu budowy Portu Pół-
nocnego na zmiany dna i brzegu 
w jego sąsiedztwie. Do badań 
ruchu rumowiska zastosowano miał 
węglowy (Fot. 1);

1976 –  wpływ pogłębienia Kanału Mieliń-
skiego i Piastowskiego na warunki 
przepływu w Cieśninie Świny;

1987 –  badania modelowe zabudowy hydro-
technicznej ujścia Wisły;

1998 –  warunki hydrodynamiczne w rejo-
nie I Bramy Torowej (Zalew Szcze-
ciński) dla stanu istniejącego i pro-
jektowanego.

MODERNIZACJA LABORATORIUM  
HYDRAULICZNEGO IBW PAN W GDAŃSKU
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Ze względu na zdecydowanie mniejsze zain-
teresowanie badaniami na modelach fizycz-
nych oraz dekapitalizację infrastruktury, 
laboratorium zawiesiło działalność w 2000 r.

Doświadczenie ostatnich kilku dekad wska-
zuje, że wprawdzie rozwój metod nume-
rycznych i dostępność komputerów o dużej 
mocy obliczeniowej wzrosła znacząco, jed-
nak możliwości odwzorowania zjawisk 
zachodzących w naturze nadal nie pozwa-
lają na rozwiązanie wszystkich zagadnień na 
tyle precyzyjnie, aby całkowicie zrezygno-
wać z badań na modelach hydraulicznych. 
Z tego względu powrót do badań labora-
toryjnych obserwowany jest w wielu ośrod-
kach badawczych na świecie. Modernizacja 
laboratorium hydraulicznego IBW PAN wpi-
suje się w ogólnie panujący trend. Jest to 
szczególnie ważne w obliczu planowanych 
dużych inwestycji hydrotechnicznych w Pol-
sce, a w szczególności planów budowy dróg 
wodnych klasy międzynarodowej. 

POWRÓT DO BADAŃ MODELOWYCH
W 2019 r. IBW PAN, dzięki dotacji Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzyma-
nej na wytworzenie aparatury naukowo-
-badawczej, rozpoczął modernizację infra-
struktury laboratorium hydraulicznego, 
koncentrując się na systemie zasilania sta-
nowisk badawczych w wodę. Zmodernizo-
wane laboratorium będzie korzystało z płyty 
badawczej o powierzchni ok. 12 000 m2. Ist-
niejący dotychczas system zasilania w wodę 
został przeprojektowany. Po modernizacji 
woda do stanowisk badawczych dopro-
wadzana jest za pomocą układu składają-
cego się z pompy zatapialnej, z regulowaną 
prędkością obrotową wirnika, umieszczonej 
w pionowym szybie rurowym, ustawionym 
na płycie pokrywowej studni (Rys. 1). 

W zaproponowanym układzie studnia pełni 
rolę komory ssawnej (Fot. 2). Woda tłoczona 
jest na stanowiska badawcze przez układ 
pomiaru przepływu, składający się z trzech 
równoległych gałęzi przepływomierzy 

elektromagnetycznych o różnym zakresie 
pomiarowym (Fot. 3). Możliwe jest zawróce-
nie części przepływającej wody przed ukła-
dem pomiarowym z powrotem do komory 
ssawnej, za pomocą bypassu. Na bypas-
sie oraz za każdym przepływomierzem 
zamontowano przepustnice z napędem 
elektrycznym do częściowego lub całkowi-
tego zamknięcia przepływu w danej gałęzi. 
Poszczególne gałęzie pomiarowe, przed 
wyprowadzeniem na płytę placu badaw-

czego, łączą się ze sobą w jeden rurociąg 
zakończony rozdzielaczem (dystrybuto-
rem) (Fot. 4). Do rozdzielacza, w zależności 
od zapotrzebowania w wodę na stanowi-
skach badawczych, będą podłączane węże 
elastyczne o średnicy 200 mm. Na rozdzie-
laczu umieszczono przepustnice z napę-
dem ręcznym do odcinania przepływu do 
każdego z podłączonych węży oraz samo-
czynny zawór odpowietrzający. Ze stano-
wiska badawczego woda wraca do komory 
ssawnej poprzez jej część wlotową połą-
czoną z istniejącym kanałem powrotnym. 
W części wlotowej komory ssawnej wyko-
nano kratę do zatrzymywania grubszych 
zanieczyszczeń oraz wnęki do ewentual-
nego osadzania zamknięcia remontowego 
lub elementów służących spiętrzaniu wody 
na odpływie.

Zadaniem układu hydraulicznego jest 
dostarczanie w sposób ciągły, w układzie 

Fot. 1. Badania hydrauliczne falowania w Porcie Północnym – 1970 (lewa strona) oraz I Bramy Torowej – 1998 (prawa strona).

Źródło: Archiwum IBW PAN

Rys. 1. Schemat systemu zasilania w wodę: góra – widok z góry, dół – przekrój pionowy przez studnię.

Źródło: TECHMEX sp. z o.o.
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zamkniętym, określonej ilości wody do sta-
nowiska badawczego. Będzie ono następo-
wało poprzez dostosowywanie prędkości 
obrotowej pompy oraz utrzymywanie odpo-
wiedniego stopnia zamknięcia przepust-
nic na bypassie i poszczególnych gałęziach 
przepływomierzy. Wielkość przepływu będą 
kontrolowały przepływomierze. Regulacja 
wykonywana będzie poprzez ręczne zada-
wanie prędkości obrotowej pompy i stop-
nia otwarcia przepustnic lub z wykorzy-
staniem algorytmu zaprogramowanego 
w sterowniku i obsługiwanego aplikacją 
dedykowaną do tego zadania. Aby uzy-
skać wysoką dokładność pomiaru wydaj-
ności przepływu należy dążyć do utrzy-
mania prędkości przepływu powyżej 0,1 
m/s w danej gałęzi pomiarowej. Minimalne 
zakresy pomiarowe dla przepływomierzy 
wynoszą 226 m3/h dla DN800, 45 m3/h dla 
DN400 i 11 m3/h dla DN200. 

W zaproponowanym rozwiązaniu wykorzy-
stywana jest pompa SULZER XFP 255J-CB2 
50 Hz (Fot. 5). Maksymalny zakres prze-
pływu ograniczony jest przez możliwości 
pompy i zależy od strat ciśnienia generowa-
nych w całym kolektorze tłocznym (w tym 
również na odcinku pomiarowym i wężach 
elastycznych) oraz od różnicy pomiędzy 
poziomem zwierciadła wody w komorze 
ssawnej, a zwierciadłem wody na wlocie 
do stanowiska badawczego. W zmoderni-
zowanym układzie należy stosować zasadę, 
aby dla maksymalnych przepływów różnica 
poziomów była jak najmniejsza. Maksy-
malna wydajność pompy wynosi 2,3 m3/s 
i jest osiągana przy wysokości podnoszenia 
1 m, natomiast maksymalna wysokość pod-
noszenia pompy wynosi 6,4 m przy wydaj-
ności 1,65 m3/s. 

Każde stanowisko badawcze wymaga 
przeprowadzenia obliczeń hydraulicznych, 
uwzględniających ilość i długość węży ela-
stycznych, wysokość zwierciadła wody na 
górnym i dolnym stanowisku modelu. Sys-
tem hydrauliczny laboratorium na otwar-
tej przestrzeni pozwala na pracę w okre-
sie występowania temperatur powyżej 0°C.

MOŻLIWOŚCI ZMODERNIZOWANEGO 
LABORATORIUM
W 2021 r. prowadzono rozruch oraz testo-
wanie możliwości zmodernizowanej pom-
powni, jak również uruchomienie zakupio-
nej aparatury pomiarowej (tj. czujników 
do pomiaru poziomu zwierciadła wody 
oraz prędkości wody, skanera do ana-

Fot. 2. Pompownia w trakcie budowy.

Fot. 3. Układ do pomiaru przepływu w trakcie budowy: lewa strona – by-pass, prawa strona – system 3 
rurociągów wraz z przepływomierzami i zasuwami.

Fot. 4. Elementy (lewa strona) i testowanie (prawa strona) dystrybutora na placu badawczym.

Fot. 5. Montaż pompy w szybie rurowym (lewa strona); krata zabezpieczająca wlot przed napływem 
zanieczyszczeń do studni (prawa strona).

Źródło: Archiwum IBW PAN

Źródło: Archiwum IBW PAN

Źródło: Archiwum IBW PAN

Źródło: Archiwum IBW PAN
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Fot. 6. Stanowisko badawcze: w trakcie budowy (lewa strona); zasilanie rurociągami (środek) oraz podczas po-
miarów prędkości prądomierzami ADV i ADCP (prawa strona).

Źródło: Archiwum IBW PAN

lizy zmian batymetrii, systemu kamer do 
rejestracji obrazu). W ramach testowania 
pracy nowego układu zasilającego w wodę 
przeprowadzono serię eksperymentów na 
przygotowanym stanowisku badawczym, tj. 
kanale o przekroju trapezowym o wymia-
rach 60x5x0,6 m i skarpach o nachyleniu 
1:2. Przeprowadzono pomiary ruchu wody 
na prostym odcinku rzeki zabudowanym 
obustronnie ostrogami (Fot. 6). Pomiary 
przeprowadzono dla warunków zatopio-
nych i niezatopionych ostróg, wykorzystu-
jąc czujniki do pomiaru punktowego (typu 
ADV) oraz w całym pionie (typu ADCP). 
Ponadto, we współpracy z Kołem Nauko-
wym Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Kon-
fuzor” na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Środowiska PG, przeprowadzono badania 
ruchu wody w obecności kry lodowej oraz 
pod powierzchnią lodu w rejonie zabudo-
wanym ostrogami. 

PLANY BADAŃ
Dostępność dużej powierzchni laboratoryj-
nej oraz możliwość sterowania zasilaniem 

w wodę w szerokim zakresie przepływów 
sprawia, że laboratorium będzie przygo-
towane do prowadzenia różnorodnych 
badań. Zgodnie z intencją przyświecającą 
modernizacji, laboratorium będzie mogło 
być wykorzystywane zarówno do badań 
o charakterze podstawowym, jak i utylitar-
nych, prowadzonych na potrzeby budowy 
i modernizacji obiektów hydrotechnicznych. 
Poniżej zaprezentowano przykłady badań, 
które mogą być przeprowadzone przez 
zmodernizowane laboratorium:
• wskazanie odcinków, zakresu i sposobu 

umocnienia dna i brzegów rzek związa-
nych z budową/rozbudową dużej infra-
struktury hydrotechnicznej, pogłębianiem 
i regulacją koryt;

• określenie wpływu zabudowy hydrotech-
nicznej na mechanikę przepływów oraz 
procesy erozji i akumulacji (np. przebu-
dowę dna, brzegu w otoczeniu konstrukcji), 
w zależności od ukształtowania koryta rzeki 
(odcinek prosty rzeki, odcinek z zakolami, 
rzeka o silnie wykształconych meandrach) 
oraz poziomu wód i wielkości przepływu;

• optymalizację geometrii i rodzaju kon-
strukcji hydrotechnicznych służących 
utrzymaniu projektowanych głębokości 
dróg wodnych;

• analizę wpływu wykonanych inwestycji na 
bezpieczeństwo istniejących ujęć wody, 
przepraw promowych, mostów;

• optymalizację wybranych elementów 
konstrukcji hydrotechnicznych, w tym 
np. dobór szorstkości materiałów użytych 
do budowy konstrukcji z punktu widzenia 
procesów erozji i akumulacji;

• analizę wpływu stopnia wodnego na 
transport osadów, w tym tempo zamula-
nia zbiornika górnego, oraz tempo erozji 
poniżej stopnia;

• ocenę wpływu roślinności na mechanikę 
przepływów oraz procesy erozji i akumu-
lacji w korycie rzeki.

Proponowane badania warunków hydro- 
i litodynamicznych będą mogły być prowa-
dzone w warunkach przepływu ustalonego 
i nieustalonego. Zgodnie z intencją wniosku 
do MNiSW, zmodernizowane laboratorium 
powinno służyć szerokiemu gronu odbior-
ców zajmujących się hydrauliką wód śródlą-
dowych i przejściowych. 
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Nowa kładka żelbetowa, wybudowana w 1951 r. w miejscu zniszczonego starego mostu drewnianego 
na rzece Liwiec, miała stać się elementem projektowanej małej elektrowni wodnej. Niestety, te plany  
i założenia zostały odwleczone kilka dekad, co jednak nie przekreśliło szans na realizację tej inwestycji. 
Do zamieszczenia informacji w „Energetyce Wodnej” o MEW w Kalinowcu skłoniło mnie okrągłe, mi-
jające ćwierć wieku istnienia małej elektrowni wodnej, a to piękny jubileusz.

ĆWIERĆWIECZE MEW KALINOWIEC 

MEW w Kalinowcu (woj. mazo-
wieckie, powiat Węgrów, gmina 
Łochów) na rzece Liwiec powstała 

w miejscu dawnego młyna wodnego, dzięki 
czemu nie zmienił się układ hydrotechniczny 
okolicy. Została ona oddana do eksploatacji 
w grudniu 1994 roku i działa do dnia dzi-
siejszego na podstawie stosownych zezwo-
leń. Jest to jedna z dwóch elektrowni wod-
nych działających obecnie na tym niewielkim 
dopływie Bugu, który w znacznym stopniu 
zachował swój naturalny charakter, nie ma 
obwałowań, a żadnego odcinka rzeki nie 
poddano regulacji.

PARAMETRY PRZEPŁYWOWEJ MEW
Jest ona przykładem MEW przepływowej, 
przyjazowej z budynkiem siłowni i rozdzielni 
niskiego napięcia usytuowanej w korycie 
rzeki. Średni przepływ elektrowni to 7 m3/sek. 
Jej część podziemna składa się z 1 komory 
żelbetowej otwartej, w której zamontowano 
hydrozespół z turbiną Kaplana o średnicy 
wirnika 1300 mm i przełyku 5 m3/sek. Turbina 
sprzężona jest z generatorem o mocy 100 kW. 
Oprócz turbiny pionowej, zainstalowane 
są na jazie dwie turbiny rurowe MT5, pro-
dukcji czeskiej o średnicy wirników 500 mm, 
przełyku 1 m3/sek. i mocy 15 kW każda. Cał-
kowita moc zainstalowana elektrowni wynosi 
130 kW, a wyprodukowana energia w ilości 
620 MWh w skali roku jest oddawana do 

sieci energetycznej administrowanej przez 
spółkę PGE Dystrybucja SA.

Piętrzenie na potrzeby elektrowni wodnej 
jest realizowane przez dwudziestopięciome-
trową kładkę żelbetową o szerokości czte-
rech metrów, wyposażoną w jaz szandorowy 
drewniany. Maksymalna wysokość piętrze-
nia to 3 m.

Elektrownia tego typu może pracować nie-
malże bez przerwy, jednakże ilość produ-
kowanej przez nią energii zależy jednak od 
wielkości przepływu w danym czasie. Elek-
trownia przepływowa nie posiada bowiem 
zbiornika wodnego. Turbiny pracują prak-
tycznie cały rok, w zależności od ilości wody. 
Podstawę produkcji stanowi turbina Kaplana, 
a turbiny MT5, jeżeli przepływ jest mniejszy 
niż 7 m3/sek. są wyłączane (zależnie od sytu-
acji jedna lub obie). Jedyny cykliczny przestój 
miesięczny to przerwa w pracy elektrowni od 
końca marca, początku kwietnia, w zależno-
ści od warunków atmosferycznych na prze-
puszczanie ryb na tarło. Okres ten wykorzy-
stywany jest na konserwację turbin i inne 
prace przy MEW (budynki i infrastruktura, 
brzegi rzeki).

To dzięki odpowiednio zaprojektowanym 
turbinom, właściwie dobranym parametrom 
i odpowiedniej eksploatacji, przy zaangażo-

waniu właściciela i pracowników elektrowni 
możemy po 25 latach oglądać i podziwiać 
jak pięknie nieprzerwanie funkcjonuje elek-
trownia wodna w miejscowości Kalinowiec 
na rzece Liwiec.

MEW istnieje i działa dzięki ścisłej współ-
pracy z Wodami Polskimi (Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
Zarządem Zlewni w Sokołowie Podlaskim, 
Nadzorem Wodnym w Węgrowie, jak i Sta-
rostą Węgrowskim oraz Burmistrzem Gminy 
Łochów). W tym miejscu chciałbym rów-
nież wspomnieć o dobrej współpracy z biu-
rem projektowym Instytut OZE z Kielc. Nie 
tylko budowa nowego obiektu wiąże się 
ze skomplikowaną procedurą administra-
cyjną. W okresie eksploatacji występuje rów-
nież szereg obowiązków takich jak nowe 
pozwolenie wodnoprawne, ekspertyzy, opi-
nie. Zespół IOZE zawsze jest do dyspozy-
cji i chętnie dzieli się swoją dużą wiedzą 
i doświadczeniem. 

WSPARCIE DLA MEW PRZEZ LATA
W czasie funkcjonowania MEW wielokrotnie 
zmieniały się systemy wsparcia dla tego typu 
źródeł energii. Kluczowym aktem prawnym 
dla początków ewolucji branży małych elek-
trowni wodnych (MEW) była Uchwała Nr 192 
Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 roku 
w sprawie rozwoju małej energetyki wod-

Fot. Aktualny widok MEW Kalinowiec 
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nej. Uchwała zapewniała możliwość realiza-
cji i eksploatacji MEW zarówno przez uspo-
łecznionych, jak i prywatnych inwestorów. 
W ślad za rozporządzeniem, pojawił się obo-
wiązek zakupu oraz urzędowe ceny naby-
wania energii z MEW. W 1993 roku wpro-
wadzona została urzędowa cena zależna od 
średniej ceny taryf energetycznych i wskaź-
nika korygującego. W 2000 roku wpro-
wadzono obowiązek zakupu energii elek-
trycznej po uzasadnionych, kalkulowanych 
cenach, które uwzględniały wszystkie pono-
szone przez wytwórców koszty wynikające 
z jej wytworzenia, w tym zysk z działalności. 
Pod koniec 2005 roku, w wyniku przystąpie-
nia Polski do Unii, w Polsce wprowadzono 
jeden z mechanizmów wsparcia dla tego 
typu źródeł. Zastosowano system obowiąz-
kowego zakupu energii po określonej cenie 
wraz z systemem praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wyprodukowanej w OZE, tzw. zielonych cer-
tyfikatów. W przypadku MEW funkcjonują-
cych wówczas na rynku, przejście do nowego 
systemu nie wiązało się ze wzrostem uzyski-
wanej ceny za energię, a jedynie z rozbiciem 
tej ceny na dwa oddzielne składniki: cenę 
„energii czarnej” i cenę świadectw. 20 lutego 
2015 r. została uchwalona ustawa o odna-
wialnych źródłach energii, która rozstrzy-
gała o wygaszaniu dotychczasowego sys-
temu zielonych certyfikatów i wprowadzeniu 
w jego miejsce ogromnie zagmatwanego 
systemu aukcyjnego. System aukcyjny z cza-
sem stał się mało popularny wśród wytwór-
ców w MEW, ze względu na wprowadzenie 
bardziej adekwatnego dla nich rozwiąza-
nia. W połowie 2018 r. nowelizacja ustawy 
o OZE wprowadziła całkiem nowe formy 
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, z których 
mogą korzystać instalacje wodne i bioga-

zowe o mocy nie przekraczającej 1 MW. 
Jest to mechanizm feed-in-tariff (FIT), czyli 
system sprzedaży energii po stałej, gwaran-
towanej cenie zakupu oraz feed-in premium 
(FIP), czyli system gwarantowanej dopłaty do 
ceny rynkowej. I te systemy stały się najbar-
dziej powszechne wśród wytwórców ener-
gii w MEW.

MEW A ŚRODOWISKO NATURALNE
Usytuowana w obszarze Natura 2000, mała 
elektrownia wodna wyróżnia się znikomym 
wpływem na środowisko naturalne. Ponadto, 
prawidłowa eksploatacja obiektu hydroener-
getycznego reguluje stosunki wodne, zwięk-
szając retencję wód powierzchniowych, co 
polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki 
zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, 
skutecznie przeciwdziała suszy, pozwala 
zatrzymać lub spowolnić spływ wód przy 
zachowaniu troski o stan środowiska natu-
ralnego. Elektrownia służy nawodnieniu oko-
licznych łąk, przyczynia się do natlenienia 
wody oraz jej czystości, co sprzyja popra-
wieniu się ekosystemu. Jest również bez-
pieczna dla ryb (szczupak, kleń, płoć, okoń, 
leszcz), gdyż w czasie tarła turbiny nie pra-
cują, a poziom rzeki jest wyrównywany.

Jednak ze względu na obowiązek udraż-
niania obiektów hydrotechnicznych, pod-
jęto decyzję o budowie przepławki dla ryb 
przy elektrowni. Ze względu na brak miej-
sca na ulokowanie tradycyjnej przepławki, 
w planach jest zamontowanie aktywnej prze-
pławki dla ryb, której konstrukcja opiera się 
na zespole dwóch śrub Archimedesa. Jedna 
śruba stanowi tor zstępujący, a druga wstę-
pujący. Rozwiązanie to ma swoje uzasad-
nienie techniczne i ekonomiczne – dwie 
śruby w zabudowie zajmują niewiele miej-
sca w korycie rzeki, a tor zstępujący, poza 

tym, że stanowi drogę przepływu dla ryb, 
produkuje również energię. Energia wypro-
dukowana przez tor zstępujący zasila tor 
wstępujący, wykorzystując do tego celu nie-
wielką część całkowitej produkcji układu, 
a reszta oddawana jest do sieci. Aktywna 
przepławka dla ryb zapewni dwukierunkową 
drożność budowli piętrzącej przez cały rok, 
a dodatkowo będzie produkowała energię 
elektryczną, której sprzedaż umożliwi zwrot 
z inwestycji budowy przepławki.

MIJAJĄCY OKRES WSPARCIA OZE
Obecna sytuacja, związana z zakończe-
niem 15-letniego okresu wsparcia dla MEW 
i wydłużeniem go zaledwie o 2 lata jest pro-
blematyczna dla wytwórców, którzy muszą 
stanąć przed trudnymi decyzjami. Dalsza 
eksploatacja MEW po cenach rynkowych 
może być nieopłacalna. Niestety branżę 
hydroenergetyczną czekają niepewne czasy. 
Jestem przekonany, że niektórzy wytwórcy 
będą zmuszeni z przyczyn ekonomicznych 
do zamknięcia swoich zakładów. Bardzo 
szkoda, bo elektrownie wodne produkują 
najczystszą, zeroemisyjną energię elek-
tryczną, a przecież obecne cele w zakresie 
polityki klimatycznej zakładają ograniczenia 
śladu węglowego.

Muszę na koniec dodać, że elektrownia 
Kalinowiec to przede wszystkim moja pasja. 
Jest przykładem na to, że dbanie o czy-
stość środowiska może być nie tylko modą 
czy dobrym nawykiem, ale również pasją. 
Zawsze chętnie udostępniam ją zwiedza-
jącym, których w dni świąteczne jest wielu. 
MEW jest wskazana jako atrakcja turystyczna 
szlaku kajakowego, w informatorze „Szlak 
ekologiczny doliny Liwca”, zgłoszona do 
rejestru europejskich elektrowni wodnych, 
opisana w Gazecie Łochowskiej 171 (203) 
grudzień 2011 r. jako ważne dla regionu 
źródło odnawialnej energii, gdzie dba się 
o naturalne środowisko, a także ostatnio 
zaprezentowana w albumie wydanym z oka-
zji 50-lecia nadania praw miejskich mia-
stu Łochów. Do elektrowni regularnie orga-
nizowane są wycieczki szkolne, napisano 
nawet dwie prace inżynierskie wykorzystu-
jące szczegółowe dane z tej elektrowni wod-
nej. Współpraca z mieszkańcami okolicznych 
wsi odbywa się na zasadzie wzajemnego zro-
zumienia i poszanowania.

Jacek Sielski 
Właściciel MEW Kalinowiec

Fot. Wnętrze budynku MEW.

Zdjęcia pochodzą z archiwum autora.
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W celu ograniczenia penetracji 
wody opadowej w głąb muru 
zapory w latach 2015–2016 prze-

prowadzono testy środków impregnują-
cych i wzmacniających powierzchnię korony 
zapory. Po uzyskaniu pozytywnych wyni-
ków w roku 2017 dokonano oczyszcze-
nia i wzmocnienia betonów korony zapory, 
w tym chodników i następnie nałożono 
wielokrotnie warstwę specjalnego materiału 
odpornego na promieniowanie UV i zmiany 
temperatury wynikające z uwarunkowań 
klimatycznych oraz ekspozycji tej części 
zapory. Do wykonania powłoki izolacyjnej 
zastosowano atestowany przez Państwowy 
Zakład Higieny materiał o nazwie handlo-
wej POLYUREA GME. Wykonawcami robót 
było konsorcjum Przedsiębiorstwa Geo-
technicznego „Conubium” Sp. z o.o. z Trze-
bini z Ekotexbud 2 z Bielska-Białej.

POMIARY ZAMULENIA ZBIORNIKA
Latem 2015 r. Politechnika Krakowska doko-
nała pomiarów batymetrycznych zbior-
nika wodnego w Wapienicy poprzez son-
dowanie dna przy pomocy pływającego 
urządzenia sonarowego na obszarach zala-
nych wodą oraz uzupełniającego pomiaru 
georadarowego na terenach niezalanych. 
W wyniku tych prac sporządzono mapę 
aktualnego poziomu dna zbiornika oraz 
dokonano oceny stanu zamulenia zbiornika 
wg stanu na rok 2015. Mapę tę porównano 
z wykonanymi w latach 1967 i 2003 sondo-
waniami oraz pomiarami czaszy zbiornika. 
Wykonana analiza nie była jednak pełna ze 
względu na brak danych na temat rzędnych 
dna zbiornika z roku 1932, tzn. przed jego 
pierwszym zalaniem.

W oparciu o zgromadzone pomiary 
i materiały archiwalne wykonano prze-
kroje podłużne i poprzeczne dna zbiornika. 
Zostały one następnie wykorzystane łącz-
nie z pozyskanymi materiałami do usta-

Przegroda dolinowa typu ciężkiego w Wapienicy – dzieło prof. dr. inż. Jana Łopuszańskiego, została 
zbudowana przez gminę Bielsko w celu retencjonowania wody na potrzeby bytowe mieszkańców. Jest 
najstarszą wykonaną przez człowieka zaporą wodną w zlewni Wisły. Do jej budowy po raz pierwszy 
w Europie zastosowano beton w stanie półplastycznym, transportowany taśmociągami i zagęszczany 
ubijakami pneumatycznymi. Zastosowanie do wyrobu betonu tańszego cementu portlandzkiego wy-
musiło po latach konieczność napraw i uszczelniania korpusu zapory. W cyklu artykułów zamierzam 
przybliżyć działania podjęte dla zaprojektowania i wykonania zapory, podniesienie jej piętrzenia oraz 
rozpoznania stanu technicznego i zastosowanych technik naprawczych.

lenia orientacyjnej wielkości zamulenia 
zbiornika. Oszacowano ją na co najmniej 
60 tys. m3 osadów w porównaniu do stanu 
dna zbiornika z 1967 r. Niezależnie firma 
Geologus w roku 2014 wykonała na zlece-
nie AQUA S.A. dokumentację geologiczną. 
W oparciu o wykonane na jej potrzeby 
otwory i wykopy badawcze ustalono rze-
czywistą skalę akumulacji osadów dennych 
na 292 tys. m3. 

W 2015 r. przygotowany został operat wod-
noprawny na szczególne korzystanie z wód 
polegające na odtworzeniu pierwotnej 
objętości czaszy zbiornika Wapienica i 19 
października 2015 r. Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego udzielił AQUA pozwolenia 
wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym 
wnioskiem. W latach 2016–2017 z uwagi na 
mokre okresy jesienne i duże dopływy wody 
do zbiornika, nie prowadzono wydobycia 
osadów dennych. Dopiero w roku 2018 po 
raz pierwszy w historii jego istnienia przy-

stąpiono do ich usuwania zgodnie z warun-
kami pozwolenia wodnoprawnego. Do tej 
pory usunięto łącznie ponad 23 tys. m3 osa-
dów dennych. W praktyce jest to pierw-
sze odmulanie zbiornika wapienickiego od 
momentu jego utworzenia i pierwszego 
zalania w 1932 roku.

MONITORING TELEMETRYCZNY 
I AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE
PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI 
Niezależnie od wcześniej opisanych remon-
tów począwszy od 1997 roku „AQUA” S.A. 
wprowadziła na zaporze i stacji uzdatniania 
wody (SUW) telemetrię cyfrową opartą na 
platformie WIZCON, a od roku 2002 sys-
temy SCADA. Są one rozbudowywane, aktu-
alizowane i utrzymywane do chwili obecnej. 
Eksploatacja zapory i stacji uzdatniania 
wody w Wapienicy polega głównie na kon-
troli procesów technologicznych, w oparciu 
o informacje uzyskiwane z laboratorium 
badania wody oraz z urządzeń pomiaro-

BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPORY WODNEJ 
W WAPIENICY – CZĘŚĆ VI

Rys. 25. Wykres pojemności zbiornika sporządzony w 2003 r. przez dr. inż. A. Bojarskiego z Politechniki 
Krakowskiej dla różnych poziomów piętrzenia wody, w celu optymalizacji wykorzystania silnie zmiennych 
zasobów wodnych potoku wapienickiego.
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wych, zabudowanych na ujęciach, zapo-
rze i SUW, z których dane w trybie on-line 
są dostępne w systemie telemetrycznym 
oraz SCADA. 

Wykonany dla SUW Wapienica układ stero-
wania SCADA składa się z dwóch głównych 
szaf sterowniczych, trzech kaset sterujących 
płukaniem sekcji filtrów oraz trzech wysp 
elektrozaworowych. Pierwsza szafa stanowi 
element wykonawczy dla urządzeń silno-
prądowych, takich jak dmuchawy, pompy 
płuczące, zestaw hydroforowy, kompre-
sor. Druga szafa jako nadrzędny moduł 
układu sterowania zbiera wszystkie sygnały 
z urządzeń i jest dodatkowo wyposażona 
w sterownik Siemens oraz panel operatorski. 
Wszystkie szafki i panele połączone są ze 
sobą siecią światłowodową. SCADA posiada 
interfejs do monitoringu telemetrycznego 
„AQUA” S.A. Dzięki temu na bieżąco znany 
jest stan pracy ujęcia i stacji uzdatniania 
wody również na stanowisku dyspozytora 
sieci wodociągowej w centralnej dyspozy-
torni Działu Gospodarki Wodą w Bielsku-
-Białej i dyrekcji „AQUA” S.A. Na bieżąco 
płukane są komory filtracyjne, czyszczone 
zbiorniki wody czystej, uzupełniany poziom 
soli w zbiornikach chlorowni. On-line moni-
torowane są poziomy wody w zbiorniku 
zaporowym, wycieki w galeriach kontrol-
nych i piezometrach.

Szczególną troską otaczana jest zapora 
wodna. Prowadzony jest bieżący monitoring 
wycieków w sztolni zapory oraz monitoring 
poziomów wody w piezometrach obser-
wacyjnych zlokalizowanych w jej wnętrzu 
oraz na zewnątrz po stronie odpowietrz-
nej zapory. Do niedawna dwa razy w roku 
wykonywane były szczegółowe pomiary 
geodezyjne odkształceń betonowych blo-
ków stanowiących elementy konstrukcyjne 
zapory w osiach x i y oraz w pionie. Wyniki 
tych badań były podstawą do przygotowa-
nia operatów stateczności i oceny bezpie-
czeństwa budowli w trakcie komisyjnego 
przeglądu stanu zapory oraz decydowały 
o dalszym utrzymaniu, a także eksploatacji 
obiektu. Ostatni taki przegląd wykonano 
17 maja 2019 r., natomiast w lipcu 2018 r. 
miała miejsce kontrola Śląskiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, która potwierdziła 
prawidłowość podejmowanych działań i nie 
wniosła uwag. W konsekwencji wprowa-
dzony w AQUA system automatycznego 
sterowania i zdalnego monitoringu pozwala 
personelowi technicznemu spółki na bez-
zwłoczną reakcję na zachodzące w systemie 

zmiany, zwłaszcza w zakresie optymalizacji 
przepływów i ciśnień wody oraz poprawę 
jej jakości.
 
REMONTY BIEŻĄCE I UTRZYMA-
NIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ZAPORY
W roku 2016 dokonano wymiany 2 koszy 
ujmujących na prawym ujęciu wody z zapory. 
Nowe kosze wykonano ze stali kwasoodpor-
nej jako kosze szczelinowe w konstrukcji 
Johnsona ze szczelinami 0,2 mm. Za bazę 
posłużył nawijany pręt o przekroju trapezo-
wym. Kosze wykonano w formie dwupłasz-
czowej z wewnętrzną strefą filtracyjną na 
bazie kulek szklanych. Filtry DN 500 mm 
zostały zabudowane przez zespół płetwo-
nurków z klubu ORKA. Zespół ten prowadzi 
też na zlecenie AQUA stały nadzór i kontrolę 
urządzeń podwodnych zapory w Wapienicy.

W 2017 r. w wyniku zmęczenia materiało-
wego, doszło do pęknięcia korpusu zasuwy 
upustowej DN 750 mm w prawej sztolni 
zapory. Pierwotna zasuwa wyprodukowana 
została w roku 1930 przez firmę POLTE 
z Magdeburga. Jest to średnica nietypowa, 
dlatego były duże trudności ze znalezie-
niem wytwórcy. Ostatecznie ofertę złożyła 
firma VAG i na konstrukcję tej firmy wymie-
niono uszkodzone zasuwy DN 750 mm: 
na prawym upuście dennym w listopadzie 
roku 2018, natomiast na lewym w sierpniu 
i wrześniu 2019 r. Równocześnie, w trak-
cie wymiany zasuw, całe ciągi rurociągów 
upustowych od ściany czołowej zapory do 
zasuwy upustowej zostały poddane reno-
wacji w technologii Phoenix®, poprzez 
czyszczenie, a następnie wklejenie rękawa 
samonośnego na bazie włókien polietyle-
nowych utwardzanych żywicą epoksydową. 

Dzięki tym pracom przywrócono pierwotne 
funkcjonalności rurociągów upustowych. 
Dodatkowo zasuwy wyposażono w serwo-
motory AUMA z napędem elektrycznym 
w miejsce ręcznych przekładni ślimakowych, 
wymagających do otwarcia 4 osób. Nowe 
napędy zasuw włączono w automatyczny 
system SCADA z wizualizacją zdarzeń na 
dyspozytorni.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Po raz pierwszy pismem L.G. 429/18 z dnia 
22 kwietnia 1929 r. Magistrat miasta Biel-
ska uzyskał ze Starostwa w Bielsku zgodę 
(pozwolenie wodnoprawne) na rozmiesz-
czenie urządzeń wodociągowych w Wapie-
nicy (pismo to zachowało się i znajduje się 
w archiwum „AQUA” S.A.). Zgoda obejmo-
wała budowę: zapory z prawem poboru 
wody do 3.800.000 m3 rocznie, przy dobo-
wym poborze nie przekraczającym 12.000 
m3, filtrów pośpiesznych, rurociągu dosy-
łowego Ø 325/400 mm i zbiornika wyrów-
nawczego na 2.000 m3 oraz wodociągów 
przyłączeniowych do sieci miejskiej Biel-
ska. Pozwolenie to było udzielone na czas 
nieoznaczony.

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Bia-
łej decyzją Nr GWOP – I-053/326/256/68 
z dnia 8.08.1969 r. – Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej, Wydział Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Powietrza w Katowicach 
udzielił kolejnego pozwolenia na pobór 
wody ze zbiornika w ilości maksymalnej do 
16.500 m3/dobę na czas do 31.12.1980 r., 
zaznaczając, że pobór wody może być więk-
szy, jeżeli to nie wpłynie na uprawnienia 
wodne Aleksandrowickich Zakładów Lniar-
skich i Bielsko-Żywieckich Zakładów Futrzar-

Rys 26. Przykładowy ekran dostępny w systemie monitoringu telemetrycznego AQUA S.A.
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skich w Wapienicy. W roku 1980 Wojewoda 
Bielski wydał na wniosek Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Bielsku-Białej nowe pozwolenie wodno-
prawne, zezwalające na pobór wody z ujęć 
w Wapienicy przez 20 lat, w ilości łącznej do 
22 000 m3/dobę.

Kolejne pozwolenie wodnoprawne wydane 
decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej z dnia 6.06.2000 r. ważne było do dnia 
31.12.2010 r. Zgodnie z tym pozwoleniem, 
dopuszczalna wielkość poboru wody mogła 
wynosić łącznie ze wszystkich ujęć w Wapie-
nicy do: Q = 0,522 m3/s = 45 100,8 m3/d.
12 listopada 2010 r. Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego decyzją nr 4780/OS/2010, 
znak: OS.J.Z./76370/21/2010 udzielił Spółce 
Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej pozwole-
nia wodnoprawnego na pobór wody z ujęć 
w Wapienicy w następujących ilościach:
1. Ujęcie wody na zbiorniku retencyjnym 

Wapienica:
• pobór maksymalny godzinowy  

– 1800 m3/h;
• pobór średni dobowy  

– 22 000 m3/dobę;
• pobór maksymalny dobowy  

– 43 200 m3/dobę;
2. Ujęcie wody Tartak na rzece Wapienicy:

• pobór maksymalny godzinowy  
– 126 m3/h;

• pobór średni dobowy  
– 3 000 m3/dobę;

• pobór maksymalny dobowy  
– 3 000 m3/dobę;

3. Ujęcie wody na Potoku Żydowskim:
• pobór maksymalny godzinowy  

– 50 m3/h;
• pobór średni dobowy 

 – 600 m3/dobę;
• pobór maksymalny dobowy  

– 1200 m3/dobę.

Pobór wody w wyżej wymienionych ilo-
ściach jest możliwy przy pozostawieniu 
w cieku przepływu nienaruszalnego, który 
dla zapory w Wapienicy ustalono na pozio-
mie Qnn = 0,061 m3/s.

„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej jest właścicielem 
zapory wodnej, zbiornika i stacji uzdatniania 
wody w Wapienicy wraz z przyległymi grun-
tami. Posiada pozwolenie wodnoprawne na 
piętrzenie ważne do 17 października 2036 r., 
udzielone decyzją Marszałka Województwa 
Śląskiego nr OS-WS.7322.113.2016 z dnia 17 
października 2016 r. Bieżąca eksploatacja 
zapory wodnej w Wapienicy prowadzona 
jest w szczególności w oparciu o instrukcję 
eksploatacji zapory wodnej zgodnie z pro-
cedurą wprowadzonego w spółce „AQUA” 
S.A. systemu zarządzania jakością wg norm: 
PN-EN ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 
ISO 22000.

AUDYTY ENERGETYCZNE  
I PROBLEMATYKA WYKONANIA 
HYDROELEKTROWNI
Zaporę wodną od samego początku zapro-
jektowano i wykonano jako przegrodę 
dolinową, której celem jest gromadzenie 

wody z myślą o jej poborze na potrzeby 
bytowe mieszkańców Bielska i Wapienicy. 
Po latach kolejni użytkownicy zapory anali-
zowali możliwość i celowość zabudowy tur-
bin wodnych na potrzeby produkcji energii 
elektrycznej. Jednak pomysły te zarzucano 
z uwagi na konieczność poniesienia znacz-
nych nakładów finansowych i niską efek-
tywność ekonomiczną przedsięwzięcia. 

W ostatnich latach taki audyt wykonano 
dwukrotnie. Jeszcze w roku 2000 dla potrzeb 
zabudowy turbiny na zaporze w Wapie-
nicy sporządzony został przez firmę WS 
ATKINS audyt energetyczny. Zadanie 2/1.pt. 
„Przedwstępna koncepcja hydroelektrowni 
na zaporze w Wapienicy – alternatywne źró-
dło energii”. W audycie tym proponowano 
zabudowę turbiny Banki Michell’a bezpo-
średnio na wypływie wody na filtry. Usta-
lono wtedy, że nakłady mogą się zwrócić 
po ponad 20 latach i z realizacji pomysłu 
zrezygnowano. Podobnie rzecz się miała 
w trakcie audytu energetycznego, wykona-
nego w 2017 r., który potwierdził niską efek-
tywność ekonomiczną zabudowy turbiny 
wodnej na zaporze. W tamtym okresie, po 
wprowadzeniu w 2005 r. do systemu uzdat-
niania koagulacji symultaniczno-powierzch-
niowej, rozwiązanie sugerowane wcześniej 
przez WS ATKINS’a przestało być możliwe. 
W chwili obecnej, po wzroście cen ener-
gii elektrycznej, realna staje się możliwość 
zabudowy turbin bezpośrednio na rurocią-
gach w sztolniach zapory.

ZAKWITY SINIC W CZASZY ZBIORNIKA
W okresie letnim 2015 r., w warunkach 
postępującej suszy i wysokich tempera-
tur powietrza, a co z tym się wiąże wody 
w zbiorniku, po raz pierwszy zaobserwowa-
liśmy zakwity wody. Analiza tego niepoko-
jącego zjawiska mającego wpływ na jakość 
ujmowanej wody i jej uzdatnianie pokazała, 
że zakwity wywołane są przez glony – sinice 
z rodzaju Anabaena rodziny Nostocales. Zja-
wisko to było niepokojące, tym bardziej przy 
ich dużej koncentracji, kiedy obumierające 
po zakwitach glony wytwarzają silne toksyny, 
mające wpływ na jakość wody i jej przydat-
ność dla celów wodociągowych. Obecność 
tych glonów wskazuje, że przyczyną tego 
stanu jest postępująca eutrofizacja zbior-
nika, poprzez jego postępujące zamulanie 
Rozwiązaniem tutaj może być przywrócenie 
wartości oligotroficznych wody w zbiorniku 
retencyjnym poprzez częściowe lub pełne 
odmulenie zbiornika. Od kilku lat prowa-
dzone są prace związane z usuwaniem osa-

Rys 27. Informacja o bieżącym odmulaniu czaszy zbiornika. Mat. Informacyjny AQUA.
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dów dennych. Do końca 2019 r. łącznie usu-
nięto z czaszy zbiornika około 55 160 ton 
namułów.

WNIOSKI
Budowa zapory wodnej w Wapienicy przy-
padła na lata wielkiego kryzysu gospodar-
czego, zapoczątkowanego w 1929 r. Godna 
podziwu jest postawa ówczesnych władz 
Bielska, które pomimo piętrzących się trud-
ności, doprowadziły tę budowę do realiza-
cji. Problemy finansowe miały wpływ na 
ograniczenie zakresu rzeczowego budowy, 
m.in. nie wykonano na dopływach zapór 
przeciwrumoszowych i trwałego zabezpie-
czenia muru betonowego zapory, zostawia-
jąc te zadania do realizacji na lepsze czasy. 
W tym stanie rzeczy zapora wymagała cią-
głych napraw i ulepszeń. W 1991 r. zapora 
wodna w Wapienicy została przejęta przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA w Biel-
sku-Białej i od tego momentu otaczana 
jest szczególną troską. Wdrożono liczne 
programy naprawcze, współfinansowane 
z pomocy Banku Światowego, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska oraz PHARE. 
Bezpieczeństwo i stateczność budowli pod-
dawana jest okresowej (2 x rok) bieżącej 
oraz rozszerzonej pięcioletniej ocenie stanu 
technicznego. W tym celu wykonywane są 
szczegółowe geodezyjne pomiary prze-
mieszczeń poszczególnych bloków zapory 
w osiach dx i dy oraz w pionie dz. Rejestro-
wane są wycieki wody w galerii kontrolno-
-pomiarowej, ciśnienia hydrostatyczne wody 
w piezometrach wewnątrz i na zewnątrz 
budowli oraz kontrolowana jest drożność 
i sprawność zamknięć urządzeń spusto-
wych. Przegląd prowadzony jest komisyj-
nie i polega dodatkowo na makroskopowej 
ocenie stanu technicznego budowli oraz 

ciągłej rejestracji zdarzeń, jak również prze-
strzegania instrukcji eksploatacji. Wyniki 
pomiarów stanowią podstawę do sporzą-
dzenia operatów stateczności i bezpieczeń-
stwa budowli, które są prezentowane w trak-
cie przeglądu stanu technicznego zapory 
i decydują o dalszym jej utrzymaniu. Orze-
czenie komisji jest wpisywane do książki 
obiektu budowlanego przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa wodnego. Komi-
syjna ocena jest podstawą do wdrożenia 
koniecznych działań naprawczych oraz do 
dopuszczenia budowli do eksploatacji na 
następny okres. W wyniku prowadzonych 
przez AQUA od 1991 r. napraw i moderni-
zacji uszczelniono korpus i podłoże zapory, 
wyeliminowano nadmierne przecieki oraz 
zwiększono jej bezpieczeństwo. Dodatkowo, 
poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
jakością (SZJ), firma gwarantuje bezpieczeń-
stwo zdrowotne ujmowanej wody i najwyż-
sze standardy zarządzania majątkiem. 

Po raz pierwszy po ponad 80 latach od 
powstania zapory, postanowiliśmy w 2019 
roku wzorem roku 1933 udostępnić zaporę 
do zwiedzania wszystkim zainteresowa-
nym, podczas obchodów Światowego Dnia 
Wody, co miało miejsce 23 marca 2019 r. 
oraz ponownie 19 października 2019 r.
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WIEDZA   

Wytwarzanie energii elektrycznej 
w Polsce bazuje na elektrow-
niach cieplnych, w których regu-

lacja mocy jest trudna. Najlepszym rozwią-
zaniem jest sytuacja ciągłej pracy elektrowni 
bez zmian obciążenia. Pobór energii jest 
niestety bardzo nierównomierny w ciągu 
dnia, tygodnia, a nawet miesiąca. Występują 
szczyty zapotrzebowania, ale i okresy nad-
miaru mocy. Są więc problemy z magazy-
nowaniem energii elektrycznej, co niestety 
do tej pory nie zostało w pełni rozwiązane. 
Jednym ze sposobów rozwiązania tego 
problemu są elektrownie szczytowo-pom-
powe (ESz-p), które pobierają moc z sys-
temu w czasie jej nadmiaru i zużywają ją 
na pompowanie wody z dolnego zbiornika 
do zbiornika górnego. Woda w zbiorniku 
górnym stanowi energię potencjalną, która 
w każdej chwili może być uruchomiona. 

Ze względu na wysokie sprawności urzą-
dzeń ESz-p, takich jak pompa, turbina, sil-
nik elektryczny, generator i transformator 
całkowita sprawność jest bardzo wysoka 
i obecnie osiąga wartości 60 do nawet 70%. 
Znaczy to, że pobrana 1 kWh energii wraca 
w okresie szczytowym w wysokości 0,6 do 
0,7 kWh. Co więcej, uruchomienie ESz-p do 
pracy w trybie turbinowym zajmuje jedynie 
kilka minut. Budowa ESz-p była konieczno-
ścią w latach 60. XX w. w polskim systemie 
energetycznym. Wykorzystanie Jez. Żarno-
wieckiego jako zbiornika dolnego i wybu-
dowanie sztucznego zbiornika górnego na 
przylegających wzgórzach morenowych 
było bardzo interesujące, z technicznego 
punktu widzenia. Dawało to możliwość 
uzyskania spadu ponad 100 m, przy sto-
sunkowo niewielkiej odległości między 
zbiornikami. Równocześnie z poszukiwa-

niem lokalizacji dla ESz-p szukano loka-
lizacji dla dużej elektrowni jądrowej (EJ) 
o mocy 4 x 440 MW. Pojawiła się propozy-
cja wykorzystania Jez. Żarnowieckiego jako 
zbiornika wody chłodzącej i usytuowania 
EJ na brzegu jeziora. Przewidywany prze-
pływ wody w otwartym obiegu chłodzącym 
wynosił 90 m3/s przy podgrzewie jej po 
przejściu przez kondensatory turbin paro-
wych o ok. 10°C. Usytuowanie EJ w pobliżu 
ESz-p miało tę zaletę, że straty na przesyle 
dużych ilości energii elektrycznej między 
dwoma obiektami energetycznymi będą 
niewielkie. Takie rozwiązanie byłoby nie-
zwykle korzystne z energetycznego punktu 
widzenia. Koncepcja ta wymagała komplek-
sowych badań jeziora, które powierzono 
Instytutowi Budownictwa Wodnego PAN 
w Gdańsku jako koordynatorowi całości 
prac. Badania rozpoczęto w 1973 r., kiedy 
podjęta została decyzja o budowie ESz-p 
i zakończono w 1990 r., kiedy rząd podjął 
decyzję o zaniechaniu budowy EJ.

CEL I ZAKRES BADAŃ
Zlokalizowanie dwóch bardzo ważnych 
obiektów energetycznych nad JŻ i wyko-
rzystanie go w różny sposób, wymagało 
posiadania pełnych i kompletnych danych 
hydrologicznych i morfologicznych jeziora, 
jak również danych meteorologicznych 
regionu. Istniejące dane były niestety bar-
dzo skąpe i fragmentaryczne. Konieczne 
więc było przeprowadzenie komplekso-
wych badań mających na celu zgromadze-
nie potrzebnych danych. Przyjęto, że będą 
one obejmowały przynajmniej dwa pełne 
roczne sezony. Badania objęły następujące 
zagadnienia:
• hydrologia jeziora obejmująca stany 

wody i ich zmienność w czasie;

• bilans wodny jeziora;
• reżim termiczny jeziora i jego zmien-

ność w czasie (temperatury wody i stra-
tyfikacja);

• dopływy do jeziora: powierzchniowe 
i podziemne;

• badania hydrochemiczne i jakości wód 
jeziora;

• badania hydrobiologiczne i stanu rybac-
kiego jeziora;

• falowanie wodne na powierzchni jeziora 
oraz prądy wody;

• charakterystyka dopływów do jeziora 
i ich zlewni;

• warunki meteorologiczne i ich zmienność 
w czasie roku (temperatury powietrza, 
wiatry, wilgotność powietrza, nasłonecz-
nienie, opady atmosferyczne).

Realizacja tych pomiarów wymagała zain-
stalowania całego szeregu stałych oraz 
ruchomych punktów pomiarowych, dokład-
nej inwentaryzacji jeziora i jego brzegów, 
założenia 3 stacji meteorologicznych (na 
brzegach jeziora oraz przy ujściu Piaśnicy 
do morza), inwentaryzacji zlewni jeziora 
oraz ustalenie użytkowników wody jeziora, 
jak również wykorzystania jeziora do celów 
rekreacyjnych. Badania te były potrzebne 
do stwierdzenia, czy wody jeziora nie będą 
wpływały negatywnie na urządzenia obu 
elektrowni, a z drugiej strony jak praca 
obu obiektów energetycznych wpłynie na 
jezioro i jego środowisko.

ZLEWNIA I STAN JEZIORA ORAZ JEGO 
WYKORZYSTANIE
Zlewnia JŻ liczy jedynie 249 km2 i należy 
do zlewni rzeki Piaśnicy. Piaśnica po wypły-
wie z jeziora znajduje bezpośrednie ujście 
do morza koło miejscowości Dębek (rys.1). 

Na początku lat 60. XX w. rozwijająca się polska gospodarka potrzebowała dużych ilości energii elek-
trycznej. Poważnym problemem był również bardzo nierównomierny pobór energii w ciągu doby. Po-
wstała koncepcja budowy dużej elektrowni jądrowej, która mogłaby zapewnić potrzeby energetyczne 
kraju oraz elektrowni szczytowo-pompowej, która mogłaby pokrywać zapotrzebowanie na energię  
w okresach jej dużego poboru. Jezioro Żarnowieckie (JŻ), wraz z otaczającymi je wzgórzami moreno-
wymi, przedstawiały bardzo dobrą lokalizację dla elektrowni szczytowo-pompowej (ESz-p), a ponadto 
jezioro to mogło służyć jako zbiornik wody chłodzącej dla elektrowni jądrowej (EJ). Realizacja tego 
korzystnego dla energetyki projektu wymagała szczegółowych badań jeziora oraz warunków meteo-
rologicznych regionu, które rozpoczęto w 1973 r. 

BADANIA JEZIORA ŻARNOWIECKIEGO  
DLA POTRZEB PROJEKTOWYCH  
I EKSPLOATACYJNYCH EJ I ESZ-P
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Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
X edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM

Zlewnia jeziora składa się ze zlewni Pia-
śnicy dopływającej do jeziora (88 km2), 
zlewni bezpośredniej jeziora (39 km2) 
i zlewni dopływu Bychowskiej Strugi (122 
km2). Zlewnia Piaśnicy Dolnej po wypływie 
z jeziora liczy 61 km2. Na terenie zlewni JŻ 
znajduje się szereg jezior, co powoduje, 
że dopływ Piaśnicy i Bychowskiej Strugi 
do jeziora jest bardzo wyrównany. Wzdłuż 
wschodniego i zachodniego brzegu jeziora 
rozciągają się wzgórza morenowe, które 
zasilają jezioro wodami podziemnymi. JŻ 
jest jeziorem polodowcowym. Zlewnię 
jeziora stanowią tereny leśne, tereny wyko-
rzystywane rolniczo i nieużytki. 

W północnej części jeziora znajduje się pom-
pownia i ujęcie wody do nawodnień łąk 
w okresie wegetacyjnym. Jezioro wykorzy-
stywane jest przez gospodarstwo prowa-
dzące systematyczną gospodarkę rybacką. 
Jezioro stanowi istotny obiekt rekreacyjny. 
Na wypływie Piaśnicy z jeziora znajduje 
się jaz z ruchomymi zamknięciami pozwa-
lającymi na regulowanie wypływu wody 
z jeziora, a tym samym jego napełnienia. 
Brzeg północny i południowy jeziora jest 
nizinny i podmokły. W przypadku podpię-
trzenia jeziora konieczne będzie obwałowa-
nie tych części. Położenie średniego stanu 
jeziora jest na rzędnej 1,34 m n.p.m. Przy 
tej rzędnej zw. wody powierzchnia jeziora 
wynosi 1400 ha, a pojemność wody ok. 118 
mln. m3. Zmiany powierzchni i pojemności 
wody przedstawia rys.2. Zmiany te mają cha-
rakter sezonowy. W części północnej, płytko-
wodnej występuje liczna roślinność wodna. 
Przy średnim stanie wody długość linii brze-

gowej JŻ wynosi 18,65 km. Linia brzegowa 
jest słabo rozwinięta, bez zatok i półwys-
pów. Jezioro nie posiada wysp. Maksymalna 
głębokość wody znajduje się w części środ-
kowej i wynosi 19,4 m, głębokość średnia 
wynosi 8,4 m. Dno jeziora tworzą grunty 
piaszczysto-kamieniste w wielu miejscach 
pokryte namułami. Wysokość fal na jezio-
rze przy maksymalnych wiatrach (20 m/s) 
nie przekracza 1,5 m. Temperatury wody 
są bardzo zróżnicowane w całej objętości 
jeziora, zarówno na powierzchni, jak i głę-
bokości. W lecie tworzy się stratyfikacja 
termiczna, chociaż jest bardzo niestabilna. 
Średnia roczna temperatura wody wynosi 
8,7°C. Zarejestrowana maksymalna tempe-
ratura wody jeziora wynosiła 23°C. W zimie 
na jeziorze występuje lód brzegowy, kra 

lodowa, śryż oraz stała pokrywa. W czasie 
mroźnych zim jezioro całkowicie zamarza.

Średni wieloletni dopływ powierzchniowy 
do JŻ (Piaśnica i Bychowska Struga) wynosi 
około 2,1 m3/s, a dopływ podziemny sza-
cowany jest na ok. 0,5 m3/s. Czas całkowi-
tej wymiany wód jeziora szacowany jest na 
ok. 17 miesięcy. Prądy wody występujące 
w jeziorze nie przekraczają 5 cm/s. Ustalono, 
że minimalny biologiczny odpływ z jeziora 
nie może być mniejszy niż 0,4 m3/s. Warunki 
meteorologiczne w rejonie jeziora są zbli-
żone do tych, które rejestrowane są na sta-
cji klimatologicznej w Łebie oddalonej o 30 
km od jeziora. Maksymalna zarejestrowana 
temperatura powietrza koło jeziora wynosiła 
31°C. Opad atmosferyczny w rejonie jeziora 
wynosił 687 mm, natomiast parowanie sza-
cowane jest na 826 mm.

W jeziorze zarejestrowano istnienie 21 
gatunków ryb, a stan rybacki jeziora oce-
nia się jako przeciętny. Stan hydroche-
miczny jeziora zależny jest od chemizmu 
dopływających wód powierzchniowych, 
a woda jeziora oceniana jest jako średnio 
twarda i w przypadku wykorzystania jej dla 
celów chłodniczych konieczne będzie jej 
uzdatnianie. Stan hydrobiologiczny jeziora 
można uznać jako dobry.

PRZYSZŁOŚCIOWE ZAGOSPODARO-
WANIE JEZIORA
Elektrownia ESz-p jest skomplikowanym 
urządzeniem hydroenergetycznym skła-
dającym się z następujących elementów: 
zbiornika dolnego, zbiornika górnego, 
elektrowni, rurociągów łączących zbiornik 

Rys. 1. Zlewnia Jeziora Żarnowieckiego.

Źródło: [1] – W. Majewski

Rys. 2. Powierzchnia i pojemność Jez. Żarnowieckiego przy różnych stanach wody. 

Źródło: [1] – W. Majewski
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górny z elektrownią oraz kanału łączącego 
elektrownię wodną ze zbiornikiem dol-
nym. Zbiornik dolny stanowi naturalne JŻ. 
Zbiornik górny został utworzony sztucz-
nie, na lewostronnych wzgórzach more-
nowych, w miejscu poprzednio istniejącej 
wsi Kolkowo. Zbiornik jest wyasfaltowany 
i posiada powierzchnię 135 ha i pojem-
ność całkowitą 15,9 x 10⁶ m3. Maksymalne 
wahania poziomu wody w zbiorniku wyno-
szą 16 m. Maksymalna rzędna zw. wody 
w zbiorniku górnym wynosi 120 m n.p.m. 
Zbiornik górny połączony jest z elektrow-
nią 4 rurociągami stalowymi o długości 
1100 m, o zmiennej średnicy: od 7,10 m 
w części górnej do 5,40 m przy wlocie do 
elektrowni (rys.3). Maksymalny przepływ 
rurociągami wynosi 700 m3/s. Elektrownia 
wyposażona jest w 4 jednostki odwracalne 
Francisa o łącznej mocy 716 MW. Elek-
trownia połączona jest z jeziorem kanałem 
odpływowym (rys.4) o długości 835 m, sze-
rokości w dnie 100 m i głębokości przy wlo-
cie do elektrowni 13 m. 

Maksymalne prędkości przepływu przy 
wypływie do jeziora nie przekraczają 1 m/s. 
Wahania poziomu wody w jeziorze przy 
maksymalnym opróżnieniu zbiornika gór-
nego wynoszą ok. 1,0 m. Z technicznego 
punktu widzenia minimalny poziom wody 
w JŻ (zbiornik dolny) nie może być niższy 
niż 0,7 m n.p.m. Uruchomienie ESz-p nastą-
piło w 1983 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że w stanie naturalnym dopływ średni do 
jeziora wynosił ok. 2 m3/s, natomiast przy 
pracy ESz-p może wynieść ok. 700 m3/s 

(przepływ średni Wisły w rejonie Torunia). 
Wahania dobowe stanów wody w jeziorze 
w stanie naturalnym były rzędu 3–5 cm, 
obecnie wyniosą prawie 1 m. Prądy wody 
w jeziorze były w stanie naturalnym rzędu 
kilku cm/s, a po uruchomieniu ESz-p będą 
rzędu kilkudziesięciu cm/s. Nie ulega wąt-
pliwości, że JŻ z jeziora naturalnego zmieni 
się w zbiornik sztuczny, w którym warunki 
środowiska wodnego ulegną pogorszeniu. 
Widok ESz-p i kanału odpływowego oraz 
JŻ pokazano na rys. 4.

Elektrownia jądrowa o mocy 4 x 440 MW 
usytuowana została przy brzegu JŻ w jego 
południowej części w miejscu dawnej wsi 
Kartoszyno (rys.5). Rozpoczęcie budowy 
nastąpiło w marcu 1982 r. Reaktory miały 
być produkcji czeskiej firmy Skoda, turboze-
społy miały być produkcji polskiej, a gene-
ratory miała wyprodukować firma Dolmel.

Układ chłodzący EJ Żarnowiec miał mieć 
w obiegu 90 m3/s. Pobór wody przewi-
dziano w południowej części JŻ, a przesył 
wody podgrzanej kanałem wzdłuż zachod-
niego brzegu jeziora. W części północ-
nej jeziora (w rejonie ujścia Bychowskiej 
Strugi) przewidziano budowę przegro-
dzenia jeziora, z którego następowałby 
powierzchniowy zrzut wody podgrzanej do 
jeziora i jej schłodzenie. Częściowe schło-
dzenie wody podgrzanej następowałoby 
już w kanale (rys.6).

Widok południowej części JŻ wraz z lokaliza-
cją obu obiektów energetycznych pokazano 
na obrazie satelitarnym (rys.7). W 1986 r. 
wystąpiła katastrofa elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu, co spowodowało falę pro-
testów przeciwko budowie EJ Żarnowiec. 
W 1988 r. nastąpiło wstrzymanie budowy. 
W 1990 r. w województwie gdańskim 
odbyło się referendum na temat budowy 

EJ Żarnowiec. Dało ono wynik negatywny 
i w 1990 r. nastąpiło zamknięcie budowy.

W momencie zamknięcia budowy EJ była 
ona zaawansowana technicznie w około 
50%, a w dużo wyższym stopniu w sen-
sie finansowym. Były powszechne suge-
stie kontynuowania budowy z jednym 
tylko reaktorem, co dałoby nam olbrzymie 
doświadczenie w eksploatacji takich elek-
trowni. Niestety rząd podjął bardzo popu-
larną społecznie decyzję, która była wielką 
stratą ekonomiczną, techniczną i techno-
logiczną.

BILANS WODNY JŻ W WARUNKACH 
PRACY EJ
Wstępna analiza dodatkowego parowania 
z JŻ, przy zrzucie wody podgrzanej z EJ Żar-
nowiec wykazała, że dla utrzymania wyma-
ganego odpływu z JŻ równego 0,4 m3/s 
potrzebne jest podpiętrzenie jeziora. Przy-
jęto, że wyjściowy maksymalny poziom 
wody w JŻ powinien być 2,7 m n.p.m. na 
początku roku i stopniowo spracowywany. 
Nie może on spaść poniżej poziomu 0,7 m 
n.p.m. z względu na kawitację turbin ESz-p. 
Opracowano model matematyczny termiki 
JŻ, uwzględniający dodatkowe parowanie 
z kanału dopływowego oraz powierzchni 
zbiornika górnego ESz-p. Objętość wody 
w warstwie nadpiętrzającej JŻ (0,7–2,7 m) 
wynosi ok. 29 x 106 m3. Okazuje się, że 
dodatkowe parowanie z powierzchni JŻ 
wywołane zrzutem wody podgrzanej z EJ 
przekracza wartość naturalnego parowa-
nia. Wynik obliczeń poziomów wody w JŻ 
w ciągu roku hydrologicznego przy pełnej 
pracy EJ Żarnowiec przedstawia rys.8.

ZAGROŻENIE EJ ŻARNOWIEC AWARIĄ 
ZBIORNIKA GÓRNEGO ESZ-P
Kiedy ESz-p była już w eksploatacji, a EJ 
w budowie, specjaliści radzieccy zwrócili 

Źródło: PGE EO S.A. 

Źródło: PGE EO S.A.
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Rys. 3. Widok zbiornika górnego, rurociągów,  
elektrowni i kanału odpływowego.

Rys. 4. Widok ESz-p kanału odpływowego z elektrowni i JŻ. 
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uwagę na możliwość awarii zbiornika gór-
nego ESz-p i zagrożenia wylewem wody EJ. 
Po dyskusji w gronie specjalistów zdecydo-
wano się na wykonanie modelu fizycznego 
zbiornika górnego, zbocza wzgórz moreno-
wych oraz południowej części jeziora. Zda-
wano sobie sprawę, że wyniki tych badań 
mogą mieć jedynie charakter jakościowy. 
Wykonane badania wykazały, że fala, jaka 
powstanie na jeziorze będzie miała wyso-
kość nie większą niż 2 m, gdy dojdzie do 
wschodniego brzegu jeziora, na którym 
usytuowana jest EJ. Wysokość takiej fali nie 
zagraża bezpieczeństwu EJ, która jest posa-
dowiona na wyżej położonym poziomie.

W toku dyskusji przedstawiono stwierdze-
nie, że spływająca z dużą prędkością ze 
zbiornika górnego przez wyrwę w obwało-
waniu ogromna ilość wody będzie pochła-
niać rumowisko ze zbocza morenowego 
i dopłynie do jeziora jako mieszanina wody 
i rumowiska o dużo większej gęstości niż 
czysta woda. W hydrologii i inżynierii wod-
nej zjawisko takie jest znane jako prąd 
gęstościowy. Ta mieszanina wody i rumowi-
ska po dopłynięciu do jeziora będzie prze-
mieszczać się po jego dnie. Zdecydowano 
na wykonanie takiej symulacji na modelu 
hydraulicznym. Dno jeziora pomalowano 
kolorem białym, a wodę w zbiorniku zabar-
wiono i wymieszano z solą, aby uzyskać jej 

większą gęstość. Doświadczenie na modelu 
hydraulicznym wyraźnie pokazało, że struga 
mieszaniny wodno-gruntowej płynie po 
dnie jeziora prosto do ujęcia wody chłodzą-
cej, zlokalizowanego w jego południowo-
-wschodniej części (rys. 6), co grozi zablo-
kowaniem ujęcia i katastrofą EJ. W oparciu 
o wyniki tych badań dokonano całkowitego 
przeprojektowania obiegu chłodzącego 
EJ, lokalizując ujęcie w formie głębinowej 
w środkowej części jeziora, a zrzut w czę-
ści południowej w pobliżu dopływu kanału 
odpływowego z ESz-p (rys.9).

ESz-p rozpoczęła pracę w 1983 r. wykorzy-
stując JŻ jako zbiornik dolny. Skutkowało to 
dopływem i odpływem z jeziora dużych ilo-
ści wody rzędu kilkunastu milionów m3. Ilo-
ści te i ich zmienność w ciągu dnia wynikały 
z zapotrzebowania na energię i pracy sys-
temu energetycznego. Wynikiem tego były 
wahania poziomu wody w jeziorze rzędu 1 m. 
Powodowało to odkrywanie i ponowne 
przykrywanie wodą pasma brzegu o szero-
kości dochodzącej nawet do 10 m. Powo-
dowało to zanik wielu drzew i roślinności 
w pasie nadbrzeżnym jeziora (Rys. 10 i 11).

BADANIA JŻ PO 10 LATACH  
EKSPLOATACJI ESZ-P
W 1994 r. wykonane zostały badania JŻ 
po 10 latach eksploatacji ESz-p. Badania 
przeprowadził interdyscyplinarny specja-
listyczny zespół 3 instytucji naukowych. 
W okresie 10 lat wahania stanów wody 
wahały się w granicach od 0,7 do 2,0 m 
n.p.m. Warto również zwrócić uwagę na 
fakt, że znacznym zmianom uległa zlew-
nia jeziora, przechodząc ze zlewni natu-
ralnej w zlewnię o charakterze rekreacyj-

nym, co spowodowało pogorszenie jakości 
wód jeziora. W zlewni nadal występowały 
lasy, łąki, grunty orne oraz nieużytki. Bio-
rąc pod uwagę pracę EJ w północnej czę-
ści jeziora wykonano obwałowania. Przy 
zachodnim brzegu jeziora zaczęła dzia-
łać jedna oczyszczalnia ścieków, a druga 
w Gniewinie w zlewni Bychowskiej Strugi.

Warto przypomnieć, że wykonano wiele 
prac na rzecz środowiska. Przeprowadzono 
inwentaryzację roślinności w promieniu 5 
km od EJ, aby móc stwierdzić, czy praca EJ 
ma wpływ na naturalne środowisko. Przy 
EJ planowano utworzenie specjalnej stacji 
klimatycznej, która rejestrowałaby zmiany 
zachodzące w atmosferze w rejonie EJ. Nie-
stety te wartościowe zamiary zostały jedy-
nie w formie dobrych propozycji. W czasie 
10 lat eksploatacji ESz-p w jeziorze zaobser-
wowano następujące zmiany w stosunku do 

Rys. 5. Widok JŻ oraz placu budowy EJ. 

Fot: Mzywial, Wikipedia

Rys. 6. Plan JŻ z ESz-p oraz układem chłodzącym EJ.

Źródło: [4] – W.Majewski

Źródło:[4] – W.Majewski

Rys. 7. Zdjęcie satelitarne południowej części JŻ ze 
zbiornikiem górnym ESz-p i placem budowy EJ.

Rys. 8. Zmiany poziomów wody JŻ w ciągu roku przy pracy EJ.

Źródło: [4] – W. Majewski
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Od wielu lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów w branżach, które 
intuicyjnie kojarzone są z automatyzacją armatury przemysłowej. 
W cieniu największych obszarów codziennego zainteresowania wyra-

sta szeroko pojęta branża hydrotechniczna, która obecnie zdominowana jest 
jednak przez rozwiązania hydrauliczne. Bezobsługowe, pozbawione koniecz-
ności ciągłej konserwacji, a przede wszystkim ekologiczne napędy elektryczne 
AUMA stanowią ciekawą alternatywę.

Elektrownie wodne, zapory, zbiorniki retencyjne, a co za tym idzie również 
kanały żeglugowe, jazy czy śluzy to obszary, które doczekały się innowacyj-
nego zastosowania napędów elektrycznych z w pełni zabudowaną auto-
matyką. Do końca XX wieku elementy ruchome były domeną napędów 
hydraulicznych czy elektrycznych o zupełnie innym profilu niż AUMA. 
Wraz z postępem technologicznym udało się w znaczący sposób polepszyć 
kwestię precyzyjnego sterowania układami dużych gabarytów z zachowa-
niem samohamowności i awaryjnym sterowaniem ręcznym w przypadku 
zaniku zasilania. Napędy AUMA w połączeniu z autorskimi przekładniami 
walcowo-czołowymi, kątowymi lub ślimakowymi pozwalają na genero-
wanie momentów obrotowych, które pozwalają na bezawaryjną pracę 
w najtrudniejszych warunkach. Spełnienie wymagań technicznych pod 
kątem mechanicznym to jednak w XXI wieku jedynie element całkowi-
tego powodzenia tego typu realizacji. Procesy legislacyjne na szczeblu 
Unii Europejskiej nakazują krajom członkowskim działanie w ramach 
oszczędności energetycznej i zwracanie uwagi na aspekty ekologiczne.

AUMA Polska Sp. z o.o.
ul. Komuny Paryskiej 1d
41-219 Sosnowiec, Poland
tel.: +48 32 783 52 00, fax: +48 32 783 52 08
e-mail: biuro@auma.com.pl

www.auma.com
www.auma.com.pl
www.facebook.com/aumapolska/
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stanu sprzed uruchomienia obiektu. Wystą-
piły istotne wahania stanów wody w zakre-
sie 1 m oraz prądy wody dochodzące 
nawet do wartości 1 m/s. Jaz na wypływie 
z jeziora reguluje automatycznie odpływ 
wody z jeziora, który został określony na 0,4 
m3/s. Termika jeziora w wyniku dużych prą-
dów wody, uległa zmianie i nie tworzy już 
stratyfikacja termiczna, a temperatury wody 
w strefach przybrzeżnych wzrosły o ok. 
2,0°C i osiągają obecnie nawet 24–25°C. 
Znacznym zmianom uległy brzegi jeziora, 
co ma istotny wpływ na warunki hydrobio-
logiczne. Stan czystości wód można ocenić 
jako pogranicze mezo- i eutrofii. Zaobser-
wowano też jednak postępującą eutro-
fizację, będącą wynikiem wnoszenia do 
jeziora przez dopływy różnych związków 
biogennych. Warunki rybackie jeziora ule-
gły pogorszeniu w wyniku wahań stanów 
wody, a tym samym zniszczenia przybrzeż-

nych tarlisk. Zmniejszyła się ilość użytko-
wych gatunków ryb.

PODSUMOWANIE
Od 1983 r. ESz-p Żarnowiec pracuje nie-
przerwanie przynosząc znaczne korzyści dla 
systemu energetycznego. Wykorzystuje ona 
jezioro jako zbiornik dolny. Przy projekto-
waniu EJ brano pod uwagę możliwość awa-
rii zbiornika górnego. Wyniki specjalnych 
badań doprowadziły do zmiany układu 
chłodzącego EJ, a szczególnie położenia 
ujęcia i zrzutu wody chłodzącej.

Budowę EJ rozpoczęto w 1982 r., która reali-
zowana była zgodnie z najwyższymi wymo-
gami sztuki inżynierskiej. W 1988 r. budowa 
EJ w sensie technicznym była zaawanso-
wana w około 40–50%. Głównie ze względu 
na protesty społeczne, budowa została 
wstrzymana i wykonywano jedynie prace 
utrzymujące budowę. W 1990 r. po bar-
dzo burzliwych dyskusjach budowa została 
definitywnie zatrzymana. Liczne głosy spe-
cjalistów, aby utrzymać budowę ogranicza-
jąc się przynajmniej do jednego reaktora  
(440 MW) pozostały bez odzewu. Warto 

przypomnieć, że przy budowie EJ wyko-
nano wiele działań technicznych, ale rów-
nież na rzecz środowiska. Argumenty, że 
budowa jest bardzo zaawansowana i jej 
ukończenie oraz eksploatacja da krajowi 
doświadczenie oraz rozwój technologii 
jądrowej, pozostały niestety bez odzewu. 
Dziś powszechnie mówi się, że popełniono 
poważny, nieodwracalny błąd ekonomiczny 
i technologiczny.

Aby zakończyć tę publikację jakimś miłym 
akcentem, chciałbym zadać pytanie: 
z czym wiąże się nazwa Żarnowiec? Więk-
szość pytanych odpowie, że jest to duża 
elektrownia wodna, znane jezioro, niedo-
szła elektrownia jądrowa, czy miejscowość 
rekreacyjna. Niewiele osób będzie jednak 
wiedziało, jakie jest pochodzenie tej nazwy. 
Otóż nazwa ta pochodzi od bardzo zna-
nej i powszechnie w tym regionie rosną-
cej rośliny żarnowiec, charakteryzującej się 
pięknymi żółtymi kwiatami (rys.12).

Źródło: [1] – W. Majewski

Fot. W. Majewski

Fot. W. Majewski Fot. Mammiya, Pixabay

Rys. 9. Zmodyfikowany układ obiegu  
wody chłodzącej EJ.

Rys. 11. Zniszczone drzewa na wschodnim 
piaszczystym brzegu jeziora.

Rys. 12. Żarnowiec miotlasty 
w okresie kwitnienia. 
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Rys. 10. Zniszczone drzewa w północnej części jeziora w wyniku wahań zwierciadła wody [4]. 
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Rys. 2. Obserwowana zmiana udziału powierzchni z nadmiarem lub niedoborem wody w całkowitej powierzchni 
lądowej w trzech okresach – od lewej kwiecień-czerwiec, czerwiec-sierpień, sierpień-październik. 

Autorzy artykułu pt. „Observed incre-
asing water constraint on vegeta-
tion growth over the last three deca-

des” (Obserwowane nasilenie ograniczenia 
wzrostu roślin związanego z dostępnością 
wody w ciągu ostatnich trzech dekad), opu-
blikowanego w czasopiśmie Nature Com-
munications (Jiao i in., 2021) przeanalizo-
wali wpływ dostępności wody na wzrost 
roślin w okresie 1982–2015. W badaniach 
wykorzystano technologie satelitarne, które 
dostarczyły informacji o szeregu wskaźni-
ków opisujących kondycję roślin. W publi-
kacji skupiono się na trzech z nich: znor-
malizowanym różnicowym wskaźniku 
wegetacji NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) oraz dwóch wskaźnikach 
dotyczących suszy: scPDSI (self-calibrating 
Palmer Drought Severity – samokalibrują-
cym wskaźniku suszy Palmera) oraz SPEI 
(Standardized Precipitation Evapotranspi-
ration Index – standaryzowanym klima-
tycznym bilansie wodnym informującym 
o różnicy pomiędzy opadem i parowaniem 
potencjalnym). Analiza objęła część półkuli 
północnej powyżej 30 równoleżnika.

NIEDOBÓR WODY NA POŁUDNIE  
OD 50 RÓWNOLEŻNIKA, NADMIAR  
NA PÓŁNOC OD NIEGO
Analiza porównawcza pomiędzy wskaźni-
kiem kondycji roślin (NVDI) a wskaźnikami 
dotyczącymi suszy pokazała obszary, gdzie 
w ostatnich trzech dekadach dominował 
niedobór wody (czerwone – im intensyw-
niejszy kolor tym niekorzystniej) lub jej nad-
miar (niebieskie).

Na mapach na rys. 2 widać, że Polska zna-
lazła się w większości w obszarze niedobo-
rów wody. Mogliśmy to obserwować choćby 
w ostatnich latach, gdy na znacznym obsza-
rze kraju co roku występowała susza rolni-
cza (zwana też glebową). Patrząc szerzej na 
półkulę północną obserwacje wskazują, że 

Zmiana klimatu jest kojarzona przede wszystkim ze wzrostem średniej temperatury powierzchni Ziemi, ale 
skutków globalnego ocieplenia jest więcej. Są to m.in. zmiany w cyklu hydrologicznym. Jaki to ma zwią-
zek z roślinami? Jak każdy żywy organizm, potrzebują one odpowiednich warunków do życia, w tym kilku 
kluczowych czynników, takich jak odpowiedni zakres temperatury oraz dostępność wody. Często można 
spotkać się z opinią, że rosnące temperatury i większe stężenia CO₂ spowodują bujniejszy wzrost roślin oraz 
większe plony w naszej strefie klimatycznej. Jednak w argumentacji tej brakuje uwzględnienia jednego  
z podstawowych praw ekologii – prawa minimum Liebiga, które mówi, że to najtrudniej dostępny zasób 
ogranicza rozwój organizmu lub całej populacji. W przypadku roślin szczególnie istotną rolę gra tu woda.

ZAHAMOWANIE WZROSTU ROŚLIN  
PRZEZ NIEDOBORY I NADMIAR WODY

obszary niedoboru wody dominują pomię-
dzy 30°N a 50°N, czyli w regionach z kli-
matem umiarkowanym. Obszary nadmiaru 
wody występują z kolei na szerokościach 
powyżej 50°N – jednak na tych obszarach 
większa ilość wody nie zwiększa plonów, 
ponieważ występują tu inne czynniki limi-
tujące: ilość promieniowania słonecznego 
i temperatury zimą.

DEFICYT WODY W SEZONIE  
WEGETACYJNYM
Dane pomiarowe wyraźnie wskazują na 
kurczenie się obszarów z nadmiarem wody 

i powiększanie się tych z niedoborem. Co 
więcej, powiększanie obszarów zagrożonych 
suszą następuje na przestrzeni całego okresu 
wegetacyjnego (kwiecień–październik).

CZASEM ZBYT MAŁO WODY, CZASEM 
ZBYT DUŻO
Analiza danych z różnych okresów poka-
zuje obszary, które na zmianę (niekoniecz-
nie regularnie) doświadczają zarówno nie-
doborów, jak i nadmiarów wody. Najwięcej 
jest ich w okolicach równoleżnika 50°N, co 
widać na poniższej mapie. W strefie tej znaj-
duje się też Polska. W praktyce oznacza to 

Rys. 1. Obszary nadmiaru (niebieski) i niedoboru (czerwony) wody dla rozwoju roślin w oparciu o zależności 
pomiędzy wskaźnikiem SPEI (dla okresów 3-miesięcznych, tzw. SPEI03) oraz scPDSI na podstawie danych z trzech 
dekad. Obszary z istotną statystycznie zależnością (p<0,05) oznaczono czarnymi punktami. 
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możliwość naprzemiennego występowa-
nia okresów zbyt suchych i zbyt mokrych 
dla rozwoju roślin, co jeszcze bardziej 
utrudnia adaptację roślin do zmieniają-
cych się warunków termiczno-hydrologicz-
nych będących efektem antropogenicznej 
zmiany klimatu. Przykład takiego przejścia 
od okresu względnie mokrego do suchego 
na terytorium Polski widzimy m.in. w okre-
sie maj 2020 – czerwiec 2021 roku.

KUMULUJĄCE SIĘ KONSEKWENCJE 
KOLEJNYCH SUSZ
Co więcej, coraz częstsze i intensywniej-
sze susze (SPEI03 poniżej wartości –1,28 
i scPDSI poniżej wartości –1) powodują, 
że wskaźnik kondycji roślin (NVDI) ma 
coraz niższe wartości przy tej samej war-
tości wskaźnika suszy. Inaczej mówiąc: 
każda kolejna susza pogarsza warunki roz-
woju roślin. Autorzy nie wyjaśniają przy-
czyn, bo nie jest to przedmiotem badań 
przedstawionych w publikacji, ale biorąc 
pod uwagę złożoność ekosystemów i sieć 
powiązań pomiędzy nimi, jest to zapewne 
w części spowodowane stopniową degra-
dacją gleby w konsekwencji kolejnych 
susz, w tym zmianami składu gatunko-
wego mikroorganizmów w nich wystę-
pujących. Sucha gleba jest bardziej nara-
żona na erozję wietrzną i utratę składników 
odżywczych. Do tego dochodzą czynniki 
takie jak sposób uprawy ziemi, niewła-
ściwe stosowanie środków ochrony roślin 
i nawozów czy erozja wodna przy opadach 
nawalnych. W efekcie skutki każdej kolej-
nej suszy kumulują się, co niekorzystnie 
wpływa na rozwój roślin. Przy braku ade-
kwatnych działań adaptacyjnych skutki 
suszy stają się coraz bardziej odczuwalne.

WIĘKSZA ILOŚĆ CO₂ NIE POMAGA
Oczekiwany przez niektórych bujniejszy 
rozwój roślin z powodu większego stężenia 
CO₂ spowodowałby, że zależność pomiędzy 
wskaźnikiem kondycji roślin a wskaźnikami 
opisującymi suszę byłaby nieistotna lub 
niewielka. Jednak opisywane badania nie 
potwierdzają tej hipotezy. Przeciwnie, wska-
zują na coraz silniejszą zależność pomiędzy 
tymi wskaźnikami. Oznacza to, że poten-
cjalny bujniejszy rozwój roślin wspoma-
gany większą ilością CO₂ jest hamowany 
niewystarczającą ilością wody (oraz innymi 
czynnikami, jak np. wzrost stężenia tropos-
ferycznego O₃), które zgodnie z prawem 
minimum Liebiga stają się czynnikami limi-
tującymi wzrost roślin w wielu regionach 
półkuli północnej.

Rys. 3. U góry: rozkład geograficzny obszarów związanych z występowaniem deficytu wody; na dole: obszary  
występowania nadmiaru wody. Obszary zaznaczone kolorami na jednej i drugiej mapie mogą doświadczać  
zarówno nadmiarów jak niedoborów wody. Na podstawie istotnych korelacji pomiędzy NVDI i SPEI.

Rys. 4. Wartości wskaźnika SPEI-1 (okresy miesięczne) dla Polski w okresie od maja 2020 do czerwca 2021. Obszary 
jasnoniebieskie to wartości wskaźnika bliskie średnim wieloletnim w zakresie –0,5÷0,5. Wartości wskaźnika powyżej 
0,5 (ciemne odcienie niebieskiego) to obszary z nadmiarem wody (z możliwością wystąpienia powodzi), a wartości 
mniejsze od –0,5 (żółte, pomarańczowe i czerwone) to niedobory wody – susza. 

Źródło: Jiao i in., 2021

Źródło: Zestawienie własne w oparciu o mapy ze strony esusza.pl
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Wartości wskaźnika SPEI-1 dla poszczególnych miesięcy (okresów 30-dniowych)
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Systemy rur PE i PP 
Bezpieczne i niezawodne rozwiązania  
dla przemysłu

Systemy PE i PP Uponor Infra są stosowane w różnych branżach sektora przemysłowego gdzie wymagane 

są niezawodne rozwiązania, odporne na wyjątkowo trudne warunki pracy. Systemy te służą do przesyłu: wody, 

ścieków, substancji chemicznych, roztworów i mediów o wysokiej ścieralności. Zakres produkcji Uponor Infra 

dla przemysłu obejmuje: rury, kształtki, studzienki, zbiorniki i elementy nietypowe dostarczane na specjalne 

zamówienie. Nasze produkty od wielu lat znajdują zastosowanie w górnictwie, energetyce, przemyśle 

papierniczym, hydrotransporcie solanki, przemyśle metalurgicznymi chemicznym. Zapraszamy do współpracy! 

Więcej informacji na stronie www.uponor.pl/infra



WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW 
METEOROLOGICZNYCH
Ostatnim elementem badań było powią-
zanie zależności pomiędzy wskaźnikami 
NVDI i SPEI03 (lub scPDSI) ze wskaźnikami 
warunków meteorologicznych: tempera-
turą powietrza, opadami, promieniowaniem 
słonecznym i ilością CO₂ w atmosferze. Po 
przeanalizowaniu tych wszystkich danych 
autorzy pracy uzyskali informację, który 
z tych czterech wskaźników był dominu-
jącym czynnikiem wpływającym na rozwój 
roślin dla wcześniej wyznaczonych obsza-
rów nadmiaru lub niedoboru wody.

Wyniki wskazują, że dominującym czyn-
nikiem wpływającym na rozwój roślin 
w obszarach o niedoborze wody wegeta-
cyjnej było promieniowanie słoneczne (30% 
powierzchni) i opady (29% powierzchni), 
a w obszarach o nadmiarze wody wege-

tacyjnej dominujące były opady (30% 
powierzchni) i promieniowanie (27%). 
Oznacza to, że na prawie 60% powierzchni 
zarówno z nadmiarem, jak i niedoborem 
wody, czynnikami najbardziej wpływającymi 
na rozwój roślin w okresie nadmiaru lub 
niedoboru wody są wielkość opadów i ilość 
promieniowania słonecznego, zaś tem-
peratura i stężenie CO₂ w powietrzu mają 
mniejsze znaczenie – dominują w około 
20% obszarów. Temperatura jest najważniej-
szym czynnikiem w obszarach, gdzie notuje 
się rosnącą częstotliwość ekstremalnie 
gorących dni, które powodują uszkodze-
nie komórek roślin, przez co w obszarach 
z nadmiarem wody w sezonie wegetacyj-
nym temperatura z czynnika stymulującego 
rozwój roślin staje się czynnikiem ich wzrost 
ograniczającym. Polska również znalazła się 
w obszarze, gdzie korelacja NDVI-SPEI03 
jest zależna od opadów i promieniowania.

SUSZE CORAZ BARDZIEJ SZKODZĄ 
WZROSTOWI ROŚLIN
W podsumowaniu autorzy wskazują na 
wyraźną tendencję wzrostową wpływu 
ograniczonego dostępu do wody na rozwój 
roślin (stres wodny) na półkuli północnej 
w ostatnich 30 latach. Ponadto wraz z postę-
pującym ociepleniem klimatu regiony z nie-
doborem wody będą obejmowały coraz 
większą powierzchnię lądów, co spowoduje 
zmniejszenie absorpcji dwutlenku węgla 
przez roślinność w strefie pozatropikalnej, 
a co za tym idzie wzmocni w ten sposób 
sprzężenie zwrotne klimatyczno-węglowe.

Coraz większa wrażliwość roślin na suszę 
wraz z przewidywaną rosnącą częstotli-
wością i dotkliwością suszy oraz rosnącym 
ograniczeniem w dostępie do wody będą 
prawdopodobnie jednymi z głównych czyn-
ników powodujących zmianę lądowego 
pochłaniania dwutlenku węgla z tendencji 
wzrostowej do spadkowej, co jest kolejnym 
skutkiem postępującej antropogenicznej 
zmiany klimatu.

Rys. 5. Mapa wskazująca obszary, w których jeden z czerech czynników wpływa na rozwój roślin w obszarach o nadmiarze lub niedobrze wody oraz wykresy obrazujące 
na jakim obszarze (% całkowitej powierzchni) dojmującym czynnikiem rozwoju roślin była wielkość opadów (niebieski), temperatura (brązowy), promieniowanie słoneczne 
(różowy) lub stężenie CO₂ (bordowy). Panele a i c dla zależności NVDI i SPEI03, b i d dla NVDI i scPDSI. 

Rys. 6. Dodatnie sprzężenie zwrotne klimatyczno-węglowe związane z gorszymi warunkami do wzrostu roślin, 
będących konsekwencjami nadmiaru lub niedoboru wody, a co za tym idzie mniejszą akumulacją CO₂ przez rośliny.

Źródło: Jiao i in., 2021

Źródło: Opracowanie własne.
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