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Co wspólnego z hydroenergetyką ma 
pandemia koronawirusa? Od takiego 
pytania postanowiłem rozpocząć ten 

list od redakcji, gdyż nie sposób pominąć 
wydarzeń ostatnich miesięcy, nawet w cza-
sopiśmie o tematyce tak dalekiej od mikro-
biologii. Nie sposób pominąć, ponieważ 
hydroenergetyka, jako element systemów 
elektroenergetycznych na całym świecie, 
dostarcza energię będącą podstawą rozwoju 
gospodarczego i społecznego. 

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa 
jest zahamowanie wielu działów światowej 
gospodarki, co bezpośrednio przełożyło się 
na zmniejszenie zużycia energii. Na prze-
łomie marca i kwietnia byliśmy świadkami 
ogromnego spadku zapotrzebowania na 
energię elektryczną w Europie. Dotknął on 
kraje, w których koronawirus rozprzestrze-
niał się najgwałtowniej. Włochy zanotowały 
spadek o 31%, Hiszpania 21%, a Wielka Bry-
tania 16%. Z kolei w Polsce, w tym czasie 
zanotowano zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na energię o 7%. Niższy popyt ciągnie 
za sobą obniżenie cen hurtowych energii, 

OD REDAKCJI
a tym samym usuwa z rynku źródła energii 
o najwyższych kosztach zmiennych, zmie-
niając strukturę jej produkcji. 

Pandemia koronawirusa to również posta-
wienie znaku zapytania nad tzw. Zielonym 
Ładem, planem działań zmierzających do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
Unię Europejską w 2050 roku. Na początku 
kwietnia Wiceszef Komisji Europejskiej, Frans 
Timmermans wydał oświadczenie, że Unia 
Europejska nie zmieni swojego planu zwięk-
szenia celu redukcji emisji CO₂ do 50-55 proc. 
w 2030 roku. Jednakże, można z dużą 
dozą pewności przypuszczać, że członko-
wie wspólnoty europejskiej będą musieli 
w pierwszej kolejności zmierzyć się z nadcią-
gającym, w ślad za koronawirusem, kryzysem 
gospodarczym i nie w smak będzie im kie-
rować 260 mld euro rocznie na osiągnięcie 
celów klimatycznych. Trzeba się liczyć z tym, 
że wdrażanie „Zielonego Ładu” najpewniej 
ulegnie opóźnieniu. Nikt nie ma wątpliwo-
ści co do tego, że już jest i po zakończeniu 
pandemii będzie zupełnie inny niż dotych-
czas, a zmiany nie ominą również energetyki. 
Jakie dokładnie? Jako świadkowie tej historii, 
będziemy musieli ocenić sami.

W tych trudnych czasach naszej redakcji 
przyszło się zmierzyć z przygotowaniem 
pierwszego tegorocznego numeru. Szczerze 
przyznam, że ze względu na liczne utrudnie-
nia, głównie natury organizacyjnej i finan-
sowej, było to dla nas szczególne wyzwanie. 
Niestety nie obyło się bez opóźnienia i rezy-
gnacji z niektórych elementów czasopisma, 
jak chociażby z kalendarium wydarzeń bran-
żowych. Staraliśmy się zrobić wszystko co 
w naszej mocy, aby przygotować wydanie 

na niezmienionym poziomie i z tym więk-
szą satysfakcją pragnę zaprosić Państwa do 
lektury. W bieżącym numerze kontynuujemy 
publikację artykułów bazujących na zeszło-
rocznych prelekcjach z Polskiej Konferencji 
Hydroenergetycznej HYDROFORUM, przy-
taczamy najważniejsze wnioski z listopado-
wej edycji RENEXPO Interhydro w Salzburgu 
i prezentujemy nowe ministerstwa zwią-
zane z branżą OZE. Dla osób zainteresowa-
nych zagranicznymi projektami przygoto-
waliśmy artykuły poświęcone australijskiemu 
projektowi Snowy 2.0 oraz szwajcarskiemu 
Muttsee Dam. Z kolei na miłośników historii 
czeka seria artykułów poświęconych budo-
wie i modernizacji zapory wodnej w Wapie-
nicy. Na zakończenie proponuję artykuły 
przybliżające tematykę tegorocznej edycji 
Światowego Dnia Wody oraz nowego ser-
wisu internetowego do monitoringu i pro-
gnozy suszy – esusza.pl.

Życząc wszystkim Czytelnikom miłej lektury, 
pragnę podziękować wszystkim autorom, 
reklamodawcom i przyjaciołom czasopisma. 
To dzięki Wam możliwe było ukończenie prac 
nad bieżącym wydaniem. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą do 
wszystkich sympatyków „Energetyki Wod-
nej” o wsparcie finansowe dla naszego cza-
sopisma, w postaci wykupienia prenumerat 
lub reklam (ceny zaczynają się już od sym-
bolicznych 250 zł netto za wpis do katalogu 
branżowego), abyśmy mogli wyjść mniej 
poobijani ze starcia z koronawirusem.
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Dwudziestego dziewiątego stycznia 
br. odbyła się oficjalna prezentacja 
i uruchomienie turbiny rekupera-

cyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Szczecinie. Pomysł na umiejscowienie 
turbiny Francisa w rurociągu magistral-
nym z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” 
powstał kilka lat temu, natomiast prace 
budowlane i instalacyjne trwały łącznie 3 lata. 

Moc zainstalowana hydrozespołu wynosi 
140 kW, a ZWiK w Szczecinie szacuje, że 
w ciągu roku wyprodukuje on co najmniej 
880 MWh energii elektrycznej, przy rocz-
nym zużyciu  Zakładu na poziomie 5 tys. 
MWh. Inwestycja i generowana dzięki niej 
energia ma zmniejszyć rachunki inwestora 
o około 350 tys. zł netto w skali roku. Zakład 
Produkcji Wody „Miedwie” jest najwięk-
szym i podstawowym źródłem wody dla 
mieszkańców Szczecina. Woda pobierana 
jest ze znajdującego się 30 km od miasta 
jeziora Miedwie, a następnie uzdatniana i za 
pomocą magistrali dostarczana do Zakładu 
Produkcji Wody „Pomorzany”, z którego jest 
rozsyłana do lewobrzeżnej części miasta. 
Turbina napędzająca generator energii elek-
trycznej wykorzystuje spadek grawitacyjny 
wody w rurociągu magistralnym (różnica 
poziomów pomiędzy Miedwiem a zakła-
dem przy ul. Szczawiowej wynosi około 30 
metrów). Zakres zmienności spadów wynosi 
od 23 m do 33 m, zaś przepływ minimalny 
i maksymalny przez turbinę wynosi odpo-
wiednio 150 l/s, i 500 l/s. Średnica wirnika 
turbiny to 300 mm, natomiast jego pręd-
kość wynosi ok. 1500 obrotów na minutę.

Instalacja kosztowała 3,4 mln zł i otrzymała 
75-procentowe dofinansowanie z NFOŚiGW 
w ramach projektu „Czysta Odra w Szczeci-
nie”. Wykonawcą i dostawcą hydrozespołu 
było konsorcjum firm ZRE Gdańsk S.A. oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych 

Adam Rusiecki ze Szczecina. Jednak turbina 
rekuperacyjna w ZPW Pomorzany to nie 
jedyne źródło czystej energii, które wyko-
rzystuje ZWiK w Szczecinie. Od kilku lat 
Spółka czerpie ją także z trzech elektrowni 
fotowoltaicznych: dwóch w ZPW „Mied-
wie” (łączna moc 1,95 MW), elektrowni 
fotowoltaicznej w ZPW „Pilchowo” (moc 
0,5 MW), 3 kogeneratorów biogazowych 
w oczyszczalni „Pomorzany” ( łączna moc 
1,05 MW) i jednego kogeneratora bioga-
zowego w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 
(moc 0,5 MW).
 
W 2019 roku szczecińska Spółka pozyskała 
z własnych źródeł odnawialnych około 20 
proc. energii potrzebnej do swojej działal-
ności, wytwarzając 6740 MWh. To czyni ją 
liderem w produkcji energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł w województwie 
zachodniopomorskim. Najwięcej wytwa-
rzają jej farmy fotowoltaiczne, gazoge-

neratory i uruchomiona właśnie turbina 
rekuperacyjna w Zakładzie Produkcji Wody 
„Pomorzany”

Po oddaniu do użytkowania nowej instala-
cji, poziom energii generowanej przy użyciu 
źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie 
zużycia energii elektrycznej w szczecińskich 
wodociągach wzrósł do 23 proc. ZWiK na 
tym nie poprzestaje, bo w kolejnych latach 
planuje dalsze pozyskiwanie energii z kolej-
nych źródeł odnawialnych, w tym kolejnych 
farm fotowoltaicznych i turbiny Kaplana 
planowanej na wylocie oczyszczalni ścieków.

Jest to już trzecia instalacja odzysku energii w układzie zaopatrzenia w wodę w Polsce, po instalac-
jach przy Zaporze Besko i na rurociągu magistralnym łączącym Zakład Uzdatniania Wody Raba  
z siecią wodociągową Krakowa. Będzie zasilać energią elektryczną Zakład Produkcji Wody „Pomorzany” 
wchodzący w skład Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, który już wcześniej stał się jednym z 
największych w kraju prosumentów energii elektrycznej z instalacji solarnej.

SZCZECIŃSKIE WODOCIĄGI URUCHOMIŁY 
TURBINĘ FRANCISA. ILE ZAOSZCZĘDZĄ  
NA ENERGII?

Źródło: ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie

Joanna Kędzierska 
gramwzielone.pl
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Podczas spotkania szefów państw Unii 
Europejskiej przyjęto cel neutralności 
klimatycznej do 2050 roku, co ozna-

cza, że do tego czasu emisje trzeba będzie 
zmniejszyć niemal do zera, a pozostające 
jeszcze emisje będą musiały zostać zrówno-
ważone przez technologie wychwytywania 
i gromadzenia CO₂. 

Cena unijnej jedności, która pozwoliła na 
zawarcie porozumienia w nocy z czwartku 
(12.12) na piątek (13.12), to przyznanie 
specjalnych preferencji w tym zakresie dla 
Polski, która ma odchodzić od paliw kopal-
nych w swoim tempie, wolniej niż pozostałe 
państwa UE. Na traktowanie naszego kraju 
na równi z innymi państwami UE nie chciał 
się zgodzić polski rząd – mimo ogromnych 
pieniędzy, które mamy dostać na złago-
dzenie negatywnych skutków odchodzenia 
od węgla, a także np. mimo planowanych 

odstępstw w unijnych zasadach pomocy 
publicznej, która ma wspierać inwestycje 
związane z transformacją, czy zgody na 
uwzględnienie możliwości finansowania 
przez unijne instytucje energetyki jądrowej, 
o co zabiegała m.in. Warszawa. Budżet tzw. 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma 
sięgnąć 100 mld euro, a spora jego część 
powinna trafić do Polski. W Brukseli premier 
Mateusz Morawiecki przekonywał, że nie-
które państwa członkowskie będą potrze-
bowały więcej czasu i odpowiednich inwe-
stycji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, 
a koszt transformacji musi być sprawiedli-
wie rozłożony. 

Ostatecznie nie przyjęto szczegółowego 
celu i harmonogramu jego realizacji przez 
Polskę. Przepadła propozycja naszego 
rządu, który miał zaproponować przyjęcie 
celu neutralności klimatycznej dla Polski 

na 2070 r. Rozmowy na temat specjalnego 
traktowania Polski w ramach unijnej polityki 
klimatycznej mają być kontynuowane na 
forum Rady Europejskiej w 2020 roku. Jak 
wynika z wypowiedzi, cytowanej przez PAP, 
szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen, zdaje się ona akceptować specjalny 
status Polski, jeśli chodzi o forsowany przez 
Brukselę tzw. Europejski Zielony Ład, czyli 
strategię dochodzenia przez UE do neu-
tralności klimatycznej do połowy XXI wieku. 
– Polska jest krajem, który musi dogonić 
resztę, potrzebuje więcej czasu, żeby przejść 
przez szczegóły, ale to nie zmieni harmo-
nogramu Komisji – miała stwierdzić von 
den Leyen.

W wyniku zakończonego 13.12.2019 r. szczytu państw Unii Europejskiej, którego celem było przyjęcie 
deklaracji o osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, Polska miała wynegocjować 
inne tempo odchodzenia od paliw kopalnych niż pozostałe kraje Wspólnoty.

BĘDZIEMY ZMNIEJSZAĆ EMISJE WOLNIEJ NIŻ CAŁA UNIA

Wnioski o dofinansowanie będzie 
przyjmował Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej do 30 września 2020 r.  
Lista projektów, które przejdą pozytywną 
ocenę podlega zatwierdzeniu przez Opera-
tora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Przedmiotem wsparcia są nieinwestycyjne 
działania, polegające na organizacji wizyt 
studyjnych, konferencji, warsztatów i semi-
nariów, które przyczynią się do wymiany 
doświadczeń, wiedzy, technologii i najlep-
szych praktyk między polskimi beneficjentami 
a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechten-
stein i Norwegia). Partnerskie projekty muszą 
dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów 
programowych, którymi są: energia odna-
wialna, efektywność energetyczna, bezpie-
czeństwo energetyczne; łagodzenie zmian 

klimatu i adaptacja; środowisko i ekosystemy. 
Zakres finansowania projektów bilateralnych 
(biorą w nich udział przedstawiciele z przy-
najmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz 
Polski) obejmuje m.in.: wzmocnienie stosun-
ków dwustronnych pomiędzy podmiotami 
z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski, 
poszukiwanie partnerów przed przygotowy-
waniem wniosku o dofinansowanie lub w jego 
trakcie, tworzenie sieci kontaktów, wymianę 
wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych prak-
tyk. Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, 
komercyjny lub niekomercyjny oraz organiza-
cje pozarządowe, ustanowione jako podmiot 
prawa w Polsce lub w Państwie-Darczyńcy są 
uznawane za wnioskodawców kwalifikują-
cych się do udziału w naborze. Maksymalny 
poziom wnioskowanego dofinansowania 
wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych 
projektu. Minimalna kwota wsparcia wynosi 

1 tys. euro, zaś maksymalna – 20 tys. euro. 
Pierwszy nabór wniosków – o dofinansowanie 
ze środków Funduszu Współpracy Dwustron-
nej Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 2014-
-2021 – ogłosił Minister Klimatu, który jest 
Operatorem Programu „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu”. Wnioski o dofinansowanie 
należy składać do NFOŚiGW elektronicznie za 
pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków 
o Dofinansowanie, dostępnej pod adresem: 
www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-
-dofinansowanie/. Pytania dotyczące naboru 
można zadawać mailowo: mfeog@nfosigw.
gov.pl lub mfeog@klimat.gov.pl.

Islandia, Liechtenstein i Norwegia przeznaczają 150 tys. euro (ponad 646 tys. zł) na nawiązanie lub 
wzmacnianie współpracy z polskimi beneficjentami. Nabór wniosków na wspólne projekty w obszarze 
m.in. energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz adaptacji 
i łagodzenia zmian klimatu rozpoczął się 10 stycznia 2020 r.

ISLANDIA, LIECHTENSTEIN I NORWEGIA 
INWESTUJĄ W POLSKIE EKO-PROJEKTY

gramwzielone.pl

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej
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Zadaniem Automatycznego Systemu 
Technicznej Kontroli Zapór jest bie-
żąca kontrola stanu technicznego 

elektrowni, wraz z przyległym przyczółkiem 
poprzez analizę m.in. warunków atmosfe-
rycznych, poziomu i temperatury wody 
oraz odkształcenia zapory, procesów filtracji 
zachodzących w budowli hydrotechnicznej, 
jej podłożu i przyczółkach. Aparatura kon-
trolno-pomiarowa, zbudowana w oparciu 
o sieć komputerową, rozmieszczona została 
w budynku elektrowni, w jej podłożu oraz na 
terenie do niej przyległym. Dodatkowo zasto-
sowano innowacyjne rozwiązanie, pozwa-

Z danych przedstawionych w rapor-
cie wynika, że obecnie w Europie 
funkcjonuje prawie 21,4 tys. elek-

trowni wodnych. Jednocześnie w planach 
jest budowa prawie 8,8 tys. kolejnych, które 
mają powstawać głównie w Alpach i na Bał-
kanach. „Największa liczba hydroelektrowni 
(ponad 3 tys.) ma powstać na Bałkanach. 
Większość rzek na tym obszarze to rzeki 
wciąż naturalne, niektóre nawet nietknięte 
ręką człowieka. Są one europejskim skar-
bem, którego nie możemy stracić. Nale-
gamy, aby Unia Europejska zajęła się tym 

lające ocenić bezpieczeństwo obiektu (sta-
teczność) poprzez wdrożenie dedykowanego 
systemu informatycznego, umożliwiającego 
matematyczną analizę obliczeniową, bazującą 
na Metodzie Elementów Skończonych (MES). 
Za pomocą tej metody bada się np. wytrzy-
małość konstrukcji, symuluje odkształcenia, 
naprężenia, przemieszczenia. Co ważne, dzięki 
zastosowaniu nowoczesnego programu inży-
nierskiego Z_SOIL możliwe stało się efektywne 
i niezawodne rozwiązywanie najtrudniejszych 
zagadnień geotechnicznych, wobec których 
bezradne są metody tradycyjne. Obecnie elek-
trownia jest modernizowana. Zakres prac obej-

tematem i brała pod uwagę przepisy doty-
czące ochrony środowiska. Na Bałkanach 
nadmiernie inwestuje się w energię wodną, 
podczas gdy potencjał prawdziwej zielonej 
energii – energii solarnej – pozostaje nie-
wykorzystany" – mówi Gabriel Schwaderer 
szef EuroNatur. 

Ekolodzy podkreślają, że elektrownie 
wodne zaburzają naturalny bieg rzeki, unie-
możliwiają rybom migrację i zmniejszają 
ich populacje oraz szansę na przetrwanie 
zagrożonych gatunków; zatrzymują osady, 

muje wymianę wyposażenia technologicz-
nego, w tym wszystkich turbin, generatorów, 
układu przepływowego, regulacji, wzbudzenia, 
a także instalacji elektrycznej i odwodnienia 
wraz z elementami wyposażenia takimi jak: 
pompy, zawory oraz zasuwy. Realizacja inwe-
stycji, która potrwa do 2022 r., zapewni pełną 
automatyzację turbozespołów, najwyższą dys-
pozycyjność i niezawodność pracy, poprawę 
ergonomii obsługi oraz radykalne zmniejsze-
nie zagrożeń środowiskowych.

które chronią brzegi i delty rzeki przed 
powodziami i wzrostem poziomu mórz. Jak 
zaznaczają autorzy raportu, zapory nara-
żają również lokalne społeczności na pro-
blemy z dostępem do wody i okoliczne 
susze. 90 proc. planowanych hydroelek-
trowni to małe źródła o mocy poniżej 10 
MW, co w ocenie autorów raportu oznacza 
niewielkie zyski ekonomiczne przy ogrom-
nym zniszczeniu środowiska.

W Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy Kapitałowej PGE, za-
instalowany został jeden z najnowocześniejszych w Polsce systemów monitoringu stanu bezpieczeństwa  
w obiektach hydrotechnicznych.

Organizacje ekologiczne przygotowały raport na temat stanu oraz planów rozwoju energetyki wodnej 
w Europie. W ich ocenie funkcjonowanie tego typu instalacji negatywnie wpływa na ekosystemy rzeczne 
oraz lokalne społeczności, a rozwijanie małej energetyki wodnej generuje więcej szkód niż zysków.

ELEKTROWNIA WODNA PGE EO  
Z NOWYM SYSTEMEM MONITORINGU

EKOLODZY KRYTYKUJĄ PLANY ROZWOJU
ENERGETYKI WODNEJ

Maciej Gelberg 
Główny Specjalista ds. Komunikacji 

PGE Energia Odnawialna S.A.

CIRE.PL

PRAWO

KATALOG BRANŻOWY

Producent Turbin Wodnych

mavel_inzerce_59x59.indd   1avel_inzerce_59x59.indd   1 02.02.17   14:1202.02.17   14:12

M a v e l, a.s.
Jana Nohy 1237
256 01 Benešov, CZ
www.mavel.com
sintak@mavel.com

SPRZEDAM
Turbina lewarowa

MAVEL TM 3
Producent: MAVEL, Czechy

Komplet z generatorem 11kW
i rurą ssącą na piętrzenie ok. 5m

www.turbinalewarowa.pl
Szczukowice 102B
26-065 Piekoszów

+ 48 606 161 469
biuro@resstial.pl
www.resstial.pl

Dostawca łopatek kierowniczych

Zakres usług inżynierskich
 • Zapory i zbiorniki wodne
 • Elektrownie wodne
 • Geotechnika
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Systemy wodociągowe i kanalizacyjne
 • Melioracje i odwodnienia
 • Regulacja rzek
 •  Generalne wykonawstwo i zastępstwo 

inwestorskie

03-262 Warszawa, Pawła Włodkowica 2C

w w w . h y d r o i n v e s t . e u

Łukasz Kalina
e-mail: lukasz.kalina@enerko.pl
tel.: +48 512 008 805

tel.: +48 41 301 00 27
fax: +48 41 341 61 03
www.enerko.pl

Kompleksowa oferta 
dla hydroenergetyki

tel. 601 655 110

UL.SKRAJNA 41A
25-650 KIELCE

MICHAŁ KUBECKI
michal.kubecki@ioze.pl

+48 505 176 479

PROJEKTANT
ELEKTROWNI

WODNYCH

biuro projektowe

sterowanie turbin wodnych i zespołów prądotwórczych
      kompensacja mocy biernej
       monitoring parametrów pracy maszyn
       zdalny nadzór MEW 
       falowniki regeneracyjne dla MEW

 monitoring hydrologiczny cieków
       na etapie opracowywania koncepcji budowy MEW

automatyka 
dla małej energetyki

wyrwas@ineea.pltel. 605 954 481
www.ineea.pl

Artur Wyrwas 

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DEDYKOWANY MAŁYM

ELEKTROWNIOM WODNYM
• ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk

• wypłata utraconego zysku 
wskutek zdarzeń losowych 
np. brak spadu z powodu 
powodzi

• wypłata utraconego zysku 
wskutek awarii po stronie 
odbiorcy energii

• wypłata utraconego 
zysku za awarie maszyn 
podlegających gwarancji 
producenta

kancelaria@ko-ro.pl
ul. Powstańców 

Śląskich 54/41
53-333 Wrocław

www.ko-ro.pl
tel. 713640376
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BRAKUJE REKLAMY 
TWOJEJ FIRMY?

Szczegóły dostępne w redakcji:
Energetyka Wodna 
tel. +48 518 304 194 
e-mail: biuro@energetykawodna.info

Zamów wpis do katalogu 
branżowego za jedyne 
250 zł netto!

Nowy adres

www.aqua-tech.info.pl

AQUA-Tech Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 64, 32-540 Trzebinia 
kom. +48 530 133 269 | tel. +48 (32) 441 77 17 | 
fax: +48 (32) 441 76 75
adres do korespondencji:
AQUA-Tech Sp. z o. o., 
Skr. Envelo 196, 00-935 Warszawa

Gumowe zapory wodne
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Zmiana rodzaju energii wykorzysty-
wanej do zasilania pojazdów elek-
trycznych odbywać się będzie stop-

niowo. Jako pierwsze na zieloną energię 
przejdą istniejące ładowarki podłączone 
bezpośrednio do sieci OSD Tauron, następ-
nie sukcesywnie proces będzie dotyczył 
pozostałych stacji należących do innych 
dystrybutorów, gdzie GreenWay będzie 
zmieniać dostawcę energii. W efekcie 
wszystkie stacje bezpośrednio podłączone 
do sieci OSD będą w 100 proc. zasilane zie-
loną energią. Proces będzie też dotyczył 
wszystkich nowych stacji, które powstają, 
a będą przyłączane bezpośrednio do sieci 
operatorów systemów dystrybucyjnych.

Zielona energia jest już wykorzystywana 
w słowackiej części sieci GreenWay – tam 
wszystkie stacje ładowania podłączone 
bezpośrednio do sieci dystrybucji energii 
zasilają elektryki czystą energią. Dotyczy 
to także wszystkich nowo powstających 
ładowarek. 
– Im czystsza jest energia zasilająca elek-
tromobilność, tym większe są ekologiczne 
korzyści płynące z używania samochodów 
elektrycznych – mówi Rafał Czyżewski, 
Prezes GreenWay Polska. – Czasem rodzaj 

energii użytej do zasilania elektryków jest 
podstawą ich krytyki. Kiedy jednak zmie-
nia się miks energetyczny na rzecz energii 
czystej, argument ten traci na znaczeniu. 
Dlatego stopniowo dążymy do sytuacji, 
w której wszędzie, gdzie jest to technicz-
nie możliwe, wszystkie nasze stacje pod-
łączone bezpośrednio do sieci OSD będą 
miały zawarte umowy ze sprzedawcami 
oferującymi „zieloną” energię. W 100% 
zielona energia dostarczona przez Tau-

ron dostępna jest w ramach produktu 
EKO Premium. Ładowarki GreenWay zasi-
lane zieloną energią zostaną odpowied-
nio oznakowane, a elektromobilni klienci 
firmy znajdą również informacje o ekolo-
gicznym pochodzeniu energii na poszcze-
gólnych ładowarkach w aplikacji mobilnej.

Już od 1 lutego 2020 r. elektryczni kierowcy korzystający z ładowarek GreenWay, będą uzupełniać 
baterie swoich aut ekologiczną, zieloną energią. Na mocy umowy z Tauron Sprzedaż, we wszystkich 
ładowarkach GreenWay (zarówno już obecnych, jak i nowo przyłączanych) zasilanych bezpośrednio 
z sieci operatorów dystrybucyjnych, popłynie certyfikowana energia wytwarzana w źródłach odna-
wialnych, przede wszystkim małych elektrowniach wodnych (MEW).

ZIELONA ENERGIA W ŁADOWARKACH GREENWAY

Samanta Piernicka 
Specjalista ds. marketingu 

GreenWay Polska Sp. z o.o.

Źródło: GreenWay Polska Sp. z o.o.
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Monika Grzybek 
Kierownik biura TRMEW

Z punktu widzenia legislacji z zakresu 
zielonej energii kluczową rolę 
będzie odgrywać Ministerstwo Kli-

matu, w którym za rozwój naszej branży 
będzie odpowiadał dobrze znany wszyst-
kim organizacjom OZE przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Ener-
gii – pan Ireneusz Zyska. W Ministerstwie 
Klimatu objął on funkcję Sekretarza Stanu 
i Pełnomocnika Rządu ds. OZE. Delega-
cja TRMEW odbyła już pierwsze spotkanie 
z nowym ministrem, przedstawiając sytu-
ację branży MEW, przede wszystkim zwią-
zaną z kończącym się dla wielu elektrowni 
we wrześniu br. okresem wsparcia. 

Początek roku, to także niechlubna tradycja 
wyczekiwania na rozporządzenie w sprawie 
ceny referencyjnej, którego brak wstrzy-
muje możliwość wydawania decyzji o przy-
stępowaniu do systemu FIT/FIP. W ostat-
nich dniach lutego pojawił się jednak 
projekt tego rozporządzenia. Ze względu 
na rosnące ceny towarów i usług, w tym 
w szczególności koszty usług budowla-
nych, koszty urządzeń i koszty zatrudnie-
nia TRMEW wystąpiło z wnioskiem o pod-
wyższenie poziomu cen referencyjnych dla 
instalacji wykorzystujących hydroenergię. 

Dla właścicieli MEW początek roku to okres 
bardzo pracowity. Trzeba było pamiętać 
o sprawozdaniach do URE i Wód Polskich. 
Tradycyjnie w czerwcu organizowaliśmy 
Zjazd Walny oraz Kongres Energetyka 
Wodna, jednak w tym roku ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne zdecydowali-
śmy o przełożeniu wydarzenia na inny ter-
min. Będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować o nowych ustaleniach. Zapraszam 
do śledzenia naszej strony www.trmew.pl

Początek roku 2020 to czas zmian 
w administracji rządowej i powsta-
wania nowych ministerstw, które 
będą odpowiedzialne za warunki 
działania MEW w ciągu najbliż-
szych pięciu lat. Dopiero pod ko-
niec lutego pojawiła się ustawa  
o działach administracji, rozdziela-
jąca kompetencje do zajmowania 
się odnawialnymi źródłami energii 
pomiędzy nowych ministrów. 

Z ŻYCIA TRMEW
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JAK NIEKTÓRE KRAJE PORADZIŁY 
SOBIE ZE ZMIANAMI KLIMATU

Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist,  
tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk
Wydawnictwo PWN
Rok wydania 2020

GEOSYNTETYKI W BUDOWNICTWIE 
WODNYM

Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Wydawnictwo PWN
Rok wydania 2019

Klimat Ziemi coraz bardziej zbliża się do niebezpiecznych 
punktów krytycznych, lecz rozwiązanie leży w zasięgu ręki. 
Kilka krajów z powodzeniem zastąpiło paliwa kopalne nisko-

emisyjnymi źródłami energii dzięki połączeniu źródeł odnawialnych 
i szybkiemu rozwojowi energetyki jądrowej. Idąc za ich przykła-
dem, świat może radykalnie ograniczyć zużycie paliw kopalnych 
do połowy tego stulecia, pomimo ciągle rosnącego zapotrzebo-
wania na energię. 

Joshua Goldstein i Staffan Qvist wyjaśniają, w jaki sposób ener-
gia bezemisyjna błyskawicznie zastąpiła paliwa kopalne w Szwecji, 
Francji oraz Ontario i jednocześnie umożliwiła rozkwit ekonomiczny 
i ochronę środowiska naturalnego w tych miejscach. Książka napi-
sana z zaangażowaniem i poparta badaniami naukowymi, zachęca 
do spojrzenia na kwestie energetyki i zmian klimatycznych w nowy 
sposób. PWN

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzysty-
wane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, 
separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią 

powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrau-
liczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów 
budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, 
ostróg, progów podwodnych, tam i zapór. 

W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na 
temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie 
wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wyko-
nywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, 
podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych 
na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Aka-
demii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady 
doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed 
ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym. PWN

PRZEGLĄD WYDAWNICZY

Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna (International Energy 
Agency, IEA) szacuje, że w ciągu 

najbliższych 5 lat należy spodziewać się 
w skali globalnej 9-procentowego przyro-
stu mocy hydroelektrycznych, czyli wzro-
sną one o 121 GW. Dziś łączna, globalna 
moc zainstalowana w energetyce wodnej 
wynosi 1307 GW. Krajami, które mają naj-
więcej mocy w elektrowniach wodnych, są 
Chiny, Indie i Brazylia. 

Agencja ocenia, że aż 1/4 przyrostu mocy 
do 2024 roku zostanie wygenerowana przez 
2 ogromne projekty w Chinach i jeden 
w Etiopii. W przypadku tego pierwszego 
kraju chodzi o ogromną elektrownię wodną 
Wudongde o mocy 10 GW, która ma zostać 
otwarta w sierpniu 2020 roku. Druga to 

elektrownia wodna Baihetan, o docelowej 
mocy 10 GW, której budowa ma zakończyć 
się w 2022 roku. Z kolei Etiopia buduje na 
Nilu Błękitnym tzw. Tamę Wielkiego Odro-
dzenia o mocy 6,2 GW, która po ukończe-
niu ma być siódmą największą na świecie 
hydroelektrownią. 

Póki co największym tego typu obiektem 
na świecie jest Tama Trzech Przełomów 
w Chinach (22,5 GW), potem jest elektrow-
nia wodna Itaipu, na granicy Brazylii i Para-
gwaju o mocy 14 GW, a na trzecim miejscu 
jest chińska elektrownia Xiluodu o mocy 
13,8 GW. 

Jednakże, oprócz trzech szykowanych, 
wielkich projektów hydroelektrowni, które 
wymienia IEA, należy się raczej spodziewać 

spadku przyrostu nowych mocy hydro-
energetycznych. Według IEA, będzie to 
spowodowane zwolnieniem dwóch głów-
nych gospodarek, posiadających najwięk-
sze moce w hydroenergetyce, a więc Bazy-
lii i Chin. 

Agencja wskazuje, że stabilnego przyrostu 
mocy hydroelektrycznych można natomiast 
oczekiwać w państwach Afryki Subsaha-
ryjskiej i ASEAN (Stowarzyszenie Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej), gdzie będzie 
rosło zapotrzebowanie na energię. 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zakłada, że do 2024 roku hydroenergetyka utrzyma pozycję 
globalnego lidera w produkcji energii wśród technologii odnawialnych, jednak przyrost nowych mocy 
nie powinien być zbyt dynamiczny.

O WZROŚCIE MOCY W HYDROENERGETYCE ZDECYDUJĄ 
GŁÓWNIE TRZY INWESTYCJE

Joanna Kędzierska 
gramwzielone.pl
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Gdańsk, 15-16 października 2020 r.

W programie między innymi: 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych
adres korespondencyjny:  

ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, 
tel.: +48 58 678 79 51, e-mail: biuro@tew.pl

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
ul. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz 
tel.: +48 56 464 96 44 , e-mail: biuro@trmew.pl

Instytut Maszyn Przepływowych im. R.Szewalskiego PAN
ul.Fiszera  14, 80-231 Gdańsk
tel.: +48 58 5225 139, e-mail: steller@imp.gda.pl

 

Organizatorzy

Oczekujemy na zgłoszenia 
wystąpień konferencyjnych. 

Zapraszamy do udziału w konferencji, 
współpracy oraz sponsoringu.

Dalsze informacje już wkrótce            
na naszych stronach internetowych: 

www.tew.pl, www.trmew.pl, www.imp.gda.pl 

Polska Konferencja Hydroenergetyczna

l Stan, perspektywy i trendy rozwojowe energetyki wodnej 

l Energetyka wodna i jej infrastruktura w gospodarce narodowej
oraz w środowisku społecznymi i przyrodniczym

l Energetyka wodna w kontekście zmian klimatycznych

l Prawno-ekonomiczne uwarunkowania energetyki wodnej
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Na mocy przełomowej umowy w sprawie finansowania w 2020 
roku rozpocznie się budowa elektrowni wodnej o mocy 15 
MW zlokalizowanej na rzece Tina na Wyspach Salomona. 

Informację o podpisaniu umowy na sfinansowanie projektu przeka-
zał rząd Wysp Salomona wraz z Międzynarodową Korporacją Finan-
sową (IFC), będącą członkiem Grupy Banku Światowego. Cały pakiet 
finansowy o wartości ponad 200 USD składa się z pożyczek i dotacji 
udzielonych przez sześć instytucji i pozwoli zrealizować pierwszy wiel-
koskalowy projekt infrastrukturalny na Wyspach w formule partner-
stwa prywatno-publicznego. Projekt Tina River zmniejszy zależność 

Wysp Salomona od importu ropy o niemal 70% i spowoduje obniżenie 
ceny energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w całym 
kraju. Obecnie cena energii elektrycznej należy w tym kraju do naj-
wyższych na świecie i jest zależna od zmiany ceny paliw. Projekt ma 
także znaczenie w obszarze redukcji gazów cieplarnianych. Nie tylko 
pozwoli wypełnić nałożony na ten kraj obowiązek zmniejszenia emi-
sji do roku 2025, ale pozwoli zwiększyć tę redukcję o wartość ponad 
dwuipółkrotnie większą od zamierzonej wielkości.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju 
Przemysłowego (UNIDO) wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom krajów członkowskich opublikowała Techniczne 

wytyczne budowy małych elektrowni wodnych. 

Dokument uzupełnia pewne braki w zakresie regulacji dotyczących 
realizacji projektów małych elektrowni wodnych poprzez wykorzy-
stanie fachowej wiedzy i wskazanie najlepszych praktyk z całego 
świata. Jak wyjaśnia UNIDO, wytyczne powstały po to, aby wszystkie 
kraje mogły je wykorzystywać do wsparcia swoich polityk, wiedzy 
technologicznej i ekosystemów. Państwa z ograniczonymi zaso-
bami instytucjonalnymi czy technicznymi będą mogły poprawić 

swoją znajomość procesów realizacji projektów małych elektrowni 
wodnych i dzięki temu przyciągnąć większą liczbę inwestycji. Będą 
w stanie zachęcić ich odpowiednimi programami i w ten sposób 
aktywnie wspierać rozwój ekonomiczny na szczeblu krajowym. 
Dokument daje szansę wymiany wiedzy technologicznej i dobrych 
praktyk pomiędzy krajami, których zasoby w tym zakresie są ograni-
czone. Publikacja składa się z pięciu tomów i 26 części, które mogą 
być uznane za podstawowe reguły związane z planowaniem, pro-
jektowaniem, budową i eksploatacją elektrowni wodnych o mocy 
nie większej niż 30 MW. 

19.12.2019

3.01.2020

Afrykański Bank Rozwoju zarządzający Funduszem Zrównowa-
żonej Energii dla Afryki (SEFA) przyznał dotację w wysokości 
990 tys. USD na projekt instalacji hybrydowej o mocy 9 MW 

wykorzystującej do produkcji energii elektrycznej energię słońca 
i wody. Projekt składa się z dwóch elektrowni, z której każda wyposa-
żona jest w urządzenia wytwórcze w technologii hydroenergetycznej 
oraz fotowoltaicznej, a także posiada własną lokalną sieć dystrybu-
cyjną oraz połączenie z krajową siecią elektroenergetyczną. Innowa-
cyjny projekt hybrydowy ma unormować poziom produkcji energii 

podczas pory deszczowej i suchej oraz zmniejszać niedobory energii 
spowodowane zmianami klimatu. Po ukończeniu inwestycji energia 
elektryczna, którą wytworzą elektrownie zasili za pomocą lokalnej 
sieci dystrybucyjnej około 20 tysięcy gospodarstw domowych w oko-
licznych gminach. Zwiększając dostęp do energii projekt przyniesie 
również korzyści społeczno-ekonomiczne, których beneficjentami 
będą zwłaszcza kobiety oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W efekcie gruntownej modernizacji hydroelektrowni Belo-
rechenskaya, zlokalizowanej w Kraju Krasnodarskim 
i należącej do koncernu Lukoil, moc wytwórcza instalacji 

wzrosła o 30%. Przebudowa, którą rozpoczęto w 2017 roku obej-
mowała wymianę dwóch zespołów wytwórczych. Dzięki temu moc 
zainstalowana każdego zespołu została zwiększona z 16 do 24 MW, 
a więc moc całej elektrowni wzrosła do 48 MW. Jak twierdzi firma 
Lukoil, unowocześnienie obiektu dzięki zastosowaniu zaawansowa-
nych technologii, takich jak m.in. bezszczotkowy układ wzbudzenia 

generatora i elektryczny napęd układu kierowniczego przedłużyło 
przewidywany okres życia tej instalacji o 40 lat, zwiększyło jego 
niezawodność i poprawiło bezpieczeństwo dla środowiska. Firma 
wprowadziła również zintegrowane rozwiązania modernizacyjne 
w systemach zapasowych elektrowni. Elektrownia wodna Belore-
chenskaya powstała w 1954. Wykorzystuje kanał derywacyjny i róż-
nicę poziomu wody pomiędzy rzekami Belaya i Pshish.

18.12.2019

7.02.2020

START BUDOWY ELEKTROWNI WODNEJ TINA RIVER W PRZYSZŁYM ROKU

UNIDO PUBLIKUJE TECHNICZNE WYTYCZNE DLA MEW

SEFA PRZYZNAJE FUNDUSZE NA INNOWACYJNY PROJEKT HYBRYDOWEJ 
ELEKTROWNI SŁONECZNO-WODNEJ

LUKOIL KOŃCZY MODERNIZACJĘ ELEKTROWNI WODNEJ 
BELORECHENSKAYA W ROSJI

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

ZE ŚWIATA

10 ENERGETYKA WODNA

AKTUALNOŚCI    



WEDŁUG NAUKOWCÓW WIELKIE ZAPORY MOGĄ STANOWIĆ OCHRONĘ 
PRZED WZROSTEM POZIOMU MÓRZ 

TESTY POTWIERDZAJĄ WYSOKI STOPIEŃ PRZEŻYWALNOŚCI RYB 
PO PRZEPŁYNIĘCIU PRZEZ TURBINĘ ICE 

OKRESOWE GROMADZENIE WODY W ZBIORNIKACH ELEKTROWNI  
SZCZYTOWO-POMPOWYCH MOŻE STANOWIĆ ROZWIĄZANIE  
PROBLEMU MAGAZYNOWANIA ENERGII Z OZE

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction
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3.03.2020

Wyniki najnowszych badań wskazują, że rozwiązaniem 
służącym ochronie 25 milionów Europejczyków przed 
konsekwencjami spodziewanego wzrostu poziomu 

mórz o kilka metrów w najbliższych stuleciach, może być budowa 
dwóch olbrzymich zapór. Jednocześnie, naukowcy wskazują, że 
projekt budowy tych wielkich konstrukcji ma być przede wszyst-
kim ostrzeżeniem „ujawniającym rangę problemu wiszącego 
nad naszymi głowami”. Dr Sjoerd Groeskamp, oceanograf z Kró-
lewskiego Instytutu Niderlandów ds. Badań Morskich oraz Joakim 
Kjellson z kilońskiego instytutu GEOMAR w badaniach opubliko-
wanych w lutym w biuletynie Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Meteorologicznego wskazują, że wybudowanie zapory o długości 
475 km pomiędzy północną Szkocją a zachodnią Norwegią oraz 
drugiej, o długości 160 km pomiędzy obszarem zachodniej Francji 
i płd-wsch. Anglii, mogłoby służyć jako obrona przed zmianą kli-
matu. Badacze szacują koszty wybudowania takich zapór na 250-

-500 miliardów euro, co odpowiada wartości 0,1% produktu kra-
jowego brutto wszystkich krajów, które byłyby chronione dzięki 
zaporze, liczonego co roku przez 20 lat. „Ostatecznie jednak opis 
tych olbrzymich zapór ma służyć bardziej jako straszak niż jako 
rozwiązanie”, stwierdził Groeskamp. „Koszty oraz rezultaty budowy 
takich obiektów byłyby ogromne. Jednak koszty zaniechania dzia-
łań mających zapobiec podnoszeniu się poziomu mórz będą final-
nie kilka razy wyższe. Wizja budowy zapór sprawia, że konsekwen-
cje wzrostu poziomu mórz stają się bardziej namacalne. Według 
najbardziej pesymistycznych scenariuszy wzrost poziomu wody 
może wynosić 10 metrów do roku 2500. Potencjalne zapory mają 
zatem stanowić rodzaj przesłania o natychmiastowe podjęcie kro-
ków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Jeśli nic nie zro-
bimy to olbrzymie zapory mogą okazać się jedynym rozwiązaniem”.

Wstępne badania nowej turbiny zainstalowanej przez firmę 
Voith na zaporze Ice Harbor na rzece Snake w stanie 
Waszyngton w USA wykazały, że nowy projekt turbiny 

pozwala uzyskać wskaźnik przeżywalności ryb przepływających 
przez turbinę na poziomie 98,25% przy testach prowadzonych 
na czawyczach. Firma Voith ocenia, że jest to znaczna poprawa 
w stosunku do tradycyjnych instalacji z turbiną Kaplana o podob-
nych rozmiarach, dla których odsetek ryb, które po przejściu przez 
turbinę nie ulegają uszkodzeniom wynosi około 90 proc. Jednym 
z priorytetów przy projektowaniu nowej turbiny dla jednostki 

wytwórczej nr 2 na zaporze Ice Harbor była poprawa wskaźnika 
zdolności przeżycia ryb. Cel ten został osiągnięty, a jednocześnie 
udało się poprawić wydajność hydrauliczną turbiny i wydłużyć cykl 
życia zespołu wytwórczego nr 2. Według Voitha sprawność turbiny 
wzrosła o 4 procent. Analiza wstępnych wyników testów wskazuje 
na wysoki stopień przeżywalności migrujących młodych ryb łoso-
siowatych po przejściu przez turbinę w jednostce wytwórczej nr 
2. Oznacza to, że podstawowy cel jaki miała spełnić modernizacja 
został osiągnięty.

Według najnowszych badań Międzynarodowego Instytutu 
Analiz Systemów Stosowanych (IIASA) opublikowanych 
w piśmie Nature Communications, okresowe gromadze-

nie wody w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych (seaso-
nal pumped hydropower storage (SPHS)) może okazać się zrówno-
ważoną pod względem ekonomicznym i środowiskowym metodą 
magazynowania nadwyżek energii i wody, jakie pojawiają się w skali 
całego roku. W porównaniu z innymi stosowanymi powszechnie 
w tym zakresie rozwiązaniami, do których należy magazynowanie 
gazu ziemnego, metoda SPHS może być bardzo konkurencyjna 
pod względem kosztów. Przeprowadzone badanie jest pierwszym, 
w którym dokonano analizy potencjału i kosztów technologii SPHS 
w sposób globalny i bardzo szczegółowy. Badacze ocenili teore-
tyczny potencjał zasobów wody i energii, jakie mogłyby zostać 
zmagazynowane okresowo w technologii SPHS, koncentrując się na 
lokalizacjach o najwyższym potencjale i najniższych kosztach jego 
wykorzystania. Przeanalizowali też rozmaite scenariusze, w któ-
rych gromadzenie wody i magazynowanie energii metodą SPHS 

mogłoby stanowić opłacalną alternatywę. Aby wytypować lokali-
zacje wykonalne pod względem technicznym w badaniu uwzględ-
niono dane topograficzne, hydrologiczne i o sieciach rzecznych, 
wycenę kosztów budowy infrastruktury i przygotowania projek-
tów. Wyniki analizy wskazują, że koszty magazynowania wody 
w zbiornikach przez elektrownie szczytowo-pompowe waha się od 
0,007 do 0,2 USD/m³, zaś koszt magazynowania energii w długiej 
perspektywie czasowej mieści się w przedziale od 1,8 do 50 USD/
MWh, a w krótkiej od 370 do 600 USD w przeliczeniu na kW mocy 
zainstalowanej elektrowni, przy czym wartości te uwzględniają 
koszt wykonania zapory, rurociągu, turbiny, generatora oraz koszty 
robót ziemnych i nabycia gruntów. Szacowany globalny potencjał 
magazynowania energii w lokalizacjach, dla których koszty osza-
cowano na mniej niż 50 USD/MWh wynosi 17,3 PWh (petawato-
godzin) co odpowiada 79 proc. światowego zużycia energii elek-
trycznej w 2017 roku. 
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Wieloletnie prace badawcze w zakre-
sie projektowania i optymaliza-
cji wszystkich parametrów śruby 

Archimedesa umożliwiły Enerko Energy wpro-
wadzenie na rynek profesjonalnych i spraw-
dzonych rozwiązań. Dzięki nowoczesnej 
technologii, umożliwiającej projektowa-
nie układów mechanicznych i konstruk-
cji oraz prowadzenie symulacji w zakresie 
mechaniki płynów (CFD – Computational 
Fluid Dynamics), a przede wszystkim dzięki 
doświadczonej kadrze, proponowane roz-
wiązania cechują się niską awaryjnością oraz 
wysoką sprawnością.

Badania i symulacje obejmowały cały pakiet 
rozwiązań technicznych i technologicznych, 
które są istotne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa i poprawnej pracy układu. Techno-
logia śruby Archimedesa znajduje zastosowa-
nie w różnych działach gospodarki. Pierwsze 
aplikacje można było spotkać w rolnictwie, 
gdzie urządzenia pracowały w systemach 
nawodnieniowych. Obecnie najpowszechniej-
sze zastosowanie znalazły w małej energetyce 
wodnej i służą do produkcji energii. Parame-
trami oraz cechami wyróżniającymi hydroze-
społy ze śrubą Archimedesa są:
• spad/wysokość podnoszenia i ich zmien-

ność, 
• natężenie przepływu,
• średnica wirnika oraz zwojów, 
• zalanie górne i dolne wirnika, 
• skok i liczba zwojów, 
• kąt posadowienia śruby Archimedesa 

i prędkość obrotowa, 
• rozwiązania w zakresie łożyskowania 

w dolnym i górnym węźle,
• układ przeniesienia napędu z bardzo 

wysokimi momentami obrotowymi,
• automatyzacja i sterowanie całego układu, 

w tym również stosowanie przemienników 
częstotliwości do automatycznej zmiany 
prędkości obrotowej.

Wieloletnie prace badawczo-rozwojowe pro-
wadzone w Enerko Energy Sp. z o.o. zapew-

niają, że proponowane rozwiązania śruby 
Archimedesa cechują się wysoką jakością 
oraz sprawnością.

ŚRUBA ARCHIMEDESA – JEDNOWIRNI-
KOWA POMPA ŚLIMAKOWA
Pompy śrubowe Archimedesa to urządzenia 
podnoszące, doskonale nadające się do trans-
portu ścieków między innymi w oczyszczal-
niach ścieków. Śruba Archimedesa jest w sta-
nie w prosty i niezawodny sposób przenosić 
duże objętości przy niskich prędkościach 
obrotowych. Otwarta konstrukcja o znacz-
nych przestrzeniach między zwojami wirnika 
zapewnia ciągłą pracę nawet w bardzo trud-
nych warunkach, gdzie pojawia się frakcja 
stała i zanieczyszczenia. Technologia ta zna-
lazła szerokie zastosowanie w układach pom-
powych w oczyszczalniach ścieków na całym 
świecie. Również i w naszym kraju istnieje 
kilkanaście takich aplikacji. Jednym z nich 
jest Zakład Oczyszczania Wód „Ruptawa” - 
główna oczyszczalnia aglomeracji Jastrzę-
bie-Zdrój. Pompownia wyposażona w trzy 
jednakowe śruby Archimedesa, o długości 
ślimacznicy 12,4 m i prędkości obrotowej 47,5 
obr./min, jest w stanie transportować łącznie 1 
200 l/s na wysokość 5,8 m. Obecnie pompow-
nia jest modernizowana, a celem tego przed-
sięwzięcia jest automatyzacja procesu, pod-
niesienie efektywności energetycznej całego 
układu oraz zapewnienie kolejnych lat bez-
awaryjnej pracy. Dostawca nowego urzą-

dzenia, polski projektant i producent Enerko 
Energy Sp. z o.o., zapewni kompletne rozwią-
zanie, wyposażone dodatkowo w falownik do 
automatycznej regulacji obrotów oraz blo-
kadę obrotów wstecznych. Układ wirnikowy, 
rozwiązania dolnego i górnego łożyska oraz 
wyposażenie elektryczne zostały indywidual-
nie zaprojektowane do długiego okresu beza-
waryjnej pracy w bardzo trudnych warunkach 
podawania treści do oczyszczalni ścieków.

MAŁA ENERGETYKA WODNA
W latach 90. dwudziestego wieku rozwinięto 
ideę śruby Archimedesa jako silnika wodnego 
napędzanego siłą grawitacji - podobnie, jak 
nasiębierne koło wodne. Jest to urządze-
nie najsprawniejsze ze wszystkich rodza-
jów grawitacyjnych silników wodnych. Niska 
prędkość obrotowa oraz znaczne przestrze-
nie pomiędzy zwojami wirnika nie stanowią 
zagrożenia dla przemieszczających się w nich 
ryb. Technologia posiada status „fish frien-
dly” i może być stosowana w lokalizacjach 
o bardzo wysokich walorach przyrodniczych 
i na obszarach chronionych. W naszym kraju 
występują setki lokalizacji, których parametry 
(spad i przepływ) umożliwiają wykorzystanie 
potencjału hydroenergetycznego i produk-
cję zielonej energii, przy stosunkowo niewiel-
kich nakładach inwestycyjnych. Zastosowa-
nie śruby Archimedesa w małej energetyce 
wodnej obecnie staje się coraz popularniej-
sze. Przewagą tej niskospadowej technologii 

Wydawać by się mogło, że śruba Archimedesa to bardzo proste w konstrukcji urządzenie i do jego 
zaprojektowania oraz wykonania nie potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie. Nic 
bardziej mylnego. Świadczą o tym niestety niektóre wdrożenia na rynku krajowym i zagranicznym, 
borykające się z problemami niskiej sprawności energetycznej, awaryjności, przedwczesnego uszko-
dzenia łożysk, czy nawet urwania wału wirnika.

PROSTA, WSZECHSTRONNA ŚRUBA 
ARCHIMEDESA – PRZYKŁADY APLIKACJI

Rys. 1. Od lewej: model śruby Archimedesa w oprogramowaniu FLOW-3D, przygotowania do instalacji.
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nad tradycyjnymi rozwiązaniami wykorzystu-
jącymi, np. turbinę Kaplana, jest ogranicze-
nie robót ziemnych i hydrotechnicznych do 
minimum. Mała elektrownia wodna wyposa-
żona w śrubę Archimedesa cechuje się dosyć 
wysoką sprawnością, a dodatkowo zastoso-
wanie przemiennika częstotliwości do zmiany 
prędkości obrotowej istotnie rozszerza zakres 
pracy z dobrą sprawnością i zwiększa pro-
dukcję energii elektrycznej. Jednym z przy-
kładów takiego rozwiązania jest mała elek-
trownia wodna zlokalizowana na niewielkiej 
rzece Bobrza, w obszarze Chęcińsko-Kielec-
kiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz 
otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajo-
brazowego. Śruba Archimedesa o średnicy 
2600 mm pracuje w bardzo szerokim zakre-
sie prędkości obrotowych od 20 proc. do 115 
proc. prędkości znamionowej urządzenia. Taki 
zakres regulacji umożliwia efektywne wyko-
rzystanie przepływów w rzece, z równocze-
snym utrzymaniem rzędnej górnej wody na 
stałym poziomie. Układ falownikowy zwięk-
sza nieznacznie koszt całej instalacji, jednak 
zapewnia produkcję energii elektrycznej na 
wysokim poziomie sprawności w szerokim 
zakresie przepływów oraz bardzo wysoką kul-
turę pracy, przez co wpływ na środowisko jest 
minimalny. Poniższy wykres prezentuje cha-
rakterystykę pracy małej elektrowni wodnej 
wyposażonej w śrubę Archimedesa współ-
pracującą z przemiennikiem częstotliwości.

AKTYWNA PRZEPŁAWKA DLA RYB
Korzystając z wieloletniego doświadczenia 
branżowego, firma dokłada ciągłych starań, 
aby proponowane przez nią rozwiązania były 
atrakcyjne dla inwestora, dopasowane do 
realnych potrzeb sektora ale również pozo-
stawały w zgodzie ze środowiskiem. Obser-
wując na przestrzeni lat bariery rozwoju 
branży hydroenergetycznej, tworząc interdy-

scyplinarny zespół projektowy zdecydowano 
opracować innowacyjny produkt – aktywną 
przepławkę dla ryb. Urządzenie powstało 
w wyniku wieloetapowych badań przemysło-
wych i prac badawczo-rozwojowych. Aktywna 
przepławka dla ryb jest urządzeniem mecha-
nicznym, zmieniającym podejście do udraż-
niania cieków nie tylko przy istniejących elek-
trowniach wodnych. Przepławkę tworzy układ 
dwóch śrub Archimedesa - dwóch torów. Tor 
wstępujący transportuje wodę i ryby w górę 
biegu rzeki, natomiast tor zstępujący w dół, 
produkując przy tym energię, której część 
wykorzystywana jest do napędzania toru 
wstępującego, a reszta może być oddawana 
do sieci w postaci energii elektrycznej. Realnie 
tor zstępujący produkuje kilkakrotnie więcej 
energii niż do działania potrzebuje tor wstę-
pujący. Technologia opracowana w polskich 
warunkach odkrywa nowe podejście w zakre-
sie udrażniania cieków wodnych. Przepławka 
dla ryb po raz pierwszy w historii staje się 
urządzeniem, które zapewnia rentowność 
takiej inwestycji. Wyprodukowana nadwyżka 
energii elektrycznej może stać się źródłem 

generowania dodatnich przepływów pienięż-
nych. W Polsce pierwsza tego typu instalacja 
powstała na rzece Wierzyca. Aktywna prze-
pławka dla ryb jest w stanie wyprodukować 
nadwyżki energii elektrycznej na poziomie 9 
000 MWh rocznie. Aktywną przepławkę dla 
ryb, zgodnie z krajowym ustawodawstwem, 
uznaje się za instalację hydroenergetyczną, 
której przysługuje wsparcie w ramach sys-
temu taryf gwarantowanych FiT przez pięt-
naście lat. Aktywna przepławka dla ryb może 
być wykorzystywana do zagospodarowania 
przepływu nienaruszalnego lub udrożnienia 
cieku przy istniejącej elektrowni wodnej, jak 
również może samodzielnie funkcjonować 
jako mała elektrownia wodna. Obecnie roz-
wijane są kolejne tego typu projekty w Pol-
sce i zagranicą. 

Śruba Archimedesa to prosta konstrukcja, 
która, odpowiednio zaprojektowana, służy 
bezawaryjną pracą przez bardzo długi okres. 
Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu 
obszarach działalności człowieka, od pom-
powni ściekowych, podajników, elektrowni 
wodnych, przepławek dla ryb po rolnictwo 
czy rekreację. Obserwując trendy, obecnie 
najpopularniejszym jest stosowanie śrub 
Archimedesa w małych elektrowniach wod-
nych, gdzie ze względu na parametry tech-
niczne, czy wymagania przyrodnicze, staje się 
jedynym możliwym do zastosowania i neu-
tralnym dla środowiska rozwiązaniem. Wyko-
rzystanie technologii aktywnej przepławki dla 
ryb kompleksowo rozwiązuje problematykę 
drożności biologicznej cieków, przy jedno-
czesnej produkcji zielonej energii elektrycznej.

Wyk. 1. Krzywe pracy śruby Archimedesa z falownikiem

Rys. 2. Od lewej: model przepławki aktywnej w oprogramowaniu FLOW-3D, przykład działającej instalacji.

Łukasz Kalina 
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 

Enerko Energy Sp. z o. o.

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum firmy 
Enerko Energy Sp. z o. o.
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Doroczne spotkania RENEXPO 
Interhydro, organizowane od lat 
z końcem ostatniego tygodnia 

listopada ubr. w Salzburskim Centrum Tar-
gowym, należą do najbardziej znaczących 
wydarzeń targowo-konferencyjnych euro-
pejskiej branży hydroenergetycznej. Przy-
jęta formuła organizacyjna zakłada łącze-
nie targów z szeregiem towarzyszących 
im spotkań konferencyjnych. Od lat sta-
łymi punktami programu są: Międzyna-
rodowa Konferencja nt. Energetyki Wod-
nej i Magazynowania Energii, Konferencja 
„Rozwój energetyki wodnej z zachowa-
niem dobrego stanu ekologicznego wód”, 
Wschodnioeuropejskie Forum Hydroener-
getyczne, Forum Małej Energetyki Wodnej 
w Afryce (w tym roku rozszerzone na Ame-
rykę Łacińską), a także spotkania semina-
ryjne VGB dotyczące nadzoru, utrzymania 
i modernizacji elektrowni wodnych. Scena 
zlokalizowana na terenie hali wystawowej, 
jest też miejscem oficjalnego otwarcia tar-
gów, wybranych prezentacji komercyjnych 
oraz niektórych debat panelowych. Pod 
koniec drugiego dnia uczestnicy mają oka-
zję odwiedzić elektrownię wodną Lehen 
na przepływającej przez Salzburg rzece 
Salzach.

WYDARZENIE I JEGO FORMUŁA
Tradycyjnie, w znaczący sposób reprezen-
towany jest sektor MEW - zarówno poprzez 
wystawców obecnych na hali targowej, jak 
i poprzez przedstawicieli sektora uczestni-
czących w różnego rodzaju spotkaniach. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę, 
że już od 3 lat RENEXPO Interhydro jest 
gospodarzem spotkań europejskich sto-
warzyszeń hydroenergetycznych, a także 
otwartych zebrań Sekcji MEW Europejskiej 
Federacji Energetyki Odnawialnej (EREF, 
European Renewable Energy Federation). 

Przez ostatnich 10 lat cykl salzburskich 
spotkań hydroenergetycznych był „okrę-
tem flagowym” niemieckiej grupy REECO 
GmbH, której obszar działalności obejmo-
wał w pewnym okresie większość krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Formuła 
wszystkich wydarzeń była i pozostaje dość 
podobna. Niezależnie, czy dotyczą one 

tylko hydroenergetyki, czy też całego sek-
tora OZE, organizatorzy zabiegali zawsze 
o dobrą współpracę z lokalnymi stowa-
rzyszeniami branżowymi. Spiritus movens 
cyklu RENEXPO Austria i Interhydro był 
do roku 2018 p. Johannes Georg Röhm, 
który z osiągnięciem wieku emerytalnego 
postanowił jednak ograniczyć swoją dzia-
łalność, koncentrując się na krajach Bałka-
nów Zachodnich (była Jugosławia). Zgod-
nie z porozumieniem zawartym przez 
REECO GmbH z Salzburskim Centrum Tar-
gowym, z końcem 2018 roku Centrum stało 
się głównym organizatorem wydarzenia 
i przejęło markę RENEXPO Interhydro [1]. 
Współpraca z dotychczasowym organi-
zatorem i wykorzystanie jego najlepszych 
doświadczeń dały dobry efekt. W ubiegło-
rocznych targach, w dniach 28 i 29 listopada 
2019 r., wzięło udział 125 wystawców, zaś 
swój udział w towarzyszących im zebra-
niach konferencyjnych zarejestrowało 300 
uczestników. W sumie przez teren RENEXPO 
Interhydro 2019 przewinęło się 2500 osób. 
Autorowi tego tekstu przyjemnie było spo-
tkać p. Łukasza Kalinę, reprezentującego 
podczas targów firmę Enerko Energy. Wśród 
nielicznych zmian w „ramówce” wydarzeń 
wspomnieć warto „Party Turbinowe”, zor-
ganizowane pod koniec pierwszego dnia 
na hali targowej. 

Myślą przewodnią tegorocznego RENEXPO 
Interhydro były związki sektora energe-
tyki wodnej ze światem polityki w świetle 
ambitnych celów klimatycznych Unii Euro-
pejskiej. Na rosnącą rolę energetyki wodnej 
w tym kontekście zwracał uwagę podczas 
ceremonii otwarcia dyrektor Centrum, inż. 
Alexander Kribus. Z kolei konieczność zjed-
noczenia wysiłków na rzecz ochrony kli-
matu i transformacji energetycznej, a także 
kluczowe znaczenie zasobów wodnych, 
jako nośnika energii w Austrii, podkreślali 
kolejno dr Heinrich Schellhorn, reprezen-
tujący rząd kraju związkowego Salzburg, 
oraz dr Michael Losch, reprezentujący Fede-
ralne Ministerstwo Dziedzictwa Narodo-
wego i Turystyki Austrii [2].

FORUM WSCHODNIOEUROPEJSKIE
Podobnie jak w ubiegłych latach, autor 
miał przyjemność poprowadzić Wschod-
nioeuropejskie Forum Hydroenergetyczne. 
Było to już trzecie spotkanie z tego cyklu. 
Zgodnie z koncepcją przyjętą przez REECO, 
obszar zainteresowań obejmował nie tylko 
Europę Wschodnią zgodnie z podziałem 
ONZ, ale również republiki nadbałtyckie, 
wszystkie kraje bałkańskie, a nawet 3 repu-
bliki kaukaskie, których przynależność geo-
graficzna do Europy może być przedmio-
tem kontrowersji. Tematyką forum zostały 

Autor tego tekstu miał w roku ubiegłym okazję uczestniczyć już po raz trzeci w wydarzeniu targo-
wo-konferencyjnym RENEXPO Interhydro w Salzburgu, które stało się inspiracją do przygotowania 
poniższej relacji.

PODSUMOWANIE RENEXPO INTERHYDRO 2019

Fot. Budynki i hala wystawiennicza Salzburskiego Centrum Targowego w deszczowy poranek 29 listopada 2019 r.
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objęte łącznie 24 kraje. Nawet nie biorąc 
pod uwagę republik kaukaskich, należy 
wciąż zauważyć, że chodzi tu o obszar obej-
mujący 70 proc. powierzchni i 40 proc. lud-
ności Europy, lecz z przychodem krajowym 
brutto wynoszącym niecałe 17 proc. PKB 
całego kontynentu. Tak niski udział PKB 
uzyskuje się biorąc pod uwagę nawet całe 
terytorium Federacji Rosyjskiej. Z drugiej 
strony należy zauważyć, że wartość tę uzy-
skano nie uwzględniając różnic w realnej 
sile nabywczej pieniądza w różnych krajach.
Formuła Forum obejmuje raporty krajowe, 
dyskusję plenarną, a od roku 2018 - również 
wystąpienia na tematy specjalne. W roku 
2019 dotyczyły one przede wykorzystania 
energii hydraulicznej traconej dotąd w miej-
skich sieciach wodociągowych, w oczysz-
czalniach ścieków i podczas procesów tech-
nologicznych (Petras Punys, Janusz Steller, 
projekt Life NEXUS realizowany w ramach 
unijnego programu ramowego Life) oraz 
możliwości hydroenergetycznego wykorzy-
stania istniejących piętrzeń (Bogdan Popa, 
Rumuńskie Stowarzyszenie MEW). Dodat-
kowo, w sesji tej p. Bettina Geisseler (kan-
celaria prawnicza Geisseler Law z Fryburga, 
Niemcy) przedstawiła referat zawierający 
wnioski dotyczące prawidłowego formu-
łowania kontraktów dotyczących budowy 
i modernizacji elektrowni wodnych.

Raporty krajowe zostały przedstawione 
podczas Forum przez przedstawicieli Repu-
bliki Czeskiej (Pavel Štípský, Lenka Stan-
kova), Słowacji (František Janiček, Milan 
Perný) oraz Północnej Macedonii (Nehri 

Emrula). W tej samej sesji p. Eva Kremere 
(UNIDO, Departament Energii, Wiedeń) 
przedstawiła informacje o najnowszym 
wydaniu Światowego Raportu Rozwoju 
MEW, w powstaniu którego swój udział 
mieli prezesi Zarządów TRMEW i TEW - p. 
Ewa Malicka i autor tego tekstu. W pierw-
szym kwartale 2020 roku raport został udo-
stępniony na wspólnej platformie interne-
towej UNIDO i Światowego Ośrodka MEW 
(ICSHP, Hangzhou, Chiny).

W sumie, podczas 3 kolejnych edycji Forum, 
przedstawiono raporty ze zdecydowanej 
większości krajów regionu. Wielkim nie-
obecnym pozostaje Federacja Rosyjska. 
Niestety, wszelkie próby nawiązania kon-
taktu z przedstawicielami stowarzysze-
nia „Hydroenergetyka Rosji” od lat trafiają 
w próżnię. Rosja jest też coraz słabiej repre-
zentowana podczas znacznie bardziej pre-
stiżowych spotkań - takich jak np. Świa-
towy Kongres Hydroenergetyczny IHA [3]. 
Z uwagi na olbrzymi potencjał hydroener-
getyczny kraju i jego kluczowe znacze-
nie dla wyników wszelkich analiz regional-
nych, autor zdecydował się na samodzielne 
podsumowanie najważniejszych informacji 

o stanie rosyjskiego sektora hydroenerge-
tycznego w wystąpieniu wprowadzającym. 
Podstawą były informacje zawarte w atla-
sach hydroenergetycznych Aqua Media 
[4] i UNIDO [5] oraz w ogólnodostępnych 
źródłach rosyjskojęzycznych. Wyniki prze-
prowadzonych analiz regionalnych wska-
zują, że w rozszerzonej Europie Wschodniej 
(bez republik kaukaskich) zlokalizowanych 
jest blisko 50 proc. europejskich inwesty-
cji hydroenergetycznych - planowanych 
i realizowanych. Zdecydowanym liderem 
jest Ukraina, gdzie kontynuowana jest 
budowa dużych elektrowni pompowych - 
Dniestrzańskiej (2268/2947 MW) i Taszłyc-
kiej (906 MW). Trwają też przygotowania 
do budowy kolejnych dużych obiektów - 
Kaniewskiej ESP (1000 MW) i Kachowskiej 
EW (250 MW) [6]. 

Pozycja Federacji Rosyjskiej wyraźnie osła-
bła – i to nawet, jeśli uwzględnić jej część 
azjatycką. W części europejskiej dwie trze-
cie „mocy instalowanej w budowie” doty-
czy elektrowni pompowej Zagorska 2, gdzie 
jeszcze przez 2 lata trwać będą próby pozio-
mowania budynku maszynowni. Budynek 
ten uległ w roku 2013 zalaniu wskutek kata-
strofy budowlanej związanej z destabiliza-
cją gruntu. Od wyniku prowadzonych prac 
ratunkowych zależy przyszłość całej inwe-
stycji. W najbliższych latach Rosja zamierza 
skoncentrować dużą część swojego wysiłku 
inwestycyjnego na modernizacji istnieją-
cych elektrowni i budowie nowych obiek-
tów MEW (o mocy do 25 MW). 

Jeśli pominąć republiki kaukaskie, to za 
szczególnie obiecującą część regionu ucho-
dzą kraje bałkańskie, gdzie z jednej strony 
istnieje wciąż niewykorzystany potencjał 
hydroenergetyczny, a z drugiej - pilna 
potrzeba budowy zbiorników wodnych 
w związku z postępującymi zmianami kli-
matycznymi. Niejasny jest natomiast obraz 
naszego kraju, gdzie po blisko 40 latach 
smutnych doświadczeń, nikt już chyba 
nie jest w stanie powiedzieć, na ile kon-
sekwentnie będą realizowane zamierzenia 
obecnych władz państwowych dotyczące 

Fot. Sala obrad III Wschodnioeuropejskiego Forum Hydroenergetycznego. Na pierwszym planie od lewej: 
prof. Petras Punys (Litwa) i Bogdan Popa (Rumunia). Z tyłu p. Gerhard Eckert (Niemcy)

Wyk. Realizowane i planowane inwestycje hydroenergetyczne w krajach rozszerzonej Europy Wschodniej.
Kolorem zielonym zaznaczono kraje regionu wg klasyfikacji ONZ oraz republiki nadbałtyckie. 
Kolorem brązowym i czerwonym - kraje zachodniobałkańskie i republiki kaukaskie. 
Ciemniejszy kolor oznacza inwestycje w realizacji, jaśniejszy - planowane

i
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budowy szlaków żeglugi śródlądowej i roz-
budowy zdolności retencyjnych kraju. Nie 
wiadomo też, kiedy konieczność zwiększe-
nia elastyczności sieci stanie się dla śro-
dowisk decydenckich na tyle oczywista, 
by podjąć kroki sprzyjające budowie kolej-
nych elektrowni pompowych i sięgnięciu do 
zdolności magazynowych istniejących elek-
trowni zbiornikowych. Równoległa obser-
wacja trajektorii dochodzenia do założonego 
na rok 2020 udziału OZE w miksie energe-
tycznym oraz zmian w otoczeniu prawno-
-ekonomicznym energetyki wodnej wskazuje 
jednoznacznie, że jej zróżnicowana sytuacja 
wynika nie tylko z czynników obiektywnych, 
ale także z polityki poszczególnych państw 
- zarówno wobec sektora, jak i innych odna-
wialnych źródeł energii. Widać to szczególnie 
dobrze na przykładzie Polski, która dopiero 
w roku 2018 zatrzymała kilkuletni spadek 
udziału OZE w globalnej konsumpcji energii 
na poziomie sięgającym zaledwie 75 proc. 
celu wskaźnikowego. Próba ilościowej oceny 
polityki państw regionu wobec energetyki 
wodnej stała się osią intrygującej dyskusji, jaka 
rozwinęła się podczas ostatniej sesji Forum. 
Autorom wystąpień rozesłano krótkie ankiety 
zawierające pytania o punktową ocenę poli-
tyki ich krajów z kilku punktów widzenia.

PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ
Równolegle do Wschodnioeuropejskiego 
Forum Hydroenergetycznego, w sąsiednich 
salach trwały dwa inne zebrania konferen-
cyjne. Przedmiotem 5. Konferencji Ener-
getyki Wodnej i Magazynowania Energii 
były zagadnienia strategiczne związane 
z koniecznością rozwoju magazynów wody 
i energii – w tym energetyki pompowej - 
w świetle postawionych przez ONZ celów 
rozwoju zrównoważonego (SDG, Sustainable 
Development Goals) oraz polityki klimatycz-
nej Unii Europejskiej. Z kolei przedmiotem 
Forum Małej Energetyki Wodnej w Afryce 
i Ameryce Południowej były działania podej-
mowane w ramach projektu Komisji Euro-
pejskiej HYPOSO (HYdroPOwer SOlutions 
for developing and emerging countries) 
realizowanego w ramach programu ramo-
wego Horizon 2020 przez konsorcjum skła-
dające się z 13 podmiotów. Celem projektu 
jest promocja europejskiego przemysłu 
hydroenergetycznego - zwłaszcza związa-
nego z sektorem MEW - w krajach Afryki 
i Ameryki Południowej. Koordynatorem 
projektu jest niemiecka agencja Wirtschaft 
und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG 
(WIP Renewable Energies), zaś wśród jego 
uczestników znajdują się instytuty badaw-

cze, uczelnie i biura projektowe z krajów Unii 
Europejskiej i 5 krajów docelowych - Kame-
runu, Ugandy, Boliwii, Ekwadoru i Kolumbii. 
Z polskiej strony w projekcie uczestniczą 
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych i Instytut Maszyn Przepływo-
wych PAN. W ramach projektu przewiduje 
się między innymi nawiązanie bezpośred-
niego kontaktu z przedstawicielami przemy-
słu, budowę interaktywnej mapy lokalizacji 
w krajach, do których skierowana będzie 
promocja, wykonanie studiów przedwstęp-
nych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń. 
Ogólne informacje o projekcie przedstawił 
p. Ingo Ball (WIP), zaś o uwarunkowaniach 
rozwoju (małej) energetyki wodnej w Ekwa-
dorze, Kamerunie i Ugandzie opowiedzieli 
kolejno pp. Veronica Minaya, Joseph Ken-
fack i Dan Marlone.

Tego samego dnia – w ramach Spotkania 
Europejskich Stowarzyszeń Hydroenerge-
tycznych – odbyły się również prezenta-
cje trzech innych projektów realizowanych 
w ramach programu ramowego Hori-
zon 2020 - Hydropower Europe, FitHy-
dro i HydroFlex. Celem pierwszego z nich 
jest zaproponowanie agendy prac badaw-
czych i innowacyjnych oraz mapy drogo-
wej rozwoju przemysłu hydroenergetycz-
nego, które powinny stanowić wytyczne dla 
Komisji Europejskiej. Liderem projektu jest 
Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór 
(ICOLD), zaś lista pozostałych partnerów 
konsorcjum obejmuje następujące organi-
zacje: EASE (Europejskie Stowarzyszenie ds. 
Magazynowania Energii), EREF (Europejska 
Federacja Energetyki Odnawialnej), EUREC 
(Europejskie stowarzyszenie Badań nad Ener-
gią Odnawialną), IHA (Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Hydroenergetyki), VGB (Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Techniczne 
Generacji i Magazynowania Energii i Ciepła). 
Pod koniec sierpnia 2019 r. autor tego tekstu 
miał okazję uczestniczyć w zorganizowanych 
w ramach projektu Nordyckich Warsztatach 
Konsultacyjnych w Lulei.

Pozostałe dwa projekty mają charakter 
badawczy lub badawczo-rozwojowy. Zasad-
niczym celem projektu FITHydro jest wypra-
cowanie udokumentowanych naukowo pod-
staw dla planowania elektrowni wodnych 
w taki sposób, by osiągać założone cele 
inwestycyjne przy minimalizacji szkodliwych 
oddziaływań na ichtiofaunę. O prowadzonych 
pracach badawczych opowiedział prof. Peter 
Rutschmann, kierownik Katedry Budownic-
twa i Gospodarki Wodnej oraz Laboratorium 

D. Thomy Politechniki Monachijskiej, która 
jest koordynatorem projektu. W skład kon-
sorcjum wchodzi 26 partnerów, w tym takie 
uczelnie, jak ETH Zurich, czy NTNU Tron-
dheim, renomowane laboratoria oraz wiel-
kie firmy – jak Voith Hydro i Statkraft. Celem 
projektu HydroFlex jest postęp na drodze do 
zwiększenia elastyczności elektrowni wod-
nych i możliwości ich eksploatacji w szerszym 
zakresie mocy i pojemności magazynowej 
energii. Wśród zadań szczegółowych znaj-
duje się m.in. identyfikacja i opis oczekiwań 
wobec elektrowni wodnych, opracowanie 
turbiny Francisa przeznaczonej do pracy ze 
zmienną szybkością obrotową i dużą liczbą 
uruchomień i zatrzymań w ciągu dnia, opra-
cowanie schematów elektrycznych elektrowni 
uwzględniających pracę ze zwiększoną ela-
stycznością i podtrzymywanie sieci w warun-
kach zmiennego obciążenia. Liderem konsor-
cjum jest Norweski Uniwersytet Techniczny 
w Trondheim (NTNU), zaś w skład konsor-
cjum wchodzą między innymi renomowane 
uczelnie i laboratoria ze Skandynawii, Szko-
cji (University Strathclyde) i Niemiec (RWTH 
Aachen), Uniwersytet Skopje oraz szereg waż-
nych partnerów przemysłowych – w tym 
Statkraft, Vattenfall, Rainpower, ABB. Informa-
cję o projekcie przekazał zebranym p. Anders 
Tørklep z biura konsultacyjnego Multiconsult 
Norge AS.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 
I UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
Kontynuacją Spotkania Stowarzyszeń Hydro-
energetycznych były Ósme Warsztaty MEW 
zorganizowane przez Sekcję MEW Euro-
pejskiej Federacji Energetyki Odnawial-
nej (EREF). Obrady poprowadził sekretarz 
generalny Federacji – p. Dirk Hendricks. 
Główna część Jego wypowiedzi dotyczyła 
prac nad Zielonym Dealem, prowadzonych 
przez Komisję Europejską z inicjatywy jej 
przewodniczącej – p. Ursuli von der Leyen. 
Celem ostatecznym tego porozumienia ma 

Fot. Dirk Hendricks (EREF) i Ghislain Weisrock (France Hydro-
-Electricité oraz Francuski Syndykat MEW) podczas Hydro-
Knowledge-Talk na hali targowej RENEXPO Interhydro
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być osiągnięcie „neutralności klimatycznej” 
kontynentu europejskiego do roku 2050. 
Do roku 2030 zamierza się zwiększyć udział 
OZE w konsumpcji energii do 32 proc.. Pod 
koniec listopada sprawa nie była jeszcze roz-
strzygnięta, a wszyscy 4 oponenci pochodzili 
z Europy Wschodniej. Ostatecznie, jak wia-
domo, Polska wycofała się z porozumienia. 
Pozostali oponenci zdecydowali się do niego 
przystąpić. Temat transformacji energetycz-
nej pojawił się jeszcze podczas Hydro-Know-
ledge-Talk – dyskusji panelowej kończącej 
RENEXPO Interhydro, którą poprowadził 
również Dirk Hendricks. Jak podkreślono, 
osiągnięcie założonej przez UE neutralno-
ści klimatycznej będzie wymagać zwiększe-
nia udziału OZE do 80 proc.. W tym celu 
zdecydowano się powołać Europejski Bank 
Klimatu, który będzie mógł wydawać na 
preferencyjne kredyty nawet 100 mld EUR 
rocznie. Nikt chyba nie wie, czy środki te 
będą dostępne również dla naszego kraju.

Wśród innych tematów poruszonych pod-
czas warsztatów wymienić warto sprawę 
ewentualnej nowelizacji Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Decyzję w tej sprawie podejmie 
obecna Komisja Europejska. Krok taki powią-
zany byłby zapewne z wdrożeniem strate-
gii na rzecz zachowania bioróżnorodności.
 
Poszukując sposobu zapewnienia dalszego 
rozwoju MEW w zgodzie z oczekiwaniami 
organizacji proekologicznych, niejednokrot-
nie powraca się do koncepcji elektrowni bez-
spadowych, wykorzystujących jedynie natu-
ralną energię kinetyczną cieków wodnych. Na 
idące w tym kierunku innowacyjne rozwiąza-
nia, a także na ich coraz lepsze wskaźniki tech-
niczno-ekonomiczne wskazał w swoim wystą-
pieniu p. Joost Hollemann (Holandia), który 
postulował w tym kontekście rewizję spoj-
rzenia na dalszy rozwój MEW. Wystąpienie to 
spotkało się z mieszaną reakcją – pojawiły się 
głosy krytyczne wskazujące na niski potencjał, 
niską gęstość energii surowej i ograniczony 

współczynnik wykorzystania tej energii. Autor 
tego tekstu zwrócił uwagę, że proponowana 
wizja MEW oznaczać może rezygnację z jej 
podstawowych atutów –udziału w kosztach 
utrzymania budowli hydrotechnicznych słu-
żących celom gospodarki wodnej, a także 
możliwości świadczenia usług regulacyjnych 
dla sieci lokalnej.

ELEKTROWNIA WODNA LEHEN
Pochmurna i deszczowa pogoda nie sprzy-
jały korzystaniu z atrakcji rozpoczynają-
cego się właśnie Jarmarku Bożonarodze-
niowego ( jednego z najstarszych w Europie). 
Wspólnie z grupą kilkunastu uczestników 
RENEXPO Interhydro autor odwiedził wcze-
śniej wspomnianą niskospadową elektrow-
nię wodną Lehen. Elektrownia zbudowana 
została w latach 2010-2013 przez spółkę 
Salzburg AG, która jest też właścicielem całej 
kaskady Salzachu w kraju Salzburg. Wyposa-
żona jest w 2 hydrozespoły rurowe o mocy 
2 x 6,8 MW, zaś produkcja średnioroczna 
wynosi około 81 GWh. Dość niezwykła archi-
tektura budowli piętrzącej, a także wykorzy-
stanie otoczenia dla celów rekreacyjnych, 
sprawiły, że obiekt jest dziś uważany za jedną 
z atrakcji Salzburga.

Literatura
1. Steller J.: RENEXPO Interhydro 2018 – rodzinna tra-

dycja i nowe realia, Energetyka Wodna 1/2019, s. 5-6
2.  RENEXPO INTERHYDRO 2019 - Wasserkraft braucht 

die Politik braucht die Wasserkraft!, Pressemitteilung, 
05. Dezember 2019, https://www.messezentrum-
-salzburg.at/de/presse-news/pressemitteilungen/
renexpo-interhydro-2019-wasserkraft-braucht-die-
-politik-braucht-die-wasserkraft-201/ 

3. Steller J.: Światowy Kongres Hydroenergetyczny 
2019, Energetyka Wodna, 2/2019, s.14-19

4. World Atlas and Industry Guide 2019, Hydropower & 
Dams (2019). Aqua-Media International, Surrey, UK

5. The World Small Hydropower Development Report 
2019. UNIDO (Vienna) and ICSHP (Hangzhou)

Janusz Steller 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Dziękujemy autorowi za udostępnienie zdjęć.

Fot. Na koronie jazu EW Lehen. Od lewej: J.Kenfack (Kamerun), G.Weisrock (Francja), D.Marlone (Uganda),  
autor i N.Emrula (Płn. Macedonia)

AQUA-Tech Sp. z o. o. jest liderem 
produkcji gumowych zapór wodnych 
w Polsce.
Oferujemy innowacyjne technologi- 
cznie rozwiązania dla indywidualnych 
potrzeb naszych Klientów:

• gumowe jazy powłokowe typu 
wodnego lub pneumatycznego, 

• jazy klapowo-powłokowe typu 
wodnego lub pneumatycznego, 

• autonomiczne jazowe zamknięcia 
powłokowe zbiorników retencyjnych 
i melioracyjnych

Nasze nowatorskie rozwiązania znalazły 
zastosowanie w ostatnio oddanych do 
użytku instalacjach jazowych: 

• MEW „Oława” – jaz klapowo-
powłokowy  typu wodnego 
• z innowacyjnymi klapami z kompozytu 
węglowego, MEW „Krosnowice” – 
autonomiczny jaz powłokowy 
sterowany energią solarną,
• MEW „Nowogrodziec” – jaz klapowo-
powłokowy typu pneumatycznego 
• z klapami kompozytowymi.

Chętnie doradzamy naszym Partnerom 
w wyborze technologii na etapie kon-
cepcji MEW w celu optymalizacji wykor-
zystania źródła OZE. Prowadzimy prace 
modernizacyjne na istniejących progach 
stałych, wykorzystując nowatorskie 
rozwiązania i materiały kompozytowe.

Zapraszamy do współpracy:
www.aqua-tech.info.pl

AQUA-Tech Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 64

32-540 Trzebinia
tel. +48 (32) 441 77 17 
kom. +48 530 133 269 
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Konserwacja turbiny zostaje uprosz-
czona, ponieważ łożysko smaro-
wane wodą pozwala na znacznie 

bardziej efektywne rozmieszczenie uszczel-
nienia wału i łożyska prowadzącego turbiny. 
Zespół uszczelnienia jest łatwo dostępny, 
miska olejowa i układ smarowania zostaną 
wymienione na prostszą instalację zasilania 
wodą, a samo łożysko można szybko spraw-
dzić lub wymienić w przypadku uszkodze-
nia, usuwając tylko niemetalową wkładkę 
łożyska w ciągu kilku godzin. Co więcej, 
nie ma niebezpieczeństwa wycieku oleju 
do rzeki, co eliminuje ryzyko zanieczysz-
czenia u jej źródła.

Pierwsze przedstawione studium przy-
padku dotyczy turbiny Francisa, należącej 
do dużego hiszpańskiego przedsiębiorstwa 

energetycznego, którą wyprodukowano 
w roku 1958 i zmodernizowano w 2015 
roku, wprowadzając łożysko prowadzące 
smarowane wodą. Zmodernizowana tur-
bina obecnie jest w pełni sprawna. Drugie 
studium przypadku pochodzi z dużego 
zakładu energetycznego we Włoszech, 
gdzie w 2016 roku dokonano podobnej 
modernizacji łożyska prowadzącego sma-
rowanego wodą w turbinie Kaplana, zbu-
dowanej w 1956 roku, a obecnie również 
w pełni sprawnej. 

C.H. DE PRADA 
Elektrownia C.H. de Prada należy do dużego 
hiszpańskiego przedsiębiorstwa energe-
tycznego. Została zbudowana w roku 1958 
i wyposażona w dwie pionowe turbiny Fran-
cisa o mocy 36 MW, pochodzące z dostawy 

firmy Neyrpic, pracujące z szybkością obro-
tową 600 obr./min przy spadzie 308 m. Pier-
wotnie łożyskiem prowadzącym turbiny 
była smarowana olejem konstrukcja babbit-
towa, z konwencjonalnym uszczelnieniem 
wału promieniowego za pomocą segmen-
tów z grafitu węglowego, umieszczonych 
poniżej łożyska smarowanego olejem. 

WDROŻONE ROZWIĄZANIE  
– SZCZEGÓŁY PROJEKTU
W celu wyboru najlepszego rozwiązania 
konstrukcyjnego, w 2015 r. przeprowa-
dzono rozpoznanie na terenie elektrowni. 
Po zapoznaniu się z wynikami tego rozpo-
znania, podjęto decyzję o realizacji koncep-
cji przedstawionej na rys. 1. We współpracy 
z lokalnym warsztatem hiszpańskim opra-
cowano ostateczny projekt montażu i przy-
gotowano szczegółowy zestaw rysunków 
łożysk i uszczelnień wału.

Łożysko elastomerowe Thordon SXL zostało 
zainstalowane wewnątrz nowo wyprodu-
kowanej obudowy, wykonanej ze stali nie-
rdzewnej AISI304. Zastosowano konstrukcję 
klejoną (bonded fit) ze starannym przy-
gotowaniem obudowy i z użyciem kleju 
epoksydowego. W celu zabezpieczenia 
istniejącego wału turbiny przed korozją, 
po wyeliminowaniu oleju z układu, doko-
nano metalizacji kilku jego fragmentów. 
W obszarze aktywnego uszczelnienia wału 
zastosowano powłokę HVOF o wysokiej 
twardości, w celu wyeliminowania ryzyka 
zużycia wału na styku z uszczelnieniem, 
przy czym w obszarze łożyska zastoso-
wano nieco łagodniejszą metalizację stali 
nierdzewnej klasy 420. Wał został wyjęty 
z urządzenia i zabrany do warsztatu w celu 
wykonania obróbki powierzchniowej. Woda 
do chłodzenia i smarowania łożysk była 
dostarczana nad łożysko i pod uszczelnie-
nie wału z natężeniem 150 - 180 l/min, przy 

Łożyska prowadzące turbin smarowane wodą mogą stanowić skuteczne rozwiązanie techniczne, służą-
ce redukcji kosztów konserwacji i przestojów, związanych z utrzymaniem niezawodnej pracy starszych 
turbin. Znaczące korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne mogą być osiągnięte poprzez wymianę źle 
funkcjonującego lub uszkodzonego łożyska prowadzącego turbiny smarowanego olejem, na łożysko 
smarowane wodą, w ramach renowacji lub remontu. 

OGRANICZENIE ZABIEGÓW UTRZYMANIA RUCHU DZIĘKI 
ZASTOSOWANIU ŁOŻYSK TURBIN SMAROWANYCH WODĄ

Oil Bearing
Removed

Existing Seal
Removed

Water In

Water Out

New Bearing
Assembly

Rys. 1. Koncepcja modernizacji układu łożyskowo-uszczelniającego wału turbiny – CH de Prada

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas 
IX edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 
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minimalnym ciśnieniu 2 barów, aby zapew-
nić właściwy kierunek przepływu wody 
przez łożysko przez cały czas. W układzie 
zasilania wodą zastosowano samooczysz-
czający filtr wstępny typu cyklonowego, 
a następnie podwójny filtr wstępny o gru-
bości 60 mikrometrów. W celu zmniejszenia 
i regulacji ciśnienia wody zasilającej łożysko, 
zastosowano zawór regulacyjny ciśnienia, 
natomiast prawidłowe natężenie przepływu 
uzyskano dzięki instalacji zaworu regulacji 
przepływu. System sterowania został skon-
figurowany tak, aby można było uzyskać 
potwierdzenie prawidłowego natężenia 
przepływu i ciśnienia wody przed rozpoczę-
ciem uruchamiania hydrozespołu.

REZULTAT KOŃCOWY I AKTUALNY STAN
Po wykonaniu wszystkich podzespołów, 
w listopadzie 2015 r. zainstalowano z powo-
dzeniem łożysko i uszczelnienie wału (rys.2).

W grudniu 2015 roku hydrozespół został 
ponownie uruchomiony z nowym łoży-
skiem turbiny smarowanym wodą, który 
do dziś działa prawidłowo. W maju 2016 r. 
Thordon ponownie podjął współpracę z tym 

samym klientem i lokalnym warsztatem 
w celu przeprowadzenia podobnej przebu-
dowy drugiego hydrozespołu w tej samej 
elektrowni, dzięki czemu obecnie obydwie 
turbiny są wyposażone w przyjazne dla 
środowiska rozwiązanie, w postaci łoży-
ska smarowanego wodą, które jest łatwo 
dostępne do konserwacji i nie stwarza 
ryzyka wycieku oleju. 

CENTRALE DI FABBRICHE
Elektrownia Centrale di Fabbriche należy do 
dużego przedsiębiorstwa energetycznego 
we Włoszech. Została zbudowana w roku 
1955 i wyposażona w jedną pionową tur-
binę Kaplana o mocy 15 MW, dostarczoną 
przez firmę RIVA, pracującą z szybkością 
obrotową 430 obr./min pod spadem 30 m. 
Oryginalne łożysko prowadzące turbiny 
było łożyskiem babbitowym, smarowanym 
olejem, z konwencjonalnym uszczelnie-
niem promieniowym wału, wykorzystują-
cym wiele pierścieni z segmentów grafitu 
węglowego umieszczonych poniżej łożyska 
olejowego (rys. 3). 

W 2014 roku dyskusje koncentrowały 
się na znalezieniu sposobu na poprawę 
dostępu do uszczelnienia wału. W pier-
wotnej konstrukcji uszczelnienie wału było 
bardzo trudne i czasochłonne do rozwią-
zania, ponieważ wymagało całkowitego 
demontażu łożysk prowadzących turbiny, 
smarowanych olejem. Łożyska smarowane 
wodą mogły rozwiązać ten problem, dla-
tego opracowano kilka koncepcji projek-
towych, które można było poddać analizie. 

Najbardziej odpowiednia koncepcja była 
podobna do koncepcji z poprzedniego 
studium przypadku. Zakładała całkowitą 
eliminację istniejącego łożyska olejowego 
i uszczelnienia wału, a następnie zastąpienie 
ich nowym smarowanym wodą łożyskiem 
i uszczelnieniem wału zamontowanym nad 
zespołem łożyska. 

WDROŻONE ROZWIĄZANIE  
– SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Chociaż ogólna koncepcja była podobna 
do koncepcji z poprzedniego studium 
przypadku, istniało kilka istotnych różnic. 
Zamiast zabezpieczać materiał łożyska ela-
stomerowego poprzez klejenie, w tym pro-
jekcie łożysko zostało zainstalowane przy 
użyciu stożkowego wpustu. Pozwoliło to 
na łatwe serwisowanie wkładek łożysko-
wych smarowanych wodą, redukując czas 
przestoju związany z ewentualnymi pro-
blemami eksploatacyjnymi, które mogłyby 
wystąpić w przyszłości. Nieco inna była 
również konfiguracja systemu filtracji wody. 
Woda doprowadzana do zespołu pod łoży-
skiem, przesuwała się do góry przez łoży-
sko do uszczelki wału. Oczekiwano niewiel-
kiego wycieku przez szczelinę wału, a także 
przez jego uszczelnienie. Ta konfiguracja 
stworzyła w połowie zamknięty obieg, 
który zmniejszył całkowite zużycie czystej 
wody, zachowując jednocześnie minimalny 
wymagany przepływ przez przestrzeń łoży-
ska do jego chłodzenia i smarowania. Wał 
został zabezpieczony za pomocą dzielo-
nej i przykręcanej tulei ze stali nierdzewnej, 
którą w razie potrzeby można było usunąć, 
a nie trwałej metalizacji, którą zastosowano 
w pierwszym przypadku. Wadą zastosowa-
nia tulei śrubowej było zwiększenie średnicy 
części wirującej. Dlatego trzeba było zwięk-
szyć również średnicę łożyska i obudowy.

WYNIK KOŃCOWY I AKTUALNY STAN
Po wykonaniu wszystkich podzespołów 
pod koniec 2015 roku, w marcu 2016 roku 
z powodzeniem zainstalowano nowe, sma-
rowane wodą łożysko i uszczelnienie wału 
(rys. 4). Wstępne próby wypadły pomyślnie, 
łącznie z planowanym na kilka tygodni po 
rozruchu przestojem, związanym z przeglą-
dem. Hydrozespół został odstawiony w celu 
sprawdzenia łożyska i uszczelnienia wału. 
Początkowo zaobserwowano, że wyciek 
wody z uszczelnienia wału był wysoki, ale 
później stwierdzono, że istniał problem 
z orientacją segmentów uszczelnienia, a po 
jego skorygowaniu wyciek ustabilizował 
się na dopuszczalnym poziomie <10 l/min. 

Rys. 3. Oryginalne łożysko i uszczelnienie wału - Centrale di Fabbriche

Rys. 2. Zakończony montaż łożyska i uszczelnienia wału
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Wykorzystanie energii wody, zwią-
zanej z piętrzeniem naturalnych 
cieków wodnych, jest technolo-

gią uznaną i dojrzałą. Zasoby hydroener-
getyczne są dobrze rozpoznane, a pozyski-
wanie z nich energii użytecznej jest szeroko 
rozpowszechnione na świecie. To właśnie 
konwencjonalna lub też „czysta” energe-
tyka wodna wykorzystuje energię poten-
cjalną przepływającej wody i jest uważana 
za odnawialne źródło energii użytecznej. 
Podobnie można ocenić energię poten-
cjalną, dostępną w miejskich sieciach wod-
nych - w układach zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków - lub 
w warunkach nadwyżki ciśnienia w instala-

UWAGI KOŃCOWE 
Łożyska smarowane wodą są z powodze-
niem stosowane w praktyce na całym świecie, 
począwszy od najwcześniejszych turbin wod-
nych wykorzystujących drewniane bloki lub 
podkładki ślizgowe utrzymujące wały turbin, 
poprzez segmenty gumowe, a w końcu wyko-
rzystujące zaawansowane syntetyczne mate-
riały elastomerowe. Technologia łożysk sma-
rowanych wodą jest odpowiednia dla turbin 
Francisa lub Kaplana w konfiguracji pionowej 
lub poziomej, pod warunkiem, że zostaną 
uwzględnione aspekty krytyczne dla kon-
strukcji. Dwa przedstawione studia przypad-

cjach przemysłowych. W odróżnieniu od 
sytuacji, gdy energię pozyskuje się z zaso-
bów naturalnych, w tych ostatnich przypad-
kach stawia się niekiedy pytania o zasadność 
statusu OZE.

UŚPIONY POTENCJAŁ
Wiadomo dobrze, że gospodarka wodą 
w obiegach miejskich jest bardzo ener-
gochłonna. Dlatego wielkie znaczenie ma 
wykorzystanie energii potencjalnej, tkwią-
cej w sieciach zasilanych grawitacyjnie lub 
w instalacjach z nadmiernym ciśnieniem, 
w których stosuje się np. zawory redukcyjne 
ciśnienia (ang. pressure reducing valves, PRV) 
lub zbiornikowe reduktory ciśnienia (ang. 

ków potwierdzają, że przekształcenie łożysk 
prowadzących turbiny ze smarowania olejo-
wego na wodne jest rozwiązaniem wykonal-
nym technicznie i ekonomicznie. Firma Thor-
don Bearings od dawna jest w czołówce firm 
oferujących najwyższej jakości systemy łożysk 
i uszczelnień do zastosowań smarowanych 
wodą. Ostatnimi modernizacjami we Wło-
szech i Hiszpanii, Thordon nadal udowadnia, 
że konstrukcja smarowana wodą może wyeli-
minować ryzyko wycieku oleju turbinowego, 
a także rozwiązać bieżące problemy związane 
z konserwacją i naprawą starszych urządzeń. 

break pressure tanks, BPT). Jednym z pierw-
szych zadań musi być ocena „uśpionego” 
potencjału. Ocena ta nie wymaga zaawanso-
wanej metodyki, a w przeszłości była przed-
miotem wielu prac studialnych [1÷4]. Wia-
domo powszechnie, że technologie oparte 
na konwencjonalnych turbinach wodnych 
okazują się nie zawsze konkurencyjne eko-
nomicznie i celem usunięcia tej niedogod-
ności proponuje się często korzystanie z nie-
drogich rozwiązań w postaci pomp w ruchu 
turbinowym (ang. Pump as Turbine, PaT).

WSTĘPNE WYNIKI 
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki 
częściowe, aktualnie realizowanego, pro-

Od drugiej połowy 2018 roku międzynarodowe konsorcjum z udziałem przedstawicieli Hiszpanii, Li-
twy i Polski realizuje projekt Komisji Europejskiej pn. Life NEXUS. Celem projektu jest promocja odzy-
sku energii traconej w komunalnych obiegach wodnych.

INTERNETOWY ATLAS MIKROINSTALACJI HYDROENERGETYCZ-
NYCH W MIEJSKICH SIECIACH WODNYCH

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas 
IX edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 
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Źródło: www.lifenexus.eu/en/results/eu-inventory/

jektu unijnego Life NEXUS. Wykonawcą jest 
konsorcjum składające się z przedstawicieli 
Hiszpanii, Polski i Litwy [8]. Podstawowym 
celem projektu jest zbadanie potencjału 
dla odzysku energii, w miejskich obiegach 
wodnych wybranych miast Europy, techno-
logiami mikrohydroenergetyki. Wynikiem 
tych działań jest utworzenie geobazy danych 
i geograficznej reprezentacji nowych poten-
cjalnych miejsc odzysku energii oraz istnie-
jących instalacji hydroenergetycznych, pra-
cujących w wybranych krajach Europy [9]. 
Informacja zawarta w tej bazie danych jest 
odniesiona do współrzędnych geograficz-
nych, odwzorowana warstwami z uwzględ-
nieniem tych współrzędnych i dostępna 
z platformy sieciowej (rys. 1). Odwzorowa-
nie to jest istotne, gdyż dzięki otwartemu 
dostępowi, każda potencjalna strona może 
zobaczyć, gdzie znajdują się miejsca poten-
cjalnego odzysku energii, co ułatwi im ich 
identyfikację i uruchomienie prac rozwo-
jowych.

LITWA
Z uwagi na warunki topograficzne tego 
typowo nizinnego kraju, do odzysku energii 
wodnej mogą nadawać się tylko sieci kana-
lizacyjne ze swobodnym spadkiem grawita-
cyjnym. Ciśnienie w systemach zaopatrze-
nia w wodę pitną podnoszone jest sztucznie 
i dlatego nie mogą one być wykorzystywane 
do odzysku energii. 

W ramach projektu przeprowadzono szcze-
gółowe studia miejskich sieci wodnych 
w dwóch największych miastach – w Wilnie 
i Kownie – oraz w kilkunastu miastach mniej-
szych. Jak dotąd, zidentyfikowano 17 poten-
cjalnych lokalizacji, wraz ze wskazaniem ich 
głównych charakterystyk przed i za oczysz-
czalniami ścieków (ang. Waste Water Treat-

ment Plant, WWTP). We wszystkich przypad-
kach moc jest niższa od 100 kW (w dwóch 
poniżej 10 kW). W kraju nie zidentyfikowano 
elektrowni wodnych, pracujących w infra-
strukturze układów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków.

POLSKA
Jak dotąd, zidentyfikowano 20 potencjal-
nych miejsc odzysku energii – głównie na 
odpływie z oczyszczalni ścieków, chociaż 
także w układach zaopatrzenia w wodę. 
Moc jest zwykle mniejsza niż 100 kW 
(w 4 przypadkach poniżej 5 kW). Jednakże, 
zidentyfikowano 2 obiecujące potencjalne 
lokalizacje z mocą 201 i 525 kW, zlokali-
zowane odpowiednio przed oczyszczal-
nią ścieków i przy zbiorniku zaporowym. 
W Polsce działają 4 instalacje odzysku 
energii w miejskich sieciach wodnych.

HISZPANIA
W Hiszpanii zidentyfikowano 4 poten-
cjalne lokalizacje. Wszystkie one znajdują 
sie na wlocie do sieci zaopatrzenia w wodę. 
W trzech miejscach znajdują się zawory 
redukcji ciśnienia (PRV), w pozostałych 
– zbiornikowe reduktory ciśnienia (BPT). 
Przybliżone moce mieszczą się w prze-
dziale 36 – 74 kW. W kraju pracuje 9 insta-
lacji odzysku energii hydraulicznej, włącza-
jąc w to instalację pilotażową Life NEXUS 
w mieście Leon, w której zainstalowano 
pompę w ruchu turbinowym. 8 instalacji to 
mikroelektrownie wodne (z mocą instalo-
waną w zakresie 11-84 kW), z siedmioma 
hydrozespołami PaT i jedną turbiną o prze-
pływie poprzecznym. Większość z nich 
znajduje się na wlocie sieci zaopatrzenia 
w wodę: na rurociągu wlotowym stacji 
uzdatniania wody (ang. Drinking Water 
Treatment Plant, DWTP) lub na rurociągu 

wylotowym DWTP. W końcu, jedno z urzą-
dzeń do odzysku energii – hydrozespół 
z turbiną Peltona (514 kW) – znajduje się 
w stacji odsalania.
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Centrum Technologiczne CARTIF, Dział Energetyki, 
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Janusz Steller, Julitta Jagielska 
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Rys. 1. Wizualizacja platformy internetowej z potencjalnymi miejscami odzysku energii w miejskich sieciach wodociągowych.
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Dwudziestego dziewiątego lutego 
2020 r. weszła w życie noweliza-
cja ustawy o działach administracji 

rządowej. Nowelizacja ta wprowadziła klu-
czowe z punktu widzenia omawianej tema-
tyki działy administracji rządowej – aktywa 
państwowe oraz klimat. Ministerstwo Akty-
wów Państwowych powstało na skutek roz-
porządzenia Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie utworzenia Mini-
sterstwa Energii z dnia 19 listopada 2019 r. 
W następstwie niniejszego rozporządzenia, 
nazwę Ministerstwa Energii zmieniono na 
Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWO-
WYCH – PRZEWIDYWANY ZAKRES 
OBOWIĄZKÓW
Istotniejsze wydaje się rozporządzenie Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 
2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Aktywów Państwowych 
(dalej: „MAP”). Zgodnie z nim, MAP kie-
ruje działami administracji publicznej ener-
gia i gospodarka złożami kopalin. Należy 
domniemywać, że w związku z dokonaną 
nowelizacją ustawy o działach administra-
cji rządowej, Minister Aktywów Państwo-
wych będzie zajmował się sprawami obję-
tymi działem aktywów państwowych, tj.: 
sprawami dotyczącymi gospodarowania 
mieniem państwowym, w tym wykonywa-
nia praw majątkowych i osobistych przy-
sługujących Skarbowi Państwa, jak rów-
nież ochrony interesów Skarbu Państwa 
- z wyjątkiem spraw, które na mocy przepi-
sów odrębnych przypisane są innym dzia-
łom. Ponadto, Minister właściwy do spraw 
aktywów państwowych może inicjować 
politykę państwa w zakresie wykorzystania 
mienia państwowego, w celu zapewnienia 
jego racjonalnego i efektywnego wyko-
rzystania, zwiększenia jego wartości oraz 
realizacji polityki gospodarczej państwa. 
W dniu pisania niniejszego artykułu nie ist-
niały jeszcze podstawy formalne przekaza-

nia Ministrowi Aktywów Państwowych tej 
gałęzi administracji.

DZIAŁ ENERGII ZAMIAST MINISTER-
STWA ENERGII 
Dział energia, zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą o działach administracji rządowej, 
obejmuje sprawy energii, surowców ener-
getycznych i paliw. Do ministra właściwego 
do spraw energii należą w szczególności 
sprawy:
1. polityki energetycznej państwa oraz 

udziału w kształtowaniu polityki energe-
tycznej Unii Europejskiej;

2.  rynków energii, surowców energetycz-
nych i paliw, rozwoju i wykorzystania 
energii jądrowej na potrzeby społeczno-
-gospodarcze;

3.  bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
w tym bezpieczeństwa dostaw energii, 
surowców energetycznych i paliw;

4.  infrastruktury energetycznej, w tym funk-
cjonowania systemów energetycznych, 
z uwzględnieniem zasad racjonalnej 
gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa 
energetycznego kraju;

5.  inicjowania, koordynowania i nadzorowa-
nia współpracy międzynarodowej w dzie-
dzinie energii, surowców energetycznych 
i paliw oraz udział w pracach organów 
Unii Europejskiej.

Na stronach Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych, w zakładce „co robimy”, w odnie-

sieniu do energetyki odnawialnej można 
znaleźć następujące informacje: „Minister-
stwo Energii dokłada starań, by system 
wsparcia OZE był korzystny z punktu widze-
nia potrzeb państwa, obywateli i wspierał 
różnorodne technologie.

Chcemy wspierać takie formy produkcji 
energii, które zapewniają stabilne dostawy. 
Przygotowaliśmy ustawę wpierającą tych 
Polaków, którzy chcą produkować energię 
na swoje potrzeby. Zawarta w niej jasna 
definicja pojęcia prosumenta przyznała 
obywatelom zainteresowanym działaniami 
w obszarze OZE daleko idącą ochronę, 
wynikającą z przepisów o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Prosument został 
wyposażony w mechanizmy dochodzenia 
swoich praw. System został uproszczony 
i ujednolicony. 

Stworzyliśmy także możliwość produkcji 
i wykorzystywania energii przez obywa-
teli, szkoły, szpitale, instytucje użyteczności 
publicznej. W ten sposób chcemy rozwijać 
energię obywatelską. Rozwijamy także idę 
klastrów energii. Łącząc różne technologie 
OZE klastry zapewniają stabilne dostawy 
energii. Gwarantują także samowystarczal-
ność energetyczną na poziomie powiatu, 
gminy czy miejscowości”.¹ 

Jesienne wybory parlamentarne tradycyjnie przyczyniły się do zmian ministerialnych, zarówno na 
szczeblu personalnym jak i organizacyjnym. Do najważniejszych zmian z punktu widzenia OZE należy 
zaliczyć niewątpliwie likwidację Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, które do tej pory 
skupiały kluczowe zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie, oba zlikwidowane 
ministerstwa zostały zastąpione odpowiednio Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Minister-
stwem Klimatu.

PRAWO

NOWE MINISTERSTWA I ICH WPŁYW NA 
SEKTOR ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

¹     Źródło: www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ener-
getyka-odnawialna-i-rozproszona, dostęp dnia 
20.02.2020 r.

Od lewej: Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych, Michał Kurtyka – Minister Klimatu,  
Ireneusz Zyska – Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu

22 ENERGETYKA WODNA



KRAJOWY PLAN NA RZECZ ENERGII 
I KLIMATU
Ponadto, MAP opracował i przekazał Komi-
sji Europejskiej tzw. Krajowy plan na rzecz 
energii i klimatu na lata 2021-2030 zakła-
dający m. in.:
a) -7% redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych w sektorach nieobjętych syste-
mem ETS w porównaniu do poziomu 
w roku 2005,

b) 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu 
energii brutto (cel 23% będzie możliwy 
do osiągnięcia w sytuacji przyznania 
Polsce dodatkowych środków unijnych, 
w tym przeznaczonych na sprawiedliwą 
transformację), uwzględniając:
• 14% udziału OZE w transporcie,
• roczny wzrost udziału OZE w cie-

płownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. 
proc. średniorocznie,

c) wzrost efektywności energetycznej 
o 23% w porównaniu z prognozami 
PRIMES2007,

d) redukcję do 56-60% udziału węgla 
w produkcji energii elektrycznej.

Ministrem Aktywów Państwowych został 
Jacek Sasin, dotychczas niezwiązany z sek-
torem energetyki. Ponadto, w skład kierow-
nictwa Ministerstwa wchodzą Artur Soboń, 
Janusz Kowalski, Adam Gawęda, Maciej 
Małecki, Tomasz Szczegielniak, Zbigniew 
Gryglas oraz Tomasz Trautsolt.

ZAKRES DZIAŁANIA MINISTERSTWA 
KLIMATU
Ministerstwo Klimatu jest ministerstwem 
powstałym po zmianie nazwy Minister-
stwa Środowiska, dokonanego na podsta-
wie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 listopada 2019 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie utworzenia Minister-
stwa Środowiska, do obsługi Ministra Kli-
matu. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Klimatu z dnia 18 
listopada 2019 r., minister ten ma zajmować 
się działem administracji rządowej środo-
wisko. Dział środowisko obejmuje sprawy 
m. in. ochrony i kształtowania środowiska 
oraz racjonalnego wykorzystywania jego 

zasobów, gospodarki zasobami natural-
nymi oraz kontroli przestrzegania wyma-
gań ochrony środowiska i badania stanu 
środowiska. Zgodnie z informacją zamiesz-
czoną na stronie Ministerstwa, „Działalność 
Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo sze-
roki zakres spraw, w tym przede wszyst-
kim ochronę i racjonalne wykorzystywanie 
zasobów środowiska - powietrza, przyrody 
ożywionej czy zasobów kopalin. Ze środo-
wiskiem wiążą się także zadania z zakresu 
zrównoważonego rozwoju, polityki klima-
tycznej, włączając w to adaptację do zmian 
klimatu oraz leśnictwa i łowiectwa.”² 

DZIAŁ „KLIMAT”
Nowelizacja ustawy o działach administra-
cji rządowej ustanowiła także dział „klimat”. 
Zgodnie z nowelizacją, dział klimat obej-
muje sprawy klimatu i zrównoważonego 
rozwoju, w tym m. in.:
1. wdrażanie polityki klimatycznej Unii 

Europejskiej, w tym w zakresie zarządza-

²     Źródło: www.gov.pl/web/klimat/zalozenia, dostęp 
dnia 20.02.2020 r.
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nia środkami na cele transformacji eko-
logicznej i klimatycznej, w szczególno-
ści zarządzania aukcjami uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych oraz zago-
spodarowania uzyskanych w ich wyniku 
środków, z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, w tym bez-
pieczeństwa dostaw energii, surowców 
energetycznych i paliw,

2. wspieranie, w tym promocję, ekologicz-
nych innowacji i technologii, z uwzględ-
nieniem celów transformacji klimatycznej 
i energetycznej,

3. zarządzanie i koordynację programami 
w zakresie upowszechniania, rozwoju 
i promocji wykorzystywania technologii 
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym 
w szczególności w zakresie odnawialnych 
źródeł energii oraz transportu,

4. rozwój i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii.

Podobnie jak w przypadku Ministra Akty-
wów Państwowych, w chwili pisania tego 
artykułu Minister Klimatu nie ma jesz-
cze w sferze swoich zadań działu admini-
stracji rządowej pt. klimat. Należy jednak 
podejrzewać, że w krótkim czasie po wej-
ściu w życie nowelizacji ustawy o działach 
administracji rządowej pojawi się stosowne 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego zakresu działań 
odpowiednich ministrów.

MINISTER KLIMATU
Ministrem Klimatu został Michał Kurtyka, 
który m. in. od stycznia 2016 r. pełnił funk-
cję sekretarza stanu w Ministerstwie Ener-
gii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny 
za rozwój technologiczny oraz wprowa-
dzanie innowacji do sektora energii, reali-
zację polityki klimatycznej i energetycznej 
w sektorze paliwowo-gazowym, prowadze-
nie relacji międzynarodowych z państwami 
oraz organizacjami międzynarodowymi. Do 
jego obowiązków należało również nadzo-
rowanie udziału państwa w największych 
polskich przedsiębiorstwach energetycz-
nych w sektorze naftowym i gazowym, 
takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomy-
słodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilno-
ści”, a następnie pilotował tworzenie ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych, dzięki której te formy transportu będą 
mogły się dynamicznie rozwijać.³ 

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. OZE
20 stycznia 2020 r. wydane zostało Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia pełnomocnika rządu do spraw 
odnawialnych źródeł energii, który jest 
sekretarzem stanu właśnie w Ministerstwie 
Klimatu (dalej: „Pełnomocnik”). Obsługę 
merytoryczną, organizacyjno-prawną, tech-
niczną i kancelaryjno-biurową zapewnia 
Pełnomocnikowi Ministerstwo Klimatu, tak 
jak wydatki związane z działalnością Pełno-
mocnika są pokrywane z budżetu państwa 
z części, której dysponentem jest Minister 
Klimatu.

Do zadań Pełnomocnika należy:
1. koordynacja działań mających na celu:

a) rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w szczególności mor-
skiej energetyki wiatrowej, biogazu 
rolniczego w instalacjach odnawial-
nego źródła energii, biopłynów, bio-
komponentów, paliw ciekłych i biopa-
liw ciekłych zużywanych w transporcie 
oraz paliw alternatywnych,

b) rozwój elektromobilności i magazy-
nowania energii,

c) poprawę efektywności energetycznej;
2. opracowywanie propozycji działań pro-

wadzących do realizacji celów w zakresie 
udziału energii i paliw z odnawialnych 
źródeł energii zużytych, w sektorach 
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu 
oraz transportu, a także wykorzystania 
zasobów geotermalnych;

3. identyfikowanie i analizowanie istnie-
jących barier ograniczających rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i przedstawianie propozycji ich 
zniesienia;

4. opracowywanie mechanizmów oraz kie-
runków rozwoju wykorzystania poszcze-
gólnych rodzajów odnawialnych źródeł 
energii, w tym na potrzeby transportu 
niskoemisyjnego oraz elektromobilności, 
realizujących zamierzenia i plany okre-
ślone w polityce energetycznej państwa;

5. analizowanie kierunków rozwoju i podej-
mowanie działań w obszarze wykorzysta-
nia wysokotemperaturowych reaktorów;

6. inicjowanie i wspieranie działań mają-
cych na celu popularyzację wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, ener-
getyki rozproszonej, prosumenckiej, 
klastrów energii oraz spółdzielni ener-
getycznych;

7. wydawanie, w porozumieniu z Ministrem 
Klimatu, rekomendacji organom admi-
nistracji rządowej oraz przekazywanie 

wniosków i opinii instytucjom i podmio-
tom zaangażowanym w realizację pro-
jektów i przedsięwzięć wykorzystujących 
odnawialne źródła energii;

8. opiniowanie projektów dokumentów 
rządowych, w tym projektów aktów 
prawnych, mających znaczenie dla 
kształtowania polityki państwa w zakre-
sie odnawialnych źródeł energii, przygo-
towywanych przez organy administracji 
rządowej.

Ponadto, Pełnomocnik może, w porozu-
mieniu z Ministrem Klimatu, przedstawiać 
Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty 
aktów prawnych oraz innych dokumen-
tów rządowych wynikających z zakresu 
jego zadań.

Pełnomocnikiem rządu ds. OZE został 
Ireneusz Zyska, radca prawny, założy-
ciel i przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie 
RP VIII kadencji stał się ogólnopolską plat-
formą merytorycznej dyskusji i kształtowa-
nia opinii na temat transformacji polskiego 
górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa 
energetycznego, wykorzystania zasobów 
naturalnych, paliw kopalnych i odnawial-
nych źródeł energii, rozwoju elektromo-
bilności oraz zastosowania nowoczesnych 
technologii w procesie zmian i kształto-
wania polskiego systemu elektroenerge-
tycznego, w tym energetyki jądrowej i roz-
proszonej.⁴ 

SŁOWEM PODSUMOWANIA
Reasumując, powołanie Pełnomocnika 
rządu ds. OZE świadczyć może o wzmo-
żonym zainteresowaniu i szczególnej roli, 
jaką może odegrać OZE w pracach Sejmu 
IX kadencji, a zmiany strukturalne w obsza-
rach ministerstw zajmujących się OZE każą 
sądzić, że kwestie klimatyczne, w tym zielo-
nej energii, zostaną potraktowane poważ-
nie. Cieszyć może powołanie na stanowiska 
Ministra Klimatu Michała Kurtyki, który dał 
się poznać jako osoba poszukująca opty-
malnych rozwiązań dla zagadnień, któ-
rymi się zajmuje, kwestie alternatywnych 
źródeł energii też nie są mu obce. Wydaje 
się zatem, że poczynione zmiany nie zwia-
stują rewolucji, choć powinny być słusznym 
krokiem w stronę umacniania pozycji OZE 
w polskiej energetyce.

dr Rafał Trzeciakowski 
Radca prawny 

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

³     Za: www.gov.pl/web/klimat/minister-michal-kurtyka, 
dostęp dnia 20.02.2020 r.

⁴     Źródło: www.gov.pl/web/klimat/ireneusz-zyska, dostęp 
20.02.2020 r.
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Szczukowice 102B
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+ 48 606 161 469
biuro@resstial.pl
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Dostawca łopatek kierowniczych

sterowanie turbin wodnych i zespołów prądotwórczych
      kompensacja mocy biernej
       monitoring parametrów pracy maszyn
       zdalny nadzór MEW 
       falowniki regeneracyjne dla MEW
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Artur Wyrwas 
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MICHAŁ KUBECKI
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PROJEKTANT
ELEKTROWNI

WODNYCH

biuro projektowe

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DEDYKOWANY MAŁYM

ELEKTROWNIOM WODNYM
• ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk

• wypłata utraconego zysku 
wskutek zdarzeń losowych 
np. brak spadu z powodu 
powodzi

• wypłata utraconego zysku 
wskutek awarii po stronie 
odbiorcy energii

• wypłata utraconego 
zysku za awarie maszyn 
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producenta
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ul. Powstańców 
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www.ko-ro.pl
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Łukasz Kalina
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Kompleksowa oferta 
dla hydroenergetyki
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    84-239 Bolszewo                                            
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    +48 781 499 661

easyserv.spk@gmail.com

www.easyserv.com.pl
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      w sektorze 
   energetyki odnawialnej

Nowy adres

www.aqua-tech.info.pl

AQUA-Tech Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 64, 32-540 Trzebinia 
kom. +48 530 133 269 | tel. +48 (32) 441 77 17 | 
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adres do korespondencji:
AQUA-Tech Sp. z o. o., 
Skr. Envelo 196, 00-935 Warszawa

Gumowe zapory wodne
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Fakty są widoczne gołym okiem. W 2018 
roku Australia uznała, że trzeba coś zro-
bić, aby nagle w całym kraju nie zgasło 

światło. Problem: ze względu na duże odle-
głości na całym kontynencie o powierzchni 
prawie ośmiu mln km², różne systemy ener-
getyczne, rosnące zużycie energii elektrycz-
nej i wycofywane z eksploatacji elektrownie 
węglowe, powstało ryzyko zaistnienia kry-
zysu energetycznego. W tym czasie udział 
energii ze źródeł odnawialnych takich jak 
energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasowa 
i wodna wynosił zaledwie 17 procent austra-
lijskiej produkcji energii elektrycznej, zgod-
nie ze statystykami australijskiego Depar-
tamentu Środowiska i Energii. Energetyka 
wodna dysponowała największym udziałem, 
wynoszącym około 33 procent całej produk-
cji sektora OZE. Połowa tej wartości została 
wygenerowana przez największą elektrownię 
wodną w kraju, Zespół Elektrowni Wodnych 
Gór Śnieżnych (Snowy Mountains Hydro-
electric Scheme). Natomiast lwia część źródeł 
produkcji energii elektrycznej w Australii jest 
dzisiaj oparta na węglu. 

Rosnący udział niestabilnych OZE podwyż-
sza ryzyko niestabilności całej sieci elektro-
energetycznej. Coraz trudniej jest utrzymać 
równowagę między wytwarzaniem energii 
i jej zużyciem. Rozwiązaniem jest technolo-
gia elektrowni szczytowo-pompowych. Jest 
to obecnie jedyna długoterminowa, spraw-
dzona technicznie i ekonomicznie opłacalna 
forma magazynowania energii.

ZMIANA KLIMATU ZMIENIA WSZYSTKO
Zgodnie z niepokojącymi analizami nastą-
piła również zmiana sposobu myślenia ogółu 
społeczeństwa i decydentów, przyznających, 
że zmiana klimatu zagraża życiu na Ziemi. 
Słabo zaludniony kontynent z około 25,3 
milionami mieszkańców (według stanu na 
kwiecień 2019 r. wg Australijskiego Urzędu 
Statystycznego) jest szóstym co do wielkości 
krajem na świecie po Rosji, Kanadzie, Chinach, 
Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Ale przede 
wszystkim ten kraj jest jednym z najbardziej 

zamożnych na świecie. W 2017 r. Australia 
zajęła trzecie miejsce w indeksie rozwoju ONZ, 
szczególnie ze względu na ogromne złoża 
minerałów. Ze względu na dużą ilość wydo-
bywanych paliw kopalnych, kraj jest praktycz-
nie niezależny od importu tych zasobów. Nie 
ma tu także elektrowni jądrowych wytwarza-
jących energię elektryczną. Problem: znaczny 
udział paliw kopalnych prowadzi do ogrom-
nej emisji gazów cieplarnianych i przyczy-
nia się do globalnego ocieplenia. W 1997 r. 
Australia była ostatnim krajem uprzemy-
słowionym, który podpisał Protokół z Kioto 
(wszedł w życie w 2005 r.), będący prekur-
sorem Porozumienia Paryskiego. Deklaro-
wanym celem jest teraz zaprzestanie mar-
nowania zasobów krajowych i ostrożniejsze 
korzystanie z nich lub znalezienie substytutów.

Porozumienie Paryskie to umowa między 197 
krajami-sygnatariuszami Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), której celem jest ochrona 
klimatu. Konwencja została podpisana 12 
grudnia 2015 r.

WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU WE WŁAŚCI-
WYM CZASIE
Voith prowadzi działalność w Australii i Nowej 
Zelandii od dziesięcioleci. W Sydney, Brisbane, 
Perth i Melbourne pracuje ponad 80 pracow-
ników. Voith otworzyło oddział w Sydney 
na początku 2018 r., mając za cel rozszerze-
nie swojej obecności w regionie. Głównym 
zadaniem nowej spółki zależnej jest szybka 
i elastyczna obsługa lokalnych producen-
tów i klientów, oferowanie wysokiej jakości 
produktów i usług dostosowanych do indy-

Najmniejszy kontynent ma potencjał na pokrycie 100 procent zapotrzebowania energetycznego ze 
źródeł odnawialnych. Australia zamierza osiągnąć pierwsze 50 procent do 2024 r. Jak? Korzystając 
z usług regulacyjnych zapewnianych przez elektrownie szczytowo-pompowe z wyposażeniem fir-
my Voith.

SNOWY 2.0 – ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-
-POMPOWA W GÓRACH ŚNIEŻNYCH

Projekt Snowy 2.0 łączy dwie istniejące zapory w systemie Gór Śnieżnych (Tantangara i Talbingo) poprzez sztol-
nie i podziemną elektrownię, na zdjęciu zbiornik Talbingo.

widualnych potrzeb. Posiadanie przedsta-
wicielstwa w tym kraju pomaga nam zrozu-
mieć warunki geograficzne, uzyskać dogłębny 
wgląd w rynek energii wodnej i jego (prawne) 
cechy szczególne oraz w zaspokojenie specy-
ficznych potrzeb klientów.

WYZWANIE
Spółka Future Generation Joint Venture 
i Voith podpisały umowę ze Snowy Hydro 
Ltd. na budowę elektrowni Snowy 2.0 
w kwietniu 2019 r. Elektrownia będzie obsłu-
giwana przez Snowy Hydro Ltd. Snowy 2.0 
będzie jedną z dziesięciu największych elek-
trowni szczytowo-pompowych na świecie. 
Gigantyczny projekt: dwie istniejące zapory 
w paśmie Gór Śnieżnych z jeziorami Tantan-
gara i Talbingo mają być połączone ze sobą 
sztolniami i podziemną elektrownią z hyd-
rozespołami odwracalnymi. Należy pamiętać, 
że są one oddalone o 27 kilometrów i znaj-
dują się na różnych wysokościach! Cała elek-
trownia będzie zlokalizowana prawie jeden 
kilometr pod szczytem górskim. Umowa 
obejmuje dostawę sześciu odwracalnych 
turbin Francisa o łącznej mocy 2000 MW 
(tryb turbinowy). Zakres dostawy obejmuje 
ponadto sześć generatorów odwracalnych, 
systemy pomocnicze i cały system auto-
matyki elektrowni. Trudne do przewidzenia 
sytuacje, które mogą wystąpić, bez względu 
na to, jak wielki wysiłek włożony jest w pla-
nowanie, dążenie do perfekcji i najbardziej 
dokładne obliczenia, będą dużym wyzwa-
niem. Voith z powodzeniem radził sobie już 
z tego typu złożonymi projektami. Ale ze 
swoim specyficznym układem Snowy 2.0 jest 
projektem wyjątkowym.

Źródło: Getty Images
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Dajemy moc elektrowniom 
wodnym na świecie – tym dużym
i tym małym

Nasze doświadczenie mówi samo za siebie: prawie 
40 000 hydrozespołów zainstalowanych w elektrow-
niach wodnych. Oznacza to, że ponad 25 % energii 
wytwarzanej na całym świecie pochodzi z elektrowni 
wyposażonych w komponenty Voith.

Dzięki naszemu doświadczeniu i badaniom, odgrywamy 
ważną rolę w procesie ciągłej ewolucji energetyki 
wodnej – w elektrowniach każdej wielkości.

A Voith and Siemens Company

voith.com

STABILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Tymczasem Australia ma ponad 120 dzia-
łających elektrowni wodnych o mocy zain-
stalowanej nieco poniżej 8 800 megawatów. 
Krajowe zasoby energii wodnej koncentrują 
się głównie w stanach Tasmania, Nowa 
Południowa Walia (NSW) i Wiktoria. Zespół 
Elektrowni Wodnych Gór Śnieżnych, który 
obejmuje zarówno Nową Południową Walię, 
jak i Wiktorię, jest największym zakładem 
hydroenergetycznym w Australii. Składa 
się z 16 dużych zapór i dziewięciu elek-
trowni o łącznej mocy 4 100 megawatów. 
Ponieważ inwestycje w odnawialne źródła 
energii, takie jak energetyka wiatrowa i sło-
neczna, stale rosną, zapotrzebowanie na 
magazynowanie w elektrowniach szczyto-
wo-pompowych musi wzrosnąć z uwagi na 
potrzebę bilansowania sieci. W końcu wiatr 
i słońce są do pewnego stopnia nieprze-
widywalne. Istotą innowacyjnej technolo-
gii elektrowni szczytowo-pompowej jest 
specjalny asynchroniczny silnikogenerator. 
Jego prędkość obrotowa nie jest związana 
z częstotliwością sieci i może być zmieniana. 
Dzięki temu hydrozespół może szybciej 
i bardziej elastycznie reagować na zapo-
trzebowanie sieci na moc czynną i bierną. 
Ponadto zapewnia dodatkową stabilność 
w przypadku spadku napięcia.

TO DOPIERO POCZĄTEK
Rząd Australii promuje rozbudowę elek-
trowni szczytowo-pompowych w całym 
kraju. Na przykład Hydro Tasmania opraco-
wała - we współpracy z Australijską Agen-
cją Energii Odnawialnej - koncepcję nowej 
roli, jaką Tasmania ma odegrać na austra-
lijskim rynku energii elektrycznej. Rozpa-
truje się rozbudowę istniejących elektrowni 
wodnych i budowę dodatkowej nowej elek-
trowni szczytowo-pompowej, aby stan uczy-
nić „Narodową Baterią”. Kraj ma jednak co 
najmniej 22 000 lokacji odpowiednich dla 
nowych elektrowni szczytowo-pompowych. 
Oznacza to, że Australia może stać się mode-
lowym państwem w zakresie ogólnokrajo-
wego wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Dzięki swojemu doświadczeniu 
i dostawom hydroenergetycznym Voith wnosi 
istotny wkład w ten rozwój.

BO WIEDZĄ, CO ROBIĄ
Voith oferuje wszystko, co potrzebne do efek-
tywnego i pionierskiego wykorzystania ener-
gii wodnej. Portfolio obejmuje wszystkie 
elementy wyposażenia dużych i małych elek-
trowni wodnych, a także elektrowni szczy-
towo-pompowych - od generatorów, tur-
bin, pomp i systemów automatyki po części 
zamienne, usługi serwisowe i szkoleniowe, 

a także rozwiązania cyfrowe dla całego 
cyklu życia zakładów energetycznych. Już 
w 1937 r. Voith opracował pierwszą jedno-
stopniową pompoturbinę, która działała 
zarówno jako turbina do wytwarzania ener-
gii, jak i - odwrotnie - jako pompa. Obecnie 
na całym świecie zainstalowano prawie 200 
pompoturbin firmy Voith, o łącznej mocy 
ponad 25 000 megawatów. We własnych 
zakładach zlokalizowanych w Azji, Euro-
pie oraz w Ameryce Północnej i Południo-
wej sami produkujemy wszystkie elementy 
wyposażenia elektrowni wodnych. Ponadto 
prowadzimy badania nad sposobami wytwa-
rzania energii elektrycznej do zastosowania 
w świecie przyszłości.

WYTRZYMAŁOŚĆ I DETERMINACJA
Projekt Snowy 2.0 to drugi co do wielkości 
kontrakt realizowany kiedykolwiek prze Voith. 
Jest dobrym przykładem tego, jak wytrwałość 
się opłaca. Przetarg trwał prawie dwa lata, był 
to test cierpliwości, który przyniesie korzyści 
wszystkim zainteresowanym. W szczególności 
te związane z polityką klimatyczną.

Voith Group 

Artykuł został pierwotnie opublikowany 
w czasopiśmie „Down-to-earth” 2019/E.
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Christian, dlaczego instalowanie elektrowni słonecznej na 
zaporze Muttsee ma sens?
To dlatego, że zapora jest wyjątkowo dobrze przystosowana do tego 
rodzaju przedsięwzięcia. Mamy już istniejącą, rozwiniętą infrastruk-
turę i nie będziemy musieli prowadzić budowy na nowych obsza-
rach. Zapora ma ekspozycję południową i dzięki temu posiada 
optymalne nasłonecznienie. W miesiącach zimowych elektrow-
nia fotowoltaiczna będzie generować większą część swojej rocz-
nej produkcji — dwukrotnie więcej niż porównywalna elektrownia 
zlokalizowana w środkowej Szwajcarii. Wynika to z faktu położe-
nia obiektu na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Na 
tej wysokości odnotowuje się bowiem mniejszą ilość dni z mgłą, 
możliwa jest wyższa produkcja dzięki efektowi odbicia promieni 
od śniegu (albedo), a także uzyskuje się wyższą sprawność paneli 
fotowoltaicznych dzięki niskiej temperaturze.

Dlaczego produkcja energii elektrycznej w miesiącach zimo-
wych jest tak ważna?
W zimie Szwajcaria zużywa więcej energii, niż może wyproduko-
wać. Sytuacja ta będzie się pogłębiać w nadchodzących latach, 
kiedy to duże elektrownie zostaną wyłączone z sieci tu i za gra-
nicą. Istnieją różne scenariusze rozwiązania problemu niedoborów 
energii elektrycznej w okresie zimowym. Jeśli to możliwe, możemy 
wspomagać się importem, zwiększyć sezonowe magazynowanie 
lub zbudować elektrownie, które nie są zależne od warunków 
pogodowych. Ważnym podejściem z perspektywy Axpo jest roz-
wój fotowoltaiki alpejskiej. Chcemy udowodnić, że jest to możliwe 
z pomocą tego obiektu.

Elektrownia na zaporze Muttsee będzie dostarczać dużą część 
swojej produkcji w okresie zimowym – ale czy w porównaniu 
z dużymi elektrowniami, które zostaną zamknięte, będzie to 
naprawdę znacząca różnica?
Elektrownie słoneczne w Szwajcarii są stosunkowo małe w zależ-
ności od lokalizacji. Jednak ogólnokrajowy udział energii słonecz-
nej ma duży potencjał rozwojowy. To prawda: sama elektrownia na 
zaporze Muttsee nie wniesie znaczącego wkładu. Trzeba wybudo-

wać kolejne takie obiekty na obszarach niechronionych, gdzie ist-
nieje już wymagana infrastruktura. Dzięki temu projektowi chcemy 
udowodnić, że jest to w ogóle możliwe.

Co dokładnie zostanie zamontowane na zaporze?
Projekt przewiduje budowę elektrowni o mocy instalowanej 2 MW 
i rocznej produkcji 2,7 GWh, co odpowiada zużyciu energii przez 
około 600 przeciętnych czteroosobowych gospodarstw domowych. 
Na powierzchni 10 000 m² zainstalujemy około 6000 modułów sło-
necznych. Instalacja zostanie zamontowana w odległości jednego 
metra od strony odpowietrznej muru zapory, tak aby ściana pozo-
stawała dostępna na potrzeby konserwacji i serwisu.

Budowa zapory Muttsee została zakończona jakiś czas temu. 
Dlaczego firma Axpo tak długo czekała z planami dotyczącymi 
elektrowni słonecznej?
Elektrownia szczytowo-pompowa Limmern, stanowiąca część 
zapory Muttsee, pracowała testowo do końca 2019 roku i w tym 
czasie zapora była intensywnie monitorowana. Dlatego czekaliśmy 
z projektem elektrowni słonecznej.

Jak skomplikowana jest instalacja elektrowni fotowoltaicz-
nej na zaporze?
Logistycznie rzecz biorąc, jest to dość złożony projekt. Do zapory 
można dojechać drogą. Chociaż istnieją tunele prowadzące od 
elektrowni szczytowo-pompowej do zapory, są one wykorzysty-
wane do konserwacji i nie nadają się do transportu materiałów 
budowlanych. Materiał jest dostarczany do Tierfehd, a następnie 
transportowany helikopterem w obszar zapory. Okno czasowe na 
pracę jest bardzo wąskie – instalacja musi zostać wybudowana 
w okresie alpejskiego lata. Są to tylko trzy miesiące i to mniej wię-
cej tyle, ile trwa budowa.

Czy duże ilości śniegu nie stanowią problemu dla funkcjono-
wania obiektu?
Musimy oczywiście wziąć pod uwagę ilość śniegu. Panele fotowol-
taiczne zostaną zamontowane na zaporze pod kątem 56 stopni — 

ZIMOWA ENERGIA Z ZAPORY
Dzięki słońcu w Alpach Glarneńskich elektrownia fotowoltaiczna na zaporze Muttsee dostarczy wiele ener-
gii, szczególnie w miesiącach zimowych. Kierownik projektu Christian Heierli wyjaśnia, dlaczego ta zimowa 
energia jest tak ważna i dlaczego nie jest jeszcze jasne, czy ten pionierski obiekt będzie opłacalny.

Źródło: Axpo
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nachylenie będzie na tyle strome, że śnieg będzie się z nich zsuwał. 
Ze względu na dużą ilość śniegu w okresie zimowym zdecydowa-
liśmy się nie instalować modułów na najniższym odcinku zapory. 
W rzeczywistości śnieg jest również pomocny. Dzięki efektowi 
odbicia ma on pozytywny wpływ na produkcję energii słonecznej.

Czy ta elektrownia będzie dochodowa?
W tej chwili nie możemy przewidzieć tego definitywnie. Możemy 
powiedzieć, że to nie będzie łatwe. Obecne dotacje są skromne 
i wynoszą mniej niż 15 procent kosztów inwestycji. Szwajcarski pro-
gram dotacji został opracowany dla właścicieli domów na potrzeby 
własnego zużycia. W środkowej Szwajcarii jest to dość atrakcyjne. 
Właściciele domów mogą zastąpić droższą energię od dostawców 
niedrogą energią słoneczną z własnych dachów. Koszty instalacji 
mogą się zwrócić w ciągu od 15 do 20 lat. Musimy jednak wejść na 
rynek z naszą energią słoneczną — a to jest trudniejsze. Obecnie 
prowadzimy negocjacje z różnymi potencjalnymi klientami w spra-
wie długoterminowych umów o zakup energii elektrycznej. W Por-
tugalii dzięki takiej umowie firma Axpo była w stanie zrealizować 
dużą elektrownię słoneczną bez dotacji państwowych.

Czy to oznacza, że firma Axpo zbuduje elektrownię, nawet 
jeśli nie będzie to opłacalne?
Będziemy mogli to ustalić, kiedy dostępne będą bardziej precy-
zyjne dane liczbowe. Jest to projekt pilotażowy, który jeszcze nie 
istnieje w takiej formie. Co możemy powiedzieć: Axpo chce zbu-
dować ten obiekt. Zakładamy, że problem produkcji energii elek-
trycznej w okresie zimowym stanie się również kwestią polityczną 

i że w związku z tym alpejska fotowoltaika nabierze znaczenia. 
Chcemy być wtedy o krok dalej.

Co byłoby konieczne w skali politycznej, aby uatrakcyjnić 
budowę tego typu obiektów?
Moglibyśmy wyobrazić sobie procesy przetargowe, takie jak te, 
które odbywają się we Francji. Wysiłki rządu federalnego (Rady 
Związkowej) zmierzają obecnie w tym kierunku. Szwajcaria pozo-
staje w tyle, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii. 
W ubiegłym roku był to jeden z najsłabszych krajów w Europie pod 
tym względem. A Szwajcaria nie ma wystarczającej ilości energii 
w zimie. Musimy zdecydować, jak chcemy sobie z tym poradzić. 
Strategia importowa jest problematyczna. Uzależnia nas to od 
innych, a poza tym nie wiemy, czy w dłuższej perspektywie czaso-
wej będą dostępne wystarczające moce produkcyjne. W związku 
z tym problem dostępnego wolumenu energii w okresach zimo-
wych musi zostać zaadresowany na szczeblu politycznym.

Kierownik projektu
Christian Heierli 
na zaporze Muttsee
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Artykuł został opracowany w celu 
przybliżenia czytelnikowi okolicz-
ności powstania zapory wodnej 

w Wapienicy koło Bielska oraz później-
szych problemów z rozpoznaniem przyczyn 
występujących usterek i utrzymaniem nale-
żytego stanu technicznego. Budowę zapory 
wodnej oraz zasady doboru i optymalizacji 
działań naprawczych, podnoszących bez-
pieczeństwo piętrzenia wody, przedsta-
wiono skrótowo w oparciu o dostępne dla 
autora materiały źródłowe i doświadczenia 
praktyczne z eksploatacji obiektu. Zapre-
zentowano wnioski z wykonanych działań, 
a także informacje o wdrożonych systemach 
technicznej kontroli zapory, automatycz-
nego sterowania i zdalnego monitoringu 
ułatwiających jej bezpieczną eksploatację. 

PODSTAWOWE INFORMACJE 
O ZAPORZE W WAPIENICY
W okresie międzywojennym, w związku 
z rozwojem przestrzennym i powiększa-
niem liczby mieszkańców Bielska, nie-

odzownymi stały się inwestycje wodocią-
gowo-kanalizacyjne. Nierozwiązany przed 
I wojną światową problem dostarczenia 
odpowiedniej ilości wody dla ludności 
i przemysłu ponownie zaprzątał uwagę 
władz lokalnych i mieszkańców. W konse-
kwencji podjęto decyzję o budowie zbior-
nika retencyjnego w Wapienicy. Pierwot-
nie planowano, że wykonanie przegrody 
w dolinie potoku Wapienickiego i utwo-
rzenie zbiornika retencyjnego pozwoli na 
pobór około 12 tys. m³ wody na dobę, na 
potrzeby społeczności miasta Bielska. 

Roboty przy murze zapory rozpoczęto 22 
maja 1929 roku. W tamtym czasie była to 
budowa pionierska, choćby z tego względu, 
że była to pierwsza budowla piętrząca 
wodę w zlewni rzeki Wisły wykonywana 
przez człowieka. Do budowy zastosowano 
materiały miejscowe z wykorzystaniem 
urządzeń mechanicznych. Beton, po raz 
pierwszy w Europie, przygotowywano na 
zapleczu budowy w stanie półplastycznym 

i transportowano na miejsce budowy za 
pośrednictwem taśmociągów umieszczo-
nych na specjalnych rampach. Beton po 
wylaniu do bloku odgazowywano i zagęsz-
czano przy pomocy ubijaków mechanicz-
nych z napędem pneumatycznym. Skład 
mieszanki betonu dobierano odpowiednio 
do wytycznych projektanta, tak by beton 
o wysokiej wytrzymałości znalazł się w stre-
fie odwodnej muru przegrody wodnej. Pro-
jekt oraz budowę zapory wodnej wykonała 
firma Dyckerhoff & Widmann, pod kierow-
nictwem profesora Politechniki Lwowskiej, 
dr. inż. Jana Łopuszańskiego. Budowę ukoń-
czono w 1932 roku i przystąpiono do napeł-
niania zbiornika. 

Dwudziestego pierwszego października 
1933 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
zapory dla publiczności, w obecności Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, profesora Igna-
cego Mościckiego. Obiekt został poświę-
cony przez J. Eks. Ks. Biskupa Stanisława 
Adamskiego. Zapora zlokalizowana jest 

Przegroda dolinowa typu ciężkiego w Wapienicy – dzieło prof. dr. inż. Jana Łopuszańskiego została zbu-
dowana przez gminę Bielsko w celu retencjonowania wody na potrzeby bytowe mieszkańców. Jest naj-
starszą wykonaną przez człowieka zaporą wodną w zlewni rzeki 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.

BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPORY WODNEJ 
W WAPIENICY – CZĘŚĆ I
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w Beskidzie Śląskim, w przewężeniu doliny 
potoku Wapienickiego, pomiędzy stokiem 
Szyndzielni na wschodzie, a stokiem Pale-
nicy – na zachodzie i spiętrza wody gór-
skich potoków, tworząc sztuczny zbiornik 
retencyjny, który zasilany jest przez potoki 
Wapienica i Barbara, łączące się przy połu-
dniowym brzegu zbiornika zaporowego, na 
wysokości ok. 480 m n.p.m. Obszar zlewni 
zapory wynosi 11,1 km². Na potok Barbara 
przypada 6,27 km², a na potok Wapienica 
4,68 km². Zapora (przegroda betonowa) 
wykonana jest w postaci betonowego muru 
prostego typu ciężkiego, o długości 252 
metrów i zapory ziemnej z jądrem beto-
nowym o długości 60 m. Długość całko-
wita budowli w koronie wynosi 312 m. 
Zapora wznosi się ponad 24 m nad dnem 
doliny, zaś jej wysokość całkowita to 29,6 m. 
Korona znajduje się na wysokości 478,60 m 
n.p.m. Jej korpus składa się z 17 beto-
nowych bloków oddzielonych od siebie 
fugami dylatacyjnymi, w tym: w centralnej 
części zapory 2 (sekcja przelewowa); w pra-
wobrzeżnej części 9; a w lewobrzeżnej 6. 
Ponadto, w części prawobrzeżnej mur beto-
nowy zapory przechodzi w zaporę ziemną 
z jądrem betonowym. Zapora liczy ok. 20 m 
grubości u podstawy i ok. 3 m w koronie, 
a całkowita kubatura konstrukcji betonowej 
wynosi około 70 000 m³.

W murze zapory nad blokami przelewo-
wymi znajduje się 6 otworów przelewowych 
o szerokości 5,3 m każdy, z koroną przelewu 
na rzędnej 476,6 m n.p.m. Nadmiar wody 
spada poprzez koronę przelewową do 
niecki wypadowej, z której odprowadzany 
jest do potoku Wapienickiego. U podstawy 
zapory wodnej, po obu stronach sekcji 
przelewowej, wykonane są dwa rurowe 

upusty denne o średnicy DN 750 mm, 
posiadające od strony odwodnej awaryjne 
zamknięcia szandorowe oraz przed wylo-
tem zamknięcia regulacyjne zasuwami kli-
nowymi. Pobór wody ze zbiornika następuje 
w pięciu miejscach. Cztery ujęcia wykonane 
są z rur stalowych o średnicy 300 mm, umo-
cowanych pionowo przy ścianie zapory. 
Wloty do rur ujmujących wodę wykonane 
są w postaci koszy, a znajdują się poni-
żej korony przelewu, na wysokości: 9,6 m 
– 2 szt., oraz 13,6 m – kolejne 2 szt. Dla 
utrzymania wysokiej jakości wody ujmowa-
nej na zaporze w praktyce nie korzysta się 
z piątego ujęcia dennego. Ostatni raz było 
ono wykorzystywane w latach 1991 – 1992, 
przy niemal całkowicie opróżnionej zapo-
rze wodnej, w czasie renowacji i uszczelnia-
nia strony odwodnej zapory. U podstawy 
muru zapory rury ujmujące wodę prze-
chodzą przez korpus budowli sztolnią lewą 
i prawą na zewnątrz muru zapory wod-
nej, a następnie łączą się w jeden rurociąg 
żeliwny o średnicy 500 mm, doprowadza-
jący wodę grawitacyjnie do pobliskiej stacji 
filtrów pośpiesznych. 

Stacja filtrów pośpiesznych była wykonana 
w postaci filtra pośpiesznego – otwartego 
żwirowo-piaskowego z drenażem cera-
micznym grzybkowym. Po raz pierwszy 
została uruchomiona w roku 1929, jeszcze 
przed przystąpieniem do budowy muru 
przegrody dolinowej, a była wtedy zasilana 
za pośrednictwem tzw. 5 ujęcia dennego 
wykonanego na sam przód w dnie przy-
szłej czaszy zbiornika. Stacja filtrów była 
rozbudowywana i modernizowana w póź-
niejszym czasie. Po raz pierwszy powięk-
szono ją w latach 1947 – 1948, a następnie 
w połowie lat 60. XX w. W latach 2001-2002 

SUW był poddany modernizacji ze środków 
„AQUA” S.A. i pomocowych PHARE (Unia 
Europejska) oraz Narodowego Funduszu 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowi-
ska. W trakcie tej modernizacji wymieniono 
technologię filtrów na filtry pośpieszne 
z nowoczesnym przestrzennym drenażem 
Triton oraz złożem dwuwarstwowym kwar-
cowo-antracytowym. Zmieniono też system 
dezynfekcji z chloru gazowego na podchlo-
ryn sodu wytwarzany w procesie elektrolizy 
soli kuchennej. Była to rewolucja techno-
logiczna pozwalająca na uzdatnienie wody 
w stopniu wymaganym przez dyrektywę UE 
98/83, zapewniając bezpieczeństwo zdro-
wotne wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Nieco później, bo w roku 2005, 
AQUA S.A. w Bielsku-Białej ze środków wła-
snych sfinansowała poprawę technologii 
uzdatniania wody w Wapienicy, w wyniku 
wprowadzenia przed filtracją wody dodat-
kowego procesu koagulacji powierzchnio-
wej – symultanicznej.

BUDOWA ZAPORY W WAPIENICY  
– RYS HISTORYCZNY
Dla zaspokojenia potrzeb wodnych Bielska 
- dynamicznie rozwijającego się na prze-
łomie XIX i XX w. zarząd miasta, zlecił Fir-
mie Karl Freiherr von Schwarz z Wiednia 
opracowanie opinii na temat rozmieszcze-
nia dodatkowego ujęcia wody w Wapie-
nicy. W wyniku przedłożonej miastu w roku 
1911 ekspertyzy, Firma Karl Freiherr von 
Schwarz zaproponowała budowę zapory 
wodnej w dolinie Wapienicy. W roku 1911 
powstał pierwszy budowlany projekt tej 
zapory. Pierwotnie miała to być zapora gra-
witacyjna, murowana o profilu łukowym, 
pozwalająca na gromadzenie do ok. 3 mln 
m³ wody. Lokalizowano ją w dolinie potoku 



Wapienickiego, ok. 300 metrów poniżej 
obecnego muru zapory wodnej. Z uwagi 
na wybuch I wojny światowej nie doszło 
do jej wykonania, mimo wykonania opra-
cowania projektowego oraz dokonanego 
rozpoznania hydrologicznego i geologicz-
nego warunków jej posadowienia. 

Po wojnie, już w warunkach istnienia pań-
stwa polskiego, wyłoniła się ponownie kwe-
stia wykonania dostatecznie wydajnych 
urządzeń, zaopatrujących miasto Bielsko 
w wodę. W związku z tym, firma „Akwa” 
z Katowic - przedłożyła ówczesnemu zarzą-
dowi miasta projekt nowego ujęcia wody, 
tym razem w Czechowicach, gdzie spodzie-
wano się uzyskać około 1 500 m³/dobę. Gdy 
projekt ten odrzucono, wzięto z powro-
tem pod uwagę budowę przegrody doli-
nowej w Wapienicy. Profesor Otton Lueger 
ze Stuttgartu, powołany przez magistrat 
miasta jako rzeczoznawca, zaproponował 
pobór wody z ujęć sączkowych ze środko-
wej części doliny potoku Wapienickiego, co 
popierało również Austriackie Towarzystwo 
Budowy Urządzeń Wodnych, twierdząc, że 
z tej części doliny Wapienicy, można będzie 
otrzymać co najmniej 3 000 m³ wody na 
dobę. Do przeciwników budowy zapory 
należeli również urzędnicy Austriackiego 
Urzędu Wodnego. Propozycje przeciwni-
ków zapory, zostały jednak zaopiniowane 
negatywnie i odrzucone przez rzeczoznaw-
ców geologicznych, a mianowicie: prof. dr 
Grengg’a z Wiednia, prof. Feliksa Rutkow-
skiego z Warszawy oraz rzeczoznawcę geo-
logicznego firmy Dyckerhoff i Widmann 
w osobie prof. dra Pietsch’a z Lipska. Za 
budową zapory w Wapienicy opowiadali się 
również przemysłowcy bielscy. Przed pod-
jęciem decyzji o budowie zapory, miasto 

zażądało od firmy Dyckerhoff i Widmann 
jeszcze jednej opinii, w sprawie ewentual-
nej możliwości poboru wody z projekto-
wanej zapory na Wiśle koło Goczałkowic. 
Firma jednak zaopiniowała tę możliwość 
negatywnie.

Wykonane jeszcze przed I wojną światową 
rozpoznanie projektowe oraz geologiczne 
było pomocne przy ustaleniu kolejnej 
lokalizacji i konstrukcji zapory wodnej. Po 
zakończeniu wojny w niepodległej Polsce, 
w lutym 1925 roku, ponownie na posiedze-
niu Rady Gminnej Bielska, pod przewodnic-
twem burmistrza Kuno de Pongratz’a, oma-
wiano kwestie związane z budową zapory, 
w celu zaspokojenia potrzeb wodnych mia-
sta. Na posiedzeniu przegłosowano wyraże-
nie zgody na natychmiastowe podjęcie prac 
wstępnych, mających na celu rozpoznanie 
terenu ujęcia wody pod względem geolo-
gicznym, hydrologicznym i technicznym. 
Kluczową kwestią była lokalizacja muru 
zapory. Pierwotnie rozpatrywano 3 warianty 
lokalizacji zapory. Najpierw planowano 
budowę poniżej ujścia potoku Żydowskiego 
do Wapienicy. W tym miejscu dolina jest 
jednak bardzo szeroka i mur przegrody 
wypadłby bardzo długi. Następnie miała 

być ona budowana około 100 m poniżej 
obecnie istniejącej. Jednak okazało się, że 
podłoże w tym miejscu nie jest dostatecz-
nie nośne. Z tych względów postanowiono 
przesunąć budowę muru zapory w górę 
doliny, niestety kosztem mniejszej pojem-
ności zbiornika. Po ostatecznym ustaleniu 
lokalizacji muru zapory przez rzeczoznaw-
ców geologicznych, magistrat Bielska roz-
pisał przetarg ofertowy na budowę zapory 
jak i reszty przynależnych obiektów wodo-
ciągowych. 

Po długotrwałych pertraktacjach miejskiej 
sekcji prawniczej z Książęcym Zarządem 
Powierniczym, doszło wreszcie na rozpra-
wie komisyjnej, odbytej w dniu 27 listopada 
1928 r., do ugody w sprawie odsprzeda-
nia gruntów, o powierzchni nieco ponad 
17 ha pod budowę zbiornika dolinowego 
w Wapienicy. Cenę kupna ustalono na 
kwotę 200 000 zł, płatną w ratach rocznych, 
zgodnie z zawartym 15 kwietnia 1929 r. 
kontraktem kupna – sprzedaży między ks. 
Aleksandrem Sułkowskim, jako posiada-
czem książęcego fideikomisu w Bielsku, 
a miastem, reprezentowanym przez ówcze-
snego burmistrza Kuno von Pongratz’a. 
W roku 1928 wykonano projekt wstępny 
budowy zapory w Wapienicy. Powstał on 
w Dreźnie, w pracowni projektowej nr 6, 
zlokalizowanej przy ul. Lößnitzstraße 5, 
związanej z firmą Dyckerhoff & Widmann, 
kierowanej przez prof. inż. dypl. Wobus’a.

Następnie, już po wyborze oferty, plany 
budowlane zapory dla najbardziej oszczęd-
nościowego rozwiązania przygotowała 
firma Dyckerhoff & Widmann z Drezna, 
Oddział w Katowicach, a konkretnie zespół 
pod kierunkiem prof. dr. inż. Jana Łopusz-
ańskiego. W pracach projektowych uczest-
niczyli asystenci profesora z Politechniki 
Lwowskiej, m.in. inż. Steffek oraz inż. Mar-
cin Walawender. Całość prac projektu wyko-
nawczego koordynowana była przez zespół 
prof. inż. dyplomowanego Wobus’a z Dre-

Lp. Przedsiębiorstwo
Koszt budowy w złotych

Zbiornik mniejszy Zbiornik większy

1. Dyckerhoff i Widmann 5 117 812 6 806 052

2. Pittel i Brausewetter 5 322 888 6 996 236

3. Górnośl. Towarz. Akcyjne 5 493 772 7 295 769

4. Dayda i Marlin 5 522 604 7 462 114

5. Martins i Daab 5 735 591 7 636 983

6. Polskie Towarz. Budowlane 5 920 181 7 914 451

7. Siemens Bau Union 6 164 469 8 272 184

Rys. 1. Mapa sytuacyjna z 1911 r. pierwszej niezrealizowanej zapory wodnej w Wapienicy.

Źródło: St. Wojciechowski – „Rys historyczny wodociągów i kanalizacji Bielska-Białej. 1893 – 1973.” Rękopis str. 26. 
Archiwum „AQUA” S.A. Wersja elektroniczna niepublikowana – K. Oboza 2019 r.

Źródło: AQUA S.A.

Tab. 1. Oferty na budowę przegrody dolinowej w Wapienicy w 2-ch alternatywach wielkości zbiornika

BIURO
ul. Czernika 4
60-194 Poznań
Tel. +48 61 867 93 14

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Jankowska 6
62-100 Wągrowiec
Tel. +48 695 025 951 www.tbhydro.com.pl

Zawory specjalne  
dla energetyki wodnej
• Firma POLSKA, produkcja w POLSCE
• Instalacje zaworowe na całym świecie
• Najwyższa światowa jakość
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zna. Wymieniony kontrakt kupna – sprze-
daży, jak i późniejsza Uchwała Rady Przy-
bocznej Polskiego Komisarza Rządowego 
miasta Bielska z dnia 4 IX 1934 r. w spra-
wie ustalenia „olbory” za wodę pobieraną 
z Wapienicy – zachowała się dotąd i znaj-
dowała się w przechowaniu, w dziale tech-
nicznym MPWiK w Bielsku-Białej (obecnie 
w archiwum AQUA S.A. w Bielsku-Białej). 
Na rozprawie komisyjnej w dniu 29 listo-
pada 1928 roku, miasto zawarło ugodę 
z gminą Wapienica, żądającą zainstalowania 
zdrojów ulicznych wzdłuż wybudowanego 
jeszcze w 1892 roku rurociągu Ø 225 mm 
– przebiegającego przez gminę Wapienica, 
z których będą czerpali wodę mieszkańcy 
gminy w wypadku braku wody w studniach 
gospodarczych, po wybudowaniu zapory. 
Dwudziestego piątego stycznia 1929 roku 
miasto Bielsko zawarło ugodę z resztą kon-
cesjonariuszy pobierających wcześniej wodę 
z potoku Wapienickiego dla celów prze-
mysłowych. 

W ramach opracowania projektowego, 
przygotowano projekty dla potrzeb 
budowy zapory wodnej w Wapienicy, sta-
cji uzdatniania wody, lokalizowanej poniżej 
muru zapory wodnej, a opartej na techno-
logii filtracji pośpiesznej, rurociągu przesy-
łowego o średnicy DN 325 mm z Wapienicy 
do Aleksandrowic pod Bielskiem, zbior-
nika wyrównawczego dwukomorowego 
o pojemności 2 000 m³ w Aleksandrowi-
cach oraz rurociągu DN 300 mm, łączącego 
zbiornik w Aleksandrowicach z wodocią-
gową siecią miejską Bielska. Na posiedze-
niu Rady gminnej miasta Bielska, które 
odbyło się 7 marca 1929 r., pod przewod-
nictwem burmistrza Kuno von Pongratz’a, 
przy udziale powołanego przez magistrat 
rzeczoznawcy prof. dra inż. Jana Łopuszań-

skiego – rozpatrzono sprawozdanie z prze-
targu ofertowego oraz proponowane kon-
trakty z przedsiębiorstwami wykonawczymi.

Projekt wg I-szej alternatywy zakładał zbior-
nik o pojemności 1 000 000 m³ z poziomem 
piętrzenia 476,60 m n.p.m., wg II-giej alter-
natywy – zbiornik o pojemności 1 300 000 
m³ z poziomem piętrzenia 480,35 m n.p.m. 
Na wniosek prof. dra inż. Jana Łopuszań-
skiego, kontraktem 22 maja 1929 r. zle-
cono budowę zapory Firmie Dyckerhoff 
i Widmann z Dresden, oddział w Kato-

wicach – na mniejszy zbiornik, z zalece-
niem natychmiastowego przystąpienia do 
robót. Decyzję budowy mniejszego zbior-
nika motywowano oszczędnością około 
1 700 000 zł. Zgodę na rozmieszczenie 
urządzeń wodociągowych w Wapienicy, 
Magistrat miasta Bielska otrzymał ze Staro-
stwa w Bielsku pismem L.G. 429/18 z dnia 
22 kwietnia 1929 r. (pismo to zachowało 
się i znajduje się w archiwum AQUA S.A.). 
Zgoda obejmowała budowę: zapory z pra-
wem poboru wody do 3 800 000 m³ rocz-
nie przy dobowym poborze nie przekra-

Rys. 2. Przekrój poprzeczny muru projektowanej zapory w Wapienicy – 1928 r. 

Źródło: AQUA S.A.
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czającym 12 000 m³, filtrów pośpiesznych 
4-komorowych, rurociągu dosyłowego Ø 
325/400 mm i zbiornika wyrównawczego na 
2 000 m³ oraz wodociągów przyłączeniowych 
do sieci miejskiej Bielska. Ostatecznie budowę 
zapory zlecono firmie, która opracowała pro-
jekt, z zaleceniem natychmiastowego rozpo-
częcia robót. Na kierownika budowy powo-
łany został uchwałą Gminy Bielsko z dnia 4 
czerwca 1929 r. profesor Politechniki Lwow-

skiej, były minister robót publicznych, dr inż. 
Jan Łopuszański. Jego upoważnionym, na 
miejscu budowy pełnomocnym przedstawi-
cielem był inż. Marcinkiewicz, zaś z ramienia 
Wojewody Śląskiego budowę nadzorował 
nadradca Maryniarczyk z Urzędu Wojewody 
Śląskiego w Katowicach. Prof. Wobus z Drezna 
często wizytował budowę zapory, a w latach 
1962-1970 dołożył starań, aby po wybuchu 
bomby w dniu 17 kwietnia 1945 r. w pracowni 

w Dreźnie, ocalałą część dokumentacji tech-
nicznej zapory przekazać do MPWiK w Biel-
sku-Białej. W 1929 roku, w oparciu o projekt 
budowlany, rozpoczęto prace nad projektem 
wykonawczym dla budowy ujęcia, wodocią-
gów oraz zapory. Prace rozpoczęto od przy-
gotowania placu budowy i zaplecza tech-
nicznego, niezbędnego dla potrzeb budowy 
ujęcia i zapory wodnej w Wapienicy. Po przy-
gotowaniu zaplecza technicznego, wykonano 
ujęcie denne w dnie potoku Wapienickiego, 
kilkadziesiąt metrów w górę doliny, powy-
żej linii planowanej przegrody oraz wyko-
nano stację filtrów pośpiesznych, którą uru-
chomiono już pod koniec roku 1929. Filtry, 
rurociąg dosyłowy i zbiornik w Aleksandro-
wicach, wykonane zostały w pierwszej kolej-
ności, aby już w czasie budowy zapory można 
było częściowo zapewnić miastu zaopatrze-
nie w wodę pobieraną rurociągiem betono-
wym Ø 30 cm na filtry z jazu znajdującego się 
w korycie potoku Wapienica przed murem 
zapory (ujęcie 5 –te). Wykonawcą pierwszej 
stacji uzdatniania wody w Wapienicy była 
firma Ekonomia Kraków, zrzeszona w Spójni 
Budowlanej z Krakowa. Równocześnie w 1929 
roku zbudowano ponad 3 km wodociągu DN 
325 mm do zbiorników retencyjnych w Alek-
sandrowicach, o pojemności 2 tys. m³ wraz 
z tymi zbiornikami, a sieć połączono z biel-
skim wodociągiem. 

Kierownik budowy, prof. dr inż. Jan Łopusz-
ański, w październiku 1931 roku szczegó-
łowo opisał proces budowy muru przegrody 
w swym sprawozdaniu, opublikowanym 
w drukowanym w Warszawie czasopiśmie 
CEMENT, a zatytułowanym „Beton i betono-
wanie muru przegrody ciężkiej w dolinie Luizy 
na pot. Wapienicy". Warszawa, 1931. Oryginał 
publikacji znajduje się obecnie w zasobach 
Biblioteki Narodowej. Prace w terenie roz-
poczęto od przygotowania obiektów tym-
czasowego zaplecza budowy zapory wod-
nej. W ramach pierwszego etapu wykonano 
m. in. rozpoznanie geologiczne dla potrzeb 
wyznaczenia w terenie miejsca wydobycia 
piaskowca w lokalnym kamieniołomie oraz 
zbudowano obiekty mieszkalne, warsztatowe 
i biurowe zaplecza kierownictwa budowy 
wraz z laboratorium polowym. W następnych 
etapach wykonano obiekty magazynowe oraz 
zainstalowano kruszarki i linie technologiczne 
do produkcji oraz transportu betonu, a także 
składowania cementu oraz innych materiałów 
budowlanych.

Rys. 3. Budynek pierwszej stacji uzdatniania wody w Wapienicy – 1929 r. 

Źródło: AQUA S.A.

Źródło: J. Łopuszański, Beton i betonowanie muru przegrody ciężkiej 
w dolinie Luizy na pot. Wapienicy, 1931, Warszawa

Rys. 4. Plan sytuacyjny muru projektowanej zapory w Wapienicy i zaplecza budowy ze sprawozdania 
prof. J. Łopuszańskiego.

mgr inż. Kazimierz Oboza 
Doradca zarządu 

„AQUA” S.A. 
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Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas 
IX edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 

Autorzy tego artykułu uczestni-
czyli w redakcji wydań z lat 2016 
i 2019. Przedstawiony w poprzed-

nim i bieżącym numerze tekst oparty jest 
na wstępnej wersji wprowadzenia do sekcji 
„Europa Wschodnia”, najnowszego wyda-
nia i zawiera rozważania analityczne na 
temat sytuacji małej energetyki wodnej 
w regionie, na tle krajowych strategii roz-
woju elektroenergetyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora OZE i jego seg-
mentu hydroenergetycznego.

POLITYKI KRAJOWE WOBEC  
SEKTORA OZE
Wszystkie kraje regionu przyjęły akty 
prawne skierowane na promocję odna-
wialnych źródeł energii. Jednakże, o ile 
dywersyfikacja źródeł energii i podniesienie 
bezpieczeństwa energetycznego są celami 
nadrzędnymi na Białorusi, w Mołdawii i na 
Ukrainie, to potrzeba ograniczania zmian 
klimatycznych i ich skutków jest podkre-
ślana w dokumentach UE, a w szczególno-
ści w dyrektywie 2009/28/WE o promocji 
OZE oraz w Pakiecie Zimowym [14]. Aneks 
I Dyrektywy OZE narzuca udziały energii 
ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
brutto, jakie poszczególne kraje członkow-
skie powinny osiągnąć do roku 2020. Kraje 
członkowskie zobowiązały się sporządzić 
krajowe plany działania i składać coroczne 
raporty o realizacji celu, do odpowiednich 
instytucji unijnych. 

Jak widać z rys. 4 i 5 większość krajów człon-
kowskich z regionu Europy Wschodniej 
osiągnęła swoje cele już w okresie między 
rokiem 2012 i 2014. Wkrótce potem lub 
jeszcze w tym czasie kraje regionu ograni-
czyły swoje mechanizmy wsparcia tak, że 
trajektoria udziału OZE w miksie energe-

tycznym straciła tendencję wzrostową. Pol-
ska i Słowacja nie osiągnęły swoich celów 
do dziś i jest raczej nieprawdopodobne, by 
osiągnęły je do roku 2020. W gruncie rze-
czy od roku 2015 oba kraje zwiększyły swój 
dystans do celu wskaźnikowego. 

Gwałtowne wyhamowanie wzrostu sektora 
OZE po osiągnięciu celu wskaźnikowego 
lub nawet obniżenie udziału OZE w miksie 
energetycznym przed osiągnięciem tego 
celu, stawia pod znakiem zapytania rze-
czywiste zaangażowanie niektórych krajów 
w długofalową politykę unijną, nakiero-
waną na zdecydowane zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych, w perspektywie 
połowy tego stulecia. Zwłaszcza z uwagi na 
widoczny związek między wzrostem sektora 
OZE a działaniami podejmowanymi przez 
władze na poziomie krajowym. Niestety, 
publiczne oświadczenia niektórych zna-
czących polityków regionalnych wskazują, 
że cała polityka klimatyczna Unii Europej-
skiej, a w szczególności cele wskaźnikowe, 
bywa traktowana jak niesprawiedliwy balast, 
narzucony przez urzędników z Brukseli, 
a nie moralne zobowiązanie do wspólnego 
wysiłku, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiskowego przyszłym pokoleniom. 
Z żalem należy odnotować, że ten sposób 
myślenia znajduje swój wyraz w dokumen-
tach strategicznych instytucji odpowiedzial-
nych za sektor energetyczny niektórych 
krajów regionu. Miejscowe organizacje 
proekologiczne – tak wcześniej skuteczne 
w blokowaniu energetyki wodnej - okazują 
się bezradne w sprawach globalnych.

Inną cechą charakterystyczną polityki 
wobec sektora OZE w niektórych krajach 
jest utrudnianie lub nawet „ręczne” bloko-
wanie rozwoju niektórych technologii, przy 

jednoczesnym promowaniu technologii 
innych. Czasami przy użyciu argumentów 
środowiskowych, czasami bez podawania 
jakichkolwiek racjonalnych przyczyn. Podej-
ście może zawsze się zmienić ze zmianą 
ekipy rządzącej, ale wynikająca stąd nie-
stabilność ma charakter destrukcyjny nie 
tylko dla dostawców energii elektrycznej, 
ale i dla całego zaplecza technologicznego. 
Oczywistą konsekwencją jest utrwalona opi-
nia o wysokim ryzyku wśród potencjalnych 
inwestorów i instytucji finansowych. 

Panuje przeświadczenie, że władze pań-
stwowe postrzegają poszczególne techno-
logie OZE jak solistów, konkurujących na 

Światowy Raport Rozwoju MEW (World Small Hydropower Development Report, WSHPDR) jest unika-
towym kompendium wiedzy o małej energetyce wodnej, wydawanym od roku 2013, w odstępach trzy-
letnich, przez UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) z siedzibą w Wiedniu we 
współpracy z Międzynarodowym Centrum MEW (International Centre on Small Hydropower, ICSHP)  
z siedzibą w Hangzhou w Chinach. Na dzieło to składają się raporty krajowe z całego świata, opraco-
wywane głównie przez lokalnych specjalistów, angażowanych na zasadzie wolontariatu. 

POLSKA I EUROPA WSCHODNIA W RAPORCIE 
HYDROENERGETYCZNYM UNIDO – CZĘŚĆ II

Rys. 4. Udział sektora OZE w konsumpcji energii wśród 
wschodnioeuropejskich członków Unii (do roku 2017)

Źródło: EUROSTAT [10]

Źródło: EUROSTAT [10]

Rys. 5. Udział sektora OZE w konsumpcji energii wśród 
wschodnioeuropejskich członków Unii (rok 2017)
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tej samej scenie, a nie jak zespół odpowie-
dzialny za wynik końcowy. Niestety, niezwy-
kle trudno jest przekonać kluczowych decy-
dentów, że racjonalnie zaplanowany rozwój 
energetyki wodnej umożliwia przyłącze-
nie dużej liczby niestabilnych źródeł ener-
gii i zharmonizowanie ich funkcjonowania 
z pracą całego systemu elektroenerge-
tycznego. Chociaż trudno wyjaśnić powód, 
dla którego podczas debat publicznych, 
w programach strategicznych i w dotowa-
nych z środków publicznych programach 
badawczo-rozwojowych baterie (elektro-
chemiczne i wodorowe) traktuje się czę-
sto jako podstawową, a nie dodatkową 
technologię magazynowania energii. Mimo 
pojemności niższej o rzędy wielkości od 
pojemności magazynów hydroenergetycz-
nych i obciążenia ekologicznego odpadami 
pozostałymi po zakończeniu eksploatacji. 

Krajem rzeczywiście zorientowanym na 
rozbudowę energetyki wodnej dla celów 
regulacyjnych pozostaje Ukraina. Cho-
ciaż postęp w tym zakresie zwolnił wyraź-
nie w połowie bieżącej dekady, kraj stawia 
sobie niezwykle ambitne cele w perspekty-
wie roku 2026. Dopiero ostatnio zaczynają 
docierać nieoficjalne sygnały, że wznowie-
nie rozwoju energetyki pompowej rozważa 
się także w Polsce.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuację hydroener-
getyki w krajach Europy Wschodniej, nale-
żących do Unii Europejskiej należy określić, 
jako trudną. Jak wskazano w poprzed-
niej edycji WSHPDR, wdrożenie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) 
[15] oraz dyrektyw siedliskowych 92/43/
EWG26 i 2009/147/WE poważnie wzmoc-
niło pozycję oponentów, w tym środo-
wisk żądających całkowitego zaprzestania 
budowy stopni wodnych. Tymczasem już 
od lat niektóre rzeki europejskie są wyłą-
czone z zabudowy piętrzeniami, a gdzie 
indziej duże części dolin rzecznych są 
ogłoszone obszarami Natura 2000, usta-
nowionymi w oparciu o dyrektywy siedli-
skowe. Budowa elektrowni wodnych w tym 
terenie jest bardzo utrudniona lub wręcz 
niemożliwa. Wśród krajów, które wpro-
wadziły radykalne ograniczenia wymienić 
można Słowację, gdzie jeszcze na początku 
dekady rozważano budowę kilku dużych 
elektrowni wodnych i Węgry, które zdecy-
dowały się ograniczyć rozwój hydroener-
getyki do MEW wykorzystując 5 do 6 proc. 
swojego potencjału. Niemniej, w ostat-
nich latach, ze środowisk mających wpływ 

na redakcję Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
docierać zaczęły pozytywne sygnały. Cho-
ciaż szansa na rewizję tego dokumentu jest 
raczej niewielka, to stwierdza się, że energe-
tyka wodna – a w szczególności mała ener-
getyka wodna – nie znajduje się już na „linii 
strzału” europejskich ekspertów z zakresu 
gospodarki wodnej. Według Sekcji MEW, 
w Europejskiej Federacji Energii Odnawial-
nych (EREF), pozytywne opinie na temat 
oddziaływania środowiskowego instalacji 
MEW można coraz częściej spotkać wśród 
hydrologów. Energetyka wodna jest rów-
nież silnie wspierana przez Europejską Unię 
Przemysłu Elektroenergetycznego Euro-
electric. Trudno powiedzieć, kiedy – o ile 
w ogóle – te pozytywne nastroje przełożą 
się na sytuację energetyki wodnej w krajach 
Europy Wschodniej. Niemniej, jak podkre-
ślano podczas spotkania europejskich sto-
warzyszeń hydroenergetycznych w Salz- 
burgu w roku 2018, najbardziej poważne 
problemy wydają się wynikać z krajowej 
interpretacji zapisów RDW. Bardzo podobny 
wniosek dotyczy wdrażania dyrektyw siedli-
skowych i obszarów Natura 2000.

Prawdopodobnie o najbardziej stabilnej 
polityce można mówić w przypadku Fede-
racji Rosyjskiej i Białorusi. Jak już wspo-
mniano, dywersyfikacja źródeł energii jest 
obecnie jednym z głównych priorytetów 
polityki białoruskiej. Niewielki potencjał 
hydroenergetyczny zagospodarowywany 
jest obecnie systematycznie, przez elek-
trownie wodne średniej mocy o dobrej ren-
towności. Brakuje wsparcia finansowego 
dla MEW. O takim wsparciu nie wiadomo 
nic także w Mołdawii, co blokuje inwestycje 
w najmniejsze obiekty w tym kraju. 

Wsparcie państwa dla rozwoju małej ener-
getyki wodnej w Rosji wynika zapewne 
z doceniania korzyści, wynikających z posia-
dania rozproszonych źródeł odnawialnych 
na olbrzymim terytorium kraju - z dużą 
liczbą obszarów, odległych od ośrodków 
miejskich i przemysłowych. Ponieważ jed-
nak dotąd zagospodarowano tylko niewielką 
część dostępnego potencjału, można ocze-
kiwać, że inwestorzy – głównie duże przed-
siębiorstwa energetyczne – będą inwestować 
w obiekty najlepiej uzasadnione ekonomicz-
nie – zwykle o mocy między 5 a 25 MW. Jak 
wskazano w tab. 3, mała energetyka wodna 
(<25 MW) jest tu wspierana systemem 
aukcyjnym, gwarantującym wysoką stopę 
(14 proc.), a zatem i krótki okres zwrotu. Póź-
niej wsparcia już się nie przewiduje. Z tego 

powodu trudno oczekiwać licznych inwesty-
cji w najmniejsze instalacje. Wyjątki mogą 
dotyczyć terenów odosobnionych, z miej-
scowym odbiorem energii.

MAŁA ENERGETYKA WODNA
Państwa członkowskie UE dostarczają Komi-
sji Europejskiej raporty roczne, zawierające 
informacje o produkcji małych elektrowni 
wodnych, o mocy instalowanej do 1 MW 
i w zakresie między 1 MW a 10 MW. Pro-
cedura ta jest niezależna od klasyfikacji 
krajowych, stosujących odmienne granice 
mocy w definicji małej energetyki wodnej. 
Większość krajów regionu stosuje próg 10 
MW. Granicę 5 MW stosuje się na Węgrzech 
i w Polsce, a 1 MW – w Bułgarii. Znacznie 
wyższe progi - 30 MW, a dziś coraz częściej 
25 MW – stosuje się w Rosji, lecz szczegó-
łowe dane zawarte w raporcie krajowym 
WSHPDR pozwalają na uniknięcie proble-
mów przy analizie porównawczej.

Mała energetyka wodna (MEW) pozostaje 
najlepiej akceptowaną, a nawet wspieraną, 
gałęzią hydroenergetyki w krajach, które 
przyłączyły się do Unii Europejskiej po 
roku 2000. Głównym powodem jest sto-
sunkowo małe oddziaływanie na środowi-
sko naturalne, co ma szczególne znaczenie 
po wdrożeniu restrykcyjnych przepisów, 
dotyczących utrzymania ciągłości biolo-
gicznej cieków oraz pojawieniu się nowych, 
wysoko specjalizowanych urządzeń – np. 
dwukierunkowych śrub Archimedesa, hyd-
rozespołów VLHT, elektrycznych i akustycz-
nych barier dla ryb. Od wielu lat za najlep-
szą opcję rozwoju uważa się wykorzystanie 
do celów hydroenergetycznych już istnieją-
cych stopni piętrzących.

Z powodów istotnych dla całej energe-
tyki wodnej, potencjał hydroenergetyczny 
sektora MEW pozostaje bardzo zróżnico-
wany. Zróżnicowany jest też stan jego roz-
woju. Z raportów krajowych WSHPDR 2019 
wynika, że Bułgaria i Rumunia wykorzystały 
już w znacznym stopniu swój potencjał, 
podczas gdy zaledwie 0,08 proc. poten-
cjału MEW wykorzystuje się w europejskiej 
części Rosji. Znaczący potencjał pozostaje 
wciąż niewykorzystany w Polsce, na Słowacji 
i Ukrainie. Stosunkowo niskie wykorzysta-
nie potencjału (poniżej 20%) wykazują też 
Białoruś i Mołdawia. Niestety, do wszystkich 
tych danych należy podchodzić ze sporą 
ostrożnością. Jest ku temu kilka powodów. 
Po pierwsze, często brakuje rozróżnienia 
między potencjałem technicznym i ekono-
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micznym a potencjałem uwzględniającym 
uwarunkowania środowiskowe. Chociaż ta 
ostatnia wielkość może mieć największe 
znaczenie praktyczne dla inwestorów, to 
należy pamiętać, że jest ona jednocześnie 
najbardziej podatna na fluktuacje krajo-
wej polityki energetycznej i środowisko-
wej. Wiadomo dobrze, że w niektórych 
krajach europejskich tzw. potencjał środo-
wiskowy może stanowić zaledwie 10 proc. 
potencjału technicznego. Drugim powo-
dem jest wyrażanie potencjału hydroener-
getycznego poprzez moc instalowaną, a nie 
średnioroczną produkcję energii elektrycz-
nej. Ponieważ znaczną część sektora hydro-
energetycznego w niektórych krajach sta-
nowią elektrownie o mocy instalowanej 
kilku MW i średniorocznym jej wykorzysta-
niu poniżej 3000 h, można uzyskać różne 
informacje, zależnie od przyjętego współ-
czynnika wykorzystania mocy.

Innym problemem jest brak odpowied-
nich danych z Federacji Rosyjskiej, która 
używa odmiennego progu definiując sektor 
małej energetyki wodnej. Można tylko przy-
puszczać, że zastosowanie progu 10 MW 
zmniejszyłoby dostępny potencjał kilka razy. 
W najbardziej optymistycznej wersji, współ-
czynnik jego wykorzystania mógłby zbliżyć 
się do 1 proc. Wciąż wskazując na olbrzy-
mie niezagospodarowane rezerwy i istotnie 
wpływając na statystykę regionalną. 

Regionalnymi liderami w małej energetyce 
wodnej są: Rumunia, Bułgaria, Republika 
Czeska i Polska (rys. 6). Rosja jest na piątym 
miejscu. Jak wynika z raportu krajowego, 
uwzględnienie całego terytorium Federacji 
niewiele by zmieniło, gdyż na wschód od 

Uralu zidentyfikowano tylko dwa obiekty 
MEW (<10 MW). 

Poważnym problemem przy analizie 
porównawczej stanu małej energetyki wod-
nej w Europie Wschodniej jest niezgod-
ność danych pochodzących z różnych źró-
deł. Chociaż wszystkie kraje członkowskie 
dostarczają odpowiednie dane do urzędu 
statystycznego EUROSTAT, to przynajmniej 
niektóre z nich mogą budzić poważne wąt-
pliwości. Dotyczy to m.in. Rumunii i Buł-
garii wykazujących średnioroczne wyko-
rzystanie mocy instalowanej poniżej 2000, 
a nawet poniżej 1000 h, przez większą część 
okresu rejestracji (2004-2016). Rozbieżności 
dotyczą również mocy instalowanej. Dane 
podawane przez krajowe stowarzyszenia 
są z reguły wyższe (czasem nawet o 50 
proc.) od wartości wynikających ze staty-
styk EUROSTATu.

Bardzo duże rozbieżności między danymi 
krajowego urzędu statystycznego i innymi 
źródłami występują w przypadku Słowa-
cji. Jeszcze podczas realizacji projektu SHP 
STREAMMAP na początku tej dekady, jeden 
z autorów doliczył się znacznie wyższych 
wartości, dodając moce poszczególnych 
elektrowni niż to wynikało z danych urzędu 
statystycznego. Z kolei wartość produk-
cji, według raportu krajowego WSHPDR 
i Ministerstwa Gospodarki [17], jest około 
dwukrotnie większa niż według Słowac-
kiego Urzędu Statystycznego [17] i EURO-
STATu. W większości krajów regionu, mała 

energetyka wodna jest odpowiedzialna za 
cały wzrost sektora hydroenergetycznego, 
jaki miał miejsce od poprzedniego wyda-
nia WSHPDR. Jednakże, wysoka niepewność 
dostępnych danych utrudnia ocenę domi-
nującego trendu. Po zastosowaniu jedna-
kowych poziomów odniesienia dla danych 
z WSHPDR 2016 i 2019 okazuje się, że śred-
nie tempo wzrostu mocy zainstalowanej 
było zbliżone do 0,8 proc./rok. Zastosowa-
nie takich samych wartości odniesienia dla 
wszystkich krajów EE10 pozwala oszacować 
tempo wzrostu na poziomie powyżej 1,2 
proc./rok, co jest wartością kilka razy wyż-
szą niż średnia dla całego sektora energe-
tyki wodnej. 

Obecna sytuacja sektora MEW w regio-
nie pozostaje zróżnicowana i zależna od 
dostępnego potencjału, warunków eko-
nomicznych oraz bilansu sił politycznych 
między partiami, uczestniczącymi w kra-
jowych dysputach na tematy środowiska 
naturalnego. Podstawowa różnica między 
sytuacją sektora MEW w krajach człon-
kowskich Unii i w innych krajach regionu 
dotyczy struktury własnościowej. W pozo-
stających poza Unią, byłych republikach 
radzieckich, dominują duże korporacje 
i przedsiębiorstwa, podczas gdy małe pry-
watne firmy mają przewagę w krajach unij-
nych. Ma to oczywiście wpływ na strukturę 
inwestowania, gdyż duże firmy są często 
niechętne inwestycjom w małe źródła roz-
proszone, których rentowność może sil-
nie zależeć od doraźnych decyzji politycz-

Kraj
Potencjał Moc 

planowana*
Moc 

instalowana
Produkcja 

2017
Produkcja 

norm.
MW MW MW GWh GWh

Białoruś 250 15.7 18 b.d. b.d.

Bułgaria 581 b.d. 486 1 081 1 081

Republika Czeska 465 2.0 337 1 053 1 118

Mołdawia 3 1.2 0.4 b.d. b.d.

Polska 1500 41 295 1 055 976

Rumunia 730 b.d. 613 [16] 1 122 [16] 1 078 [10]

Fed. Rosyjska (Europa)** 190 000 42 156 b.d. b.d.

Słowacja 241 160 86 [18] 282 302 [19]

Ukraina 375 b.d. 95 251 b.d.

Węgry 55 9.0 16.5 61,6 63,5

Razem bez Fed. Rosyjskiej 3 051 b.d. 1781 4 905 b.d.

Razem z Fed. Ros. (Europa) b.d. 228.9 1937 b.d. b.d.

Fed. Rosyjska (całość) ** 825 845 42 170 b.d. b.d.

Razem z Fed. Ros. (całość) b.d. b.d. 1951 b.d. b.d.

Tab. 2. Mała energetyka wodna (do 10 MW) w Europie Wschodniej

Źródło: WSHPDR 2019, [16÷19]
* Moc instalowana obiektów znajdujących się w fazie przygotowań lub realizacji inwestycji
** Potencjał dotyczy obiektów o mocy ≤ 30 MW. 
Założono, że potencjał części europejskiej jest proporcjonalny do powierzchni terytorium Federacji Rosyjskiej.

Źródło: WSHPDR 2019

Rys. 6. Udział poszczególnych krajów w mocy zainsta-
lowanej MEW w regionie
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nych. Przed II wojną światową na ziemiach 
obecnej Republiki Czeskiej, Polski i niektó-
rych innych krajów funkcjonowały liczne 
siłownie wodne, napędzające młyny, kuź-
nie, kaszarnie, ale również małe elektrow-
nie. W latach 30. ubiegłego stulecia małe 
elektrownie wodne powstawały również 
na terenach Związku Radzieckiego. Po 
krótkim okresie powojennego odrodze-
nia duża część tych obiektów popadła 
w trudności ekonomiczne i/lub admini-
stracyjne, została zamknięta, a następ-
nie uległa fizycznej degradacji. W ówcze-
snych warunkach małe elektrownie wodne 
nie były w stanie konkurować z elektrow-
niami dużymi, budowanymi intensywnie 
w latach 50. i 60. W sposób bezwzględny 
polityka krajów Europy Wschodniej ude-
rzyła w sektor prywatny. W wyniku rozpo-
czętego w połowie lat 80. procesu odbu-
dowy i rozwoju MEW, obecnie na terenie 
Czech i Polski pracuje odpowiednio około 
1500 i 750 elektrowni wodnych, o mocy 
do 10 MW. W latach 90. do tego trendu 
dołączyły i niektóre inne kraje. Z uwagi na 
odmienną sytuację ekonomiczną postęp 
wśród członków Wspólnoty Niepodległych 
Państw był jednak znacznie wolniejszy.

Jak wynika z raportu krajowego Federacji 
Rosyjskiej, liczba MEW o mocy poniżej 10 
MW, na terenie części europejskiej, wynosi 
co najwyżej 101 i tylko 112 na terenie całej 
Federacji. Z drugiej strony odnotowuje się 
wysiłki, by statystykę tę wyraźnie popra-
wić do roku 2024. Według tego samego 
źródła, obecnie w budowie znajduje się 12 
obiektów o łącznej mocy około 170 MW. 
Sam koncern RusHydro planuje budowę 
MEW o łącznej mocy zainstalowanej 850 
MW. Wartość 42 MW mocy instalowanej 
w obiektach planowanych do uruchomie-
nia do roku 2024 pochodzi, z przyjętego 
w roku 2017, programu Ministerstwa Ener-
getyki. Niestety, wszystkie liczby podane 
w raporcie krajowym odnoszą się do insta-
lacji o mocy do 25 MW i bez głębszych stu-
diów nie sposób dociec, jaka ma być łączna 
moc instalowana elektrowni zaliczanych do 
MEW, wg klasyfikacji WSHPDR i Unii Euro-
pejskiej. Raporty krajowe donoszą także 
o kilkudziesięciu porzuconych i poważnie 
zdegradowanych małych elektrowniach 
wodnych na terenie Białorusi i Mołdawii. 
Bez odpowiedniego programu rządowego 
nikłe są szanse na ich rewitalizację w naj-
bliższych latach. W wielu przypadkach 
potrzebna może być całkowita rekonstruk-
cja infrastruktury hydrotechnicznej. Istot-

nego rozwoju nie należy spodziewać się 
także na Węgrzech, gdzie władze doko-
nały oceny potencjału ekonomicznego na 
55 MW, ustalając tę wartość jako krajowy 
cel ostateczny. 

Sytuacja w innych krajach członkow-
skich Unii jest zróżnicowana. Do połowy 
dekady szybki wzrost sektora (6 MW/rok) 
można było obserwować w Republice Cze-
skiej. Jednak później wzrost ten wyhamo-
wał, by spaść poniżej zera w roku 2018 
[20]. Wydawać się może, że Polska ma za 
sobą najtrudniejszy czas, jaki nastąpił po 
załamaniu się systemu zielonych certy-
fikatów i wieloletnim kryzysie bez efek-
tywnego systemu wsparcia i z niepewną 
przyszłością. Jak wskazano w raporcie kra-
jowym, w roku 2017 w fazie uzyskiwa-
nia pozwoleń lub budowlanej znajdowały 
się 162 projekty, na łączną moc 56 MW. 
Silny impuls dociera z sektora publicz-
nego. W roku 2018 Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosił 
zamiary budowy 27 nowych stopni piętrzą-
cych na Odrze przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie [3]. Przy 
większości z nich mają powstać niskospa-
dowe elektrownie wodne. Uruchomiono 
EW Świnna Poręba na Skawie (4,5 MW). 
Oczekuje się ostatecznego uruchomienia 
EW Malczyce na Odrze (9 MW) przy odda-
nym już do eksploatacji stopniu wodnym. 
Trwają prace projektowe nad EW Ścinawa 
i Lubiąż na Odrze. Mimo tych pozytywnych 
sygnałów, sytuacja pozostaje niepewna dla 
wielu istniejących elektrowni - zwłaszcza 
małych obiektów zbiornikowych, o mocy 
powyżej 1 MW, z wysokimi kosztami utrzy-
mania i obciążeniami fiskalnymi, lecz bez 
możliwości powrotu do opłacalnej pracy 
szczytowej i podszczytowej. Najnowszy 
raport Urzędu Regulacji Energetyki wska-
zuje, że moc instalowana w krajowej ener-
getyce wodnej podniosła się w roku 2019 
po dwóch latach spadku [21].

Od czasu poprzedniego raportu WSHPDR 
pogorszyła się sytuacja w Rumunii, z uwagi 
na przedłużającą się niepewność, doty-
czącą nowego mechanizmu wsparcia po 
roku 2016, gdy zielone certyfikaty stały się 
niedostępne dla nowych projektów. Mimo 
wcześniejszych zapowiedzi nie wprowa-
dzono żadnego alternatywnego mechani-
zmu wsparcia. Dodatkowo, Rumunia zacho-
wuje swój wyjątkowo niekorzystny system 
opłat za wodę. Niemniej, liczne źródła 
wskazują na wzrost sektora, postępujący do 

roku 2016. Wciąż niezrealizowane umowy 
o przyłączenie do sieci świadczą również 
o tym, że wśród inwestorów zachowała się 
wiara w nadejście lepszych czasów. 

Do poważnego pogorszenia nastrojów 
doszło na Słowacji, gdzie ruchy proekolo-
giczne urosły w siłę i z 375 lokalizacji wystę-
pujących w oryginalnym wydaniu „Koncep-
cji zagospodarowania słowackich cieków 
wodnych" [22] Ministerstwo Środowiska 
wskazało zaledwie 58 miejsc, jako warun-
kowo akceptowalne. W rezultacie raport 
krajowy WSHPDR stwierdza „małą aktyw-
ność wśród inwestorów z uwagi na obawy 
o długi czas zwrotu inwestycji i złożony 
proces uzyskiwania pozwoleń”. Jak wynika 
z tabeli 2, krajem o największym przyro-
ście mocy instalowanej, od czasu ubiegłego 
raportu WSHPDR, była Bułgaria. Raport kra-
jowy wymienia szereg działań podjętych 
celem promocji OZE. W czasie jego pisania 
kraj znajdował się w okresie przejściowym, 
między systemem FiT, wstrzymanym dla 
nowych projektów już w roku 2015 i wymie-
nionym ostatecznie na system FiP w roku 
2018. Na pozytywny trend wskazuje raport 
krajowy z Ukrainy, gdzie pewien czas temu 
wprowadzono szereg zachęt, sprzyjających 
integracji własnej polityki OZE z polityką 
Unii Europejskiej. Można oczekiwać kon-
tynuacji trendu wzrostowego, o ile zachęty 
zostaną utrzymane, rosnące w siłę ruchy 
zielonych nie zablokują rozwoju i ogólna 
sytuacja w kraju nie ulegnie destabilizacji.

Po złych doświadczeniach z zielonymi cer-
tyfikatami, w niektórych krajach europej-
skich wprowadzono systemy taryf i premii 
gwarantowanych dla najmniejszych insta-
lacji. W odniesieniu do instalacji większych 
stosuje się często system aukcyjny (tab. 
3). W większości przypadków czas wspar-
cia w ramach systemu aukcyjnego i taryf 
umownych wynosi 15 lat. Okres wsparcia 
jest prawie dwa razy krótszy w Federacji 
Rosyjskiej, gdzie stosuje się wyższe stopy 
zwrotu. Pakiet wsparcia z reguły nakłada na 
publicznego dostawcę energii elektrycznej 
obowiązek zakupu energii z instalacji OZE, 
chociaż wymaganie to może mieć charak-
ter ograniczony. Lokalnie stosuje się także 
inne mechanizmy wsparcia – takie jak zwol-
nienia z podatków lub dostęp do funduszy 
inwestycyjnych. 

Odnosi się wrażenie, że – za wyjątkiem 
Rumunii i Słowacji – sytuacja sektora nie ule-
gła zdecydowanemu pogorszeniu od czasu 
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poprzedniego wydania raportu WSHPDR, 
chociaż w wielu krajach unijnych obserwo-
wano systematyczny spadek tempa rozwoju, 
a ogólne warunki działalności były znacznie 
trudniejsze niż na początku dekady. Zazna-
cza się ogólny trend, by wspierać inwesty-
cje poprzez skracanie okresu zwrotu nakła-
dów, a nie subsydiować produkcję energii 
elektrycznej w długim horyzoncie czaso-
wym. Jednocześnie, w wielu krajach unij-
nych przeważało ostatnio poczucie nie-
pewności, niestabilności i balansowania na 
krawędzi rentowności. Ponieważ rentow-
ność istniejących elektrowni została zagro-
żona, modernizację majątku produkcyjnego 
traktuje się często jako sposób odzyska-
nia wsparcia publicznego. Z drugiej strony 
obserwuje się pewne sygnały pozytywne - 
zarówno wewnątrz niektórych krajów, jak 
i ze wspólnoty międzynarodowej, coraz bar-
dziej zdeterminowanej, by przeciwdziałać 
skutkom zmian klimatycznych. 

Ważnym – choć często nie zawsze uwzględ-
nianym w studiach analitycznych - elemen-
tem sektora jest jego zaplecze techniczne, 
obejmujące dostawców usług i wyposaże-
nia, biura konstrukcyjne i konsultingowe, 
ośrodki badawczo-rozwojowe, pojedyn-
czych specjalistów. O ile w Rosji i na Ukra-
inie zaplecze to przez długie dekady zorien-
towane było na dużą energetykę wodną, to 
w Czechach przetrwała wieloletnia tradycja 
MEW. Niezależnie od prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych, po transformacji 
polityczno-ekonomicz¬nej, na początku lat 
dziewięćdziesiątych, powstało tu, na różnym 
gruncie, dużo małych firm z wysokokwali-
fikowaną kadrą. Dość podobne zjawisko 
można było obserwować w Polsce, gdzie 

pierwsze wysiłki w kierunku budowy zaple-
cza technicznego małej energetyki wodnej 
- praktycznie od zera - zostały podjęte jesz-
cze w latach osiemdziesiątych (w tym cza-
sie - w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa 
państwowe). Dziś charakterystyczną cechą, 
dość małego i trudnego rynku polskiego, 
jest ostra konkurencja, na którą istotny 
wpływ wywiera ogólna kondycja sektora. 
Znacznie dłuższa tradycja przemysłu hydro-
energetycznego – z odpowiednim wspar-
ciem ośrodków badawczych, istniała na 
Węgrzech i w Rumunii. Jeśli jednak główny 
węgierski wytwórca turbin wodnych wyco-
fał się z tej działalności wiele lat temu, to 
niedawna upadłość firmy UCM Reşita jest 
z pewnością poważną stratą dla potencjału 
wytwórczego Rumunii. 

W wielu krajach sektor reprezentowany 
jest przez stowarzyszenia małej energe-

tyki wodnej. Trudno jest przecenić ich dłu-
gofalowe znaczenie dla promocji i/lub 
obrony interesów sektora w kontaktach 
z przedstawicielami odpowiednich władz, 
chociaż rzeczywista skuteczność zależy 
zawsze od warunków lokalnych. Ponieważ 
system prawny krajów członkowskich Unii 
jest dostosowywany do dyrektyw unijnych 
i innych składowych polityki Unii Europej-
skiej, działalność na poziomie Komisji Euro-
pejskiej ma duże znaczenie. Stowarzyszenia 
polskie i rumuńskie pozostają aktywne na 
scenie europejskiej od dłuższego czasu - 
uprzednio jako członkowie Europejskiego 
Stowarzyszenia Małej Energetyki Wod-
nej (ESHA), obecnie jako członkowie lub 
partnerzy Sekcji MEW Europejskiej Fede-
racji Energetyki Odnawialnej (EREF). Na 
europejskiej scenie MEW coraz bardziej 
widoczne jest stowarzyszenie „Hydroener-
getyka Ukrainy”, podczas gdy stowarzy-
szenie „Hydroenergetyka Rosji’ pozostaje 
zorientowane na wielką energetykę wodną. 

BARIERY ROZWOJOWE MAŁEJ 
ENERGETYKI WODNEJ
Na rys. 7 spróbowano pogrupować różne 
uwarunkowania, w których funkcjonuje 
sektor MEW oraz wskazać najważniejsze 
wzajemne powiązania. Oczywiście, warunki 
naturalne są punktem wyjścia dla wszelkich 
rozważań, lecz polityka środowiskowa może 
poważnie ograniczać dostępny potencjał, 
podczas gdy postęp techniczny pozwala 
na jego niewielkie rozszerzenie, poprzez 
zagospodarowania lokalizacji o ekstremal-
nie niskim spadzie i/lub poprzez ograni-
czenie oddziaływania MEW na środowisko. 
Przykładem jest śruba Archimedesa „wyna-
leziona ponownie” w latach 90. w Czechach, 
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Kraj Próg MW Taryfa
USD/MWh Komentarze / mechanizmy

Białoruś - - brak danych 

Bułgaria ≤ 10 66÷132 FiT do 2018; (do 2015 dla nowych ew)
FiP obecnie.

R. Czeska ≤ 10 100÷124 FiP 
Mołdawia - - brak danych

Polska
≤ 1
≤ 5
≤20

120÷132 FiT/FiP;
zielone certyfikaty (do 2020)
system aukcyjny 

Rumunia ≤ 10 -
15 -letnie zielone certyfikaty dla 
elektrowni uruchomionych przed 2016 r.; 
brak wsparcia dla nowych projektów

Federacja 
Rosyjska ≤ 25 ca. 220 Taryfy uzyskane w aukcjach 

z 14-procentową roczną stopą zwrotu 

Słowacja ≤ 10 -
System zindywidualizowanych taryf 
gwarantowanych został zamieniony 
systemem aukcyjnym

Ukraina ≤ 10 120÷160 Minimalne wartości "taryf zielonych"

Węgry 5 70÷120
Wyższe wartości odnoszą się 
do instalacji o mocy poniżej 5 MW;
system FiP i aukcyjny

Źródło: WSHPDR 2019

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 3. Taryfy i mechanizmy wsparcia MEW w regionie

Rys. 7. Schematyczny obraz uwarunkowań rozwoju małej energetyki wodnej w Europie Wschodniej wraz 
z niektórymi wzajemnymi powiązaniami 



jako grawitacyjny silnik hydrauliczny i sze-
roko dziś stosowana w Europie. Również 
w konfiguracji podwójnej, działającej jako 
przepławka dwukierunkowa, z powodze-
niem akceptowana ze środowiskowego 
punktu widzenia, przy zachowaniu dobrych 
parametrów techniczno-ekonomicznych. 
Ostatecznie, to właśnie te parametry oraz 
uwarunkowania prawno-administracyjne 
mają kluczowe znaczenie przy podejmo-
waniu decyzji inwestycyjnych. 

Przegląd raportów krajowych wskazuje, 
że niedostateczny potencjał MEW jest 
istotną barierą rozwojową na Białorusi i na 
Węgrzech. Ponowne zagospodarowanie 
niegdyś wykorzystywanych piętrzeń na Bia-
łorusi utrudnia dodatkowo brak wsparcia 
ze strony państwa. Na Węgrzech najbar-
dziej dogodne lokalizacje MEW zostały już 
wykorzystane. Olbrzymi, wciąż niewykorzy-
stany potencjał MEW tkwi na terenie Fede-
racji Rosyjskiej. Surowe warunki środowi-
skowe tworzą tu jednak barierę, hamującą 
zagospodarowywanie licznych lokalizacji 
na terenach północnych. Z oceną poten-
cjału w Rosji związany jest też niedostatek 
danych o dostępnych lokalizacjach. Na ten 
sam problem wskazują również raporty 
z Bułgarii i Polski. Wiadomo, że program 
rozwoju energetyki wodnej, ze wskazanymi 
lokalizacjami, istnieje na Słowacji. Niestety, 
silna presja „zielonych” organizacji pozarzą-
dowych spowodowała tu 6-krotne zmniej-
szenie liczby planowanych MEW.

Brak dostatecznego potencjału wykonaw-
czego – osobowego i technologicznego 
– uważa się za dodatkową przeszkodę dla 
odbudowy instalacji MEW na porzuconych 
piętrzeniach Mołdawii. O lokalnym defi-
cycie specjalistów z zakresu hydroenerge-
tyki donosi nawet raport z Rosji - jednego 
z światowych liderów w zakresie techno-
logii „dużej” energetyki wodnej. Ten sam 
raport wskazuje też na brak wspieranych 
przez państwo programów rozwoju tech-
nologii MEW. Innym często spotykanym 
problemem technicznym i administracyj-
nym w Rosji, na Ukrainie i w Mołdawii jest 
przyłączenie instalacji do sieci. Na prze-
szkodę w postaci priorytetu udzielanego 
paliwom kopalnym i jądrowym wskazują 
raporty krajowe z Rumunii i Republiki Cze-
skiej. Niejednoznaczna jest rola tzw. śro-
dowisk proekologicznych, które włączyły 
się aktywnie do życia politycznego w wielu 
krajach, przyczyniając się do destabilizacji 
polityki państwa – prawdziwej zmory dla 

inwestorów. Problem jest znany z Polski, 
ale występuje dość powszechnie - również 
na Ukrainie. Szczególnie ostro zaznacza się 
tam, gdzie porzucono wcześniejszy system 
wsparcia nie zastępując go stabilnym sys-
temem alternatywnym. Za polityką, pro-
wadzącą do utraty rentowności w wyniku 
zmniejszenia wcześniejszych przychodów 
i dodatkowych obciążeń, stoi często jedno-
stronne podejście do problemów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Problemy 
te występują m.in. w Polsce, gdzie różne 
opłaty, podatki (np. od wartości budowli 
hydrotechnicznych) i inne zobowiązania 
stanowią często poważny składnik kosz-
tów eksploatacji i utrzymania [23] oraz 
w Rumunii, gdzie w chwili powstawania 
raportu brakowało mechanizmu wsparcia 
dla nowych instalacji, a opłaty za użytkowa-
nie wody stanowią istotny czynnik, bloku-
jący rozwój MEW niskospadowych. Wysokie 
koszty eksploatacji i utrzymania uważane 
są także za istotny czynnik hamujący dal-
szy rozwój MEW w Republice Czeskiej. Jak 
wspomniano, brak wsparcia lub wsparcie 
niedostateczne leżą u podstaw bariery eko-
nomicznej w krajach nienależących do Unii 
– zwłaszcza Białorusi, Mołdawii i Rosji.

Długie, złożone i kosztowne procedury admi-
nistracyjne stanowią istotny problem w więk-
szości krajów. Na szczególnie długie pro-
cedury uzyskiwania Oceny Oddziaływania 
Środowiskowego wskazują raporty z Bułgarii, 
Rumunii i Słowacji, podczas gdy brak dosta-
tecznej transparentności sygnalizowany jest 
z Ukrainy.

Wspólnym kontekstem wszystkich proble-
mów administracyjnych i większości proble-
mów ekonomicznych jest niekorzystny obraz 
energetyki wodnej w oczach społeczeństw 
europejskich. Sektor jest często postrzegany 
jako źródło umiarkowanej ilości zielonej 
energii i łatwego przychodu dla właściciela, 
uzyskiwanego kosztem znaczącej ingerencji 
w środowisko. Nie bierze się pod uwagę wie-
lozadaniowego charakteru instalacji oraz róż-
nych pożytków dla gospodarki wodnej, śro-
dowiska i również lokalnej sieci NN. Niestety, 
stanowisko takie reprezentują wpływowe 
organizacje pozarządowe. Krajowe stowarzy-
szenia hydroenergetyczne okazują się nato-
miast zbyt słabe, by zapewnić odpowiednią 
przeciwwagę. Pewne nadzieje można wią-
zać z coraz lepszym zrozumieniem skutków 
zmian klimatycznych i wysokim priorytetem 
przypisywanym coraz powszechniej środkom 
zaradczym i adaptacyjnym.

Literatura
1. The World Small Hydropower Development Report 

2016. UNIDO (Vienna) and ICSHP (Hangzhou); Ra-
port dostępny ze strony www.smallhydroworld.org

2. Liu, D., Liu, H., Wang G, X., Kremere, E., eds. (2019). 
The World Small Hydropower Development Report 
2019. UNIDO; ICSHP. Raport dostępny ze strony 
www.smallhydroworld.org

3. Steller J., Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., 
Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European 
region - challenges and opportunities. HYDRO 2018, 
Gdansk, September 15-17 2018, paper 02b01

4. Steller J.: East European region in the World Small 
Hydropower Development Report 2019. Analytical 
study. IMP PAN Rep 310/2019 

5. Steller J.: Światowy Kongres Hydroenergetyczny 2019. 
Energetyka Wodna 3/2019, s.14-19

6. UN geoscheme for Europe, Wikipedia (2018) 
7. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations _ge-

oscheme_for_Europe. List of sovereign states in 
Europe by GDP, Wikipedia (2018); https://en.wikipe-
dia.org/wiki/List_ of_sovereign_states_in_Europe_by_
GDP_(nominal)

8. World Atlas and Industry Guide 2018, Hydropower & 
Dams (2018). Aqua-Media International, Surrey, UK

9. Strony internetowe Operatora Jednolitego Systemu 
Energetycznego, http://so-ups.ru/index.php?id=func-
tioning

10. EUROSTAT Energy, https://ec.europa.eu/eurostat/
web/energy

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/ WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych. Dz. Urzędowy UE, L.140/17, 5.06.2009

12. ENTSO-E at glance. https://www.entsoe.eu/publi-
cations/general-publications/entso-e-at-a-glance/
Pages/default.aspx

13. ACER/CEER Annual Report on the Results of Monito-
ring the Internal Electricity and Natural Gas Markets 
in 2017, https://acer.europa.eu/en/Electricity/Mar-
ket%20monitoring/Pages/Current-edition.aspx

14. Hancher L. and Winters B.M.: The EU Winter, Package. 
Briefing Paper, Allen & Overy LLP 2017, http://fsr.eui.
eu/wp-content/uploads/The-EU-Winter-Package.pdf

15. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, Dz. Urzędowy UE, L.327/1, 22.12.2000

16. Rumuńskie Stowarzyszenie MEW: dane statystyczne 
uprzejmie udostępnione przez Prezesa B.Popę

17. Správa o pokroku v presadzovaní a využívaní energie 
z obnoviteľných zdrojov energi, Slovenská republika, 
Bratislava 2018, https://www.mhsr.sk/uploads/files/
lKPRTQug.pdf

18. Energy 2017, Slovak Statistical Office, Bratislava 2018,
19. Obliczenia autorów w oparciu o różne dane 
20. Obnovitelné zdroje energie v roce 2018. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR, https://www.mpo.cz/assets/
cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-ener-
gie/2019/9/. Obnovitelne-zdroje-energie-2018.pdf

21. re.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-
-zainstalowana-MW.html

22. Návrh aktualizácie koncepcie využitia hydroenerge-
tického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21691/1

23. Lewandowski S.: Analiza kosztów związanych pośred-
nio z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach 
wodnych, TEW, Reda 2014, 29 s., 
http://www.tew.pl/biblioteka/opracowa-
nia/20141124_Koszty_posrednie_EWo_analiza.pdf

Janusz Steller 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych 
e-mail: steller@imp.gda.pl

Ewa Malicka 
Towarzystwo Rozwoju  

Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz 
e-mail: ewa.malicka@trmew.pl

42 ENERGETYKA WODNA

WIEDZA   POLSKA I EUROPA WSCHODNIA W RAPORCIE HYDROENERGETYCZNYM UNIDO – CZĘŚĆ II



ENERGETYKA WODNA  |  GOSPODARKA WODNA  |  OCHRONA ŚRODOWISKA  |  ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA  |  ODZYSK ENERGII

Zostań naszym 
autorem!

www.energetykawodna.info
e-mail: biuro@energetykawodna.info
tel.: 518 304 194

Zaprezentuj się w naszym 
katalogu branżowym

Jedyne 250 zł netto



Źródło: esusza.pl

Informacje o stanie zasobów wodnych 
z punktu widzenia zasilania opadem, 
bilansu wodnego, a także stanu i prognozy 

wskaźników suszy stanowią elementy ser-
wisu esusza.pl. Serwis odpowiada na problemy 
zarządzania ryzykiem suszy, wynikające ze 
zjawiska suszy i deficytu zasobów wodnych. 
Znajomość przeszłych warunków atmosfe-
rycznych jest kluczowym czynnikiem do moni-
torowania obecnego stanu suszy i oszacowania 
krótkoterminowego ryzyka jego wystąpienia. 
Geoportal wraz ze wszystkimi rozbudowa-
nymi funkcjami wyszukiwania i analizy danych, 
pozwala na analizowanie danych suszy prze-
strzennie dzień po dniu oraz jako pierwszy 
w Polsce zawiera prognozę na 3 dni. Stanowi 
tym samym wyjątkowe narzędzie opracowane 
na bazie zidentyfikowanych potrzeb partne-
rów branżowych projektu Service 4 Drought, 
finansowanego przez ESA w ramach Programu 
dla polskiego sektora przedsiębiorstw.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA
Powstały portal internetowy esusza.pl przezna-
czony jest głównie dla użytkowników zaintere-
sowanych następującymi zagadnieniami:
1. bieżącą informacją o stanie suszy i zasilania 

opadem zasobów wodnych (2020);
2. krótkoterminową prognozą wybranych 

wskaźników suszy w oparciu o najbar-
dziej aktualny stan monitoringu meteo-
rologicznego i numeryczne modele pro-
gnozy pogody;

3. archiwalnymi zdarzeniami suszy (2013–2019).

Monitorowanie suszy opiera się jednocześnie 
o wyniki analizy modelu WRF (Weather Rese-
arch and Forecasting) oraz aktualnych danych 
meteorologicznych z monitoringu WMO (Świa-
towej Organizacji Meteorologicznej), zaimple-
mentowanych w modele wskaźników suszy. 
Dodatkowo w okresie wegetacyjnym analizy 
wykonywane są także z wykorzystaniem danych 
satelitarnych. Serwis dostarcza informacji dla 
obszaru całej Polski w siatce gridowej 4x4 km. 
Monitorowanie suszy i zasilania atmosferycz-
nego zasobów wodnych opiera się na nastę-
pującym zestawie wskaźników:
 ▪ klimatyczny bilans wodny (KBW) odnoszący 

się do okresów 2-miesięcznych (6 dekad), 
obliczany codziennie za ostatnie 60 dni;

 ▪ standaryzowany wskaźnik klimatycznego 
bilansu wodnego - (SPEI) dla okresów 
kumulacji od 1 do 12 miesięcy - obliczany 
na koniec każdej dekady. SPEI to różnica 
między sumą zasilania opadowego a naj-
wyższą możliwą sumą ewapotranspiracji;

 ▪ standaryzowany wskaźnik opadu (SPI) jest 
obliczany w tym samym schemacie okresów 
kumulacji co SPEI, ale opiera się wyłącznie 
na danych dotyczących opadów. 

Różne okresy kumulacji opadów przyjmo-
wane dla SPI i SPEI pozwalają na ocenę deficy-
tów opadu, czyli identyfikację okresów z suszą 
atmosferyczną, ale także służą wstępnej oce-
nie suszy rolniczej, hydrologicznej a także 
hydrogeologicznej.

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA SUSZY
Moduł prognozy esusza.pl jest bardzo pożą-
dany m.in. w sektorze rolnictwa do oceny 
rozwoju suszy rolniczej. Prognoza jest wyko-
nywana na kolejne 3 dni (tj. 72 godziny) i jest 
oparta na symulacjach modelu WRF. Dla 
użytkownika produktami prognozy są mapy 
dla wybranych parametrów atmosferycznych 
(np. temperatura powietrza, opady, pręd-
kość wiatru), a także prognozowane warto-
ści wskaźników suszy.

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ
Wszystkie analizy i idea serwisu esusza.pl 
koncentrują się na dalszym rozpowszechnia-
niu i opracowywaniu rozwiązań dostosowa-
nych do potrzeb różnych branż zmagających 

się z ryzykiem suszy i niedoborem wody. 
W ramach serwisu prezentowane są przy-
kładowe rozwiązania dla rolnictwa, ubez-
pieczeń i gospodarki wodnej oraz ener-
getyki. Dane dotyczące wskaźników suszy 
i zasilania opadem są danymi wejściowymi 
do opracowania 5 dedykowanych modeli. 

Zainteresowane strony z powodzeniem wdro-
żyły trzy modele:
 ▪ model redukcji ryzyka suszy dla PGW 

Wody Polskie,
 ▪ model redukcji plonów dla GUS
 ▪ model wyceny ryzyka suszy dla jednego 

z polskich przedstawicieli ubezpiecze-
niowych.

Ponadto dwa kolejne modele koncentrują 
się na monitorowaniu skutków suszy i indy-
widualnej ocenie ryzyka w przedsiębiorstwie 
i wspierają wybór najlepszych praktyk zarzą-
dzania (BMP) ryzyka suszy. Są nimi model 
BMP dla zmniejszenia ryzyka suszy w usłu-
gach zaopatrzenia w wodę oraz dla sektora 
energetycznego - analiza porównawcza pro-
dukcji energii i intensywności suszy. Wszyst-
kie dedykowane rozwiązania dotyczące 
ryzyka suszy dostępne są w formule domeny 
zamkniętej, czyli wymagającej utworzenia 
profilu klienta oraz logowania. Dalszy rozwój 
usług będzie kontynuowany, zapraszamy do 
korzystania z esusza.pl. 

Nowy serwis monitoringu i prognozy suszy – esusza.pl. Zawarte w nim informacje i dane są dostoso-
wane do potrzeb obiorców z zakresu gospodarki wodnej, rolnictwa, a także ubezpieczeń i energetyki. 
Geoportal z rozbudowanymi funkcjami wyszukiwania i analizy danych to wynik projektu Service 4 
Drought, finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

O SUSZY I ZASOBACH WODNYCH – SERWIS ESUSZA.PL

Grzegorz Łukasiewicz 
WIND-HYDRO 

esusza.pl
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W 1968 r. grupa naukowców 
i działaczy gospodarczych 
utworzyła niezależny zespół, 

który nazwano Klubem Rzymskim. Po czte-
rech latach pracy w 1972 r. opublikowano 
Raport Klubu Rzymskiego pn. Granice Roz-
woju (the Limits of Growth). Podstawowym 
wnioskiem Raportu było stwierdzenie, że 
o ile rozwój świata pójdzie nadal w tym kie-
runku i z takim zużyciem surowców i energii 
oraz zanieczyszczenia środowiska, to ludz-
kości będzie grozić w najbliższym czasie 
poważny kryzys. 

W 1970 r. w Stanach Zjednoczonych powstała 
Agencja Ochrony Środowiska (Environmental 
Protection Agency) jako wynik gwałtownie 
pogarszającego się stanu środowiska w tym 
kraju. Agencja ma bardzo wysoką rangę 
i uprawnienia w systemie administracji pań-
stwowej. W 1987 r. opublikowany został 
Raport specjalnej Komisji pod kierownic-
twem Gro Harlem Brundtland, zatytułowany 
Nasza Wspólna Przyszłość (Our Common 
Future). W tym Raporcie po raz pierwszy 
została sformułowana zasada Zrównoważo-
nego Rozwoju (Sustainable Development). 
Rozpatrując zagadnienia wody na naszym 
globie, okazało się, że najistotniejszym pro-
blemem dla naszego rozwoju i życia na 
kuli ziemskiej jest zrównoważony rozwój. 
Może on być odniesiony do wielu dziedzin 
naszego życia, w tym jednak przede wszyst-
kim w odniesieniu do zasobów wody słod-
kiej i ich środowiska. Pojęcie zrównoważony 
rozwój (sustainable development) zostało 
powszechnie zaakceptowane w 1992 r. na 
konferencji ONZ w Rio de Janeiro. Rozwa-
żania te brały pod uwagę nasze całe środo-
wisko, aspekty społeczne i ekonomiczne, jak 
również dobro ogółu ludzi dziś i w przyszło-
ści. Były to ważne sygnały, że świat i ludzkość 
idą w złym kierunku i w konsekwencji może 
nam grozić katastrofa. Te uwagi niestety nie 
zawsze trafiały do grona polityków podej-
mujących decyzje, czy do społeczeństw, aby 
można je przyjąć jako poważne ostrzeżenie.

W 1992 r. odbyła się pierwsza na tak 
ogromną skalę konferencja Narodów Zjed-

noczonych w Rio de Janeiro zwana Szczy-
tem Ziemi. Konferencja ta poświęcona była 
Środowisku i Rozwojowi (Environment and 
Development). W wyniku ustaleń tej kon-
ferencji w grudniu 1992 r. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dostrze-
gając znaczenie wody w rozwoju ludzkości 
ustanowiło Światowy Dzień Wody (World 
Water Day), który postanowiono obchodzić 
co roku 22 marca. 

DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIATOWY 
DZIEŃ WODY?
Po raz pierwszy Światowy Dzień Wody (ŚDW) 
był obchodzony w 1993 r. W tym samym roku 
został opublikowany Raport COWAR (Com-
mittee on Water Research) – Woda w naszej 
wspólnej przyszłości (Water in Our Common 
Future). Raport został opracowany i opu-
blikowany pod auspicjami UNESCO. Był on 
w pewnym sensie odpowiednikiem Raportu 
Zespołu Gro Harlem Brundtland, ale odno-
szący się wyłącznie go zagadnień wodnych.

W każdym roku ŚDW obchodzony był pod 
wybranym hasłem. Można było wtedy wyod-
rębnić pewien bardzo istotny problem gospo-
darki wodnej i zwrócić na niego szczególną 
uwagę. Z biegiem lat okazało się jednak, że 
problem wody na naszym globie, szczególnie 
wody słodkiej, staje się coraz bardziej złożony 
i dotyka coraz więcej dziedzin naszego życia. 
Z drugiej strony okazało się, że mamy coraz 
więcej czynników, które oddziałują na stan 

i gospodarowanie zasobami wód. W Polsce 
obchody ŚDW zainicjował Komitet Gospo-
darki Wodnej PAN wspólnie z Ministerstwem 
Środowiska. 

Należy zadać sobie pytanie, dlaczego obcho-
dzimy ŚDW? Wyjaśnienie jest następujące:
• konieczne jest uświadamianie społeczeństw, 

polityków i decydentów, że woda jest nie-
zbędna do życia, prowadzenia wszelkich 
procesów przemysłowych, energetycznych 
i rolniczych, oraz że bez wody nie może być 
rozwoju gospodarczego,

• przyjęte hasła mają przedstawiać wybrane 
problemy globalne, regionalne i lokalne, 
które są bardzo istotne do rozwiązania 
z punktu widzenia społecznego i gospo-
darczego.

Czy corocznie przedstawiane hasła są moż-
liwe do rozwiązania w ciągu jednego roku? 
Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście 
negatywna, bowiem rozwiązanie tych pro-
blemów wymaga wielu lat i dużych środków 
finansowych. Pokazanie ich ma jednak wska-
zywać jak ważne są to problemy dla gospo-
darki, środowiska i społeczeństwa. 

Cały szereg faktów w dziedzinie zasobów 
wodnych i ich wykorzystania ma niezwykłą 
wymowę:
• około 1 mld. ludzi (prawie 1/8 światowej 

populacji) nie ma dostępu do bezpiecz-
nej wody do picia, a około 2 mld nie ma 

Światowy Dzień Wody (World Water Day) obchodzimy w tym roku już po raz 26. Ćwierć wieku temu 
pojawił się problem zapotrzebowania na wodę i jego wybitne znacznie dla środowiska oraz ludzkości. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2020:
WODA I ZMIANY KLIMATU

Źródło: www.worldwaterday.org
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dostępu do odpowiednich urządzeń sani-
tarnych, 

• około 6 tys. dzieci umiera każdego dnia 
na świecie z powodu chorób związanych 
z zanieczyszczoną wodą, złymi warunkami 
sanitarnymi i brakiem należytej higieny,

• brak bezpiecznej wody do picia i urzą-
dzeń sanitarnych powoduje około 80 proc. 
wszystkich chorób w krajach rozwijają-
cych się,

• o nierównomiernym dostępie do wody 
może świadczyć fakt, że jedno spłukanie 
ubikacji w krajach rozwiniętych zużywa tyle 
wody, ile przeciętna osoba w krajach roz-
wijających się otrzymuje dziennie na picie, 
posiłki, mycie, pranie i gotowanie,

• zużycie wody w ostatnich trzech dziesię-
cioleciach wzrastało dwukrotnie szybciej 
w krajach rozwijających się, niż wzrost liczby 
ludności. Kraje Środkowego Wschodu,  
Północnej Afryki i południowej Azji odczu-
wają chroniczny brak wody,

• w krajach rozwijających się prawie 90 proc. 
ścieków jest odprowadzanych bezpośred-
nio do wód naturalnych bez oczyszczania, 

co w sposób znaczący ogranicza możli-
wości wykorzystania tych wód do innych 
celów,

• nadmierne użycie wód gruntowych dla 
nawodnień rolnych spowodowało w wielu 
regionach obniżenie poziomu tych wód 
o wiele metrów, zmuszając ludzi do uży-
cia do picia wody rzecznej o niskiej jakości,

• wśród ludności świata dotkniętej w latach 
90. zagrożeniami naturalnymi, aż 75 proc. 
zmagało się z powodziami, a 33 proc. strat 
wywołanych naturalnymi zjawiskami to 
straty powodziowe, 

• woda jest zasobem, który nie ma substy-
tutu, a jednocześnie wiąże się z wszelkimi 
działaniami ludzkiej cywilizacji – poczyna-
jąc od rolnictwa i przemysłu aż do warto-
ści kulturowych i religijnych występujących 
w naszym społeczeństwie. 

 
DOTYCHCZASOWE HASŁA ŚDW I ICH 
ZNACZENIE
Po raz pierwszy ŚDW obchodzony był 22 
marca 1994 r. pod hasłem: Dbałość o nasze 
zasoby wodne leży w interesie każdego czło-

wieka (Carrying for our Water Resources is 
Everybody's Business). Mimo upływu dwu-
dziestu sześciu lat hasło to jest nadal bar-
dzo aktualne i zyskuje coraz większe znacze-
nie. Warto przypomnieć, pod jakimi hasłami 
w kolejnych latach obchodzony był ŚDW, 
które przedstawiały wyodrębnione, ale ważne 
problemy wody. Były to następujące hasła.
1995 – Kobiety i woda (Women and water)
1996 – Woda dla spragnionych miast (Water 
for Thirsty Cities)
1997 –  Światowe zasoby wody: czy ich 

wystarczy? (The World's Water: Is 
there enough?)

1998 –  Wody podziemne, niewidoczne zasoby 
(Groundwater – The Invisible Resorce)

1999 –  Każdy żyje (mieszka) poniżej (w dolnym 
biegu rzeki) (Everyone Lives Down-
stream)

2000 –  Woda dla XXI wieku (Water for the 
21st century)

2001 –  Woda dla zdrowia (Water for Health)
2002 –  Woda dla rozwoju (Water for Deve-

lopment)
2003 –  Woda dla przyszłości (Water for Future)

1.5 billion people
work in water-related sectors and nearly all jobs depend 

on water and those that ensure its safe delivery. 

www.worldwaterday.org

Better water, 
better jobs
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Rys. Przykłady kilku plakatów przedstawiających hasła Światowych Dni Wody
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2004 –  Woda i kataklizmy (Water and Disa-
sters)

2005 –  Woda dla życia (Water for Life 2005-
-2015) było to rozpoczęcie 10-letniej 
dekady poświęconej wszelkim aspek-
tom znaczenia wody w życiu ludzi 
i środowiska

2006 –  Woda i kultura (Water and Culture)
2007 –  Jak poradzić sobie z niedostatkiem 

wody? (Coping With Water Scarcity)
2008 –  Urządzenia sanitarne (Sanitation)
2009 –  Woda w strefach transgranicznych 

(Transboundary waters)
2010 –  Czysta woda dla zdrowego świata 

(Clean Water for a Healthy World)
2011 –  Woda dla miast: odpowiedź na wyzwa-

nie miast (Water for cities: responding 
to the urban challenge)

2012 –  Woda i bezpieczeństwo żywności: 
świat jest spragniony, ponieważ my 
jesteśmy głodni (Water and Food 
Security: The World is Thirsty Because 
We are Hungry) 

2013 –  Współpraca w dziedzinie wody (Water 
Cooperation).

2014 –  Woda i energia (Water and Energy)
2015 –  Woda i zrównoważony rozwój (Water 

and sustainable development)
2016 –  Woda i zatrudnienie (Water and Jobs)
2017 –  Woda i ścieki (Water and Waste Water)
2018 –  Przyroda dla wody (Nature for Water)
2019 –  Woda jest twoim prawem (Leaving no 

One Behind) 
2020 –  Woda i zmiany klimatu (Water and 

Climate Change)

WODA I ZMIANY KLIMATU
Tegoroczny ŚDW obchodzimy pod bardzo 
istotnym hasłem „Woda i zmiany klimatu”. 
Hasło to w ciągu ubiegłego roku stało się 
niezwykle ważne dla ludzkości. Wpłynęły na 
to liczne ekstremalne sytuacje na naszym glo-
bie, takie jak powodzie, fale upałów i susze, 
niezwykle spektakularne pożary lasów, czy 
huragany o niezwykłej sile wiatru. Te katakli-
zmy uzmysłowiły nam wszystkim, w sposób 
niezwykle drastyczny, że prognozy, które nie-
którzy uważali za fantazję, są jak najbardziej 
realne i nie można ich lekceważyć. W każ-
dym dotychczasowym haśle wymieniona była 
woda w różnych układach. 

Mówiąc o zmianach klimatycznych, musimy 
przyjąć do wiadomości, że te zmiany dotykają 
nie tylko wody, ale również bardzo szerokiego 
zakresu problemów ekologicznych, społecz-
nych takich jak głód, choroby, brak edukacji, 
czy migracje ludzi w poszukiwaniu żywno-
ści. Należy zadać sobie pytanie, jaka jest pra-

przyczyna tych problemów. Odpowiedź jest 
stosunkowo prosta – wzrost temperatury na 
naszym globie. Stwierdzono, że od rozpo-
częcia tzw. epoki industrialnej (koniec XVIII 
wieku), średnia temperatura na naszym globie 
wzrosła o około 1,5˚ C i nadal rośnie.

Istnieje następne pytanie - czym ten wzrost 
temperatury jest spowodowany. Odpowiedź 
jest też stosunkowo prosta – powoduje go 
wzrost stężenia gazów cieplarnianych pocho-
dzących z gospodarki człowieka i życia społe-
czeństw na bazie spalania naturalnych zaso-
bów węgla, ropy i gazu. Zasoby te nie są 
odnawialne i wcześniej lub później ulegną 
wyczerpaniu. 

Rozpatrując tegoroczne hasło ŚDW (woda 
i zmiany klimatyczne) musimy spojrzeć na 
nie z różnego punktu widzenia:
• istnieje stały wzrost liczby ludności na kuli 

ziemskiej, której trzeba zapewnić mieszka-
nie, żywność, edukację i opiekę sanitarną,

• dostępne zasoby wody słodkiej, ich wiel-
kość, rozkład oraz gospodarowanie nimi,

• rosnąca urbanizacja,
• wzrost standardu życia,
• zwiększona liczba ludności wymagać 

będzie większej objętości żywności i energii,
• konieczne jest określenie wpływu wyżej 

wymienionych czynników na cykl hydro-
logiczny.

ZMIANY KLIMATYCZNE
Po raz pierwszy od wielu lat (2020 r.) pojawia 
się hasło ŚDW – „Woda i zmiany klimatu”. 
Należy oczywiście rozumieć, że to zmiany 
klimatu mają decydujący wpływ na zasoby 
wodne i ich użytkowanie, a nie odwrotnie. 
Przy okazji tego hasła warto przypomnieć, 
że obecnie istnieje dużo szersze spojrzenie 
na zmiany klimatu niż tylko sprawy wody. 

W grudniu 2018 r. odbyła się w Polsce COP 
24 (24 Conference of the Parties), poświęcona 
zmianom klimatu. Pod pojęciem Parties rozu-
mie się 196 krajów, które uczestniczą w dzia-
łaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Polska Akademia Nauk wspólnie z Centre 
National de la Rescherche Scientific (Fran-
cja) i Papieską Akademię Nauk przy okazji 
tej konferencji zorganizowała specjalną sesję 
naukową, poświęconą problemowi zmian 
klimatycznych. W sesji tej udział wzięło wielu 
wybitnych uczonych polskich i zagranicznych, 
którzy przedstawili swoje poglądy na temat 
zmian klimatu. Wszyscy jednomyślnie stwier-
dzają, że świat zmienia się radykalnie w nieko-
rzystnym kierunku. W chwili obecnej mamy 
już na naszym globie temperaturę wyższą 
o około 1,5 oC od temperatury, przyjmowa-
nej jako wyjściową, umownie pod koniec XVIII 
wieku, jako początku ery industrialnej. 

Za podwyższenie tej temperatury odpowie-
dzialna jest działalność człowieka w postaci 
emisji gazów cieplarnianych (głównie dwu-
tlenek węgla i metan) przez przemysł, elek-
trownie cieplne, rolnictwo i gospodarstwa 
domowe. Dzieje się tak głównie w wyniku 
spalania paliw stałych (węgla), ropy i gazu. 
Prognozy wskazują, że jeżeli nie zmienimy 
radykalnie tych trendów rozwoju, to jeszcze 
za naszego życia będziemy świadkami gigan-
tycznych powodzi, susz, fal upałów, tajfunów, 
podnoszenia się poziomu mórz i oceanów 
w wyniku topienia się lodowców. Spowoduje 
to szerzenie się głodu, zaburzenia w cyklu roz-
woju wielu organizmów, braku wody pitnej, 
a nawet migracji całych narodów w poszu-
kiwaniu żywności. Niestety głos świata nauki 
słabo dociera do świadomości społeczeństw 
i decydentów, którzy często myślą i działają 
w perspektywie jedynie kilku lat. Przestrogi 
przedstawione w Memorandum Katowickim 
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Rys. Schemat cyklu hydrologicznego 

Źródło: Majewski W., Woda w Inżynierii Środowiska, 2017, Warszawa
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(warstwa	 powierzchniowa	 lądu),	 której	 ilość	 jest	 porównywalna	 z	 ilością	 wody	 
w	atmosferze	(tabela	3.1).

Gdybyśmy	wodę	zawartą	w	 lodowcach	rozłożyli	 równomiernie	na	całej	kuli	
ziemskiej	to	otrzymalibyśmy	warstwę	wody	o	grubości	około	48	m.	Skąd	biorą	się	
poważne	obawy	o	to,	jakie	skutki	miałoby	podniesienie	się	wód	w	morzach	i	oce-
anach	w	wyniku	wzrostu	temperatury	powietrza	na	kuli	ziemskiej?	Gdyby	przyjąć,	
że	jedynie	2%	lodowców	ulegnie	stopieniu	na	skutek	wzrostu	temperatury	powie-
trza,	 to	poziom	wód	morskich	 i	oceanicznych	wzrośnie	o	prawie	1	m,	co	byłoby	
katastrofą	dla	wielu	krajów	położonych	na	terenach	przybrzeżnych.

3.2. Obieg wody w naturze (cykl hydrologiczny)

Woda	 na	 kuli	 ziemskiej,	 a	 głównie	 woda	 słodka,	 jest	 w	 ciągłym	 ruchu	 
[Majewski	 2008].	Globalna	 jej	 ilość	 jest	 stała,	może	 jednak	 zmieniać	 częściowo	
swoje	położenie	między	poszczególnymi	obszarami:	atmosferą,	hydrosferą	i	litos-
ferą.	Schematyczny	obraz	obiegu	wody	w	naturze	zwany	cyklem	hydrologicznym	
pokazano	na	rysunku	3.1	(jednostką	objętości	dla	tej	ilustracji	jest	1	000	km3	na	rok,	
możemy	ją	sobie	wyobrazić	jako	bryłę	–	sześcian	–	o	boku	10	km).

Zacznijmy	od	punktu	wyjścia,	 tj.	 parowania	z	powierzchni	mórz	 i	oceanów.	
Na	skutek	działania	Słońca	i	dopływu	do	powierzchni	Ziemi	ogromnej	ilości	energii	
cieplnej,	z	mórz	i	oceanów	wyparowuje	około	505	tys.	km3	wody,	która	przenosi	się	
do	atmosfery.	Z	całej	wody,	jaka	wyparowała	z	mórz	i	oceanów,	458	tys.	km3	po	kon-
densacji	spada	z	powrotem	na	powierzchnię	tych	akwenów,	natomiast	47	tys.	km3 
wędruje	 nad	 ląd.	Z	 powierzchni	 ziemi,	 rzek,	 jezior,	 zbiorników,	 ale	 i	wszelkiego	

Rys.	3.1.	Obieg	wody	w	przyrodzie	–	cykl	hydrologiczny	[Majewski	2005]



(końcowy dokument przyjęty przez uczest-
ników sesji) mogą wydawać się trywialne lub 
wręcz niedorzeczne. Niektóre obecne (2020 r.) 
wydarzenia (pożary lasów w Australii) świad-
czą jednak o realności tych prognoz, które 
dotkną całe społeczeństwa, już nawet za kilka 
lat. Wszyscy przekonają się wtedy, że świat 
zmierza w niepożądanym kierunku.

Głównym zaleceniem jest ogranicze-
nie wzrostu temperatury na naszym glo-
bie, a jest to możliwe przez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych. Osiągnąć to 
można przez przejście na odnawialne źró-
dła energii (OZE) i ograniczenie spalania 
węgla, ropy i gazu. Oczywiście, nie jest to 
możliwe do wykonania z dnia na dzień, 
ale konieczne jest podjęcie takich decyzji 
i systematyczne ich realizowanie. Polska, 
która wytwarza 80 proc. energii elektrycz-
nej w elektrowniach cieplnych, wykorzy-
stujących węgiel kamienny i brunatny, jest 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Ostatecz-
nym celem konwencji, jaka miała miejsce 
w Katowicach w grudniu 2018 r., jest osią-
gnięcie w przyszłości stabilizacji koncentra-
cji gazów cieplarnianych w atmosferze do 
poziomu, który zapewni bezpieczne istnie-
nie systemu klimatycznego.
 
ZMIANY KLIMATYCZNE I WODA
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zmiany kli-
matyczne, a w szczególności wzrost tem-
peratury powietrza, mają ogromny wpływ 
na zasoby wodne i cykl hydrologiczny, a te 
z kolei na życie wielu organizmów żywych 
na naszej planecie oraz rozwój roślinności, 
co jest ściśle związane z produkcją żywności. 
Zasoby wodne świata mogą być mierzone 
średnim rocznym odpływem wody słodkiej 
rzekami do mórz. Biorąc pod uwagę obecną 
liczbę ludności świata wynoszącą 7,7 mld 
i średni roczny odpływ rzekami w wysoko-
ści 47 tys. km³ (wody powierzchniowe i pod-
ziemne), otrzymujemy współczynnik dostęp-
ności wody około 6,0 tys. m³ na mieszkańca 
rocznie. Należy pamiętać, że dyspozycyjne 
zasoby wody słodkiej są ograniczone i nie ule-
gną zwiększeniu, a wręcz będą się zmniejszać, 
bowiem widoczne jest zmniejszenie odpływu 
rzekami do mórz na skutek zwiększonego 
parowania terenowego, w wyniku wzrostu 
temperatury powietrza, i coraz większego 
poboru wody z rzek do celów komunalnych, 
przemysłowych i rolniczych. Ludność świata 
będzie się zwiększać i prognozy demogra-
ficzne wskazują, że w 2024 r., a więc za kilka lat, 
ludność świata wyniesie 8 mld ludzi. W kon-
sekwencji globalny współczynnik dostępno-

ści wody spadnie do wartości 5,9 tys. m³ na 
mieszkańca rocznie. 

Dyspozycyjne zasoby wody Polski są bardzo 
skromne. Wskaźnik dostępności wody wynosi 
u nas 1600 m³ na mieszkańca/rok, i jest pra-
wie trzykrotnie mniejszy niż obecnie (2020 r.) 
średnia europejska (4500 m³) oraz prawie 
czterokrotnie mniejszy niż średnia światowa 
(6000 m³). Istnieje wiele kontrowersji doty-
czących zmian klimatycznych. Wszyscy jed-
nak zgadzają się z faktem, że następuje coraz 
częstsze pojawianie się sytuacji ekstremal-
nych (powodzie, susze, wysokie tempera-
tury powietrza, huragany itp.) i co więcej te 
ekstrema są coraz wyższe, oraz przynoszą 
ogromne straty ekonomiczne. Susza w 2003 
i 2015 r. w Polsce przyniosła poważne straty, 
a ponadto uzmysłowiła nam fakt, że przy 
naszych skromnych zasobach wodnych nie 
posiadamy wystarczających rezerw wodnych 
w postaci zbiorników retencyjnych. Liczna 
rzesza delegatów, która wzięła udział w spo-
tkaniu w Katowicach (grudzień 2018), podjęła 
decyzję o ograniczeniu wzrostu średniej tem-
peratury powietrza do 1,5˚ C, w stosunku do 
przed-industrialnego okresu rozwoju naszej 
planety (koniec XVIII wieku). Są optymiści wie-
rzący w osiągnięcie tego celu, ale nie brak też 
pesymistów, którzy mają odmienne zdanie.

Bardzo znaczący był głos polskich naukow-
ców [Akademia, zmiany klimatu 2019] w cza-
sie sesji naukowej zorganizowanej przez Pol-
ską Akademię Nauk (Prof. Paweł Rowiński 
– Nadmiar sprzężeń zwrotnych, prof. Zbi-
gniew Kundzewicz – Nie dajmy się zatopić, 
prof. Szymon Malinowski – Klimat niezapo-
mniany). W ich referatach przedstawiony 
został krytyczny stan naszych zasobów wod-
nych w obliczu prognozowanych zmian kli-
matycznych. W związku ze zmianami klimatu, 
polegającymi na podwyższeniu globalnej 
temperatury powietrza, możemy spodzie-
wać się bardziej intensywnego parowa-
nia, a tym samym szybszego obiegu wody 
w cyklu hydrologicznym. Skutkować to będzie 
większą niż dotychczas nierównomierno-
ścią w czasie opadów atmosferycznych oraz 
ich intensywnością. W konsekwencji będzie 
większy bezużyteczny odpływ wód rzecz-
nych do morza i dłuższe okresy niskich i bar-
dzo niskich przepływów w rzekach. Te sytu-
acje powodować będą z jednej strony straty 
powodziowe, a z drugiej okresy braku wody. 
Pełne zabezpieczenie się przed tymi zjawi-
skami nie jest oczywiście możliwe. Możliwe 
jest natomiast znaczne złagodzenie skutków 
obu tych sytuacji. 

PROPOZYCJE INŻYNIERII I GOSPODARKI 
WODNEJ
Jedną z bardzo istotnych propozycji jest 
znaczne zwiększenie pojemności wody 
w zbiornikach retencyjnych. Dziś mamy 
tą pojemność w granicach 3,6 km³, czyli 
jedynie około 6 proc. średniego rocznego 
odpływu rzekami do morza z terenu Pol-
ski. Sąsiadujące z nami kraje posiadają ten 
wskaźnik 10, a nawet 15 proc. Przedsię-
biorstwo Państwowe Wody Polskie pod-
jęły ostatnio akcję – Stop suszy mającą 
za główny cel zwiększenie pojemności 
w dużych i małych zbiornikach retencyj-
nych do 10, a nawet 15 proc. średniego 
wieloletniego odpływu rzekami. Jest to bar-
dzo ambitne zadanie, wymagające olbrzy-
mich nakładów finansowych, dużego 
wysiłku inżynierskiego i społecznego. Nie 
będzie możliwe zrealizowanie tego zadania 
w szybkim tempie, ale potrzebne będzie na 
to wiele lat działalności hydrotechnicznej.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
nowe zbiorniki wodne służyć będą kom-
pleksowym celom, takim jak zaopatrze-
nie w wodę, ochrona przeciwpowodziowa, 
hydroenergetyka, żegluga śródlądowa czy 
nawet rekreacja. Środowisko naukowe 
i inżynierskie ma za zadanie przedstawianie 
rządzącym realnych propozycji rozwiązania 
trudnych problemów. Decyzje o ich realiza-
cji podejmują jednak politycy i przyjmują za 
nie pełną odpowiedzialność.
 
Dziś wykorzystanie rzek musi być komplek-
sowe. Nie można mówić o dominacji tylko 
jednego sektora, ale musi to być wykorzy-
stanie dla różnych celów. Chodzi o jak naj-
szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii (energetyka wodna), o zrówno-
ważone wykorzystanie gospodarcze rzek, 
czemu ma służyć żegluga śródlądowa jako 
najbardziej proekologiczny rodzaj trans-
portu, zasoby wody dla rolnictwa i przemy-
słu, jak również turystyka i rekreacja.
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