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Po dziewięćdziesięciu godzinach nego-
cjacji, w nocy z dwudziestego na 
dwudziestego pierwszego lipca br., 

zakończył się unijny szczyt, w trakcie którego 
uzgodniono budżet UE na lata 2021-2027 
oraz budżet funduszu odbudowy. Poinfor-
mował o tym na Twitterze szef Rady Europej-
skiej Charles Michel wpisem „Deal!” („Mamy 
porozumienie!”). Co oznaczają dla Polski te 
słowa? Mówimy tutaj o ponad 139,4 mld 
euro w dotacjach oraz 34,2 mld euro nisko-
oprocentowanych pożyczek, co łącznie daje 
ok. 775 mld zł.

Jak poinformowała szefowa Komisji Europej-
skiej, Ursula von der Leyen, łączna wartość 
porozumienia wynosi 1,824 bln euro, z czego 
ok. 1,084 bln euro przypada na budżet na 
okres 2021-2027, a 750 mln euro na fundusz 
odbudowy, który ma posłużyć do reaktywa-
cji gospodarki po kryzysie wywołanym przez 
koronawirusa. Co istotne, wszystkie wydatki 

OD REDAKCJI
UE muszą być zgodne z zasadą „nie szkodzić 
klimatowi”, a 30 proc. budżetu ma zostać 
przeznaczone na cele bezpośrednio zwią-
zane z ochroną klimatu. Dla Polski w tym 
zakresie przypadnie ok. 50 mld euro.

Ze względu na to, że przyjęty budżet jest ściśle 
powiązany z celami klimatycznymi, wykorzy-
stanie dostępnych środków będzie ogromną 
szansą dla kluczowych polskich inwestycji 
w nadchodzących trzydziestu latach. Miejmy 
nadzieję, że dzięki nim pożegnamy się cho-
ciaż z częścią głównych problemów polskiej 
energetyki i ciepłownictwa, do których należą 
przestarzałe i wysokoemisyjne jednostki 
wytwórcze, rosnący import węgla, wysokie 
ceny energii i najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w Europie, głównie spowodowane 
wykorzystaniem węgla do celów grzewczych. 
Najpewniej nie będzie możliwe ich rozwią-
zanie bez dodatkowych funduszy, a drugiej 
okazji na transformację w tak dużej skali już 
raczej mieć nie będziemy. Dlatego też, aby 
nie zostać w energetycznym i gospodarczym 
ogonie Europy, powinniśmy w trybie pilnym 
wypracować spójną strategię transformacji 
i skorzystać z propozycji nie do odrzucenia.

Wraz z zaproszeniem do lektury bieżą-
cego wydania „Energetyki Wodnej”, pra-
gnę zwrócić uwagę czytelników na artykuł 
poświęcony nowelizacji prawa budowla-
nego, w którym znalazły się regulacje zmie-
niające dotychczasową procedurę pozyska-
nia pozwolenia na budowę MEW. Przepisy, 
pomimo tego, że nie są idealne, powinny 

stanowić istotne ułatwienie dla osób planu-
jących przebudowę małej elektrowni wodnej.

Ten rok w hydroenergetyce upływa pod 
hasłem Funduszy Norweskich, w ramach 
których można składać wnioski na dofinan-
sowanie inwestycji polegającej na budowie 
własnej MEW. Z tej okazji publikujemy pierw-
szą część sprawozdania z podróży studyjnej 
do Norwegii, która odbyła się w zeszłym 
roku, w ramach rozpowszechniania dobrych 
praktyk wśród beneficjentów programu.

Ponadto, prezentujemy możliwe scenariusze 
postępowania Komisji Europejskiej w przy-
padku niespełnienia przez Polskę celu OZE 
w 2020 roku, tłumaczymy, co wspólnego mają 
elektrownie wodne z kopalniami kryptowa-
lut, omawiamy zjawisko suszy w kontekście 
projektów przeciwdziałających negatywnym 
skutkom tego zjawiska oraz analizujemy funk-
cje gospodarki wodnej na terenach miejskich.

Na zakończenie pragnę zarekomendować 
publikację reklam i artykułów promocyj-
nych w nadchodzącym międzynarodowym 
wydaniu „Energetyki Wodnej”. Tegoroczna 
edycja będzie rozpowszechniana za pośred-
nictwem baz dystrybucyjnych oraz wśród 
uczestników takich wydarzeń, jak: HYDRO 
2020, RENEXPO INTERHYDRO, Vienna Hydro, 
Hydropower Balkans, POWER WEEK ASIA. 

Serdecznie zapraszam do współpracy!
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Naszym priorytetem jest obecnie 
skuteczne przeprowadzenie inte-
gracji obu podmiotów. Przed nami 

intensywny czas analiz realizowanych przez 
gdańską spółkę projektów i zaprojektowania 
działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz 
ich ładem korporacyjnym. Formalne przeję-
cie Grupy Energa to ważny krok na drodze 
budowania silnego, multienergetycznego 
koncernu, który wzmocni pozycję konku-
rencyjną i finansową połączonych firm, bez-
pieczeństwo energetyczne kraju, a przede 
wszystkim polską gospodarkę – mówi Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. 
akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Pier-
wotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. 
W związku z sytuacją spowodowaną epide-
mią koronawirusa, 26 marca br. termin przyj-
mowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy 
został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. 
Bezwarunkową zgodę KE na przeprowadze-
nie transakcji Koncern otrzymał 31 marca 
br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy 
w wezwaniu została 15 kwietnia br. pod-
wyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia 
br. podpisane zostało porozumienie ze Skar-
bem Państwa, dotyczące kontynuacji strate-
gicznych inwestycji Energi i utrzymania poli-
tyki zatrudnienia, zapewniającej prawidłowe 
funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek 
zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. 
akcji objętych wezwaniem, został spełniony 
20 kwietnia br. Formalnie transakcja sfinalizo-
wana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji 
Grupy Energa, stanowiących około 80 proc. 
kapitału zakładowego spółki oraz około 85 
proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgro-
madzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji 
wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta 
przez spółkę gotówką, pochodzącą ze środ-
ków własnych oraz z dostępnego kredytu 
konsorcjalnego. Wejście do zintegrowanej 
Grupy to duża szansa rozwojowa dla Energi. 
Tworzenie koncernów multienergetycznych 

wpisuje się w megatrendy i działania reali-
zowane przez inne, międzynarodowe kon-
cerny z branży paliwowej. Dywersyfika-
cja źródeł przychodów zwiększa bowiem 
odporność spółki na wahania rynkowe 
i zmiany w otoczeniu makroekonomicz-
nym. W ten sposób budowana jest dodat-
kowa wartość dla klientów i akcjonariuszy. 
Przykładem koncernu multisektorowego 
kontrolowanego przez państwo jest włoski 
ENI. Obecnie firma jest największym przed-
siębiorstwem we Włoszech oraz jednym 
z czołowych zintegrowanych producentów 
ropy i gazu na świecie. Polskim odpowiedni-
kiem takiego gracza byłby koncern łączący 
w sobie ORLEN, LOTOS oraz Energę.

Połączony biznes będzie miał jeszcze więk-
szy potencjał inwestycyjny. Zgodnie z dekla-
racją w porozumieniu ze Skarbem Państwa, 
PKN ORLEN będzie kontynuował strate-
giczne projekty gdańskiej grupy, weryfi-
kując jednak warunki ich kontynuacji. Jed-
nocześnie koncern planuje dalszy rozwój 
obszarów, w których ORLEN i Energa są już 
aktywne, np. elektromobilność czy OZE, ale 
też wejście w nowe projekty, np. morskie 
farmy wiatrowe.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektyw-
niej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa 
Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów, 
produkujących energię z odnawialnych źró-
deł, w tym przede wszystkim elektrownie 
wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy 

fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowa-
nego przez Energę wolumenu energii elek-
trycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych 
i jest to najwyższy udział spośród jej głów-
nych konkurentów. Dla PKN ORLEN to cie-
kawy portfel OZE, który bilansuje posiadane 
przez spółkę aktywa konwencjonalne, na 
przykład bloki parowo-gazowe w Płocku 
i Włocławku.

Transakcja umożliwi również wykorzystanie 
obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN 
ORLEN przez Grupę Energa. Pozwoli to na 
ograniczenie kosztów operacyjnych, zwią-
zanych z obrotem energią na TGE. Z kolei 
połączenie bazy klientów obydwu grup 
wygeneruje potencjał do sprzedaży dodat-
kowych produktów i usług, szczególnie 
w segmencie odbiorców detalicznych.

Na przejęciu Grupy Energa przez PKN ORLEN 
skorzystają nie tylko obie firmy i polska 
gospodarka. Jednym z głównych beneficjen-
tów przejęcia kapitałowego gdańskiej Grupy 
będzie Pomorze i jego mieszkańcy. Dzięki pla-
nowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala 
zamówień. Z podatkowego punktu widzenia, 
Energa zachowa pełną odrębność, co ozna-
cza dalsze, większe wpływy do regionalnego 
budżetu, a tym samym większe możliwości 
rozwoju Pomorza.

PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na wal-
nym zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. To 
największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zreali- 
zowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. W tym czasie PKN ORLEN spełnił wszystkie warunki zawieszające, 
niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji 
objętych wezwaniem. Finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję. 

PKN ORLEN SFINALIZOWAŁ  
PRZEJĘCIE GRUPY ENERGA

Biuro prasowe 
PKN Orlen SA

Źródło: PKN Orlen SA
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Głównym celem naboru jest zwięk-
szenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, jej efektywności, 

zmniejszenie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko oraz redukcja emi-
sji CO₂. 

Projektom w MEW powinny towarzyszyć 
działania edukacyjne – szkolenia eksper-
tów w dziedzinie energetyki wodnej. Wdra-
żane w ramach naboru projekty, mające na 
celu poprawienie wydajności oraz zmniej-
szenie wpływu na środowisko małych elek-
trowni wodnych (do 2 MW), powinny pole-
gać m.in. na:
• modernizacji urządzeń i instalacji służących 

do produkcji energii;
• poprawie bezpieczeństwa produkcji energii;
• adaptacji małych elektrowni wodnych do 

obowiązujących standardów ochrony śro-

dowiska, innych zobowiązań prawnych oraz 
zadań wynikających z planów zagospo-
darowania koryt rzek, w tym oczyszcza-
nie odcinków rzek, aktualizacja wielkości 
nieszkodliwych przepływów, prowadzenie 
działań ochronnych, zmniejszających wpływ 
elektrowni wodnych na ekosystemy wodne;

• przebudowie instalacji w celu jej dosto-
sowania do wymagań niezbędnych do 
umożliwienia sprzedaży energii bezpo-
średnio do końcowego odbiorcy (bezpo-
średnio lub ewentualnie w spółdzielniach 
energetycznych);

• działaniach edukacyjnych i przeprowa-
dzaniu szkoleń.

Poziom dopuszczalnego dofinansowania 
projektu wynosi 50% kosztów kwalifiko-
walnych, natomiast kwota dofinansowania 
powinna znaleźć się w przedziale od 200 tys. 

euro do 1,4 mln euro. NFOŚiGW 13 marca 
br. ogłosił 8 innych naborów w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014- 
-2020, uwzględniających trzy obszary tema-
tyczne: „Środowisko naturalne i ekosystemy”, 
„Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków”, „Energia odnawialna, efektyw-
ność energetyczna, bezpieczeństwo ener-
getyczne”, na które przeznaczono ponad 
580 mln zł dotacji. Dodatkowo NFOŚiGW 
przekaże 500 mln zł na pożyczkowe współ-
finansowanie projektów w obszarze energii. 

Terminy poszczególnych naborów zostały 
wydłużone o dwa miesiące, w związku z pan-
demią koronawirusa.

NFOŚiGW ogłosił kolejny nabór wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektyw-
ność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do  
2 MW) przeznaczono prawie 13 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r.

FUNDUSZE NORWESKIE – 13 MLN ZŁ NA MEW

Epidemia koronawirusa spowodowała, 
że prace energetyków wykonywane 
są w warunkach dodatkowych obo-

strzeń sanitarnych. Dotyczy to również spółki 
Energa OZE, odpowiedzialnej m.in. za utrzy-
manie stanu technicznego i niezawodności 
funkcjonowania obiektów, wytwarzających 
energię ze źródeł odnawialnych w Gru-
pie Energa. Mimo tej sytuacji, najpilniejsze 
remonty w elektrowniach wodnych są wyko-
nywane na bieżąco. Energa OZE w ostatnim 
czasie wznowiła i zrealizowała kilka moderni-
zacji. Dzięki temu hydroelektrownie są utrzy-
mane w dyspozycji i działają bez zakłóceń.

Sytuacja pandemii COVID-19 nałożyła 
na ekipy remontowe wyzwanie, związane 
z zachowaniem dodatkowych środków bez-
pieczeństwa osobistego. W tych warunkach 
realizowane są niezbędne prace, aby pro-
dukcja energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł była optymalna. Aby utrzymać elek-

trownie wodne w pełnej gotowości do pracy, 
pracownicy spółki realizują zadania remon-
towe, bieżące naprawy i usuwają wystę-
pujące awarie. Od 16 marca br. pracow-
nicy Departamentu Eksploatacji OZE spółki 
Energa OZE wykonali szereg prac usuwania 
usterek i awarii, w celu zapewnienia bieżą-
cego funkcjonowania poszczególnych urzą-
dzeń wytwórczych. 

Czasowo, w okresie stanu epidemii, pracow-
nicy eksploatacji wykonywali zadania także 
w formie zdalnej i pełnej gotowości (tzw. 
pogotowia domowego), reagując na wszyst-
kie wezwania. Wstrzymane zostały plano-
wane prace modernizacyjne na obiektach 
małych elektrowni wodnych.

Jednakże, pod koniec kwietnia pracow-
nicy spółki wznowili wstrzymane wcześniej 
prace remontowe. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo, energetycy zostali wyposażeni 

w środki ochrony osobistej (maseczki, oku-
lary ochronne, przyłbice, rękawice i kom-
binezony), w których wykonują zadania. 
Ponadto, zastosowano inne środki ostroż-
ności, jak zapewnienie bezpiecznego trans-
portu dla pracowników, pomiar temperatury, 
ozonowanie samochodów służbowych. Tam 
gdzie było to możliwe, ograniczono liczbę 
osób wykonujących pracę. 

W ostatnim czasie, pomimo trudniejszych 
okoliczności związanych z epidemią, pracow-
nicy eksploatacji spółki Energa OZE zrealizo-
wali bieżące remonty hydrozespołów w elek-
trowniach wodnych: Struga, Strzegomino 
i Biesowice oraz średnie remonty w hydro-
elektrowniach Rutki i Rosnowo. Dzięki temu 
elektrownie wodne są utrzymane w dobrym 
stanie technicznym, gwarantującym dyspo-
zycyjność do generacji energii.

W trudniejszych okolicznościach, związanych z epidemią, pracownicy eksploatacji odnawialnych źródeł 
energii spółki Energa OZE zrealizowali bieżące remonty hydrozespołów w kilku elektrowniach na Pomorzu. 

REMONTY ELEKTROWNI WODNYCH 
W OBOSTRZONYCH WARUNKACH

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej

Biuro Prasowe 
Energa SA
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Inwestycja zostanie zrealizowana w gminie 
Kolbudy, w województwie pomorskim. 
Projekt zakłada instalację paneli foto-

woltaicznych o mocy do 0,5 MW na zbior-
niku wodnym, przy eksploatowanej obec-
nie przez Energę OZE Elektrowni Wodnej 
Łapino. Powierzchnia paneli ma wynieść do 
0,5 ha i zajmie około 1,25 proc. całkowitej 
powierzchni zbiornika. 

Jak podkreśla Energa, zaletą instalacji PV 
na wodzie, braną pod uwagę przez spółkę 
przy decyzji o tej inwestycji, jest między 
innymi zwiększona – nawet o ok. 10 proc. – 
wydajność wytwarzania energii, w porówna-
niu do naziemnych farm fotowoltaicznych. 
Ponadto, wskazuje się pozytywny wpływ 
przez potencjalnie zmniejszoną intensyw-
ność parowania wody ze zbiorników wod-
nych, jak również rozwoju glonów. 

Obecnie największa w Europie elektrow-
nia fotowoltaiczna w technologii "floating" 
powstaje w Holandii, na zbiorniku wodnym 
w Zwolle. Buduje ją niemiecki deweloper 
BayWa. Na instalację złoży się 73 tys. modu-
łów fotowoltaicznych, obsługiwanych przez 
192 falowniki i 13 transformatorów. Moc 
całej farmy fotowoltaicznej wyniesie 27 MW. 
W ciągu ostatniego półtora roku BayWa zre-
alizowała w Holandii trzy podobne instalacje 
w technologii "floating" o mocy 2,1 MW, 8,4 
MW oraz 14,5 MW. 

Największa na świecie instalacja typu "floating 
solar" znajduje się w Chinach. Jej moc wynosi 
150 MW i jest zlokalizowana na zbiorniku 
powstałym w wyniku zamknięcia kopalni.

Po przeprowadzonym pilotażu, 
spółka Energa OZE planuje te-
raz realizację pierwszej w Polsce, 
większej instalacji PV, która zo-
stanie umieszczona na wodzie.

POWSTANIE 
PIERWSZA 
PŁYWAJĄCA 
FARMA PV
W POLSCE

gramwzielone.pl
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Należące do Grupy Kapitałowej PGE 
elektrownie szczytowo-pompowe 
Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina 

oraz Dychów, od lat stanowią nieodzowny 
element infrastruktury, gwarantującej bez-
pieczeństwo energetyczne kraju.

Pakiet usług systemowych, świadczonych 
przez te obiekty przyczynia się do zabez-
pieczenia pełnej stabilności Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego. Odnosi się to 
m.in. do takich działań jak interwencyjne 
równoważenie bilansu mocy czynnej i bier-
nej, sterowanie rozpływami mocy w sieci 
przesyłowej, czy usługa black startu, czyli 
przywrócenia do pracy bloku energetycz-
nego, unieruchomionego wskutek rozległej 
awarii systemowej. Nastawnię można uznać 
za serce i mózg każdej elektrowni. Stanowi 
ona centrum sterowania, które umożliwia 

prowadzenie ruchu obiektu i sprawowanie 
całodobowego nadzoru nad funkcjonowa-
niem wszystkich urządzeń oraz zabezpie-
cza kompleksową kontrolę nad procesami 
technologicznymi. Elektrownie szczytowo-
-pompowe, które właśnie uruchomiły swoje 
zapasowe centra sterowania, jeszcze kom-
pletniej zabezpieczając ciągłość operacyjną. 
– Nasze elektrownie szczytowo-pompowe 
to istotny składnik portfela Grupy Kapita-
łowej PGE, w kontekście świadczenia regu-
lacyjnych usług systemowych. Choć od lat 
działają niezawodnie, to wdrażamy wszel-
kie możliwe rozwiązania, które sprawiają, że 
funkcjonowanie tych strategicznych obiek-
tów staje się jeszcze bardziej pewne i nowo-
czesne – mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. 
prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna. 
Dodatkowe nastawnie to cenne uspraw-
nienie w obliczu panującego obecnie stanu 

epidemii, ponieważ ułatwiają zachowanie 
bezpiecznego dystansu między pracow-
nikami. Dyżurni Inżynierowie Ruchu (DIR) 
oraz Operatorzy mogą pracować rotacyjnie, 
podejmując swoje zmiany w rozdzielonych 
fizycznie, niezależnych nastawniach. Takie 
rozwiązanie stanowi duże udogodnienie, 
na przykład w sytuacji potrzeby przepro-
wadzenia dekontaminacji pomieszczenia. 
Niezbędne czynności mogą być wyko-
nane bez przeszkód, gdyż ruch elektrowni 
jest w tym czasie realizowany w oparciu 
o drugą nastawnię. Elektrownia w Żarnowcu 
dokonała tego usprawnienia już w marcu, 
a w pozostałych trzech obiektach nowe 
nastawnie pojawiły się na początku kwietnia.

Spółka PGE Energia Odnawialna uruchomiła dodatkowe nastawnie (tzw. nastawnie rezerwowe) w swo-
ich elektrowniach szczytowo-pompowych. 

CIĄGŁOŚĆ OPERACYJNA ELEKTROWNI 
SZCZYTOWO-POMPOWYCH PGE EO ZABEZPIECZONA

Maciej Gelberg 
Główny Specjalista ds. Komunikacji 

PGE Energia Odnawialna S.A.

Biuro prasowe 
TAURON Polska Energia S.A.

Modernizacje infrastruktury hydro-
energetycznej pozwalają na bar-
dziej efektywne wykorzystanie 

zasobów i zwiększenie mocy produkcji 
energii z naturalnych źródeł. Ważnym 
aspektem zmian jest zwiększenie bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego – mówi 
Przemysław Mandelt, wiceprezes zarządu 
TAURON Ekoenergia.

W Pilchowicach, gdzie większość urządzeń 
hydrotechnicznych nie przechodziła grun-
townej modernizacji ani wymiany niemal 
od czasu ich budowy w 1912 r., zrealizo-
wano już I etap zaplanowanych prac: remont 
części podwodnej budynku elektrowni oraz 
modernizację urządzeń technicznych, m.in.: 
wymieniono turbozespoły, transformatory, 
rozdzielnię i nastawnię, suwnicę, sygnali-
zatory oraz instalacje elektryczne. Praca 
obiektu została w pełni zautomatyzowana. 
Dzięki przeprowadzonej modernizacji moc 
zainstalowana elektrowni wzrosła z 7,5 MW 

do 14 MW. W planach do 2023 r. jest jesz-
cze kompleksowa modernizacja obejmująca 
m.in.: zasuwy turbinowe, zasuwy upustów 
dennych, modernizację zapory od strony 
odwodnej, sztolnię obiegową oraz moderni-
zację przelewu kaskadowego i mostu.
 
TAURON Ekoenergia przygotowuje się rów-
nież do gruntownego unowocześnienia 
hydroelektrowni w Złotnikach. To elektrow-
nia zbiornikowa, usytuowana na stopniu 
wodnym Złotniki. Zapora stanowi pierwszy 
stopień zbiornikowy na rzece Kwisie z zacho-
waniem stałej rezerwy powodziowej. Bez-
pośrednio poniżej leży zbiornik Leśna. Oba 
zbiorniki wspólnie pełnią funkcje przeciwpo-
wodziowe, energetyczne, a także rekreacyjne 
i turystyczne. W ramach inwestycji zaplano-
wano szereg prac modernizacyjnych, w tym: 
remont na koronie zapory (m.in. obariero-
wanie), oczyszczenie ściany czołowej zapory 
od strony odwodnej oraz odpowietrznej 
wraz z uzupełnieniem ubytków (prace wyso-

kościowe), prace obejmujące przelew sto-
kowy wraz z odprowadzeniem bocznym 
zbiornika, klap przelewu stokowego i ubyt-
ków okładzin betonowych, modernizację 
kamiennych murów oporowych i dna koryta 
odpływowego, modernizację stalowych ele-
mentów wyposażenia sztolni obiegowej, 
prace w obrębie komory upustów dennych 
(betony i elementy stalowe), prace w obrębie 
betonowej opaski wokół elektrowni w strefie 
wahania lustra wody, wymianę pięciu zasuw 
w części odwodnej zapory wraz z napędami, 
remont mostu nad przelewem stokowym.

 Wszystkie te działania znacznie poprawią bez-
pieczeństwo dalszej eksploatacji elektrowni 
i dostosują ją do aktualnych standardów 
w zakresie funkcji retencyjnej, przeciwpowo-
dziowej i produkcyjnej. Modernizacja zostanie 
zakończona w 2022 roku.

TAURON Ekoenergia modernizuje elektrownie wodne wraz z zaporami, urządzeniami hydrotechnicz-
nymi i infrastrukturą towarzyszącą, dzięki czemu zwiększa moce i dostosowuje obiekty do aktualnych 
wymagań środowiskowych i prawnych.

WIĘCEJ ENERGII Z HYDROELEKTROWNI
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Gdańsk, 10-11 grudnia 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

l Debata panelowa HYDROFORUM

l Doświadczenia z projektowania, 
budowy i eksploatacji elektrowni wodnych 
oraz maszyn i urządzeń hydroenergetycznych

l Nowe rozwiązania techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe 

l Wizyta techniczna w Elektrowni Wodnej Żarnowiec

Partnerzy

Współpraca wydawnicza i patronat medialny

PGE Energia Odnawialna SA
ul. Ogrodowa 59, 00-876 Warszawa , https://pgeeo.pl/

HYDROFORUM 2020

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku
ul.Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, https://fpegda.pl/



KE sfinansowała projekt badawczy 
„Badanie magazynowania energii 
– Wkład w bezpieczeństwo dostaw 

energii elektrycznej w Europie”. W ramach 
tego przedsięwzięcia zostały przeanalizo-
wane różne opcje magazynowania energii, 
które będą potrzebne do pełnego wykorzy-
stania dużego potencjału zmiennych źródeł 
energii w systemie elektroenergetycznym. 
W raporcie przedstawiono między innymi 
sytuację w zakresie magazynowania ener-
gii w Europie, pod względem istniejących 
obiektów i ram regulacyjnych, najlepszych 
praktyk i barier.

Jak przyznali twórcy opracowania, w Europie 
dominuje obecnie magazynowanie energii 
oparte na elektrowniach szczytowo-pompo-
wych. Jednak, wraz ze spadkiem cen, poja-
wiają się projekty akumulowania energii, 
bazujące na nowych technologiach, takie 
jak akumulatory litowo-jonowe i magazy-
nowanie za licznikiem. Aczkolwiek rozwój tej 
ostatniej technologii, w której obecnie jest 

Pod koniec lutego br. Towarzystwo Rozwoju 
Małych Elektrowni Wodnych otrzymało 
zaproszenie do udziału w konsultacjach 

publicznych projektu rozporządzenia Mini-
stra Aktywów Państwowych, w sprawie ceny 
referencyjnej energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów 
obowiązujących wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w 2020 r. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano 
identyczne stawki dla hydroenergetyki, jak 
w zeszłym roku, co w odniesieniu do rosną-
cych kosztów eksploatacji elektrowni wodnych, 
pogorszyłoby kondycję finansową wytwórców. 
Dlatego też TRMEW skierował do minister-
stwa rekomendację uwzględnienia wyższych 
cen referencyjnych. Postulat został uargu-

realizowanych większość projektów elek-
trochemicznego magazynowania, wymaga 
rozwiązania problemu recyklingu takich sys-
temów, a także zapewnienia efektywnego 
okresu ich użytkowania. Ponadto w ramach 
projektu oceniono został potencjał wdraża-
nia i rzeczywiste potrzeby w zakresie maga-
zynowania energii w perspektywie lat 2030 
i 2050. Przeanalizowane scenariusze poka-
zują, że w 2030 r. zapewnienie wymaganego 
poziomu elastyczności systemów elektroener-
getycznych będzie nadal wymagało korzy-
stania z usług elektrowni konwencjonalnych 
i transgranicznych połączeń sieciowych. Jed-
nocześnie, zapewnienie codziennej elastycz-
ności systemów elektroenergetycznych w UE 
będzie wymagało do 108 GW mocy w maga-
zynach energii elektrycznej (akumulatory 
i elektrownie szczytowo-pompowe). W per-
spektywie 2030 r. technologia elektrolizerów 
nie osiągnie jeszcze właściwego poziomu 
konkurencyjności, ale jeśli udałoby się dopro-
wadzić do jej zastosowania, mogłyby zapew-
nić one elastyczność we wszystkich przedzia-

mentowany tym, że zaproponowane stawki, 
które nie uległy zmianie od 2017 roku, nie 
odzwierciedlają wzrostu kosztów inwestycyj-
nych i operacyjnych, w zakresie budowy i eks-
ploatacji elektrowni wodnych, jakie miały 
miejsce w tym czasie. Przyczyniły się do tego 
w głównej mierze wzrosty cen usług budow-
lanych, w szczególności w zakresie budowy 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wyższe 
koszty urządzeń tworzących instalację OZE, 
urządzeń prośrodowiskowych, zatrudnienia, 
utylizacji odpadów oraz nowe zasady party-
cypacji użytkowników wód w kosztach utrzy-
mania wód i urządzeń wodnych. Stanowisko 
TRMEW spotkało się ze zrozumieniem ze 
strony ministerstwa i zaproponowane ceny 
zostały uwzględnione w rozporządzeniu 
z 24 kwietnia:

łach czasowych. Rozpatrywane scenariusze 
w perspektywie 2050 r. przewidują głęboką 
dekarbonizację i duże znaczenie zielonego 
wodoru. Wodór ma być wytwarzany z ener-
gii elektrycznej, pochodzącej z dużych elek-
trowni wiatrowych i słonecznych, za pomocą 
elektrolizerów. Jak oszacowano w badaniu, 
aby zaspokoić zapotrzebowanie, konieczne 
będą inwestycje w ok. 550 GW elektrolizerów.

Podczas badania zidentyfikowano też sze-
reg barier w rozwoju magazynowania ener-
gii, które istnieją na poziomie krajowym 
i unijnym. W raporcie przedstawiono kilka 
zaleceń, prowadzących do zniwelowania 
tych przeszkód i przyspieszenia wdraża-
nia. Wskazano między innymi na potrzebę 
standaryzacji w kwestiach bezpieczeń-
stwa i interoperacyjności pojazdów elek-
trycznych, a także kwestii pozwoleń, taryf 
i podatków, sygnałów cenowych i dostępu 
do rynków usług dodatkowych. 

• cena referencyjna dla MEW o mocy  
< 500 kW - 620 zł (wzrost stawki o 70 zł);

• cena referencyjna dla MEW o mocy 500 
kW-1 MW - 560 zł (wzrost stawki o 60 zł);

• cena referencyjna dla elektrowni wodnych  
>1 MW - 535 zł (wzrost stawki o 55 zł).

Ustalenie cen referencyjnych przyczyniło się 
tym samym do odmrożenia systemu FIT/FIP, 
który jest od nich uzależniony. Brak zatwier-
dzonych stawek na bieżący rok, nie pozwa-
lał bowiem przez pięć miesięcy, na przystą-
pienie do systemu taryf gwarantowanych 
właścicielom istniejących MEW, jak również 
inwestorom planującym takie inwestycje.

Według opublikowanej przez Komisję Europejską 11.05.2020 r. analizy, rozwiązania w zakresie maga-
zynowania energii odegrają ważną rolę w zapewnieniu integracji odnawialnych źródeł energii z siecią  
w UE. Ma to pomóc Unii w osiągnięciu celów dekarbonizacji do 2050 r.

KE OPUBLIKOWAŁA RAPORT NA TEMAT 
MAGAZYNOWANIA ENERGII 

CIRE.pl

Michał Lis 
Redaktor prowadzący 
„Energetyka Wodna”

Za sprawą opublikowanego rozporządzenia Ministra Klimatu, czwarty maja był dobrym dniem dla właści-
cieli małych elektrowni wodnych. Zostały w nim bowiem określone ceny referencyjne energii elektrycznej 
z OZE w 2020 r., które dla hydroenergetyki uległy zwiększeniu w stosunku do stawek ubiegłorocznych.

CENY REFERENCYJNE DLA ELEKTROWNI WODNYCH
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Z ŻYCIA TRMEW

W ostatnim czasie pojawiły się pewne 
projekty rozwiązań legislacyjnych 
i sytuacja zaczyna się dynamicznie 

zmieniać. Należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na postępy w sprawie wnioskowanego 
przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elek-
trowni Wodnych wsparcia kontynuacyjnego, 
polegającego na udzielaniu pomocy opera-
cyjnej w formie premii gwarantowanej m.in. 
małym elektrowniom wodnym po zakoń-
czeniu 15-letniego okresu wsparcia. Stan 
zaawansowania kolejnych etapów prac nad 
tym mechanizmem, we współpracy z Mini-
sterstwem Klimatu, daje duże nadzieje na 
rozwiązanie problemu kończącego się okresu 
wsparcia. Dzięki wysiłkowi członków TRMEW 
uzyskaliśmy dane kosztowe z przeszło 50 
instalacji hydroenergetycznych, co pozwoliło 
nam na przygotowanie, razem z firmą kon-
sultingową AVANTA, raportu dotyczącego 
określenia progu rentowności dla tych instala-

cji i wysokości wsparcia niezbędnego do pro-
wadzenia dalszej eksploatacji obiektów MEW, 
z uwzględnieniem kosztów z obszaru gospo-
darki wodnej i ochrony środowiska. Liczymy 
na to, że wkrótce szczegóły rozwiązań legi-
slacyjnych, dotyczących pomocy operacyjnej, 
znajdą się w nowelizacji ustawy o odnawial-
nych źródłach energii.

Niestety, przez zagrożenie wynikające z wciąż 
trwającej pandemii COVID-19, Zarząd TRMEW 
podjął decyzję o odwołaniu szkolenia „Upraw-
nienia energetyczne D i E”, a także Kongresu 
Energetyka Wodna 2020, który nieprzerwanie 
od wielu lat był organizowany w czerwcu, przy 
okazji Zjazdu Walnego Członków TRMEW. 
Zjazd Walny ze względów formalnych musiał 
jednak zostać zwołany w pierwszej połowie 
roku, co wynika z §23 pkt 1 Statutu TRMEW.  
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, 
wyjątkowo głosowanie nad uchwałami 

odbyło się w formie przekazania przez Pań-
stwa instrukcji głosowania dla Pełnomoc-
nika. Pamiętamy, że w tym roku powinni-
śmy wybrać nowe Władze TRMEW i uchwałą 
Zjazdu Walnego ten wybór został przełożony 
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 
– mamy taką nadzieję - odbędzie się do końca 
2020 roku. 

Pragniemy Państwu serdecznie podzięko-
wać, iż mimo pandemii i suszy wciąż aktyw-
nie wspierają Państwo nasze Stowarzyszenie! 
Doceniamy gest solidarności i jesteśmy za 
niego ogromnie wdzięczni! 

Bieżące informacje będziemy publikować na 
naszej stronie internetowej, a także w news- 
letterach! Mam nadzieję – do zobaczenia już 
niebawem!

Kolejny kwartał za nami, czas płynie nieubłaganie, dla wielu wytwórców to przedostatni kwartał w aktu-
alnym systemie wsparcia. A my co robimy? A my nie ustępujemy w walce o godziwe warunki finansowe 
dla właścicieli elektrowni wodnych po okresie wsparcia. 

DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH

Leonard Runkiewicz  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania 2020

UZIEMIENIA W SIECIACH  
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Witold Hoppel, Robert Marciniak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania 2020

Zwiększające się wymagania właścicieli i użytkowników obiektów 
budowlanych wiążą się z koniecznością przeprowadzania czę-
stych remontów, modernizacji i wzmocnień. Każda taka dzia-

łalność powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką oraz 
podjęciem decyzji co do zakresu i formy regeneracji obiektów budow-
lanych. Tu nieodzowni okazują się rzeczoznawcy, którzy opracowują 
optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne – oparte na bada-
niach naukowych oraz spełniające wymagania norm i certyfikatów. 

W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, 
analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, prze-
prowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budow-
lanych. Najważniejsi eksperci z branży budowlanej – na co dzień 
zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i prak-
tycznej – w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywania 
ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych 
i drewnianych oraz ekspertyz  geotechnicznych, mykologicznych 
i audytów energetycznych. WN PWN

Problematyka uziemień to jedna z najistotniejszych kwestii zwią-
zanych z elektrotechniką, w szczególności jedną z jej specjalno-
ści - elektroenergetyką. Książka o uziemieniach to kolejna – po 

publikacji o sieciach średnich napięć - książka autorstwa uznanego 
specjalisty w tym zakresie – dr Witolda Hoppela. Drugim autorem jest 
praktyk, członek Komitetu Ochrony Odgromowej przy SEP – mgr inż. 
Robert Marciniak. Celem autorów było napisanie książki, która zapełni 
lukę od ostatniego wydania „świętej księgi” z dziedziny uziemień, czyli 
monografii prof. Konstantego Wołkowińskiego z Politechniki Wrocław-
skiej pod tytułem Uziemienia urządzeń elektrycznych. 

Publikację tę kierujemy do praktyków – projektantów i wykonawców 
sieci elektroenergetycznych, operatorów sieci dystrybucyjnej wszyst-
kich napięć w Polsce, inżynierów elektryków itp. Przyda się również 
ona studentom studiów technicznych do przedmiotów związanych 
z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi, a także wszelkich 
rodzajów kształcenia związanych z ochroną od porażeń w urządze-
niach o napięciu powyżej 1 kV. WN PWN

PRZEGLĄD WYDAWNICZY

Monika Grzybek 
Kierownik biura TRMEW

CENY REFERENCYJNE DLA ELEKTROWNI WODNYCH
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KALENDARIUM

6.09.2020  
Szklarska Poręba

XII Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo w Energetyce
Organizator – PGE GiEK SA, PZITB, Politechnika Wrocławska

www.pzitb.wroclaw.pl/budow-
nictwo-w-energetyce

14-18.09.2020  
Johannesburg, RPA

Power Week Africa
Organizator – Infocus International www.power-week.com

15-17.09.2020
Bielsko-Biała

33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
Organizator – ZIAD Bielsko-Biała SA www.energetab.pl

28-29.09.2020 
Taszkient, Uzbekistan

Green Energy Future Central Asia 2020
Organizator – Leader Associates Inc.

www.centralasia.greenenergy-
-future.com

30.09-1.10.2020
Bogota, Kolumbia

3rd Annual International Congress and Exhibition Hydropower Latin America
Organizator – Vostock Capital

www.latinamericahydrocon-
gress.com

14-15.10.2020
Kraków

MAINTENANCE 12. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania  
i Optymalizacji Produkcji
Organizator – Targi w Krakowie Sp. z o. o.

www.mtc.krakow.pl

21-23.10.2020 
 Poznań

POL-ECO SYSTEM Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
Organizator – Międzynarodowe Targi Poznańskie www.polecosystem.pl

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obecnie Wody Polskie realizują II cykl 
planistyczny wdrażania Dyrektywy 
Powodziowej. Projekt pn. „Przegląd 

i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym” stanowi ostatni element 
z opracowywanych dokumentów planistycz-
nych (po wstępnej ocenie ryzyka powo-
dziowego i mapach zagrożenia powodzio-
wego i mapach ryzyka powodziowego). 
W czerwcu zakończona została ankietyza-

Źródłem krajowych dotacji, jest pro-
gram NFOŚiGW „Adaptacja do zmian 
klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska”, który po modyfika-
cji zakłada finansowanie samorządowych 
zadań w zakresie małej retencji na obszarach 
wiejskich , m.in. budowę zastawek i małych 
zbiorników retencyjnych, przy czym nie 
przewidziano limitu finansowego dla poje-

cja skierowana do ponad 4 tys. podmio-
tów, której celem było zebranie informacji 
o już zrealizowanych, realizowanych oraz 
dopiero planowanych działaniach, mających 
wpływ na minimalizowanie ryzyka powo-
dziowego i redukcję strat powodziowych. 
W pierwszych miesiącach projektu została 
przygotowana metodyka aktualizacji PZRP, 
która wyznacza kierunek prac i szczegó-
łowo ujmuje planowane podejście do analiz 

dynczego wniosku o dotację, dzięki czemu 
mogą być realizowane zarówno małe, jak 
i duże inwestycje.

Ogłoszony właśnie nabór dotyczący finan-
sowania retencji na wsi wpisuje się w szersze 
działania resortu klimatu i NFOŚiGW, których 
celem jest m.in. łagodzenie skutków suszy 
w Polsce. Program „Adaptacja do zmian kli-

w projekcie. Najistotniejszy element projek-
tów PZRP stanowić będzie lista rekomendo-
wanych do realizacji działań technicznych 
i nietechnicznych. Projekty te pod koniec 
2020 roku zostaną poddane półrocznym 
konsultacjom społecznym tak, aby na koniec 
2021 r. mogła być przyjęta finalna wersja 
zaktualizowanych PZRP.

matu oraz ograniczanie skutków zagrożeń 
środowiska” (finansowanie retencji na wsi) 
jest jednym z 26 programów uwzględnionych 
w tzw. pakiecie zielonych inwestycji, który 
jest skierowany do różnych beneficjentów 
i opiewa na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

Lokalne powodzie i podtopienia wskutek nawalnych deszczów w drugiej połowie czerwca potwierdzają 
to, przed czym przestrzegali eksperci: susza nie wyklucza niebezpieczeństwa powodzi. Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie w marcu 2020 r. rozpoczęło aktualizację planów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym (PZRP). Metodyka ich opracowania była przedmiotem debaty ekspertów, która odbyła się 23 
czerwca br. Była to pierwsza z serii konferencji w realizowanym przez Wody Polskie projekcie Stop powodzi. 

Jednostki samorządu terytorialnego od 22 lipca mogą sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie 
retencji na obszarach wiejskich. Na ten cel przeznaczono łącznie 50 mln zł w formie dotacji. Samorządy 
mogą ubiegać się o dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa aż do 17 grudnia 
przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu.

RUSZYŁ PROJEKT STOP POWODZI

PROGRAM RETENCJI NA WSI – 50 MLN ZŁ DLA SAMORZĄDÓW
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26-28.10.2020 
Strasburg, Francja

Międzynarodowe Targi i Konferencja HYDRO 2020
Organizator – The International Journal on Hydropower & Dams www.hydropower-dams.com

4-5.11.2020
Sarajewo, Bośnia 

i Hercegowina

4. Międzynarodowy Kongres i Targi HYDROPOWER BALKANS
Organizator – Vostock Capital www.hydropowerbalkans.com

9-13.11.2020
 Singapur

Power Week Asia
Organizator – Infocus International www.power-week.com

11-13.11.2020 
Wiedeń, Austria

VIENNA HYDRO – 21. Międzynarodowe Seminarium 
poświęcone elektrowniom wodnym
Organizator – Uniwersytet Techniczny w Wiedniu, Instytut Technologii Energetyki  
i Termodynamiki

www.viennahydro.com

17-19.11.2020 
Lublin

Targi Energetyczne ENERGETICS
Organizator – Targi Lublin www.energetics.targi.lublin.pl

26-27.11.2020 
Salzburg, Austria

RENEXPO INTERHYDRO Największe Europejskie hydroenergetyczne targi  
i konferencja
Organizator – Messezentrum Salzburg GmbH

 www.renexpo-hydro.eu

10-11.12.2020
Gdańsk 

HYDROFORUM 2020
Organizator – Towarzystwo Elektrowni Wodnych  www.tew.pl

W pięknych okolicznościach przy-
rody Beskidu Wysokiego, 
w sąsiedztwie toru kajakowego 

powstaje kolejna mała elektrownia wodna. 
Budowa obiektu zoptymalizowanego 
w ramach projektu budowlanego zamien-
nego i projektu wykonawczego (projekty 
opracował Instytut OZE) została rozpoczęta 
w ubiegłym roku, a obecnie nabiera roz-
pędu. Planuje się jej ukończenie do grud-
nia 2020 r. 

Potencjał wytwórczy elektrowni opierał 
się będzie na dwóch turbinach Kaplana 
o osi pionowej i średnicy wirnika 1670 mm. 
Dzięki m.in. wykorzystaniu sprawdzonej 
technologii oraz istniejącego w tym miejscu 
spadu blisko 4 m (warunkowanego natural-
nym ukształtowaniem terenu) moc zainsta-
lowana będzie wynosić 0,5 MW. Elektrownia 
zasilana będzie poprzez kanał derywa-
cyjny, którego wlot znajduje się powyżej 
istniejącego szypotu kamiennego w kory-
cie Dunajca. Nie ma więc mowy o budowie 
nowej przegrody poprzecznej w korycie 
rzeki i utracie drożności biologicznej, co jest 
istotne z przyrodniczego punktu widzenia. 

Docelowo MEW Zabrzeż umiejscowiona 
zostanie w obrębie wyspy znajdującej się 
pomiędzy torem kajakowym a korytem 

rzeki. Inwestycja ta stanowić będzie mode-
lowy przykład zrównoważonego wyko-
rzystania istniejącego i ugruntowanego 
sposobu gospodarowania wodami (tor kaja-
kowy funkcjonuje od 1996 r.) oraz dostęp-
nego w tym miejscu wysokiego hydropo-
tencjału. Generalnym wykonawcą robót 
budowlanych oraz dostawcą technologii 

jest firma Enerko Energy, która prowadzić 
będzie inwestycję do momentu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.

Po unormowaniu systemu wsparcia dla sektora OZE z satysfakcją odnotowujemy przewidywane odmrożenie 
branży hydro. Przejawia się to w intensyfikacji prac inwestorów nad generowaniem nowych mocy wytwórczych.

MEW ZABRZEŻ NABIERA KSZTAŁTU 

Wioleta Smolarczyk 
www.enerko.pl

Prace konstrukcyjne na kanale doprowadzającym wodę do MEW Zabrzeż.

PROGRAM RETENCJI NA WSI – 50 MLN ZŁ DLA SAMORZĄDÓW

Fot. Mateusz Heisig
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Bank Światowy opublikował podręcznik i przegląd przykła-
dów z zakresu eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych. 
Mają one przyczynić się do poprawy wydajności i niezawod-

ności hydroelektrowni działających na całym świecie.

Opracowanie podręcznika i analiz przypadków wsparło Między-
narodowe Stowarzyszenie Energetyki Wodnej (IHA) i organizacje 
będące jego członkami, które przygotowały wzięte z życia i prak-
tyczne przykłady strategii eksploatacji i utrzymania. Publikacja jest 
przeznaczona dla właścicieli elektrowni wodnych, zarządzających 
tymi obiektami, decydentów, operatorów urządzeń,  prywatnych 
inwestorów i deweloperów, niezależnych wytwórców energii i insty-

tucji finansujących, w tym banków rozwoju. Zawarte w podręczniku 
zalecenia mogą pomóc zoptymalizować pracę elektrowni wodnej, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ochrony środowiska natu-
ralnego i poszanowaniu praw lokalnych społeczności. Podręcznik 
definiuje podstawowe reguły i opisuje przykłady konsekwencji sto-
sowania nieodpowiednich strategii, programów i procedur związa-
nych z eksploatacją i utrzymaniem.  Studia przypadków pochodzące 
zarówno od podmiotów publicznych, jak i firm prywatnych z Brazy-
lii, Liberii, Nigerii, Pakistanu, Ugandy i Urugwaju stanowią ilustrację 
strategii opisanych w podręczniku. 

W elektrowni wodnej Sir Adam Beck I, należącej do firmy 
Ontario Power Generation (OPG) rozpoczęto prace nad 
wymianą dwóch zabytkowych hydrozespołów. Efektem 

tych działań ma być wzrost produkcji energii w najważniejszej 
elektrowni wodnej należącej do OPG.

W 2019 roku firma zdemontowała w 98-letniej elektrowni prze-
starzałe hydrozespoły G1 i G2 pracujące na częstotliwości 25 
herców wraz ze współpracującymi z nimi urządzeniami. Na ich 
miejscu pracować będą dwa nowe, bardziej wydajne generatory 
o częstotliwości 60 Hz, dzięki którym moc wytwórcza elektrowni 
wzrośnie o 125 MW. Obecnie maksymalna moc ośmiu pozosta-

łych hydrozespołów (G3 do G10) wynosi 447MW, a szacunkowa 
roczna produkcja energii to 2 149 GWh. Po usunięciu starych 
hydrozespołów prace projektowe nad nową instalacją do pro-
dukcji czystej energii powinny zostać sfinalizowane przed końcem 
roku. Wartość projektu szacowana jest na 120 milionów dolarów. 
Montaż hydrozespołu G2 zaplanowany jest jeszcze w tym roku, 
a oba nowe turbozespoły powinny zacząć działać do 2022 roku. 
Będzie to pierwsza pełna wymiana instalacji wytwórczych w dłu-
giej historii elektrowni.

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji 
Energii Odnawialnej – IRENA, stworzenie w przyszłości 
zrównoważonego systemu energetycznego wymagałoby 

wzrostu mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych o 60 proc. 
do roku 2050 i podwojenia mocy zainstalowanej w elektrowniach 
szczytowo-pompowych.  

Decydenci i instytucje odpowiedzialne za planowanie na całym 
świecie powinni „teraz zacząć myśleć” o realizacji nowych projektów 
hydroenergetycznych, stwierdziła organizacja w raporcie zatytułowa-
nym „Perspektywy energetyki odnawialnej na świecie”.  W dokumen-
cie zapisano także, że „energetyka wodna może być źródłem synergii 
w systemie energetycznym przyszłości”,  dzięki swojej wielofunkcyj-
ności i możliwości współdziałania z innymi technologiami produkcji 
energii z odnawialnych źródeł. Uwzględniając oba rodzaje elektrowni 
wodnych, w najbliższych 30 latach konieczne byłoby uruchomienie 
nowych instalacji o łącznej mocy 850 GW. Jest to mniej więcej tyle, ile 
wynosi moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym 
Unii Europejskiej w 2020 roku. W dalszej części raportu można prze-

czytać, że „wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych 
niekoniecznie pociąga za sobą konieczność budowy nowych zapór: 
istnieją także możliwości unowocześnienia zespołów wytwórczych 
w istniejących elektrowniach, budowy elektrowni przepływowych 
i wykorzystania istniejących obiektów piętrzących wodę”.

„Jednak w przypadku nowych hydroelektrowni planiści powinni brać 
pod uwagę miejscowy wpływ inwestycji na środowisko i zaangażować 
się w konsultacje z lokalnymi społecznościami, na które inwestycja 
będzie oddziaływać. Niezbędne będą również zmiany w sposobie 
eksploatacji elektrowni wodnych, mające dostosować ich działanie 
do zmieniających się potrzeb systemu elektroenergetycznego, np. do 
szybszych i częstszych wahań. Ponadto ważne będą  zmiany praktyk 
w zakresie planowania w taki sposób, aby uwzględniać w nim ocenę 
wpływu zmian klimatycznych na kwestie zaopatrzenia w wodę oraz 
wymogi w zakresie magazynowania energii”.

11.03.2020

16.03.2020

22.04.2020

NOWY PODRĘCZNIK NA TEMAT STRATEGII EKSPLOATACJI 
I UTRZYMANIA ELEKTROWNI WODNYCH

WYMIANA ZABYTKOWYCH HYDROZESPOŁÓW 
W ELEKTROWNI SIR ADAM BECK I 

NOWE ELEKTROWNIE WODNE WSPOMOGĄ BUDOWĘ 
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI 

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction
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ORGANIZACJE HYDROENERGETYCZNE WSKAZUJĄ DROGĘ WYJŚCIA 
Z KRYZYSU SPOWODOWANEGO PRZEZ COVID-19 

PROJEKT OCENY POTENCJAŁU HYDROENERGETYCZNEGO 
W BASENIE MORZA ARALSKIEGO

LANDSVIRKJUN PLANUJE UMIEŚCIĆ INSTALACJĘ DO WYTWARZANIA 
WODORU W ELEKTROWNI WODNEJ LJÓSIFOSS 

19.05.2020

15.06.2020

16.06.2020

Szesnaście międzynarodowych i krajowych organizacji repre-
zentujących energetykę wodną na całym świecie wydało 
wspólne oświadczenie, ustanawiające wytyczne dla polityki 

dotyczącej infrastruktury energetycznej w procesie przezwycięża-
nia kryzysu związanego z COVID-19. Koordynacją prac nad doku-
mentem podjęło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki 
Wodnej (IHA). W dokumencie wskazano, w jaki sposób czas pan-
demii uwidocznił stabilność energetyki wodnej i jej poważną rolę 
w dostarczaniu energii elektrycznej i wody społecznościom, prze-
mysłowi i sektorowi usług. 

Jednak powszechnie występująca niepewność i trudności z utrzyma-
niem płynności finansowej sprawiły, że wiele projektów hydroener-
getycznych zostało narażonych na ryzyko związane z ich finanso-
waniem lub refinansowaniem. W niektórych regionach wstrzymano 
także realizację nowych obiektów i modernizację istniejących, co 
spowodowało spadek pewności inwestorów, co do dalszego dzia-
łania i możliwości realizacji przyszłych inwestycji. 16 organizacji 
wezwało polityków do uznania znaczącej roli energetyki wodnej 
w procesie transformacji energetycznej, ze względu na wyjątkowe 
usługi, jakie jest w stanie zapewnić integrując i wspierając inne tech-

nologie OZE, takie jak energetyka wiatrowa czy słoneczna. „Jako 
pojedyncze największe źródło energii odnawialnej, charakteryzu-
jące się unikalnymi możliwościami w zakresie integracji różnych 
technologii wytwarzania energii z OZE, energetyka wodna będzie 
pełniła kluczową rolę w przyszłym systemie energetycznym. 

Wszystkie kraje, w których sto procent wytwarzanej energii pocho-
dzi z odnawialnych źródeł, w znacznym stopniu funkcjonują w opar-
ciu o elektrownie wodne. Ponadto, energetyka wodna dostarcza 
kluczowych narzędzi do zarządzania systemami wodnymi, dostar-
czania wody na cele rolnicze, dla gospodarstw domowych i biz-
nesu oraz łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
takich jak susze i powodzie.

Jednakże, wkład energetyki wodnej w utrzymanie niezawodności 
systemu elektroenergetycznego nie jest wystarczająco doceniany 
i wspierany przez decydentów, a także nie jest odpowiednio wyce-
niony przez rynek”, stwierdzono w oświadczeniu.

Regionalne Centrum Ochrony Środowiska Azji Środkowej 
doprowadziło do powstania spółki joint venture z udziałem 
firm Multiconsult i Deltares, której zadaniem jest przepro-

wadzenie badań nad możliwością wykorzystania potencjału ener-
getyki wodnej w Basenie Jeziora Aralskiego w celu dostosowania 
do skutków zmian klimatu. Projekt będzie obejmował stworzenie 
modeli hydrologicznych zbiorników wodnych. Celem tego działa-
nia jest opracowanie prognozy i oceny potencjału hydroenerge-
tycznego w ramach Programu adaptacji do zmian klimatu i ogra-
niczenia skutków zagrożeń wynikających z tych zmian w Basenie 
Morza Aralskiego (CAMP4ASB).

Pięć krajów Azji Centralnej – Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 
Turkmenistan i Uzbekistan – uznawanych jest przez Bank Światowy 
za najbardziej narażone na skutki zmian klimatu spośród państw 
Europy i Azji Środkowej (ECA). Państwa te dostrzegły potrzebę 
zbudowana i zasobów niezbędnych do oceny potencjału hydro-

energetycznego planowanych i istniejących zbiorników wodnych, 
w kontekście postępujących zmian klimatu. Program adaptacji 
do zmian klimatycznych i ograniczania skutków zagrożeń wyni-
kających z tych zmian, w Basenie Morza Aralskiego ma na celu 
wzmocnienie dostępu do wiedzy na temat zmian klimatu i usług 
związanych z łagodzeniem skutków zagrożeń będących następ-
stwem tych zmian. 

Istotne jest, aby koordynowanie działań z tym związanych odby-
wało się na poziomie regionalnym, a beneficjentami byli interesa-
riusze z krajów Azji Środkowej, zaangażowanych w Program, a także, 
aby działania te przyczyniły się do zwiększenia poziomu inwestycji 
i zbudowania potencjału, co łącznie umożliwi sprostanie wyzwa-
niom wynikającym ze zmian klimatu, z którymi mierzą się te kraje.

Firma Landsvirkjun przedstawiła swoje plany zarządom gmin Grím-
snes i Grafnings, które powinny wydać zgodę na budowę instalacji. 
Dyrektor do spraw rozwoju Nanna Baldvinsdóttir powiedziała, że 
jedną z najciekawszych właściwości   produkcji wodoru dla firmy 
Landsvirkjun jest fakt, że wytwarzanie może być kontrolowane 
w taki sposób, aby uwzględniać dostępność energii elektrycz-
nej w systemie. „Elektrolizery są tak zbudowane, aby wytrzymały 

zmiany poziomu produkcji w zależności zarówno od zapotrzebowa-
nia na wodór, jak i dostępności energii. W każdej chwili pozwalają 
wytwórcy dostosować produkcję do potrzeb rynku”, powiedziała.

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction
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Potencjalne konsekwencje dla krajów 
spóźniających się z realizacją wyzna-
czonych celów na rok 2020, należy 

rozumieć raczej jako środek mobilizujący do 
nadgonienia zaległości, ale także do zwięk-
szenia ambicji działań, pozwalających zre-
alizować drugi z unijnych celów OZE – ten 
wyznaczony w horyzoncie roku 2030. 

Na razie jednak jesteśmy w roku 2020. Osią-
gnięcie celu 15 proc. OZE w miksie energe-
tycznym, jeśli nie nastąpi przypadkowy zbieg 
okoliczności², wydaje się nierealne³. W 2018 
roku udział ten wynosił jedynie 11,3 proc. 
Efekty aukcji OZE, organizowanych w latach 
2018-2020, nie wystarczą do nadrobienia tej 
luki, tym bardziej że większość nowych insta-
lacji powstanie już po 2020 roku. W negocja-
cjach z Komisją Europejską kluczowy stanie 
się więc rok 2021, w którym musimy przeko-
nać Brukselę, że nasz kraj na trwałe wszedł 
na ścieżkę realnego wspierania odnawial-
nych źródeł energii, a widoczne od 2018 r. 
przyspieszenie w rozwoju OZE będzie kon-

tynuowane. Polska powinna udowodnić, że 
choć nie osiągnęliśmy progu na rok 2020, 
chcemy mieć konstruktywny udział w reali-
zacji unijnego celu na rok 2030. Takie podej-
ście z pewnością spotka się z pozytywną 
reakcją KE i może pomóc uniknąć kar, jeśli 
rzeczywiście efekty będą widoczne.

WERYFIKACJA 
Formalna część procesu oceny realizacji celu 
OZE oraz decyzji KE na temat ewentualnych 
konsekwencji rozpocznie się w 2022 r. Pod-
stawa prawna będzie opierała się na dwóch 
dokumentach. Pierwszy to ostateczne pod-
sumowanie udziału OZE w miksie energe-
tycznym za rok 2020, które będzie opubli-
kowane przez Europejski Urząd Statystyczny 
Eurostat na początku 2022 roku. Drugi to 
sprawozdania, dotyczące realizacji krajowych 
celów OZE, które każde z państw unijnych 
będzie musiało przedstawić do końca kwiet-
nia 2022 roku⁴. Nieformalny proces oceny 
rozpocznie się jednak dużo szybciej. I właśnie 
dlatego, jeśli istnieje ryzyko, że dane pań-

stwo nie zrealizuje swojego celu, kluczowe 
będzie prowadzenie dialogu z Komisją Euro-
pejską już w 2021 roku, czyli przed publika-
cją oficjalnych danych. Jak już wspomniano, 
wiele wskazuje na to, że dialog ten będzie 
odbywać się w kontekście realizacji dru-

Polska, jako jedno z kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, prawdopodobnie nie zrealizuje na 
czas swojego krajowego celu, wyznaczonego na poziomie 15 proc. udziału energii odnawialnej w 2020 r.¹ 
Jednak, pomimo istnienia możliwości nakładania sankcji za niewykonanie krajowych zobowiązań,  
w tym kar finansowych, Komisja Europejska nie jest zainteresowana karaniem państw dla samego ka-
rania – piszą Paweł Wróbel z Gate Brussels i Marcin Ścigan z Forum Energii. 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI POLSKA 
NIE OSIĄGNIE CELU OZE NA 2020?

¹  Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2020 r. Wszystkie kraje człon-
kowskie mają indywidualnie wyznaczone cele, które 
łącznie mają zapewnić wypełnienie unijnego planu. 
Polska zobligowała się do osiągnięcia 15%. Dla porów-
nania – najwyższy poziom zobowiązania ma Szwe-
cja (49%), a najniższy Malta (10%). W świetle danych 
za 2018 rok opublikowanych w dn. 23 stycznia 2020 
roku przez Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT 
największe różnice w stosunku do celu krajowego na 
2020 r. występują w przypadku: Holandii (6.6 punktu 
procentowego poniżej celu), Francji (6.4 p.p.), Irlandii 
(4.9 p.p.), Wielkiej Brytanii (4.0 p.p.), Słowenii (3.9 p.p.), 
Polski (3.7 p.p.) i Belgii (3.6 p.p.). Więcej: https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/
8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-
188864ba0c29

²  Za taki należy uznać znaczny spadek zużycia ener-
gii wskutek silnego spowolnienia gospodarczego, 
przy jednoczesnym wzroście produkcji i zużycia ener-
gii z OZE.

³  15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końco-
wym zużyciu energii brutto

⁴  Art. 27 rozporządzenia (EU) 2018/1999

Źródło:w
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giego z unijnych celów OZE, czyli poziomu 
32 proc. na rok 2030. Dlaczego? Po pierwsze, 
zobowiązania krajowe na 2020 rok są punk-
tami wyjścia dla każdego państwa człon-
kowskiego, przy realizacji swojej kontrybu-
cji do osiągnięcia ww. unijnego celu OZE⁵. 
Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 będą one 
stanowiły minimalny dopuszczalny poziom 
udziału energii odnawialnej w każdym pań-
stwie członkowskim. 

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE 
NIEZREALIZOWANIA CELU NA CZAS? 
Dyrektywa OZE nie wskazuje sankcji za brak 
realizacji celu na rok 2020, a KE nie planuje 
publikacji żadnych wytycznych, dotyczą-
cych ścieżki postępowania w takim przy-
padku. Wobec tego znaczenia nabierają 
ogólne zasady, wynikające z traktatów UE, 
które dotyczą niezrealizowania obowiąz-
ków wynikających z unijnego prawa – cele 
krajowe OZE, z uwagi na wiążący charakter, 
takim obowiązkiem są. W tym scenariuszu 
Komisja Europejska może rozpocząć proce-
durę, skierowaną wobec każdego państwa, 
które nie zrealizuje swojego zobowiązania. 
Głównym celem będzie ustalenie planu 
realizacji środków naprawczych, oraz ich 
pilna implementacja. W najbardziej nega-
tywnym scenariuszu, państwa mogą zostać 
obłożone karami finansowymi, lecz jest to 
odległa perspektywa. Jednak poza tymi 
sankcjami, istnieją także inne obszary, gdzie 
państwa członkowskie mogą odczuć finan-
sowe skutki niewypełnienia celu OZE i braku 
porozumienia z KE. 

RYZYKO PONIESIENIA KOSZTÓW 
TRANSFERÓW STATYSTYCZNYCH 
Dla państw, które szybko nie nadrobią 
opóźnień, transfer statystyczny zapewne 

będzie jedną z pierwszych postulowanych 
przez KE opcji realizacji celów OZE. W prak-
tyce jest to handel udziałami OZE pomię-
dzy państwami, w których przewyższa on 
ustalony dla nich cel, a tymi, w których 
poziom realizacji jest niższy od wyzna-
czonego w dyrektywie OZE⁶. Komisja już 
teraz zachęca państwa do korzystania z tej 
metody wywiązania się z obowiązków. 
W zawieraniu transakcji pomóc ma unijna 
platforma do spraw rozwoju odnawialnych 
źródeł energii (URDP), ustanowiona na 
mocy zrewidowanej w 2018 roku dyrek-
tywy OZE⁷. Będzie ona miejscem obrotu 
udziałami OZE po 2020 roku, dopełniając 
dotychczasowe dwustronne umowy. Jeśli 
transfer dokonany za pośrednictwem tej 
platformy zostanie zgłoszony do KE do 
końca 2021 roku, będzie miał on bezpo-
średni wpływ na realizację celu, gdyż zosta-
nie uwzględniony w statystykach Euro-
stat dla danego państwa członkowskiego 
za rok 2020 (publikowanych na początku 
2022 roku)⁸. 

Istnieje jednak ryzyko, że nie wszyscy 
„kupcy” udziału statystycznego OZE dojdą 
do porozumienia z potencjalnymi „sprze-
dawcami”. Problemem może być ustale-
nie warunków takiej transakcji. Nie ma 
jasnych mechanizmów, decydujących 
o cenie akceptowalnej dla sprzedających 
i kupujących. Jednak, pomimo tych prze-
szkód, należy się spodziewać rosnącej roli 
transferów statystycznych w realizacji celów 
zarówno na rok 2020, jak i 2030. 

RYZYKO WPŁAT DO UNIJNEGO MECHA-
NIZMU FINANSOWANIA ENERGII Z OZE 
Unijny mechanizm finansowania energii ze 
źródeł odnawialnych został ustanowiony 
w 2018 r. i zacznie obowiązywać od 2021 
roku⁹. Choć zaprojektowany jest w kontek-
ście realizacji celu na rok 2030, prawdopo-
dobnie może on być również brany pod 
uwagę w negocjacjach z KE, jako ewen-
tualny środek naprawczy, szczególnie po 
roku 2022. 

Mechanizm będzie zasilany dobrowolnymi 
wpłatami państw nierealizujących zade-
klarowanej kontrybucji. Jest zaprojekto-
wany tak, aby w formie niskooprocento-
wanych pożyczek i dotacji finansować m.in. 
wspólne projekty państw członkowskich. 
Energia, wytworzona ze źródeł wspartych 
przez ten mechanizm, będzie zaliczana 
do danych statystycznych poszczególnych 
państw stosownie do wielkości ich wpłat. 

To może stanowić poprawę bilansu pań-
stwa, któremu nie będzie udawało się osią-
gnąć wymaganego poziomu OZE w okre-
sie 2021-2030. 

RYZYKO TRUDNIEJSZEJ REALIZACJI 
CELU NA ROK 2030
Realizacja unijnego celu na 2030 rok będzie 
odbywać się w oparciu o udział każdego 
państwa członkowskiego. Będą one wdra-
żane w ramach indywidualnej ścieżki doj-
ścia. W latach 2022, 2025, 2027 państwa 
będą musiały wykazywać stopniową reali-
zację celu tak, aby wzrost udziału OZE był 
w miarę równomierny¹⁰. Zatem niewy-
pełnienie celu krajowego wyznaczonego 
na rok 2020 oznacza trudniejszy start do 
wypełnienia krajowych zobowiązań na rok 
2030. Państwo będzie musiało nadgonić 
opóźnienie tak, aby już w 2022 roku nie 
mierzyć się z konsekwencjami niereali-
zowanej ścieżki dojścia do celu w 2030. 
W przeciwnym razie, pojawi się ryzyko uru-
chomienia kolejnych środków zaradczych.
 
RYZYKO KAR FINANSOWYCH 
Wśród środków, które mogą być zastoso-
wane wobec państw naruszających unijne 
prawo, jednymi z najbardziej dotkliwych są 
kary finansowe. Najważniejsze role w tym 
procesie pełnią Komisja Europejska oraz 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Decyzja, o rozpoczęciu postępowania nie 
zapada jednak automatycznie. Należy do 
Komisji Europejskiej w przypadku, gdy ta 
stwierdzi naruszenie prawa i brak możliwo-
ści szybkiego znalezienia rozwiązania przez 
państwo członkowskie. Komisja może skie-
rować skargę do TSUE, z możliwością wnio-
skowania o nałożenie kar finansowych. To 
znaczy, że kary także nie są automatyczne, 
a ich uruchomienie wymaga czasu. 

Ryzyko jest jednak realne. Dlatego, w przy-
padku braku współpracy ze strony państwa 
członkowskiego, widmo kar finansowych 
jest silnym instrumentem mobilizowania 
ich do wdrożenia prawa unijnego i reali-
zowania wynikających z tego obowiąz-
ków. Komisja Europejska jako ostateczność 
uruchamia taką procedurę przede wszyst-
kim w sytuacji, gdy państwo nie wykazuje 
dobrej woli, popartej konkretnym planem 
wdrażanych działań naprawczych.

Paweł Wróbel 
Gate Brussels 

 
Marcin Ścigan 
Forum Energii

⁵  Każde państwo zgłosiło swój proponowany na 2030 r. 
udział OZE w Krajowym Planie na rzecz klimatu i ener-
gii 2021-2030.

⁶  Pierwszy taki transfer odbył się w 2017 roku pomię-
dzy Litwą, która już w 2015 roku zrealizowała swój 
cel, a Luksemburgiem. Niezbędna do uznania trans-
feru za wiążący jest notyfikacja Komisji Europejskiej. 
Dotychczas Komisja została poinformowana jeszcze 
o podpisanych umowach dot. transferu pomiędzy 
Estonią i Luksemburgiem oraz Szwecją i Norwegią. 
Więcej:https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
-political/files/report-progress-renewable-energy-a-
pril2019_en.pdf

⁷  Art. 8 dyrektywy (EU) 2018/2001
⁸  Art 8 dyrektywy (EU) 2018/2001. Natomiast zgodnie 

z art 6 dyrektywy 2009/28/EC umowy zawierane przez 
państwa z pominięciem platformy URDP powinny być 
zgłaszane KE nie później niż 3 miesiące po zakończe-
niu każdego roku, którego dotyczą.

⁹  Art. 33 Rozporządzenia (UE) 2018/1999
¹⁰   W roku 2022 państwo powinny osiągnąć co najmniej 

18% z zaplanowanego w danym państwie wzrostu 
udziału OZE w okresie 2021-2030, w 2025 roku – co 
najmniej 43%, a w 2027 roku – co najmniej 65%.
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Konsekwencją wejścia 10 krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej do 
Unii Europejskiej w roku 2003 było 

przystąpienie Polski do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy 
umowy o rozszerzeniu EOG ustanowiona 
została też pomoc finansowa krajów two-
rzących ten obszar - a tym samym korzy-
stających z możliwości, jakie oferuje rynek 
wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych 
członków UE, w tym dla Polski. Pomoc 
dostępna jest poprzez Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz poprzez Norweski Mechanizm 
Finansowy (Fundusze Norweskie). Mecha-
nizmy są wdrażane na mocy porozumień 
z darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechten-
stein) przyjętych przez Komitet Mechani-
zmu Finansowego EOG oraz umowy zawar-
tej pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią 
Europejską. Organizację pomocy regulują 
porozumienia między darczyńcami i bene-
ficjentami (Memoranda of Understanding) 
oraz opracowane na ich podstawie regu-
lacje szczegółowe. Negocjacje w sprawie 
wdrażania mechanizmów pomocowych, 
przewidzianych na lata 2014-21 dla Polski, 
zostały zakończone podpisaniem odpo-
wiedniego porozumienia pod koniec roku 
2017. W roku 2018 Towarzystwo Elektrowni 
Wodnych i Towarzystwo Rozwoju Małych 
Elektrowni Wodnych miały okazję konsul-
tować z Norweskim Zarządem Zasobów 
Wodnych i Energii (NVE) regulacje szczegó-
łowe programu Środowisko, Energia, Zmiany 
Klimatu i Gospodarka Niskowęglowa, a rok 
później rozpoczęła się realizacja pierwszych 
projektów. 

Jedną z form wspierania działań na rzecz 
celów określonych w priorytetach progra-
mowych Funduszy Norweskich jest rozpo-
wszechnianie dobrych praktyk, poprzez 
podróże studyjne organizowane dla spe-
cjalistów i przedstawicieli instytucji pań-
stwowych krajów-beneficjentów. W dniach 
3-7 czerwca 2019 r. autor tego raportu miał 
okazję uczestniczyć w takiej podróży, połą-

czonej z wizytami technicznymi w elektrow-
niach wodnych południowej Norwegii. Pełna 
wersja raportu została przekazana wkrótce 
potem do Ministerstwa Środowiska i opubli-
kowana na stronach internetowych Towarzy-
stwa Elektrowni Wodnych. 

UCZESTNICY
W podróży wzięło udział 5 osób z Polski, 
10 z Rumunii i 7 z Norwegii. Polscy uczest-
nicy reprezentowali następujące podmioty: 
Ministerstwo Środowiska, PGW Wody Pol-
skie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN i Towarzystwo Elek-
trowni Wodnych. Koordynatorem ze strony 
polskiej było Ministerstwo Środowiska, które 
reprezentował p. Wojciech Łysik z Wydziału 
Programów Pomocowych w Departamencie 
Funduszy Ekologicznych. Stronę rumuńską 
reprezentowali wysokiej rangi przedstawi-
ciele ministerstw (sekretarz stanu i dyrekto-
rzy departamentów) oraz innych urzędów 
centralnych, a także przedstawiciel koncernu 
Hidroelectrica. Stroną przyjmującą był Nor-
weski Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii 
(NVE). NVE nie tylko sprawuje nadzór nad 
gospodarką i energetyką wodną, ale wydaje 
również wytyczne techniczne w tym zakresie. 
Z ramienia NVE wizytę prowadzili pp. Bjørn 
Aulie (dyrektor programowy Wydziału Mię-
dzynarodowego) i Torodd Jensen (główny 
inżynier w Departamencie Energetyki), któ-
rzy wcześniej prowadzili też konsultacje pro-
gramu Środowisko, Energia, Zmiany Kli-
matu i Gospodarka Niskowęglowa na terenie 
naszego kraju. 

KRISTIANSAND
Bazą wypadową dla podróży było miasto 
portowe Kristiansand, położone nad cie-
śniną Skagerrak, u ujścia rzeki Otry, w odle-
głości około 320 km na południowy zachód 
od Oslo. Miasto nosi swoją nazwę od imie-
nia króla Krystiana IV, który przebywał tu 
z wizytą w 1641 roku. Jego gospodarka 
została zbudowana w dużej mierze na prze-
myśle metalurgicznym związanym z niklem. 

Dziś związana jest także z technologiami 
wydobycia ropy naftowej, fotowoltaiką 
i innymi sektorami przemysłu. Pod wzglę-
dem liczby mieszkańców miasto Kristiansand 
zajmuje piąte miejsce w Norwegii. Kristian-
sand jest też stolicą okręgu Zachodni Agder. 
Dla uczestników zarezerwowano pokoje 
w hotelu Thon, zlokalizowanym przy Mar-
kensgate, głównym ciągu pieszym central-
nej dzielnicy Kvadraturen, która to nazwa 
pochodzi najwyraźniej od układu urba-
nistycznego tej części miasta. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali szczegółowy program 
podróży i wizyt studyjnych wraz z ogólnym 
opisem odwiedzanych obiektów. Podróż 
do elektrowni w dolinach rzek Otry i Man-
dali odbyli wynajętym przez organizatorów 
autokarem przedsiębiorstwa Boreal. 

AGDER ENERGI
Dzień pierwszy rozpoczął się od wizyty 
w siedzibie lokalnej spółki energetycznej 
Agder Energi AS oraz spotkania seminaryj-
nego, podczas którego reprezentanci spółki 
przedstawili jej zasoby i działalność, projekty 
inwestycyjne oraz perspektywy rozwojowe 
- również w kontekście wymiany międzyna-
rodowej. Po przerwie głos zabrali delegaci 
grupy studyjnej, którzy przedstawili kolejno 
stan energetyki wodnej w Polsce (autor) oraz 
działalność koncernu Hidroelectrica z Rumu-
nii (L.A. Iovan).

Agder Energi zajmuje w Norwegii trzecie 
miejsce pod względem produkcji i przy-
chodu netto z działalności w sektorze elek-
troenergetyki. Działalność ta obejmuje 
wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ener-
gii na terenie Wschodniego i Zachodniego 
Agderu, a także związane z energetyką 
usługi. Większość akcji spółki (54,5%) należy 
do 30 gmin na terenie objętym działalno-
ścią. Pozostała część - do Statkraft Industrial 
Holding AS. Spółka zatrudnia około 1100 
pracowników i jest jednym z największych 
przedsiębiorstw na terenie Południowej Nor-
wegii. Norwegia dysponuje olbrzymim, bo 
szacowanym na 213 TWh/rok, technicznym 

Jedną z form wspierania działań na rzecz celów określonych w priorytetach programowych Funduszy 
Norweskich jest rozpowszechnianie dobrych praktyk, poprzez podróże studyjne organizowane dla spe-
cjalistów i przedstawicieli instytucji państwowych krajów-beneficjentów. Niniejszy tekst stanowi pierw-
szą część raportu z takiej podróży połączonej z wizytami technicznymi w elektrowniach wodnych połu-
dniowej Norwegii. Autor tekstu miał okazję w niej uczestniczyć w dniach 3-7 czerwca 2019 r.

ELEKTROWNIE WODNE POŁUDNIOWEJ NORWEGII – RAPORT  
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potencjałem hydroenergetycznym. Potencjał 
ten wykorzystuje w około 60 procentach, 
dostarczając z tego źródła blisko 96 proc. 
energii elektrycznej w systemie elektroener-
getycznym. Udział elektrowni cieplnych nie 
przekracza 2,5 proc. Wzrost udziału odna-
wialnych źródeł energii w bilansie energe-
tycznym kraju promuje się poprzez system 
certyfikatów energii elektrycznej. Od roku 
bieżącego zabronione jest stosowanie oleju 
opałowego do celów grzewczych.

Agder Energi jest właścicielem lub współwła-
ścicielem 47 elektrowni wodnych. Zarządza 
siecią, do której przyłączonych jest 78 elek-
trowni, należących do 8 właścicieli. Średnio-
roczna produkcja wynosi 8,7÷8,8 TWh i jest 
oparta głównie o zasoby wytwórcze na rze-
kach Otra, Mandala i Arendal. 

Około 10 proc. wytwarzanej energii elek-
trycznej trafia poza granice kraju. Praca 
zbiorników i elektrowni wodnych jest opty-
malizowana cyfrowo. W horyzoncie długo-
terminowym wykorzystywane są w tym celu 
m.in. stochastyczne modele optymalizacji 
dynamicznej systemów rzecznych Vansimtap 
i Prodrisk, a w horyzoncie krótkotermino-
wym - oprogramowanie dostarczane przez 
firmę Powel, ściśle współpracującą z centrum 
badawczym SINTEF w Trondheim. Wyniki 
optymalizacji w postaci planów produkcji są 
udostępniane m.in. w formie plików progra-
mów Python, Matlab i Excel.

Spółka uczestniczy w rynkach energii i mocy 
na terenie Norwegii i całej Skandynawii. Jest 
uczestnikiem rynku dnia następnego i bieżą-
cego w spocie Nord Pool. Oprócz tego bie-
rze udział w aukcjach następujących rynków 
bilansujących rezerw mocy Statnett:
• rynek rezerw pierwotnych (FCR), uru-

chamianych automatycznie w ciągu 30 
sekund;

• rynek rezerw wtórnych (aFRR), urucha-
mianych automatycznie w ciągu 3 minut;

• rynek rezerw trójnych (mFRR), uruchamia-
nych ręcznie w ciągu 15 minut.

W ostatnim przypadku chodzi o klasycznie 
rozumianą moc regulacyjną.

Duże oczekiwania związane są ze wzrostem 
możliwości oferowania usług na kontynencie 
europejskim i na Wyspach Brytyjskich, dzięki 
planowanemu uruchomieniu nowych linii 
stałoprądowych (HVDC) - do Niemiec w roku 
2020 i do Wielkiej Brytanii w roku 2021. Za 
pośrednictwem operatora systemu przesyło-
wego Agder Energi zamierza też wnieść swój 
wkład w takie planowane inicjatywy europej-
skie, jak MARI (Manually Activated Reserves 
Initiative), czy PICASSO (platforma automa-
tycznie uruchamianej rezerwy ARCzM).

Wzrost zapotrzebowania na moc regula-
cyjną związany będzie przede wszystkim ze 
zmianą struktury zasilania sieci elektroener-
getycznych w podstawie obciążenia, gdzie 
miejsce instalacji węglowych i jądrowych 
zajmą ostatecznie elektrownie wiatrowe 
i słoneczne – stwierdził w swojej prezenta-
cji p. Øyvind Stakkeland. Jak wynika z pro-
gnoz centrum badawczego SINTEF, należy 
oczekiwać rozwoju sieci elektroenergetycz-
nej, łączącej morskie farmy wiatrowe. Nie-
zbędną elastyczność systemu elektroener-
getycznego zapewnią: energetyka wodna, 
gazowa, reakcja strony popytowej (DSR - 
Demand Side Response) i magazyny energii. 

Jak wynika z prognoz stowarzyszenia Euro-
electric, udział trzech ostatnich czynników 
będzie wyraźnie wzrastać. 

Inwestycje nie ominęły również samej elek-
trowni Skjerka. Już w roku 1997 zbudowano 
nową halę maszyn w kawernie wewnątrz 
masywu górskiego, w odległości około 800 m 
od dotychczas użytkowanego budynku. 
Wyposażono ją w hydrozespół o mocy zna-
mionowej około 100 MW. W ostatnich latach 
wycofano z ruchu wcześniej eksploatowane 
hydrozespoły, a w trakcie naszej wizyty 
trwały prace montażowe drugiego hydro-
zespołu w nowej lokalizacji. Przewiduje się, 
że niezależnie od wzrostu mocy regulacyjnej, 
poczynione inwestycje pozwolą na zwięk-
szenie produkcji rocznej o około 42 GWh.

Wystąpienia przedstawicieli Agder Energi 
zakończyły się przerwą, po której przewi-
dziano prezentacje przedstawicieli delega-
cji z Polski i Rumunii. Autor tego raportu 
wystąpił z prezentacją pt. Energetyka wodna 
w Polsce – wyzwania i szanse. W swoim 
wystąpieniu omówił krótko historię rozwoju 
polskiej hydroenergetyki. Wskazał, że nasz, 
stosunkowo skromny potencjał techniczny 
(ca. 12 TWh/rok), wykorzystujemy w nie-
wielkim stopniu (poniżej 20 proc.), a w latach 
2016-17 obserwowano nawet spadek mocy 
zainstalowanej polskich elektrowni wodnych, 
z uwagi na utrzymującą się przez dłuższy 
czas dramatyczną sytuację ekonomiczną 
sektora MEW. Zwrócił też uwagę na obser-
wowany do końca 2018 roku spadek udziału 
OZE w polskim miksie energetycznym. 

Wśród szans rozwojowych zwrócił w pierw-
szym rzędzie uwagę na rosnącą świadomość 
postępujących zmian klimatycznych oraz 
konieczności rozwoju niestabilnych źródeł 
energii - a zwłaszcza energetyki słonecznej 
i wiatrowej. Stan ten powinien przyczynić 
się także do zrozumienia konieczności roz-
budowy regulacyjnych źródeł energii, szer-
szego sięgania do możliwości, jakie oferują 
zbiornikowe elektrownie wodne i kaskady 
rzeczne, a także - do wznowienia inwestycji 
w elektrownie szczytowo-pompowe. Jako 

Rys. 1. Transakcje na rynku mocy Statnett dotyczą różnych produktów, Ø.Andreassen (4.06.2019)

Rys. 2. Przychody netto (%) norweskich przedsiębiorstw energetycznych w 2016 r., Ø.Andreassen (z dn. 4.06.2019 r.)
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istotną szansę rozwojową wskazał też, obser-
wowaną od pewnego czasu, zmianę krajowej 
polityki wobec gospodarki wodnej – w tym 
coraz lepsze dostrzeganie deficytu wody 
(sygnalizowanego przecież już od początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku), 
rosnącego zagrożenia gwałtownymi powo-
dziami, a także pierwsze działania zmierza-
jące do odtworzenia i rozbudowy szlaków 
żeglugi śródlądowej.

Spotkanie zakończyła prezentacja koncernu 
Hidroelectrica z Rumunii. Profil firmy, jej 
zasoby wytwórcze, wyniki produkcyjne oraz 
zamierzenia inwestycyjne przedstawił p. Lau-
renţiu A. Iovan, kierownik Działu Zabezpie-
czenia Ruchu Elektrowni. Techniczny poten-
cjał hydroenergetyczny Rumunii (34,5 TWh/
rok) jest blisko 3 razy większy niż potencjał 
Polski, lecz jest wykorzystywany w około 50 
proc. i zapewnia 28 proc. energii elektrycz-
nej wytwarzanej w kraju. Lwią część produk-
cji hydroenergetyki rumuńskiej dostarcza 
koncern państwowy Hidroelectrica, który 
jest właścicielem wszystkich dużych elek-
trowni wodnych. Łączna moc zainstalowana 
wynosi 6444 MW (stan na 31.12.2018). Firma 
prowadzi działalność wytwórczą poprzez 
7 oddziałów, z obszarami działania wyni-
kającymi częściowo z hydrografii. 41 proc. 
energii elektrycznej wytworzonej w roku 
2018 pochodziło z Oddziału Żelazne Wrota 
(Porţile de Fier). Oprócz produkcji energii 
elektrycznej i świadczenia usług systemo-
wych, Hidroelectrica jest odpowiedzialna za 
żeglugę przez śluzy Żelaznych Wrót i pro-
wadzi gospodarkę wodną na przynależnych 
jej zbiornikach.

Wzrost cen energii sprzyja rentowności firmy, 
lecz duża część przychodu jest oddawana 
państwu w formie dywidendy. Niemniej, 
Hidroelectrica prowadzi działalność inwe-
stycyjną w formie modernizacji swoich zaso-
bów, a w latach 2019-23 przewiduje wzrost 
swoich mocy wytwórczych o 228 MW, co 
powinno spowodować przyrost produkcji 
o około 647 GWh rocznie.

REC SOLAR NORWAY I SIØHUSET
Przemysł fotowoltaiczny jest powodem 
dumy dla Kristiansand i całej Norwegii. Tu 
skupia się działalność produkcyjna i badaw-
czo-rozwojowa firmy REC (Renewable Energy 
Corporation) Solar Norway, która jest czo-
łową europejską marką w produkcji paneli 
słonecznych i globalnym dostawcą produk-
tów, związanych z energetyką słoneczną. 
Firma została założona w Norwegii w 1996 

roku i zatrudnia 2000 osób na całym świecie, 
w tym w Singapurze, gdzie zlokalizowana 
jest duża część produkcji. Od roku 2015 REC 
Norway należy do korporacji Elkem z sie-
dzibą w Oslo, która specjalizuje się w tech-
nologiach krzemowych i której właścicielem 
jest chiński gigant Bluestar. Siedzibą opera-
cyjną spółki Bluestar Elkem jest Singapur.

Od początku swego istnienia spółka wypro-
dukowała 34 miliony paneli, o łącznej mocy 
generacyjnej 8,7 GW. Obecnie produkcja 
roczna odpowiada mocy 1,5 GW. Według 
zapewnień firmy, produkowane tu panele 
charakteryzują się wyjątkowo wysokim 
współczynnikiem wykorzystania energii pro-
mieniowania słonecznego i dużą odpor-
nością na trudne warunki środowiskowe. 
Wizyta w fabryce spółki zlokalizowanej 
w dzielnicy portowej Fiskå została zapewne 
włączona do programu wizyty z uwagi na 
fakt, że znacząca część uczestników była 
związana z resortami energetyki i ochrony 
środowiska w swoich krajach. Niestety, autor 
tego tekstu nie mógł odwiedzić hal produk-
cyjnych. Powodem była obecność pieców 
magnetycznych, wykorzystywanych tu do 
produkcji silikonu fotowoltaicznego.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja w restau-
racji Siøhuset, położonej na nabrzeżu por-
towym w osi Markensgate - głównego 
deptaka Kvadraturen. Ozdobą menu była 
pyszna biała zupa rybna. Mimo że znajdo-
waliśmy się na południowym skrawku Nor-
wegii, około godziny 23:00, gdy wracaliśmy 
do hotelu, dopiero zaczynało się ściemniać.

W DOLINIE OTRY
Następny dzień przywitał nas dużym 
zachmurzeniem i siąpiącym deszczem, który 
z dłuższymi przerwami towarzyszył grupie 
przez całe następne 2 dni. Nie zdołał jed-
nak wpłynąć ani na nastroje, ani na wartość 
poznawczą podróży.

Fot. Elektrownia wodna Nomeland. Widok z zapory

Fot. EW Nomeland: Budowle i urządzenia hydrotechniczne
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„

ENFINI – wielokrotnie nagradzany nor-
weski dostawca mobilnych elektrowni 
wodnych dla obszarów pozbawionych 
zasilania siecią elektroenergetyczną.

Firma ENFINI opracowała elektrownie wodne korzystają-

ce z energii prądów rzecznych i wodospadów, w oparciu 

o zmodyfikowaną technologię turbiny Kaplana i genera-

torów synchronicznych z magnesami trwałymi. To nowe 

i wydajne rozwiązanie w zakresie energii odnawialnej 

może pomóc w zaspokojeniu rosnącego światowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną, które wedle 

szacunków wzrośnie o 60 proc. do 2040 r. Z kolei 1,2 mi-

liarda ludzi żyje bez elektryczności z powodu braku infra-

struktury i niepewnych źródeł energii elektrycznej.

Wizją ENFINI jest objęcie pozycji światowego lidera 

w dostarczaniu rozwiązań służących produkcji energii 

elektrycznej z wody płynącej za pomocą z mobilnych 

elektrowni mikro- i małoskalowych. Ze względu na nie-

wielkie rozmiary i małą wagę, nasze elektrownie wodne 

można instalować w miejscach, w których innych roz-

wiązań nie można zastosować. Kluczowymi wyróżnika-

mi naszych elektrowni wodnych są hub energetyczny 

i standard plug-and-play. Elektrownie są konkurencyj-

ne cenowo i zbudowane z wysokiej jakości komponen-

tów, wymagających minimalnej konserwacji w ciągu 15 

lat planowanego czasu eksploatacji. Nasze elektrownie 

działają lokalnie, są stabilne, zrównoważone i przyja-

zne dla środowiska”.

W ramach Mechanizmu Finansowe-

go EOG i Funduszy Norweskich ENFINI 

może być idealnym partnerem w kon-

taktach dwustronnych, ukierunkowanych 

na projekty innowacyjnych mobilnych 

elektrowni wodnych przeznaczonych dla 

obszarów bez zasilania z sieci elektro-

energetycznej. Kluczowymi elementami 

wyróżniającymi nasze elektrownie wod-

ne spośród innych dostępnych na rynku 

rozwiązań pod względem opłacalności, 

dłuższej żywotności i łatwości instalacji 

w różnych lokalizacjach są: hub energe-

tyczny i standard plug-and-play.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami:
tel.: +47 40 41 02 88

e-mail: post@enfini.no

www.enfini.noReidar Vestby
Dyrektor operacyjny

Astrid Green 
CEO



Nomeland
Nomeland jest jedną ze starszych elektrowni 
wodnych w Norwegii. Uruchomiona została 
w roku 1920. Elektrownia wyposażona jest 
w 4 hydrozespoły z turbinami firmy Kva-
erner i generatorami wyprodukowanymi 
przez zakłady Brown Boveri z Kristianii (dziś: 
Oslo). Łączna moc instalowana hydrozespo-
łów wynosi 28,9 MW, zaś produkcja średnio-
roczna - około 169 GWh. Trzy hydrozespoły 
wyposażone są w rzadko już dziś spotykane, 
poziome turbiny Francisa w wersji „kotło-

elektrowni. Przed wejściem do elektrowni na 
grupę studyjną oczekiwał miejscowy inży-
nier dyżurny oraz inż. Edgar Ommundsen, 
przybyły tu z Kristiansand. Inż. E. Ommund-
sen towarzyszył grupie także podczas wizyt 
w kolejnych obiektach Agder Energi.

Iveland
Elektrownie wodne Iveland 1 i 2 położone 
są około 6 km w górę rzeki, na jej lewym 
brzegu. Obie pracują pod spadem średnim 
50,45 m, wykorzystując wody jeziora zapo-
rowego Gåseflå, dostarczane do elektrowni 
osobnymi sztolniami o długości 2,6 i 2 km. 
Pierwszą z nich uruchomiono w roku 1949. 
Elektrownia wyposażona jest w 3 hydroze-
społy z turbinami Francisa, o łącznej mocy 
instalowanej 44,3 MW i produkcji średnio-
rocznej 324 GWh. Ponieważ elektrownia nie 
jest w stanie samodzielnie wykorzystać dużej 
części wody, na początku tego stulecia zdecy-
dowano o budowie drugiego obiektu. 

Elektrownię Iveland 2 zdecydowano się 
umieścić w kawernie wewnątrz masywu gór-
skiego. Wyposażono ją w jeden pionowy 
hydrozespół z turbiną Francisa, produkcji 
Alstom Hydro Iberica o mocy znamionowej 
45 MW, przy spadzie netto 49 m. Koncern 
Alstom jest również dostawcą generatora. 
Moc pozorna generatora wynosi 52 MVA, 
zaś szybkość obrotowa hydrozespołu - 176 
obr./min. Roboty budowlane przy elektrowni 
rozpoczęto latem 2013 roku, zaś w maju roku 
2016 elektrownię oddano do ruchu. Elek-
trownia pracuje bezobsługowo. Produkcja 
średnioroczna wynosi 150 GWh. Po wyjściu 
ze sztolni komunikacyjnej uczestnicy udali 
się w kierunku miejscowości Evje, gdzie znaj-
duje się bystrze o nazwie Fennefoss. Podjęta 
próba odwiedzenia zapory na jeziorze Gåse-
flå okazała się nieudana. Gabaryty autokaru 
były zbyt duże dla tuneli drogowych, prowa-
dzących w kierunku jeziora.

wej”. Podobne – lecz znacznie mniejsze – tur-
biny spotkać można w Polsce w EW Straszyn 
w pobliżu Gdańska. Trzeci hydrozespół wypo-
sażony jest w klasyczną turbinę pionową, 
zainstalowaną prawdopodobnie w roku 1922. 
W elektrowni zachowała się nastawnia z sza-
fami rozdzielczymi i pulpitem sterowniczym 
sprzed czasów komputeryzacji.

Elektrownia zlokalizowana jest w gminie Ive-
land, około 35 km na północ od Kristian-
sand. Zamek wodny i budynek elektrowni 
usytuowano na lewym brzegu rzeki Otry. Do 
produkcji energii elektrycznej wykorzystuje 
spad o wartości średniej 20,44 m. Spad ten 
uzyskiwany jest wskutek piętrzenia wód rzeki 
zaporą z jazem segmentowym. Woda dopro-
wadzana jest do budynku elektrowni ujęciem 
bocznym i 10-metrową sztolnią, za którą znaj-
duje się niecka wlotowa z zamkiem wodnym. 
Stąd woda jest kierowana krótką derywacją 
ciśnieniową, bezpośrednio do poszczegól-
nych turbin. Z uwagi na stosunkowo niewielką 
pojemność niecki, wyposażono ją w upust 
przelewowy, który zapobiega nadmiernemu 
piętrzeniu wody w przypadku gwałtownego 
odstawienia turbin. Po prawej stronie jazu 
znajduje się upust denny oraz miejsce prze-
rzutu napływających zanieczyszczeń. Nie-
gdyś w tym miejscu przerzucano spławiane 
rzeką pnie drzew. Sprawność turbin i ogólny 
stan techniczny niektórych budowli hydro-
technicznych pozostawiają wiele do życze-
nia i stąd właściciel rozważa modernizację 

Fot. EW Nomeland: hala maszyn

Fot. Szyb hydrozespołu w EW Iveland 2

Fot. EW Nomeland: Pulpit sterowniczy w nastawni

Janusz Steller 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Fot. Elektrownie wodne Iveland 1 i 2 położone są na lewym brzegu Otry Źródło: Kjell Inge Søreide/Agder Energi

Dziękujemy Autorowi za udostępnienie grafik.
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Odzysk energii traconej w miejskich i przemysłowych 

obiegach wodnych

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

Sympozjum Międzynarodowe Projektu Life NEXUS
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l ukryty potencjał hydroenergetyczny
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Z uwagi na pandemię COVID-2019 ostateczny termin sympozjum może ulec zmianie.
Prosimy śledzić  strony IMP PAN i TEW.



Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
29 ust. 3 pkt 1) lit. f) ustawy Prawo 
budowlane (dalej jako pr. bud.) nie 

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 
natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 30 pr. bud. wykonywanie robót 
budowlanych polegających na przebudo-
wie instalacji odnawialnych źródeł energii 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-
nej nie większej niż 1 MW wykorzystują-
cych hydroenergię do wytwarzania energii 
elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284).

Wykorzystany w ustawie zwrot „przebu-
dowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki 
tłumaczy to pojęcie ustawa Prawo budow-
lane. Przebudową w omawianym przy-
padku będzie zatem wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których nastę-
puje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budow-
lanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji.

Od 19 września 2020 r. przebudowa 
instalacji hydroenergetycznej o mocy do 
1 MW wymagać będzie zgłoszenia do 
organu administracji architektoniczno- 
-budowlanej.

Zgłoszenie, zgodnie z wymogami formal-
nymi, przewidzianymi przez przepisy prawa 
budowlanego, powinno zawierać informa-
cje dotyczące:
• rodzaju,
• zakresu,
• sposobu wykonywania robót budowlanych,
• planowanego terminu ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadcze-
nie o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane 
oraz w zależności od potrzeb, odpowied-

nie szkice lub rysunki. Potrzebne są także 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wyma-
gane odrębnymi przepisami. Powyższy for-
malizm ma na celu uniknięcie wystąpienia 
nieprawidłowości w późniejszym eksplo-
atowaniu obiektu. Warto mieć na uwadze, 
że w przypadku inwestycji realizowanych 
„na zgłoszenie” nie jest wymagane przed-
kładanie organowi projektu budowlanego. 
Nie potrzebujemy też decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia 
dotyczącego robót budowlanych, może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Decyzję w tym 
zakresie podejmuje samodzielnie inwestor. 
Jest to częsta praktyka, zwłaszcza w przy-
padku budowy jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Wnikliwa procedura admi-
nistracyjna z badaniem dopuszczalności 
zamierzenia budowlanego oraz realizacją 
niezbędnych norm technicznych w związku 
z planowaną budową pozwala na upewnie-
nie się, że przedsięwzięcie jest właściwie 
zaprojektowane.

SPRZECIW ORGANU
Organ po otrzymaniu zgłoszenia może 
wnieść sprzeciw w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia. Za dzień wniesie-
nia sprzeciwu uznaje się dzień nadania 
decyzji przez organ w placówce poczto-
wej. Nie jest to natomiast dzień faktycz-
nego odbioru sprzeciwu przez inwestora. 
Co istotne, w postępowaniu dotyczącym 
zgłoszenia, o którym mowa w omawianym 
przepisie, oprócz inwestora (zgłaszającego), 
nie biorą udziału inne podmioty. Wyklu-
cza to również właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

Sprzeciw przyjmuje formę decyzji admi-
nistracyjnej, która może zostać wydana 
w trzech wskazanych w ustawie przypad-
kach. Organ może wnieść sprzeciw, jeżeli 

zgłoszenie dotyczy budowy lub wykony-
wania robót budowlanych objętych obo-
wiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 
Może także negatywnie odpowiedzieć 
na zgłoszenie w przypadku, gdy dotyczy 
budowy tymczasowego obiektu budowla-
nego w miejscu, w którym taki obiekt ist-
nieje. Negatywna odpowiedź może pojawić 
się także wtedy, gdy wykonywanie robót 
budowlanych objętych zgłoszeniem narusza:
• ustalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego,
• decyzję o warunkach zabudowy,
• inne akty prawa miejscowego.
Poza wskazanymi przypadkami organ nie 
jest władny do sprzeciwienia się realizacji 
inwestycji.

Istnieje jeden wyjątek, jakim jest sytuacja, 
w której organ może nałożyć na inwe-
stora obowiązek uzyskania pozwolenia na 
wykonanie określonego obiektu lub robót 
budowlanych, pomimo iż ustawa przewi-
duje wyłącznie obowiązek zgłoszenia. Takie 
działanie może mieć miejsce, jeżeli reali-
zacja robót budowlanych narusza ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub powoduje:
• zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
• pogorszenie stanu środowiska lub stanu 

zachowania zabytków,
• pogorszenie warunków zdrowotno-sani-

tarnych lub wprowadzenie,
• utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń 

lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu, można 
przystąpić do realizacji robót. Przyjmuje 
się wówczas, że zgłoszenie oraz planowana 
inwestycja odpowiadają prawu.

Organ może również przed upływem 
21-dniowego terminu wydać zaświadcze-
nie, w którym wskaże, że nie występują 
postawy do wniesienia sprzeciwu. Wów-
czas inwestor może przystąpić do realiza-

Już 19 września 2020 r. wejdzie w życie rozległa nowelizacja Prawa Budowlanego, wprowadzona Usta-
wą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wśród 
przewidzianych nowych rozwiązań prawnych znalazły się również zmiany odnoszące się do procedury 
pozyskiwania pozwoleń na budowę małych elektrowni wodnych.
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cji robót, pomimo że termin na wniesienie 
sprzeciwu jeszcze nie upłynął.

OCENA ODDZIAŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO
Nowelizacja Prawa budowlanego wprowa-
dza również nowy przepis art. 29 ust. 6 pr. 
bud., zgodnie z którym decyzji o pozwole-
niu na budowę wymagają przedsięwzięcia, 
które wymagają przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, oraz przed-
sięwzięcia wymagające przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Poddajmy zatem analizie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (dalej 
jako u.o.o.ś.). Zgodnie z głównymi zało-
żeniami u.o.o.ś., przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko wymaga realizacja między innymi 
planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko został stwierdzony na podsta-
wie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. 

Elektrownie wodne są kwalifikowane jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko. Wska-
zuje na to treść Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, wydanego na podsta-
wie art. 60 u.o.o.ś.

Przedsięwzięcie, w rozumienie u.o.o.ś, 
oznacza zamierzenie budowlane lub 
inną ingerencję w środowisko polega-
jącą na przekształceniu lub zmianie spo-
sobu wykorzystania terenu. Zasadnym jest 
zatem postawienie pytania, czy przebu-
dowa małej elektrowni wodnej, która jest 
zwolniona z obowiązku uzyskania decy-
zji o pozwoleniu na budowę, jest również 
przedsięwzięciem. Pojęcie zamierzenia 
budowlanego nie ma swojej ustawowej 
definicji. Występuje między innymi w art. 
4 pr. bud., który dotyczy zasady wolno-
ści budowlanej. Zgodnie ze słownikiem 
języka polskiego (dostęp: https://sjp.pwn.

pl/slowniki/zamierzenie.html), „zamierze-
nie” oznacza zadanie, które ktoś zamierza 
wykonać. Planowana przebudowa małej 
elektrowni budowlanej też zatem może 
zostać uznana za zamierzenie budow-
lane. Zarówno ustawa prawo budowlane, 
jak i ustawa o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko zajmują to samo miejsce w hierar-
chii aktów prawnych, dlatego nie powinny 
zawierać wykluczających się postanowień. 
W tym wypadku jednak mamy do czy-
nienia z sytuacją niespójności rozwiązań 
ustawowych. 

ELEKTROWNIE WODNE 
Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
Przywołany w nowelizacji przepis art. 63 ust. 
1 u.o.o.ś. wskazuje, że obowiązek przepro-
wadzenia oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko 
stwierdza, w drodze postanowienia, organ 
właściwy do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach. Organem właści-
wym do wydania rozstrzygnięcia w tym 
przedmiocie jest zatem wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta (art. 75 u.o.o.ś.). 
Organ wydając postanowienie nakłada-
jące obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko uwzględnia łącznie następujące kry-
teria:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, 

z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zaj-

mowanego terenu oraz ich wzajem-
nych proporcji, a także istotnych 
rozwiązań charakteryzujących przed-
sięwzięcie,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, 
w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizo-
wanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach, znajdują-
cych się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddziaływania przedsię-
wzięcia lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziały-
wania planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania 
mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przed-
sięwzięciem,

c) różnorodności biologicznej, wykorzy-
stywania zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi,

d) emisji i występowania innych uciąż-
liwości,

e) ocenionego w oparciu o wiedzę 
naukową ryzyka wystąpienia poważ-
nych awarii lub katastrof naturalnych 
i budowlanych, przy uwzględnieniu 
używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu,

f) przewidywanych ilości i rodzaju 
wytwarzanych odpadów oraz ich 
wpływu na środowisko w przypad-
kach, gdy planuje się ich powstawanie,

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym 
wynikającego z emisji;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględ-
nieniem możliwego zagrożenia dla śro-
dowiska, w szczególności przy istnieją-
cym i planowanym użytkowaniu terenu, 
zdolności samooczyszczania się środo-
wiska i odnawiania się zasobów natural-
nych, walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych oraz uwarunkowań miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary 

o płytkim zaleganiu wód podziem-
nych, w tym siedliska łęgowe oraz 
ujścia rzek,

b) obszary wybrzeży i środowisko mor-
skie,

c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym 

strefy ochronne ujęć wód i obszary 
ochronne zbiorników wód śródlą-
dowych,

e) obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowa-
nie gatunków roślin, grzybów i zwie-
rząt lub ich siedlisk lub siedlisk przy-
rodniczych objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000, oraz pozostałe 
formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jako-
ści środowiska zostały przekroczone 
lub istnieje prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie mającym zna-
czenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,
i) obszary przylegające do jezior,
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdro-

wiskowej,
k) wody i obowiązujące dla nich cele 

środowiskowe;

PRAWO
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3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddzia-
ływania rozważanego w odniesieniu do 
kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., wynika-
jące z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geo-

graficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddzia-
ływania przedsięwzięcia na poszcze-
gólne elementy przyrodnicze,

c) charakteru, wielkości, intensyw-
ności i złożoności oddziaływania, 
z uwzględnieniem obciążenia istnie-
jącej infrastruktury technicznej oraz 
przewidywanego momentu rozpo-
częcia oddziaływania,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwra-

calności oddziaływania,
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, 

w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizo-
wanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach, znajdują-
cych się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddziaływania przedsię-
wzięcia lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziaływa-
nia planowanego przedsięwzięcia - 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania 
mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przed-
sięwzięciem,

g) możliwości ograniczenia oddziały-
wania.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko 
stwierdza się natomiast obligatoryjnie, 
jeżeli:
1) możliwość realizacji przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1, jest uzależ-
niona od ustanowienia obszaru ograni-
czonego użytkowania, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) z karty informacyjnej przedsięwzię-
cia wynika, że realizacja przedsięwzię-
cia może spowodować nieosiągnięcie 
celów środowiskowych zawartych w pla-
nie gospodarowania wodami na obsza-
rze dorzecza.

Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko może mieć 
– w zależności od rodzaju zamierzonego 

przedsięwzięcia lub miejsca jego realiza-
cji – charakter obligatoryjny bądź fakul-
tatywny. W pierwszym przypadku nie ma 
wątpliwości, że ocena oddziaływania na 
środowisko musi zostać przeprowadzona. 
W drugim natomiast, organ musi określić, 
że taki obowiązek występuje. Powinno to 
nastąpić w formie postanowienia organu 
właściwego do wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach.

Opisane wyżej kryteria należy uwzględnić 
„łącznie”, co nie oznacza jednak, że wszyst-
kie te czynniki muszą występować. Zgodnie 
z poglądem zaprezentowanym w orzecznic-
twie sądów administracyjnych (por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r., II 
SA/Kr 260/17) nie każde przedsięwzięcie 
będzie powiązane z innym przedsięwzię-
ciem, będzie związane z wykorzystaniem 
zasobów naturalnych, czy też będzie wystę-
powało ryzyko jego awarii. Pomimo sfor-
mułowania, że należy «uwzględnić łącznie» 
wskazane uwarunkowania, ich ocena ogra-
niczy się tylko do tych, które realnie wystę-
pują w danej sprawie.
Wydanie przez organ postanowienia o obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko wpływa na wydłużenie 
terminu, w jakim zostanie wydana decy-
zja określająca uwarunkowania środowi-
skowe. Z tej przyczyny zgodnie z art. 63 ust. 
5 u.o.o.ś. do czasu jej zakończenia organ 
właściwy do wydania decyzji środowiskowej 
powinien zawiesić swoje postępowanie. Na 
postanowienie o zawieszeniu postępowania 
w tym wypadku nie przysługuje zażalenie.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA  
A POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Celem funkcjonowania instytucji pozwo-
lenia wodnoprawnego jest zapobieganie 
sytuacji, w której inwestycja mogłaby dopro-
wadzić do naruszenia stosunków wodnych 
na danej nieruchomości oraz nieruchomo-
ściach pozostających w jej obszarze oddzia-
ływania. Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwole-
nie wodnoprawne jest wymagane między 
innymi na wykonanie urządzeń wodnych, 
czyli urządzeń lub budowli służących do 
kształtowania zasobów wodnych lub korzy-
stania z tych zasobów, w tym obiektów 
energetyki wodnej. 

Co ważne, przepisy ustawy dotyczące wyko-
nania urządzeń wodnych stosuje się odpo-
wiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbu-

dowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji 
tych urządzeń, z wyłączeniem robót związa-
nych z utrzymywaniem urządzeń wodnych 
w celu zachowania ich funkcji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 
wniosek. Do wniosku dołącza się między 
innymi decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach, jeżeli jest wymagana. Warunek 
niezbędności sporządzenia decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla danej 
inwestycji powinien zostać każdorazowo 
zbadany na podstawie przepisów właści-
wych ustaw. W przypadku małych elek-
trowni wodnych będą to przepisy ustawy 
prawo budowlane oraz ustawa o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Jak już wyżej wskazałam, wpro-
wadzona nowelizacja zakładająca zdjęcie 
z inwestorów obowiązku uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w zakresie pla-
nowanej przebudowy elektrowni wodnych 
o łącznej mocy zainstalowanej energii elek-
trycznej nie większej niż 1 MW oraz wpro-
wadzenie w to miejsce obowiązku zgłosze-
nia z art. 30 pr. bud. pozostaje niespójna 
z przepisami u.o.o.ś., dotyczącymi inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, a zatem przedsięwzięć 
w postaci elektrowni wodnych, bez rozróż-
nienia na ich rozmiar oraz skalę. 

Moim zdaniem intencją ustawodawcy było 
złagodzenie obostrzeń dotyczących inwe-
stycji w odnawialne źródła energii, a taka 
wykładnia nowych przepisów pozwala sta-
nąć na stanowisku, że względem prze-
budowy małych elektrowni wodnych, 
począwszy od 19 września zniesiony zosta-
nie wymóg wyczerpania skomplikowanej 
wieloetapowej procedury administracyj-
nej, w tym konieczności uzyskania decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wystarczającym działaniem inwestora 
będzie dokonanie zgłoszenia budowy 
organowi administracji architektoniczno- 
-budowlanej.

Magdalena Hajduk 
Adwokat 

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych sp.k.
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Wody ze swej natury nie są rze-
czami w rozumieniu przepisu 
art. 45 KC, nie są zatem objęte 

ogólnym pojęciem prawa własności rzeczy, 
lecz stanowią przedmiot odrębnej instytucji 
prawnej własności wód. Skoro zatem woda 
nie jest rzeczą w rozumieniu przepisów KC, 
nie może być przedmiotem stosunku prawa 
własności w ujęciu cywilistycznym. 

WŁASNOŚĆ WÓD
Kwestię własności wód powierzchnio-
wych zdaje się bezsprzecznie rozstrzygać 
art. 211 ust. 1 ustawy dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 
ze zm., dalej: „Ustawa”), który stanowi, że 
wody stanowią własność Skarbu Państwa, 
innych osób prawnych albo osób fizycz-
nych. Powyższe wydawałoby się wyczer-
pywać kwestię własności wód, gdyby nie 
liczne wyjątki i obostrzenia zawarte w samej 
Ustawie. Już ust. 2 komentowanego na 
wstępie art. 211 precyzuje, że wody morza 
terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, 
śródlądowe wody płynące oraz wody pod-
ziemne stanowią własność Skarbu Państwa. 

Śródlądowe wody płynące i stojące
Skoro wspomniany art. 211 Ustawy defi-
niuje kategorie wód, które mogą być 
wyłącznie własnością Skarbu Państwa, na 
wstępie wyjaśnić należy czym są śródlą-
dowe wody płynące oraz wody podziemne. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 20 Ustawy, 
wodami powierzchniowymi są wody morza 
terytorialnego, morskie wody wewnętrzne 
oraz śródlądowe wody powierzchniowe. 
Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą 
się z kolei na śródlądowe wody stojące 
oraz płynące. Śródlądowe wody płynące 
to wody w:
1) ciekach naturalnych oraz źródłach, z któ-

rych te cieki biorą początek;
2) jeziorach oraz innych naturalnych zbior-

nikach wodnych o ciągłym albo okreso-
wym naturalnym dopływie lub odpływie 
wód powierzchniowych;

3) sztucznych zbiornikach wodnych usytu-
owanych na wodach płynących;

4) kanałach.

Co ciekawe, powyższe jest emanacją sta-
rorzymskiej zasady aqua profluens est res 
communis, co znaczy płynąca woda jest 
rzeczą wspólną. Konsekwencją powyż-
szego jest zasada wyrażona w art. 211 ust. 
4 Ustawy, że śródlądowe wody płynące, 
będące wodami publicznymi nie podlegają 
obrotowi cywilnoprawnemu (z zastrzeże-
niem wyjątków przewidzianych w Ustawie). 

W opozycji do powyższego, wodami śródlą-
dowymi stojącymi są wody śródlądowe 
w jeziorach oraz innych naturalnych zbiorni-
kach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, 
w sposób naturalny, z powierzchniowymi 
śródlądowymi wodami płynącymi. Ponadto, 
przepisy o śródlądowych wodach stoją-
cych stosuje się również do wód znajdują-
cych się w zagłębieniach terenu, powstałych 
w wyniku działalności człowieka, niebędą-
cych stawami (zgodnie z definicją ustawową, 
staw jest urządzeniem wodnym, służącym 
do kształtowania zasobów wodnych lub 
korzystania z tych zasobów).

Wody podziemne
Wodami podziemnymi są natomiast wszyst-
kie wody znajdujące się pod powierzchnią 
ziemi w strefie nasycenia (zgodnie z ency-
klopedyczną definicją jest to górna strefa 
skorupy ziemskiej, w której wolne prze-
strzenie w skałach (pory, szczeliny i różnego 
rodzaju pustki) są w całości wypełnione 
wolną wodą podziemną), w tym wody grun-
towe, pozostające w bezpośredniej styczno-
ści z gruntem lub podglebiem.

Własność śródlądowych wód stojących
Powyższe rozważania prowadzą do kon-
kluzji, że prywatna własność wód może 
odnosić się przede wszystkim do śródlą-
dowych wód stojących. Powyższe zdaje się 
potwierdzać np. art. 214 Ustawy, zgodnie 
z którym śródlądowe wody stojące, woda 
w rowie oraz woda w stawie, który nie jest 
napełniany w ramach usług wodnych, ale 
wyłącznie wodami opadowymi lub roztopo-
wymi lub wodami gruntowymi, znajdujące 
się w granicach nieruchomości gruntowej, 
stanowią własność właściciela tej nierucho-

mości. Wydaje się zatem uzasadniona kon-
kluzja i ogólna reguła stanowiąca, że wła-
ścicielem śródlądowych wód stojących jest 
właściciel nieruchomości, w obrębie której 
taka woda się znajduje.

Właścicielem śródlądowych wód sto-
jących jest właściciel nieruchomości, 
w obrębie której taka woda się znajduje.

Obowiązki właściciela wód
Własność wód wiąże się z określonymi 
przez Ustawę obowiązkami nałożonymi na 
każdoczesnego właściciela śródlądowych 
wód powierzchniowych. Zgodnie z art. 231 
Ustawy, właściciel takiej wody zobowią-
zany jest do:
1) zapewnienia osiągnięcia celów środowi-

skowych, o których mowa w art. 56, art. 
57, art. 59 oraz w art. 61 Ustawy (m. in. 
ochrona i poprawa stanu ekologicznego 
i chemicznego);

2) utrzymywania w należytym stanie tech-
nicznym koryta cieków naturalnych oraz 
kanałów, będących w jego władaniu;

3) zapewnienia swobodnego spływu wód 
powodziowych oraz lodów;

4) współuczestniczenia w odbudowywaniu 
ekosystemów zdegradowanych przez 
niewłaściwą eksploatację zasobów wod-
nych;

5) umożliwienia wykonywania obserwacji 
i pomiarów hydrologiczno-meteorolo-
gicznych oraz hydrogeologicznych.

WŁASNOŚĆ GRUNTÓW POD WODAMI
W doktrynie przyjęło się, że u podstaw kon-
cepcji własności gruntu pod wodami w pra-
wie wodnym leży ogólna zasada „czyjego 
woda tego grunt”. Zgodnie z tą zasadą pro-
blem własności gruntu jest wtórny wobec 
własności wody, a więc to własność wody 
jest determinantem własności gruntu. Co 
do zasady, ujęcie tej kwestii w powyższy 
sposób należy uznać za prawidłowe (przede 
wszystkim ze względu na aspekt pragma-
tyczny) i zgodzić się, że własność gruntów 
pod wodami winna być pochodną własno-
ści wód, co rzeczywiście znajduje odzwier-
ciedlenie w prawie wodnym.

Niewątpliwie woda jest przedmiotem stosunków wodnoprawnych regulowanych przepisami prawa 
wodnego, których podmiotami, w zależności od rodzaju danego zasobu wodnego, są Skarb Państwa, 
inne osoby prawne albo osoby fizyczne. 

WŁASNOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTÓW 
POD WODAMI W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE
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Własność Skarbu Państwa 
W zakresie gruntów pokrytych śródlądo-
wymi wodami płynącymi, wodami morza 
terytorialnego oraz morskimi wodami 
wewnętrznymi, czyli wodami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa, kwestia ich wła-
sności jest niezwykle prosta. Zgodnie z art. 
216 ust. 1 Ustawy - grunty pokryte śródlą-
dowymi wodami płynącymi, wodami morza 
terytorialnego oraz morskimi wodami 
wewnętrznymi stanowią własność właści-
ciela tych wód, czyli Skarbu Państwa. Co 
więcej, co wynika wprost z Ustawy (art. 216 
ust. 2), grunty takie wyłączone są z obrotu 
cywilnoprawnego (z zastrzeżeniem wyjąt-
ków przewidzianych w ustawach). Wszelkie 
umowy rozporządzające takimi gruntami, 
zawarte bez ustawowego upoważnienia, 
jako sprzeczne z prawem, obarczone będą 
wadą nieważności.

Grunty pokryte śródlądowymi wodami 
stojącymi
Własność gruntów pokrytych śródlądowymi 
wodami stojącymi wynika wprost z komen-
towanego wcześniej art. 214 Ustawy. Skoro 
bowiem własność śródlądowej wody sto-
jącej skorelowana jest z nieruchomością, 

w granicach której woda się znajduje, brak 
jest podstaw, aby uznać, iż właścicielem 
gruntu pod wodą jest inna osoba, niż wła-
ściciel gruntu i wody stojącej.

Powyższe zdaje się potwierdzać również art. 
33 Ustawy, zgodnie z którym właścicielowi 
gruntu przysługuje prawo do zwykłego 
korzystania z wód, stanowiących jego wła-
sność oraz z wód podziemnych, znajdują-
cych się w jego gruncie (zwykłe korzysta-
nie służy zaspokojeniu potrzeb własnego 
gospodarstwa domowego lub własnego 
gospodarstwa rolnego), co obrazuje nie-
rozerwalność własności wód i gruntu znaj-
dujących się pod wodą. Brak jest również 
prawnych przesłanek wyłączenia z obrotu 
śródlądowych wód stojących i znajdującego 
się pod nimi gruntu, zarówno w zakresie 
wód i gruntów należących do Skarbu Pań-
stwa, jak i właścicieli prywatnych. Kom-
pleksy takie mogą i w praktyce są przed-
miotem transakcji, przenoszących własność 
nieruchomości.

PODSUMOWANIE
Reasumując, pomimo faktu, że woda nie jest 
rzeczą w ujęciu cywilnoprawnym, ustawa 

prawo wodne reguluje szczególne zasady 
własności wody powierzchniowej. Ponadto, 
pomimo istnienia nierozerwalnego związku 
pomiędzy własnością gruntu, na którym 
znajduje się woda a samą wodą, Ustawa 
przewiduje swoisty dualizm własności obu 
tych elementów. 

Co istotne, Ustawa przewiduje rozległy kata-
log wód i gruntów pod nimi, które mogą 
być własnością wyłącznie Skarbu Państwa 
i są wyłączone z obrotu. Powyższe doty-
czy przede wszystkim wód płynących i wód 
morza terytorialnego, oraz morskich wód 
wewnętrznych. Przedmiotem własności pod-
miotów innych niż Skarb Państwa mogą być 
zatem wyłącznie śródlądowe wody stojące, 
które są własnością właścicieli gruntu, na 
którym taki zbiornik jest położony.

dr Rafał Trzeciakowski 
Radca prawny 

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

W październiku 2020 nastąpi koniec okresu wsparcia dla większości MEW 
w Polsce. Oznacza to, że sprzedaż energii będzie możliwa jedynie na wa-
runkach rynkowych, co wiąże się z drastycznym spadkiem przychodów.

• 

• 

Nasza oferta skierowana jest do aktywnych wytwórców, którzy są otwarci 
na podjęcie działań przygotowawczych do nadchodzących zmian. Działa-
my w branży MEW ponad 10 lat i jako jej pasjonaci, czujemy się odpowie-
dzialni za maksymalizowanie zyskowności MEW.

Zapewniamy:

• Aktualną wiedzę prawną - na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku 
oraz zmiany w polskim ustawodawstwie

• Wymianę doświadczeń – nasze kompetencje opieramy na wielu po-
myślnie wykonanych usługach

• Praktyczne rozwiązania – realizujemy projekty w formule zaprojektuj 
i wybuduj, łącznie z finansowaniem

Posiadamy kadrę ekspertów i pasjonatów z branży, zajmujemy się przygo-
towaniem biznesplanów, opracowań strategicznych i analiz finansowych. 
Posiadamy niezbędną wiedzę techniczną, energetyczną, finansową, aby 
zarekomendować Ci optymalne rozwiązania dla zwiększenia korzyści 
finansowych z Twojej MEW.

Michał Kubecki
505 176 479

michal.kubecki@ioze.pl

Zadzwoń. 
Spotkajmy się.

www.instytutoze.pl

Jak ustrzec się przed kończącym się systemem wsparcia?
Jak zwiększyć korzyści finansowe z dalszej eksploatacji MEW?

PRAWO



Budowę muru przegrody rozpoczęto 
od wykonania wykopów i weryfikacji 
rozpoznania warunków geologiczno-

-inżynierskich jego posadowienia. W pod-
łożu geologicznym zapory występują, pod 
płytką warstwą gleby i zwietrzeliny o cha-
rakterze dyluwialnym, grunty skalne typowe 
dla fliszu karpackiego, reprezentowanego 
przez warstwy godulskie płaszczowiny ślą-
skiej. Na warstwy godulskie w tym rejonie 
składają się cienko lub średnio ławicowe pia-
skowce oraz łupki ułożone naprzemianlegle, 
typowo dla utworów fliszowych płaszczowiny 
śląskiej zachodniej partii Beskidów. W trakcie 
szczegółowego rozpoznania geologicznego 
dokonanego w wykopach pod zaporę, oka-
zało się, że o ile grunty skalne w centralnej 
i lewej stronie doliny są głównie masywnymi 
piaskowcami z cienkimi przewarstwieniami 
mułowcowymi, tak prawy przyczółek w miej-
scu wykonanej zapory jest silnie zdeformowa-
nym tektonicznie i spękanym gruntem skal-
nym tworzącym strefę brekcji skalnych z dużą 
penetracją wód stokowych. W tych warun-
kach prof. inż. dr Jan Łopuszański poprosił 
o pomoc prof. dr. inż. Karla von Terzaghi’ego  
do oceny warunków gruntowych posado-
wienia zapory. 

Ostatecznie w okresie kwiecień-maj 1930 r. 
wspólnie zdecydowano, że prawy przyczó-
łek muru zapory na długości ok. 60 metrów 
wykonany zostanie w formie konstrukcji 
gruntowo-ziemnej z jądrem betonowym, 
zaś wody stokowe, po ich ujęciu w drenaże, 
zostaną odpowiednio skierowane do cza-
szy zbiornika powyżej przegrody wykona-
nej z betonu. Słaba jaskość podłoża grun-
towego po stronie prawej muru zapory 
spowodowała, jak pisze w swym sprawoz-
daniu na str. 278 prof. J. Łopuszański, cyt. 
„Nieprzewidzianą w projekcie koniecz-
ność pogłębienia fundamentu przegrody 
w prawym stoku doliny, powodując wybitne 

zwiększenie kubatury muru przy równocze-
śnie poważnym wzroście preliminowanych 
kosztów, zniewoliła kierownictwo budowy 
do szukania rozwiązań, zapewniających 
możliwie najwyższe oszczędności w kosz-
tach budowy przy równoczesnem zachowa-
niu pełnych, niezmienionych technicznych 
wartości”. Dodatkowo wykonano, na zakoń-
czenie budowy, drenaż kamienny typu fran-
cuskiego po stronie odpowietrznej muru 
zapory.  Przed przystąpieniem do prac zwią-
zanych z wykonaniem muru betonowego 
przegrody zapory wodnej w Wapienicy, 
w projekcie wykonawczym przygotowanym 
przez zespół prof. J. Łopuszańskiego prze-
analizowano rozkład naprężeń głównych 
pochodzących od wody piętrzonej w zbior-
niku i dla ich potrzeb dobrano wymiary 
poprzeczne muru betonowego.

Łącznie, dla potrzeb wykonania zapory 
wodnej w Wapienicy, wykonano wykopy 
o całościowej kubaturze 87 tys. m³ grun-
tów, w tym 30 tys. m³ skał piaskowcowych. 
Skałę piaskowcową wykorzystano ponow-

Rys. 5. Prof. Karl v. Terzaghi wizytuje wykopy na prawym przyczółku pod mur zapory w Wapienicy. 

nie dla potrzeb przygotowania kruszywa do 
produkcji betonu oraz dodatkowo pozy-
skiwano ją w tym celu w lokalnym kamie-
niołomie, zlokalizowanym powyżej lewego 
przyczółka zapory. Badania wytrzymało-
ściowe i granulometryczne wykonane na 
skale piaskowcowej wykazały, że jest ona 
wystarczająco mrozoodporna i ma dobre 
właściwości wytrzymałościowe, a przez to 
jest doskonałym miejscowym materiałem 
na kruszywo dla produkcji betonów. Do 
wytworzenia betonów zastosowano cement 
portlandzki, produkowany w cementowni 
w Goleszowie – łącznie ok. 10 tys. ton. Warto 
wspomnieć, że projektanci zapory wodnej 
w Wapienicy, w momencie podejmowania 
decyzji o wyborze gatunku cementu do 
produkcji betonów  byli świadomi faktu, że 
cement portlandzki z cementowni w Gole-
szowie, który ostatecznie zaproponowali 
użyć do wytworzenia betonów nie jest 
najlepszym wyborem w obliczu znanego 
im chemizmu wód płynących w dolinie 
Wapienicy.  W efekcie tej decyzji mur beto-
nowy przegrody wodnej został narażony od 

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.

Źródło: Kserokopia sporządzona na bazie fot. oryginalnej przechowywanej w Uniwersytecie w Oslo.
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samego początku na silny korozyjny wpływ 
lekko kwaśnych wód płynących w  potoku 
Wapienickim. Wybór cementu był decyzją 
ekonomiczną i polityczną konsultowaną 
z inwestorem, ponieważ znane wtedy marki 
cementów odpornych na kwaśne wody jak 
trasscement lub cement pucolanowy były 
niedostępne na rynku polskim i kilkakrot-
nie droższe – wspomina o tym fakcie prof. 
inż. dyplomowany Wobus z Technicznego 
Uniwersytetu w Dreźnie w swej korespon-
dencji z mgr. Władysławem Klimczakiem 
dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej 
z 5 marca 1962 r. 

Badania przeprowadzone w Mechanicznej 
Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwow-
skiej nad różną konsystencją betonu poka-
zały, że dla potrzeb wykonania muru beto-
nowego zapory najlepszy będzie beton 
o konsystencji małoplastycznej zbliżonej 
do sypkiej. W pkt. 4 sprawozdania prof. J. 
Łopuszański pisze, „Po powzięciu posta-
nowień dotyczących jakości betonu i spo-
sobu transportu tegoż w mur przegrody, 
wdrożono studja nad ustaleniem najwła-
ściwszych relacyj pod względem technicz-
nym i gospodarczym między kruszywem, 
cementem i wodą zaczynową, korzystając 
z dotychczasowych zdobyczy naukowych 
na tem polu”. Beton w poszczególne bloki 
budowanej przegrody transportowano 
taśmociągami, układając go warstwami 
o grubości ok. 2 – 3 m i zagęszczano ubija-
kami pneumatycznymi, co miało zagwaran-
tować należyte odgazowanie i szczelność 
konstrukcji muru. Ze względów oszczęd-
nościowych i technicznych przygotowy-

wano dwa rodzaje betonu: rdzeniowy, który 
tworzy mur właściwy, przejmuje działanie 
wszystkich sił zewnętrznych i okładzinowy, 
który chroni beton rdzeniowy przed bezpo-
średnimi wpływami atmosfery. Beton rdze-
niowy przygotowano pod kątem odpor-
ności na naprężenia, spowodowane siłami 
zewnętrznymi, a okładzinowy tak, by miał 
należytą gęstość, która czyni go odpornym 
na wpływ wilgoci, temperatury itp. Dobie-
rając beton do wykonania muru przegrody 
w Wapienicy prof. J. Łopuszański prze-
analizował ostatnio stosowane receptury 
w Europie Zachodniej i USA. Tam dla wyko-
nania przegród o wysokości pow. 100 m 
stosowano ówcześnie betony z udziałem 
ok. 200 kg cementu na m³ betonu (Het-
chy), czy 189 kg/m³ (Schrah). W przegrodzie 
w Vermund przy wysokości 50 m, a naprę-
żeniu maksymalnym na ściskanie 14 kg/m³ 
zastosowano beton plastyczny, o zawarto-

ści cementu 170 kg/m³, przeto biorąc pod 
uwagę stosunek naprężeń występujących 
u tych przegród do takich że w przegro-
dzie w Wapienicy, zdecydowano się zejść 
z ilością cementu i przyjąć za punkt wyj-
ścia ilości wahające się od 160 do 140 kg/
m³ dla betonu rdzeniowego, a 300 do 250 
kg/m³ dla okładzinowego, dostosowując 
się w tym ostatnim wypadku do znanych 
wyników badań i doświadczeń nad prze-
puszczalnością betonu.

Za punkt wyjścia przy badaniach szczegó-
łowych dla potrzeb wykonania przegrody 
betonowej w laboratorium budowlanym 
przyjęto, cyt. rozporządzenie Ministerstwa 
Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r. 
normujące wykonanie konstrukcyj z betonu 
nieuzbrojonego. W szczególności zwrócono 
uwagę na § 28 normujący dopuszczalne 
naprężenia wedle kostkowej wytrzymało-

Rys. 6. Wymiary poprzeczne muru i rozkład naprężeń. 

Źródło: Projekt wykonawczy przygotowany przez zespół prof. J. Łopuszańskiego.

Źródło: Sprawozdanie prof. J. Łopuszańskiego.

Jakość kamienia

Piaskowiec 
Godulski

Ciężar 
objętościowy

Nasiąkliwość 
w % ciężaru

Wytrzymałość na ściskanie

w stanie suchym kg/cm2 w stanie wilgotnym kg/cm2

Odmiana I 2,42 2,59
1220
972
1120

Średn. 1104
1230
1164
1010

Średn. 1135

Odmiana II 2,56 1,21
1940
1732
1790

Średn. 1821
1856
1820
2140

Średn. 1938

Wytrzymałość na rozciąganie w kg/cm2

zaczynu norm. zaprawy cement. 1:3

po 7 dniach po 3 dniach po 7 dniach po 28 dniach

Średnia 50,00 20,50 28,40 33,40

Max. 56,80 24,90 31,60 37,00

Min. 43,20 16,10 25,20 29,80

Śr. odchyłki 6,80 4,40 3,20 3,60

Śr. odchyłki ± Δ % 13,60 21,30 11,30 10,70

Rys. 8. Parametry wytrzymałościowe kruszywa i betonu przygotowywanego na budowę muru zapory w Wapienicy. 
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Źródło: Sprawozdanie prof. J. Łopuszańskiego.

Rys. 7. Schematy dostarczania betonu na budowę muru zapory w Wapienicy.

ści betonu 28-dniowego i § 23, zakazujący 
stosowania betonu o zawartości cementu 
poniżej 100 kg/m3. Badania zaś szczegó-
łowe dotyczyły ustalenia, czy relacje przy-
jęte, a priori między kruszywem, cementem, 
a wodą zaczynową są właściwe i odpowied-
nie dla muru przegrody, przy uwzględnie-
niu jakości cementu marki „Goleszów”, oraz 
właściwości miejscowego kruszywa.

W wyniku badań uzyskano wyniki lepsze 
od wymagań polskiej normy PN B-201. 
Badania te przeprowadzili wedle wskazań 
i pod stałą kontrolą kierownika budowy 
nadinżynier H. Bonarens i inż. A. Hupczyc. 
W tabeli powyżej są przedstawione wyniki 
niektórych z prowadzonych badań kru-
szywa i betonu. Wyniki badań betonu uzy-
skane w laboratorium Politechniki Lwow-
skiej po 28 i 365 dniach przedstawiały się 
następująco:

Wytrzymałość na ściskanie (średnia) po 365 dniach

Beton 
plastyczny  

o zawartości 
cementu 

kg/m3

Po upływie czasu Przyrost 
wytrzymałości 

po roku 
wobec 28 

d. %

28 dni
kg/cm2

Roku
kg/cm2

140 93 140 50

240 164 240 49

270 238 340 47

Rys. 9. Wytrzymałość betonu, z którego wykonano 
mur zapory w Wapienicy. 

Źródło: Sprawozdanie prof. J. Łopuszańskiego.

Do produkcji betonu użyto kruszywa 
wytworzonego na kruszarkach z wydoby-
tego na miejscu piaskowca i cementu por-
tlandzkiego z cementowni w Goleszowie, 
co w ocenie projektantów miało zapewnić 
najniższe koszty i najlepszą jakość, możliwą 

do uzyskania w tamtych czasach. Po latach 
okaże się, że cement portlandzki nie był 
najlepszym wyborem dla produkcji beto- 
nów na mur zapory w potoku Wapienickim. 
Wykonany na bazie tego cementu beton 
okazał się nieodporny na oddziaływanie 
wody o niskiej twardości (~2o niemieckich) 
płynącej w potoku Wapienickim. Beton ten 
bowiem pod wpływem zawartego w niej 
jonu wodorowęglanowego HCO₃- ulegał 
z upływem lat stopniowej karbonatyzacji, 
przyczyniając się do degradacji jego para-
metrów wytrzymałościowych i szczelno-
ści.  Główny wykonawca firma Dyckerhoff 
&Widmann, zatrudniała szereg podwyko-
nawców. Do najważniejszych należały: firma 
Karol Korn z Bielska i Spójnia Budowlana 
z Krakowa. Prace budowlane na zaporze 
prowadzone były pod nadzorem geodezyj-
nym wykonawcy robót – firmy Dyckerhoff 
& Widmann z Drezna, Oddział Katowice. 
Robotami geodezyjnymi na zaporze kiero-
wał inż. Tadeusz Zander, zgodnie z wyma-
ganiami kierownika budowy prof. dr. inż. 
Jana Łopuszańskiego. W celu kontroli bez-
pieczeństwa i stateczności zapory, na jej 
murze zabudowano repery i celowniki 
optyczne niezbędne do pomiarów wychyleń 
poziomych muru zapory. Pomiary kontrol- 
ne wychyleń poszczególnych bloków beto-
nowych zapory przeprowadzano raz w roku, 
metodą stałej prostej, przy pomocy istnie-
jących na koronie muru urządzeń, zainsta-
lowanych w czasie budowy muru zapory. 
Pierwszą niwelację terenu w rejonie zapory 
w Wapienicy odwzorowano w nawiązaniu 
do zera mareografu w Trieście. Roboty przy 
budowie zapory zakończono 29 sierpnia 

1932 roku. Przy pierwszych próbach napeł-
nienia ujawniły się niedoróbki, które usu-
wano przez kolejny rok. Budowa zapory 
była prowadzona pod szczególnym nadzo-
rem opinii publicznej i często kontrolowana, 
w odpowiedzi na skargi, które docierały do 
przedstawicieli władz administracyjnych 
Bielska i województwa śląskiego. W archi-
wum AQUA S.A. w Bielsku-Białej znajduje 
się bardzo krytyczny protokół z kontroli 
budowy zapory przeprowadzonej w 1931 r. 
przez inż. Marka Borowskiego – przed-
stawiciela Wojewody Śląskiego. W proto-
kole autor ujawnia wiele nieprawidłowo-
ści popełnionych w trakcie budowy, tak 
z zakresu bezpieczeństwa pracy, jak i olbrzy-
mich dysproporcji w płacy dla poszcze-
gólnych grup zawodowych, wskazując na 
potrzebę wprowadzenia działań korygują-
cych oraz naprawczych.

Ostatecznie, uroczyste otwarcie zapory 
w obecności prezydenta Rzeczypospoli-
tej profesora Ignacego Mościckiego, pre-
miera RP Janusza Jędrzejewicza i wojewody 
śląskiego Michała Grażyńskiego oraz licz-
nie zgromadzonych gości miało miejsce 21 
października 1933 roku. Z uwagi na świa-
towy kryzys gospodarczy, który miał miej-
sce od 24 października 1929 r., w latach 
1929–1933, w trakcie budowy podjęto 
szereg decyzji oszczędnościowych, któ-
rych skutki miały ujawnić się w przyszłości. 
W szczególności nie pokryto odpowied-
nią warstwą ochronną uszczelnienia muru 
zapory od strony górnej wody, nieodpo-
wiednio wykonano też urządzenia obsługi 
zapory i nie wybudowano jazów klapowych 
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przy sześciu otworach przelewowych, zado-
walając się niższym o 1 metr poziomem 
spiętrzenia i mniejszą pojemnością, pozwa-
lającą na zmagazynowanie jedynie do  
950 000 m³ wody. Zrezygnowano też 
z usunięcia korzeni drzew i warstwy gleby 
w obszarze czaszy zbiornika wodnego przed 
jego zalaniem oraz nie wykonano zapór 
przeciw- rumoszowych na głównych cie-
kach doprowadzających wodę do zbiornika.

Pomimo wielkich oszczędności, koszt 
budowy samej tylko zapory, prelimino-
wany początkowo na około 4 mln zł, sza-
cowany w roku 1930 po kryzysie finansów 
światowych na giełdzie nowojorskiej na 6 
mln zł wzrósł ostatecznie do ponad 13 mln 
zł, co było równowartością 2,6 mln dolarów. 
Termin zakończenia budowy zapory, zakła-
dany początkowo na koniec lipca 1931 r. 
– nie został dotrzymany z powodu przerw 
w budowie, mianowicie od 15 I 1931 do 
15 V 1931 oraz od 1 I 1932 do 31 V 1932 r. 
spowodowanych chronicznymi trudno-
ściami finansowymi wskutek galopującej 
inflacji oraz znacznego przekroczenia przez 
wykonawcę pierwotnego kosztorysu na 
budowę zapory i preliminowanych na tej 
podstawie sum. 

W związku z tym w rzeczywistości roboty 
przy budowie zapory zakończono dopiero 
29 sierpnia 1932 r., po czym przeprowa-
dzono kolaudację robót przy pustym zbior-
niku. Następnie przystąpiono do napełnia-
nia zbiornika, po czym 26 czerwca 1934 r. 
nastąpiła ponowna kolaudacja obiektu. 
W wyniku komisyjnego badania, stwier-
dzono nieszczelność muru zapory. Zapora 
uszczelniona została dopiero w stopniu 
dostatecznym w roku 1935 poprzez wyko-
nanie odpowiedniej wyprawy muru ze 

strony odwodnej i po uszczelnieniu fug 
dylatacyjnych. Końcowy koszt budowy 
zapory w Wapienicy należy uznać za nie-
zwykle wysoki w porównaniu do kosztów 
budowy podobnych zapór w Europie, co 
nie omieszkał wytknąć w późniejszym cza-
sie, rzeczoznawca dr inż. Otto Kind z Berlina, 
w swej opinii o zaopatrzeniu w wodę miasta 
Bielska-Białej, opracowanej w 1944 roku na 
zlecenie ówczesnego magistratu miasta Biel-
ska-Białej, w związku z kryzysem wodnym 
w latach 1943 – 1944. Całkowite nakłady 
poniesione przez gminę Bielsko w okresie 
międzywojennym na budowę zapory wod-
nej, stacji uzdatniania wody, wodociągów 
przesyłowych i zbiornika wyrównawczego 
w Aleksandrowicach przekroczyły kwotę 17 
mln zł. Gmina Bielsko finansowała budowę 
ze środków własnych, wspomagając się kre-
dytami komercyjnymi. Realizacja tego zada-
nia już w roku 1933 spowodowała olbrzymi 
deficyt finansów publicznych gminy Bielsko 
i doprowadziła do dymisji zarządu miasta 
z burmistrzem dr. Józefem Kobielą na czele. 

Dla ratowania sytuacji w mieście Bielsko 
wojewoda śląski Michał Grażyński w roku 
1934 ustanowił burmistrza komisarycznego 
w osobie dr. Wiktora Przybyły. Burmistrz 
Wiktor Przybyła był doktorem ekonomii 
i przeprowadził w kolejnych latach swego 
urzędowania działania naprawcze mające 
na celu ratowanie budżetu gminy Bielsko. 
Do roku 1938  udało się mu dokonać sanacji 
kredytów zaciągniętych w bankach komer-
cyjnych poprzez ich redukcję o ok. 50 proc. 
Jako karty przetargowej w relacjach z ban-
kami użył deklaracji, że oddłużona gmina 
podejmie kolejne inwestycje, na które zacią-
gnie w tych bankach komercyjnych kolejne 
kredyty. Ten argument zadziałał pozwalając 
gminie się oddłużyć oraz od roku 1935 roz-

począć nowe inwestycje publiczne. W roku 
1935 wykonany został we własnym zakresie 
przez pierwszego użytkownika zapory wod-
nej - Miejskie Zakłady Gazownicze i Wodo-
ciągowe w Bielsku rurociąg obiegowy przy 
filtrach w Wapienicy i włączono go do ruro-
ciągów dosyłowych Ø 325 i 225 mm. W ten 
sposób, w wypadku awarii w urządzeniach 
filtracyjnych, stworzono możliwość na okres 
naprawy utrzymania ciągłej dostawy wody 
do miasta, naturalnie tylko surowej (nie-
uzdatnionej). W tym okresie gmina Bielsko 
rozpoczęła kolejne, konieczne dla jej rozwoju  
inwestycje publiczne, m.in. budowę kanali-
zacji i ulicy Piastowskiej od dworca kolejo-
wego w kierunku Aleksandrowic oraz basenu 
kąpielowego przy ul. Konopnickiej w Bielsku. 

W roku 1938 zaprojektowana została 
budowa domu mieszkalnego dla dozorcy 
urządzeń wodociągowych w Wapienicy, 
oraz rozbudowa stacji filtrów przez dobu-
dowę dalszych 2-ch komór filtracyjnych. 
Na powyższe roboty gmina miasta Biel-
ska zawarła umowę 3 października 1938 r. 
z Przemysłowo – Budowlaną Spółką Akcyjną 
z Bielska oraz uzyskała zezwolenie Starostwa 
w Bielsku, Nr G-36/83, 5 listopada 1938 r. 
W związku z tym w roku 1939 został wyko-
nany na wschodnim końcu muru zapory 
- budynek mieszkalny i oddany do użytku. 
Do rozbudowy filtrów w tym czasie jednak 
nie doszło z uwagi na agresję Niemiec na 
Polskę 1 września 1939 r. i wybuch II wojny 
światowej. Nastąpiło to dopiero w latach 
1947-1948. 

URZĄDZENIA DO ALKALIZOWANIA 
WODY W ZBIORNIKU RETENCYJNYM 
W WAPIENICY
Woda ujmowana dla celów wodociągo-
wych z ujęć na zbiorniku Wapienickim jest 
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wodą bardzo miękką z uwagi na małą zawar-
tość związków węglanowych i duże nasy-
cenie jonem wodorowęglanowym HCO₃-. 
W celu polepszenia jakości wody w zbiorniku, 
w okresie okupacji niemieckiej, na wniosek 
głównego chemika Górnośląskich Zakładów 
Wodociągowych – Timmermann’a – wyko-
nano w roku 1941 na dopływie do zbiornika 
– prowizoryczne urządzenie do wapnowania 
wody. Dodawanie mleka wapiennego do 
wody miało mieć na celu obniżenie życia 
biologicznego w zbiorniku, wiążąc kwas 
węglowy oraz działania koagulujące. W lecie 
1942 r. zaobserwowano jednak ujemne skutki 
wapnowania wody, objawiające się pogor-
szeniem smaku wody i wzrostem ilości glo-
nów oraz bakterii, wobec czego w roku 1943 
zaniechano dalszego wapnowania wody.

KRYZYS WODNY W LATACH 1943-1944 
I BUDOWA POMOCNICZYCH UJĘĆ 
WODY (AWARYJNYCH)
W roku 1942 z powodu braku większych 
opadów atmosferycznych, które łącznie 
wyniosły zaledwie 926,2 mm, jak również 
podobnie niskich opadów w ciągu 1943 r. 
na ujęciach w Wapienicy wystąpił, z końcem 
października tego roku, katastrofalny brak 
wody. W połowie listopada 1943 r. zapas 
wody w zbiorniku retencyjnym w Wapienicy, 
był praktycznie wyczerpany. Z drugiej strony 
przemysł bielski, wobec wojny totalnej, praco-
wał pełną parą i wymagał coraz większych ilo-
ści wody. Minimalne potrzeby wodne miasta 
i jego przemysłu  wynosiły w tamtym okresie 
12 000 m³/dobę. W tej krytycznej sytuacji, dla 
częściowego pokrycia niedoboru wody ujmo-
wanej ze zbiornika, uruchomiono ponownie 
27 października 1943 r. XIX-wieczne ujęcie 
sączkowe w Wapienicy, wyłączone z ruchu 
po wybudowaniu zapory. Wydajność tego 

ujęcia była jednak zbyt mała w porównaniu 
z potrzebami miasta, gdyż wynosiła zaled-
wie około 500 m³/dobę, a dopływ naturalny 
do zbiornika retencyjnego obliczano tylko 
na około 1 500 m³/dobę. Ponieważ na ujęciu 
wody w Straconce zaistniała podobna sytu-
acja, 12 listopada 1943 r. miasto zmuszone 
było ograniczyć dostawę wody dla odbior-
ców tylko na 2 godziny dziennie. Celem dal-
szego ratowania krytycznej sytuacji wodnej 
w listopadzie i grudniu 1943 r. ujęta została 
woda powierzchniowa za pomocą rurociągu 
sączkowego ułożonego w aluwiach potoku 
Żydowskiego w Wapienicy i odprowadzana 
do XIX-wiecznych studni zbiorczych. Ponadto 
wykonano prowizoryczne ujęcie wody w alu-
wiach potoku Wapienica, ok. 2 km poniżej 
zapory wodnej w Wapienicy,  na wysokości 
dawnego tartaku książęcego. Polegało ono 
na ułożeniu w poprzek koryta potoku na 
głębokości 2 m – 30-metrowego przewodu 

sączkowego o średnicy Ø 300 mm, dopro-
wadzającego wodę do 2-ch studni zbior-
czych. Stąd przy pomocy 3-ch pomp odśrod-
kowych o wydajności 480, 800 i 1200 l/min 
umieszczonych w szopie na prawym brzegu 
potoku – woda była tłoczona wprost do 
przebiegającego obok rurociągu Ø 325 mm 
zasilającego zbiorniki wyrównawcze w Alek-
sandrowicach, gdzie zainstalowano urządze-
nia do chlorowania wody.

Z tego ujęcia uzyskiwano dodatkowo około  
2 500 m³ wody na dobę. Sytuacja wodna ule-
gła poprawie dopiero w lutym 1944 r., kiedy 
to na skutek łagodnej zimy na przełomie lat 
1943 – 1944 opady śniegu z grudnia i stycznia 
spłynęły w krótkim czasie, umożliwiając nor-
malne zaopatrzenie miasta w wodę.

mgr inż. Kazimierz Oboza 
Doradca zarządu 

„AQUA” S.A. 
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Rys. 10. Budowa muru betonowego zapory w Wapienicy. 

Źródło: Fot. AQUA S.A.
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Zanim opowiemy o procesie wydo-
bycia kryptowalut, wyjaśnijmy, czym 
one w ogóle są. Otóż to nic innego,  

jak cyfrowe jednostki o umownej warto-
ści, umieszczone w łańcuchu bloków tzw. 
blockchainie. Użytkownicy często utożsa-
miają je z wirtualnymi walutami, funkcjo-
nującymi w rozproszonej sieci. Zdarza się, 
że niektóre z nich spełniają podstawowe 
funkcje pieniądza, jednak w świetle praw-
nym nie zostały one za niego uznane ¹.

KOPANIE KRYPTOWALUT – O CO 
W TYM WSZYSTKIM CHODZI? 
Pierwszą kryptowalutą, jaką stworzono, jest 
bitcoin, w skrócie BTC. Powstał on w 2009 
roku. Jego twórca ukrywa się pod krypto-
nimem Satoshi Nakamoto. W gruncie rze-
czy nie wiadomo, czy jest to jedna osoba, 
grupa osób, kobieta, czy mężczyzna. Mimo 

iż początkowo aktywnie udzielał się na 
forach dyskusyjnych poświęconych bitco-
inowi, po pewnym czasie ślad po nim zagi-
nął. Wiele osób prowadziło śledztwa, pró-
bując odkryć jego prawdziwą tożsamość, 
jednak bezowocnie. 

Według białej księgi – oficjalnego doku-
mentu opisującego bitcoina, kryptowaluta 
ta stanowi wersję elektronicznej gotówki 
typu peer-to-peer. Pozwala ona na doko-
nywanie płatności w Internecie, pomiędzy 
dwiema stronami, z wyłączeniem instytu-
cji pośrednich ² – chociażby banków. Stała 
się ona alternatywą dla pieniądza fiducjar-
nego. Co więcej, pod wieloma względami 
próbuje być od niego lepsza. Na uwagę 
zasługuje, chociażby jej deflacyjny charak-
ter. Ilość bitcoinów, jakie zostaną wykopane, 
jest ograniczona do 21 milionów jednostek. 

Nie będzie ich ani więcej, ani mniej. Jest to 
więc zupełne przeciwieństwo tradycyjnych 
walut, które mogą ulegać inflacji, a w skraj-
nych przypadkach nawet hiperinflacji. 

Kolejną zaletą, jaką dostrzegają użytkow-
nicy bitcoina, są niskie opłaty transakcyjne 
przy przesyłaniu środków z jednego krańca 
świata, na drugi. Plusem jest tu także otwar-
tość systemu, w jakim funkcjonuje ta kryp-
towaluta, każdy może do niego dołączyć, 
niezależnie od położenia geograficznego. 
Bitcoinowi można przypisać również cechy 
takie, jak: decentralizacja (nie posiada on 

W porze deszczowej hydroelektrownie wytwarzają zwykle nadwyżkę energii. Wiele z nich decyduje się 
wówczas na współpracę z kopalniami kryptowalutowymi, niesie ona bowiem obopólne korzyści. Czym 
jest Bitcoin, na czym polega jego wydobycie oraz co kryje się za terminem „hydro mining”?

ELEKTROWNIE WODNE ALTERNATYWNYM 
ŹRÓDŁEM ENERGII DLA KOPALNI 
KRYPTOWALUTOWYCH

¹  Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryp-
towalut, red. Prof. K. Piech, 2016, s. 9.

²  Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. Naka-
moto, 2008, s. 1.

³  K. Bielecki, ABC Blockchaina, Eveem.org, Warszawa 
2008, s.16-17.

Źródło: www.freepik.com, pvproductions
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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 

jednego centralnego punktu), transpa-
rentność (wszyscy mają wgląd do informa-
cji umieszczonych na blockchainie), brak 
kontroli ze strony rządów oraz instytucji 
finansowych ³. 

Oczywiście kończąc tę charakterystykę, 
nie możemy pominąć wad, są nimi cho-
ciażby częste i dość duże wahania kursowe. 
Dla niektórych osób kryptowaluty mogą 
wydawać się zbyt skomplikowane, należy 
bowiem przechowywać je w specjalnych 
portfelach kryptowalutowych oraz zadbać 
o kwestie związane z ich bezpieczeństwem. 
Na tym jednak poprzestaniemy, by przejść 
płynnie do tematu kopania kryptowalut, 
a później wykorzystania elektrowni wod-
nych, jako jednego z alternatywnych źró-
deł energii, niezbędnej do tego procesu.

Czym tak właściwie jest wydobycie (mining) 
kryptowalut? Najprościej mówiąc, to proces, 
w którym specjalne urządzenia, nazywane 
koparkami kryptowalutowymi, rozwiązują 
łamigłówki kryptograficzne. Zagłębiając się 
bardziej w ów temat, sprecyzujemy to do 
tego stopnia, iż jest to próba odgadnięcia 
odpowiednich liczb, które tworzą hash. Tu 
z kolei nasuwa się kolejne pytanie: czym 
jest ten hash? Otóż jak już o tym wspomi-
naliśmy wcześniej, bitcoiny umieszczone 
są w łańcuchu bloków. Informacje znajdu-
jące się w każdym z bloków BTC są kom-
presowane. Dane wejściowe zamieniają 
się w tzw. hash – dane wyjściowe. Funkcja 
hashująca jest powszechnie wykorzysty-
wana w kryptografii. Każdy blok bitcoina 
zawiera w sobie hash poprzedniego bloku 
oraz własne informacje, całość z kolei sta-
nowi hash całego bloku ⁴. Po podstawieniu 
odpowiednich liczb i odgadnięciu hashu 
całego bloku, jest on dodawany do łań-
cucha bloków. Kopanie bitcoinów nie jest 
jednak tak proste, jak może się wydawać. 
Nie wystarczy bowiem podłączyć maszyny 
do prądu. Co więcej, trudność wydobywcza 
zwiększa się w momencie, gdy moc oblicze-
niowa wzrasta. System ten został skonstru-
owany w ten sposób, aby wydobycie jed-
nego bloku następowało mniej więcej co 
10 minut. Sieć Bitcoina sprawdza to, co 216 
wydobytych bloków, czyli około 2 tygodnie. 

W momencie, gdy wynik ten jest niższy, 
trudność zostaje zwiększona, wiąże się to 
z tym, że koparki muszą podstawić większą 
ilość liczb, aby otrzymać prawidłowy wynik 
końcowego hashu. 

Przy wydobyciu kryptowalut należy wziąć 
pod uwagę fakt, iż proces ten jest dość 
energochłonny. Co więcej nie każda 
koparka kryptowalutowa, ma taką samą 
wydajność. To, że pobiera więcej prądu, 
niekoniecznie może oznaczać, że wyko-
pie nam więcej bitcoinów. Rentowność 
wydobycia może zależeć także od ceny 
danej kryptowaluty. Warto również wspo-
mnieć o wydarzeniu, jakie odbywa się po 
wykopaniu każdego 210-tysięcznego bloku 
BTC. Mowa tu o halvingu. W jego wyniku 
nagroda, jaką dostają górnicy za swoją 
pracę, zostaje podzielona na pół. Obecnie 
jest to już tylko 6,25 BTC za każdy wydo-
byty blok. Halving będzie odbywał się 
cyklicznie, aż do wykopania wszystkich 
bitcoinów.  Czy to oznacza, że ich kopanie 
z biegiem czasu przestanie być opłacalne? 
Niekoniecznie, o ile górnicy ze słabszym 
sprzętem odejdą z rynku, o tyle zostaną 
na nim ci, którzy wyposażyli się w nowe, 
wydajniejsze koparki oraz alternatywne 
źródła taniej energii. 

KOPANIE BITCOINÓW – CZY CHINY 
KONTROLUJĄ PONAD POŁOWĘ MOCY 
OBLICZENIOWEJ BTC?
W 2018 roku pojawił się raport na temat 
wydobycia bitcoina zatytułowany: The 
Looming Threat of China: An Analysis of 
Chinese Influence on Bitcoin. Wywołał on 
nie lada zamieszanie, sugerując, że aż 74 
proc. mocy obliczeniowej w sieci bitco-
ina kontrolowana jest przez Chiny ⁵. Wiele 
serwisów informacyjnych zawarło te dane 
w swoich artykułach. Stąd też pojawiły się 
oskarżenia o to, że sieć BTC wcale nie jest 
zdecentralizowana. Czy taki tok myślenia 
jest słuszny? Otóż nie do końca. 

W raporcie napisano bowiem, że 74 proc. 
mocy obliczeniowej znajduje się w zarzą-
dzanych przez Chińczyków basenach 
wydobywczych/pulach wydobywczych 
(mining pools), jednak nie są one bezpo-
średnio kontrolowane przez Chiny. Na tere-
nie tego kraju ich przedstawiciele mają 
jedynie swoje siedziby, w związku z czym 
podlegają tamtejszej jurysdykcji. Infor-
macja o tym, że Chiny kontrolują ponad 
połowę mocy obliczeniowej bitcoina, może 
niejako mijać się z prawdą.

⁴  I Love Crypto, Czym jest Proof of Work i jaki pro-
blem rozwiązuje? #2 Kwadrans z krypto:  https://
www.youtube.com/watch?v=qCmGPibGvE8, dostęp 
09.03.2020 r.

⁵  The Looming Threat of China: An Analysis of Chi-
nese Influence on Bitcoin, B. Kaiser, M.Jurado, A. Led-
ger, https://arxiv.org/pdf/1810.02466.pdf, dostęp 
09.02.2020r.
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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

Zanim jednak przejdziemy do sedna, wyja-
śnijmy, czym są owe baseny wydobywcze. 
Otóż nie jest to tym samym, co kopalnia 
kryptowalutowa, innymi słowy wszystkie 
koparki nie muszą być umieszczone w jed-
nym miejscu. Łączenie mocy obliczeniowej 
odbywa się bowiem za pośrednictwem spe-
cjalnej aplikacji. Jest to rozwiązanie opła-
calne dla górników, ponieważ dysponują 
o wiele większą mocą obliczeniową. Mogą 
więc otrzymywać nagrodę adekwatną do 
pracy, jaką wykonała ich koparka kryptowa-
lutowa w mniejszych ilościach, za to częściej. 
Kopanie w pojedynkę, mogłoby im zająć 
o wiele więcej czasu...

Sam fakt mówiący o tym, że 74 proc. mocy 
obliczeniowej kontrolowanej jest przez 
chińskich operatorów basenów wydobyw-
czych, wcale nie musi oznaczać, że pochodzi 
ona głównie z Chin. Mogą w niej bowiem 
uczestniczyć górnicy ze Stanów Zjednoczo-
nych, czy jakiegoś innego kraju ⁶.

ELEKTROWNIE WODNE I WYDOBYCIE 
BITCOINÓW
Jednym z alternatywnych źródeł energii, 
z jakich korzystają górnicy, stały się elek-
trownie wodne. Wiele firm kryptograficz-
nych nawiązuje z nimi współpracę. Proces 
kopania kryptowalut przy wykorzystaniu 
energii z hydroelektrowni zyskał miano 
hydro miningu. Jak powszechnie wiadomo, 
wydobycie kryptowalut takich, jak bitcoin 
jest procesem wysoce energochłonnym. 
Dzięki współpracy kopalni kryptowalu-

towych z elektrowniami wodnymi, farma 
kryptowalutowa (kilka kopalni kryptowalu-
towych, które połączyły siły) zyskuje ener-
gię elektryczną w przystępnej cenie. Proces 
kopania kryptowalut staje się więc dla niej 
bardziej rentowny. Hydroelektrownie mogą 
zaś zwiększyć swoje przychody. 

HYDRO MINING – PRZYKŁADY 
Z ŻYCIA WZIĘTE
Jak powszechnie wiadomo, w Azji Połu-
dniowo Wschodniej w ciągu roku występują 
dwie pory: sucha i deszczowa. W chińskich 
prowincjach z wysoce rozwiniętą infrastruk-
turą hydroenergetyczną w deszczowym 
okresie stawki za energię elektryczną są 
o wiele niższe. Fakt ten jest w dużej mie-
rze wykorzystywany przez górników kryp-
towalutowych.

W sezonie deszczowym zbiorniki i rzeki 
na terenie Chin zapełniają się dość szybko. 
Wówczas to energia elektryczna wytwa-
rzana przez hydroelektrownie przewyż-
sza zapotrzebowanie. W momencie, gdy 
potrzeby przemysłu i gospodarstw zostają 
zaspokojone, władze obniżają stawki za 
prąd nawet do 0,2 juana za kilowatogo-
dzinę ⁷.

Sytuację tę wykorzystuje, chociażby popu-
larny producent koparek kryptowalutowych 
– Bitmain z Pekinu. Z doniesień wynika, iż 
korzysta on z nadwyżki energii elektrycz-
nej, wytwarzanej w porach deszczowych 
w Syczuanie. W marcu ubiegłego roku chiń-

skie media informowały o tym, że rozmie-
ścił on w tym regionie 100 tysięcy urządzeń 
wydobywczych, ale jego plany się na tym 
nie skończyły.
Większość firm zajmujących się miningiem 
na terenie Syczuanu nawiązało współ-
pracę z elektrowniami wodnymi. Tego typu 
umowy zapewniają górnikom zwykle niż-
sze ceny za energię elektryczną. Oczywi-
ście każdy może mieć zupełnie inną stawkę, 
w zależności od tego, jak potoczyły się 
negocjacje, jednak zwykle wynosi ona do 
0,03 USD za kilowatogodzinę ⁸.

Sam Kirk – będący jednym z głównych 
informatorów Bitcoin.com, opowiadają-
cych o rentowności hydro miningu, prowa-
dzi własną farmę górniczą na terenie Syczu-
anu. Jego zakład uważany jest za średniej 
wielkości kopalnię kryptowalutową w pro-
wincji. Wyjaśnił on, że głównie od kwietnia 
do listopada elektrownie wytwarzają znacz-
nie więcej energii elektrycznej, dlatego też 
nadwyżki zwykle się marnują. 

SZARA STREFA MININGU W CHIŃSKIEJ 
REPUBLICE LUDOWEJ
Znaczna część kopalni współpracuje z pry-
watnymi elektrowniami. Jest to w dużej 
mierze wynikiem tego, iż mining w dalszym 
ciągu pozostaje w szarej strefie na terenie 
Państwa Środka.

Są też tacy, którym udało się nawiązać 
współpracę także z przedsiębiorstwami 
państwowymi. Z jednej strony zapewnia 
im to potencjalną ochronę przed atakiem 
ze strony rządu. Minus jest z kolei taki, że 
farmy w tym przypadku są zobowiązane 
do przestrzegania surowych standardów, 
co przenosi się bezpośrednio na koszty ich 
budowy. Nie wpływa to jednak na fakt, że 
współpraca hydroelektrowni z basenami 
wydobywczymi jest korzystna dla obu stron.

POTENCJALNE RYZYKO
Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu górni-
ków, posiadających kopalnie kryptowalu-
towe na terenie krajów takich, jak Chiny, 

⁶  I Love Crypto, #18 Kwadrans z Krypto - 74% górnic-
twa w bitcoinie kontrolowane przez Chiny, https://
www.youtube.com/watch?v=ho-T025mYUs, dostęp 
09.03.2020r.

⁷, ⁸, ⁹, ¹²  L. Tassev, How Big Hydro Power Partners With 
Bitcoin Miners to Prevent Energy Waste, https://
news.bitcoin.com/how-big-hydro-power-partner-
s-with-bitcoin-miners-to-prevent-energy-waste/, 
dostęp 09.03.2020 r.

¹⁰, ¹¹  Fedorinova, G. Atkinson, Russia’s Largest Bitcoin 
Mine Turns Water Into Cash, https://www.bloom-
berg.com/news/features/2019-11-24/seo-inside-
-russia-s-largest-bitcoin-mine, dostęp 09.03.2020 r.

Fot. Urządzenie składające się z systemu połączonych kart graficznych nazywane koparką do kryptowalut

Źródło: www.pixabay.com, rebcenter-moscow
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czy chociażby Rosja, nie czuje się pewnie. 
O ile porę deszczową można mniej więcej 
przewidzieć, o tyle burzy regulacyjnej nie. 
Z tego względu nie można z góry określić, 
ile czasu w rzeczywistości takie firmy będą 
funkcjonować.

Zauważmy, że Rosja jest kolejnym krajem 
z dużą nadwyżką taniej energii elektrycz-
nej. W regionach takich, jak Obwód Irkucki, 
jedna kilowatogodzina może kosztować 
zaledwie 0,02 USD ⁹. Jak wiadomo, przez 
obwód ten przepływa rzeka Angara (prawy 
dopływ Jeniseju). W skład Kaskady Angaryj-
skiej wchodzą wielkie elektrownie rosyjskie: 
Irkucka (660 MW), Bracka (4,5 GW), Ust-i-
limska (3,8 GW) i Boguczańska EW (3 GW). 
Dwie z nich należą do kontrolowanej przez 
Olega Deripaskę grupy En+ Group Plc.

Górnicy kryptowalutowi doceniają chłodny 
klimat oraz dostęp do energii wodnej. 
Z tego też względu w Bracku nad Angarą 
ten sam inwestor utworzył centrum danych 
– Bitriver ¹⁰. Służy ono przede wszystkim jako 
kopalnia bitcoinów. Z uwagi na dogodne 
warunki, koparki kryptowalutowe mogą 
pracować z o wiele większą wydajnością, 
tym samym obniżając koszty związane 
z chłodzeniem.

Ogromną przeszkodę stanowią jednak ramy 
prawne, a precyzyjniej mówiąc ich brak. 
Rynek kryptowalutowy na terenie Rosji 
pozostaje w dalszym ciągu nieuregulo-
wany. Przyszłość wirtualnych walut w tym 
kraju jest wciąż niepewna. Dotyczy to rów-
nież miningu. Z tego też względu Bitriver 
nie angażuje się bezpośrednio w ów pro-
ces. Zapewnia natomiast niezbędny sprzęt 
oraz wszystkie inne usługi dla swoich klien-
tów z Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczo-

nych. Śródrocznie Bitriver otrzymuje od En+ 
około 100 megawatów mocy elektrycznej ¹¹.

Przed podjęciem decyzji o założeniu farmy 
wydobywczej warto, w pierwszej kolejno-
ści, zwrócić uwagę na przepisy obowiązu-
jące na terenie danego kraju. Następnym 
wyznacznikiem powinny być niskie ceny 
energii. Dobrym miejscem na prowadze-
nie tego typu działalności może okazać się 
Szwecja. System energetyczny w tym kraju 
zintegrowany jest zarówno z elektrowniami 
wodnymi, jak i wiatrowymi.

Do krajów bogatych w zasoby wodne należy 
także Paragwaj. Na rzece Parana, stanowią-
cej naturalną część granicy między Para-
gwajem i Brazylią oraz między Paragwajem 
a Argentyną, zbudowano dwie elektrownie 
z 50-procentowym udziałem Paragwaju. 
Brazylijsko-paragwajska elektrownia Itaipu 
wytwarza rocznie około 100 terawatogo-
dzin energii elektrycznej ¹². Kolejna elek-
trownia działa nad wodospadami Jasyreta. 
Jak się okazuje, Paragwaj zużywa jedynie 
część energii elektrycznej, generowanej 
przez przynależne mu hydrozespoły w obu 
elektrowniach. Większość energii jest eks-
portowana do krajów partnerskich. Władze 
Paragwaju zdają sobie sprawę z korzyści, 
jakie mogą dostarczyć mu farmy wydo-
bywcze. Celem zwiększenia przychodów 
ze sprzedaży energii elektrycznej nawią-
zali oni współpracę z firmami kryptogra-
ficznymi.

Kopanie kryptowalut nie jest procesem tak 
prostym, jak na pierwszy rzut oka się może 
wydawać. Inwestycja w samą koparkę kryp-
towalutową może nie przynieść wysokiego 
zwrotu z inwestycji. Przy planowaniu roz-
poczęcia tego typu działalności warto roz-

ważyć kilka istotnych aspektów, związanych 
z wydajnością tego procesu. Niekiedy bar-
dziej opłacalną opcją staje się przyłącze-
nie do puli wydobywczej. W przypadku 
zakładania farm górniczych warto wziąć 
pod uwagę to, ile wyniosą nas opłaty oraz 
czy jurysdykcja, na terenie której prowa-
dzona będzie działalność, posiada przy-
chylne regulacje w stosunku do kryptowa-
lut. Niepewność od strony prawnej może 
bowiem w bardzo szybki sposób sprawić, 
że nasz interes legnie w gruzach, nawet jeśli 
początki zapowiadały się kwitnąco. Przy 
kalkulacji kosztów należy wziąć pod uwagę 
zarówno przychody, jak i wydatki związane 
chociażby ze sprzętem, który przy odpo-
wiedniej konserwacji funkcjonuje około 2 
lat. Ważne, aby uwzględnić także poten-
cjalne ryzyko oraz przygotować plan awa-
ryjny na taką ewentualność.

SŁOWEM PODSUMOWANIA
Reasumując dostęp do tanich źródeł ener-
gii, pochodzących między innymi z elek-
trowni wodnych, może stanowić dużą 
zachętę dla górników kryptowalutowych, 
jednak warto liczyć się z tym, że muszą 
oni brać pod uwagę wiele innych czynni-
ków, które mogłyby pokrzyżować im plany 
oraz doprowadzić do nierentowności. O ile 
warunki naturalne mogą im sprzyjać, o tyle 
prowadząc tego typu działalność podej-
mują oni ryzyko ze względu na niepewność 
regulacyjną co do kryptowalut, na terenie 
niektórych krajów. Choć współpraca hydro-
elektrowni z kopalniami kryptowalutowymi 
może wydawać się korzystna dla obu ze 
stron, grunt wciąż pozostaje niepewny dla 
górników.

Karolina Kropopek 
Redaktor serwisu 

Tokeneo.news
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Skutki społeczne suszy przejawiają się 
przede wszystkim w jej negatywnym 
wpływie na zdrowie i bezpieczeń-

stwo ludzi. Susza to kłopoty z zaopatrze-
niem ludności w wodę zdatną do spo-
życia, pod kątem jej ilości i jakości, gdyż 
susza ogranicza dostęp do wody i powo-
duje wzrost jej zanieczyszczenia. Można 
zaobserwować zmiany w występowaniu 
niektórych chorób przenoszonych przez 
wodę oraz organizmy przenoszące paso-
żyty lub drobnoustroje zakaźne. W nie-
których regionach świata, odnotowuje się 
wzrost zgonów spowodowanych falami 
upałów. W trakcie suszy może zostać nało-
żony szereg ograniczeń, np. w dostępie do 
usług turystycznych, jak chociażby ograni-
czenie wejścia do lasów. Skutki gospodar-
cze (ekonomiczne) związane są ze stratami 
w produkcji rolnej, chowie i hodowli zwie-
rząt, rybołówstwie, a także zwiększeniem 
kosztów produkcji w różnych gałęziach 
przemysłu, niższą produkcją energii oraz 
niższą wydajnością procesów technolo-
gicznych zależnych od zasobów wodnych. 
Skutki ekologiczne (dla środowiska) nato-
miast, wywoływane są przez zakłócenie 
naturalnego obiegu wody i objawiają się 
m.in. poprzez znaczne obniżenie poziomu 
wody w rzekach lub jej brak, wysychanie 

terenów podmokłych, co w konsekwencji 
przyczynia się do utraty różnorodności bio-
logicznej (zmiany w siedliskach przyrodni-
czych, utrudniony dostęp zwierząt do wody 
pitnej, efekt przyduchy w zbiornikach i rze-
kach mający wpływ na organizmy wodne) 
oraz zagrożeniem pożarowym np. w lasach. 
Na przykład druga połowa kwietnia przy-
niosła drastyczną informację o ogniu tra-
wiącym Biebrzański Park Narodowy, gdzie 
spaleniu uległo ok. 5,3 ha jego powierzchni. 
Takich zdarzeń, niestety w najbliższym cza-
sie może być więcej. 

SUSZA W POLSCE
O problemach związanych z zagrożeniem 
pożarowym w lasach, wysychaniem rzek, 
obniżaniem się zwierciadła wody gruntowej, 
dostępem do wody na cele gospodarcze 
w tym, nawet zaspokojeniem potrzeb lud-
ności w wodę na cele do spożycia, słyszymy 
od lat. Naukowcy, i nie tylko, doszukują się 
przyczyn takiego stanu rzeczy i próbują 
znaleźć sposoby zapobiegania problemom 
związanym z suszą. 

By jednak odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy możemy skutecznie przeciwdzia-
łać pojawianiu się suszy lub minimalizować 
jej skutki, należy sobie najpierw zobrazo-

wać to zjawisko i uzmysłowić, że w Polsce 
mamy z nim do czynienia niestety od dłuż-
szego czasu. 

Synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMGW) Paweł Stani-
szewski w ostatniej rozmowie z Polską Agen-
cją Prasową (PAP), tłumaczył, że zarówno 
w tym roku, jak i w ostatnich latach, od 
pierwszych miesięcy wiosennych, mamy do 
czynienia z deficytem opadów. Jak podaje 
portal stopsuszy.pl „w marcu padało naj-
mniej w ciągu ostatnich 30 lat. Na obszarze 
całego kraju opady stanowiły 67 proc. śred-
niej wieloletniej, w pasie Polski centralnej – 
nawet poniżej 40 proc.” Czynniki meteoro-
logiczne, mające wpływ na pojawienie się 
stanu suszy atmosferycznej (meteorologicz-
nej), to nie tylko długie okresy braku lub 
niewystarczających ilości opadów atmos-
ferycznych, ale również nadmierna transpi-
racja i parowanie wywołane poprzez m.in.: 
duże nasłonecznienie, zwiększoną tempe-
raturę powietrza, większe prędkości wia-
tru, zmniejszoną wilgotność. Susza meteo-
rologiczna trwa na ogół od miesięcy do 
nawet kilku lat. Dochodzi wtedy do sytu-
acji, w której dopływ wilgoci do danego 
obszaru spada poniżej stanu normalnego 
w danych warunkach klimatycznych uwil-

Nadzwyczajne zjawiska związane z pogodą, zawsze towarzyszyły człowiekowi. Nasilające się jednak 
w ostatnim czasie zjawiska ekstremalne, jakimi są nagłe ulewne deszcze wywołujące wezbrania, czy też 
długie okresy bezdeszczowe, stanowią ogromny problem, nie tylko dla przeciętnego człowieka, ale 
również dla równowagi środowiska i gospodarki całego kraju. 

SUSZA. ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ, 
NIŻ LIKWIDOWAĆ SKUTKI

Źródło: www.pixabay.com, Seaq68
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gotnienia. Długo trwający stan suszy atmos-
ferycznej może doprowadzić do kolejnych 
etapów – suszy glebowej, a w końcu suszy 
hydrologicznej i hydrogeologicznej. Suszę 
rolniczą (glebową), definiuje się jako okres, 
w którym wilgotność gleby jest niedosta-
teczna do zaspokojenia potrzeb wodnych 
roślin i prowadzenia normalnej gospodarki 
w rolnictwie. Występujący wówczas niedo-
bór wody glebowej dostępnej dla roślin, 
powoduje zmniejszenie produkcji roślin-
nej. Konsekwencją ciepłej zimy w tym roku, 
jest szybko rozpoczynający się sezon rolni-
czy. Z jednej strony to może być uważane 
za pozytywne zjawisko. Z drugiej jednak 
strony, w okresie zimowo-wiosennym tego 
roku synoptycy nie odnotowali w Polsce 
niemal żadnych opadów. Według IMGW, 
rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We 
wszystkich stacjach synoptycznych śred-
nia temperatura okresu wegetacyjnego 
kwiecień-wrzesień była wyższa od normy 
nawet o 3,5OC, przy czym wyższej tempera-
turze towarzyszyły zdecydowanie niższe niż 
zazwyczaj, ilości opadów atmosferycznych. 
Niedobory wody występowały niemalże 
w całym kraju. Ta sytuacja doprowadziła do 
rozwoju suszy rolniczej, która w niektórych 
rejonach Polski pojawiła się już w połowie 
kwietnia. Jak wyjaśniał w rozmowie z PAP 
synoptyk Paweł Staniszewski, wyższe niż 
przeciętne temperatury, utrzymujące się 
również przez całą ostatnią zimę i idący za 
tym brak pokrywy śnieżnej powoduje m.in. 
szybkie opadanie poziomu wód grunto-
wych. To powoduje, że tegoroczna susza, 
która występowała wiosną, drastycznie się 
pogłębiała i mieliśmy do czynienia z suszą 
hydrologiczną, kiedy to można było zaob-
serwować, że przepływy w rzekach spadają 
poniżej przepływu średniego. W przypadku 
przedłużającej się suszy meteorologicznej, 
a w następstwie suszy glebowej i hydro-
logicznej, obserwuje się znaczne obniże-
nie poziomu zalegania wód podziemnych, 
a więc suszę hydrogeologiczną. Potwier-
dzenie występowania suszy hydrogeolo-
gicznej, znajduje się chociażby w Komuni-
kacie o sytuacji hydrologicznej w okresie od 
01.02.2020 r. do 29.02.2020 r., opublikowa-
nym przez Państwową Służbę Hydrogeo-
logiczną w dniu 31 marca 2020 r. Możemy 
w nim przeczytać, że w lutym br. na znacz-
nym obszarze kraju nadal utrzymywał się 
stan zagrożenia hydrogeologicznego wyni-
kający z niskiego stanu wód podziemnych. 
Wyszczególniono w nim, że średni mie-
sięczny poziom wód podziemnych poni-
żej granicy stanu niskiego ostrzegawczego 

odnotowany został w ponad 20 proc. ana-
lizowanych punktów obserwacyjnych, przy 
czym w ponad 3 proc. analizowanych punk-
tów obserwacyjnych doszło do pogłębienia 
niżówki, w odniesieniu do stanu ze stycznia 
br. Ww. Komunikat wyliczał, że ówczesna 
niżówka hydrogeologiczna utrzymywała 
się w częściach województwa wielkopol-
skiego, kujawsko-pomorskiego, pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, 
dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, mazo-
wieckiego oraz na znacznym obszarze woje-
wództwa lubelskiego, a lokalne obniżenia 
poziomu wód podziemnych poniżej stanu 
niskiego ostrzegawczego odnotowano rów-
nież w pozostałych regionach kraju.

Kolejny komunikat, z dn. 30.04.2020 r. infor-
mował o poprawie stosunków wodnych 
względem poprzedniego okresu. Nie były 
to zmiany diametralne, jednak w marcu 
nastąpił zauważalny wzrost średniego 
poziomu wód podziemnych w przeważa-
jącej części kraju. Utrzymujący się obecnie 
poziom opadów pozwala mieć nadzieję, że 
te pozytywne zmiany okażą się trwałe. Przy 
czym, należy pamiętać, że nie oznacza to 
jeszcze zakończenia okresu suszy.

PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU SUSZY 
Jest to walka nierówna, ale należy ją podjąć. 
Jak w każdej dziedzinie życia, lepiej pew-
nym zdarzeniom zapobiegać, niż likwido-
wać ich skutki. Dotyczy to również walki ze 
zjawiskiem suszy. Zapóźnienia i zaniedba-
nia w tym zakresie w naszym kraju sięgają 
paru dekad. Właściwe gospodarowanie 
zasobami wodnymi, nawet przy występują-
cych niedoborach opadów, może skutecz-
nie przyczynić się do przeciwdziałania skut-
kom suszy i w tym zakresie widać znaczną 
poprawę w Polsce, gdyż są podejmowane 
przez rząd, samorządy, różne instytucje 
państwowe, odpowiednie działania, które 
w połączeniu z wysiłkiem poszczególnych 
obywateli, mogą przynieść realne i pozy-
tywne skutki. 

DZIAŁANIA NA SZCZEBLU KRAJOWYM
Aktualnie trwają prace zmierzające do 
wdrożenia dwóch istotnych projektów rzą-
dowych, mających znaczenie dla przeciw-
działania skutkom suszy, w odniesieniu do 
całego kraju.
 
Pierwszym z nich jest projekt „Opraco-
wanie planów przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarach dorzeczy” realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 2014-2020. Jest 
on następstwem planów opracowywa-
nych dla poszczególnych regionów wod-
nych, w kierunku przygotowania Polski do 
zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. 
Zgodnie z harmonogramem prac, opraco-
wanie ostatecznej wersji planów przewi-
dywane jest w 2020 r. Plan przeciwdziała-
nia skutkom suszy (PPSS), opracowywany 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, wraz z przygotowywanymi 
przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej planami gospodarowania 
wodami oraz planami zarządzania ryzykiem 
powodziowym, stanowić będzie program 
dążący do opracowania zasad zintegrowa-
nej ochrony wód i gospodarowania nimi, 
mających na celu zagwarantowanie zaso-
bów wody o odpowiedniej ilości i jakości. 
Plany mają zawierać szereg działań, któ-
rych celem jest przeciwdziałanie i łago-
dzenie skutków suszy na społeczeństwo, 
środowisko i gospodarkę. Cel główny PPSS 
doprecyzowany jest przez 4 cele szczegó-
łowe: 1) skuteczne zarządzanie zasobami 
wodnymi dla zwiększenia dostępnych zaso-
bów wodnych; 2) zwiększanie retencjono-
wania (magazynowania) wód; 3) eduka-
cja w zakresie suszy i koordynacja działań 
powiązanych z suszą; 4) stworzenie mecha-
nizmów realizacji i finansowania działań 
służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 
PPSS ma swoją strukturę określoną w usta-
wie Prawo wodne i zgodnie z nią zawiera 
w sobie 4 główne bloki tematyczne: 
1) analizę możliwości powiększenia dyspo-

zycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy 

urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakre-

sie korzystania z zasobów wodnych oraz 
zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog działań służących przeciwdzia-
łaniu skutkom suszy. 

Drugi dokument strategiczny to opracowy-
wany przez Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej projekt „Założeń do 
Programu rozwoju retencji na lata 2021- 
-2027 z perspektywą do roku 2030” (PRR). 
Głównym jego celem będzie wieloaspek-
towe określenie, a następnie wdrożenie 
działań, których realizacja zwiększy reten-
cję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez 
długi czas w środowisku. Program uwzględ-
niać będzie wszystkie rodzaje retencji wód 
powierzchniowych, wyróżniane ze względu 
na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz 
rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. PRR 
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obejmie także retencję krajobrazową oraz 
glebową. W ramach programu plano-
wane jest opracowanie zestawienia dzia-
łań z uwzględnieniem m.in. podziału na 
obszary dorzeczy i regiony wodne, wska-
zanie efektów realizacji działań, podmiotu 
odpowiedzialnego za ich realizację oraz 
źródła finansowania. Projekt zostanie pod-
dany konsultacjom społecznym, którym 
towarzyszyć będzie kampania informacyj-
no-promocyjna. Realizacja założeń PRR, 
możliwa będzie dzięki realizacji działań 
w ramach poszczególnych priorytetów: 
1) wskazanie i realizacja działań z zakresu 

budowy zintegrowanego systemu natu-
ralnej i sztucznej retencji wodnej; 

2) stworzenie warunków do zrównoważo-
nego wykorzystania zasobów wodnych;

3) wzmocnienie świadomości społecznej 
w zakresie potrzeby retencjonowania 
i oszczędzania wody.

W realizację powyższych działań, na różnym 
poziomie i w różnym stopniu, mogą być 

zaangażowane m.in.: organy administracji 
rządowej, organy administracji samorzą-
dowej, inne podmioty państwowe (PGW 
WP i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe), spółki wodne, rolnicy, organi-
zacje pozarządowe.

Powyżej przedstawiono działania propono-
wane do wdrożenia, opracowane na szcze-
blu krajowym. W poszczególnych gałęziach 
gospodarki, takich jak rolnictwo, leśnictwo, 
czy przemysł można zastanowić się na wła-
sną rękę, jak możemy przyczynić się do 
zapobiegania suszy.

NIWELOWANIE SKUTKÓW SUSZY 
W ROLNICTWIE
Rolnictwo jest obszarem gospodarki, który 
najbardziej może cierpieć z powodu suszy. 
Zarówno produkcja roślinna, jak i chów 
i hodowla zwierząt, wymagają odpowied-
nich zasobów wody. Poniżej zestawiono 
tylko kilka przykładów działań, które mogą 
przyczynić się do niwelowania skutków 

suszy. Minimalizowanie ewentualnych skut-
ków suszy w rolnictwie powinno rozpocząć 
się już podczas wyboru odmian do uprawy. 
Wysokość uzyskiwanego plonu jest czynni-
kiem ważnym, ale równie istotny jest wybór 
odmian, np. odmian o podwyższonej tole-
rancji na deficyt wody lub wysoką tem-
peraturę, co może zagwarantować więk-
sze bezpieczeństwo upraw. Należy również 
pamiętać, że głównie od składu i struk-
tury gleby oraz zawartości w niej substancji 
organicznych zależy jej zdolność do zatrzy-
mywania wody celem jej wykorzystania 
przez rośliny. Gleby lekkie, w większości 
występujące w naszym kraju, cechują się 
niską zawartością próchnicy, co powoduje 
jej mniejszą zdolność do retencjonowania 
wody. By zatem polepszyć strukturę gleby, 
korzystnym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie preparatów pozwalających na urucho-
mienie procesów próchnicotwórczych, co 
pozwoli na zwiększenie zawartości próch-
nicy w glebie, a tym samym podniesie jej 
zdolności retencyjne. Warto również zwró-
cić uwagę, że działaniem mającym na celu 
zapobieganie utracie wody przez roślinę jest 
wzmocnienie ścian komórkowych, co można 
uzyskać na przykład poprzez nawożenie 
krzemem, który w znaczący sposób ograni-
cza straty wody w procesie transpiracji, czego 
efekty najłatwiej jest zaobserwować wiosną 
lub latem podczas okresów deficytów wody. 
Odpowiednim w rolnictwie zabiegiem, jest 
przede wszystkim właściwe gospodarowanie 
wodą do celów nawodnień. I tu z pomocą 
przychodzi Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, które wprowadziło zmiany w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (PROW). Agencje Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa do lipca 
br. przyjmowały wnioski w ramach inwe-
stycji na nawodnienia w gospodarstwach 
o dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł. 
Wyodrębniono środki na inwestycje, pole-
gające na modernizacji istniejącego systemu 
nawadniania lub wykonaniu w gospodar-
stwie nowego nawodnienia. Na ten obszar 
wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro. 
W ramach inwestycji w nawadnianie musi 
być zainstalowany system pomiaru wody 
( jeżeli dotychczas nie był zainstalowany), 
umożliwiający mierzenie zużycia wody na 
poziomie wspieranej inwestycji. Biorąc pod 
uwagę postanowienia PROW 2014–2020, 
przy wsparciu przewidziano pierwszeństwo 
w przyznawaniu pomocy ze względu na 
miejsce realizacji operacji, tj. preferowanie 
operacji realizowanych na obszarach zagro-
żonych wystąpieniem suszy.

Co może zrobić przeciętny Kowalski? 
Praktycznie od zawsze słyszymy, aby nie marnować wody, ale jak przeciętny człowiek 
może przyczynić się do jej mniejszego zużycia we własnym gospodarstwie? Działania 
w tym zakresie powinny skupić się przede wszystkim na oszczędzaniu wody i wtór-
nemu jej wykorzystaniu, np.: 
1. Weź prysznic zamiast kąpieli – podczas kąpieli używamy więcej wody niż biorąc zwy-

kły, krótki prysznic.
2.  Zakręcaj wodę podczas mycia zębów lub użyj kubeczka – to dobry nawyk, który 

pozwoli na ograniczenie użycia wody.
3. Uszczelnij krany, wyposaż krany w perlatory, napraw/ wymień spłuczkę w toalecie, 

wymień baterie na jednouchwytowe – notorycznie cieknący kran, czy niesprawna 
spłuczka potrafi być nie tylko irytująca, ale i kosztowna. Wydawać by się mogło, 
że taka strata wody jest niewielka, ale w skali miesiąca czy roku, może okazać się 
znacząca. Zarówno dla środowiska, jak i naszego portfela. Warto zainwestować 
w spłuczkę, w której regulowana jest wielkość strumienia spłukującej wody. Ana-
logicznie – rozważ wymianę kranu na taki z perlatorem, który napowietrza wodę 
i zwiększa jej strumień, jednocześnie zmniejszając jej zużycie (nawet o 20–30 proc.). 
Wymiana baterii na jednouchwytowe, pozwala na regulację temperatury przy prze-
kręcaniu uchwytu. Pozwala to na znaczne oszczędności wody i jest o wiele wygod-
niejsze niż dwa oddzielne pokrętła. 

4. Kup zmywarkę do naczyń – zmywanie ręczne pochłania duże ilości wody, w porów-
naniu do mycia w zmywarce (nawet 30 proc.). Należy przy tym pamiętać o rozsąd-
nym jej użytkowaniu – uruchamiając przy pełnym wypełnieniu oraz używając pro-
gramów oszczędzających wodę i energię.

5. Rób pranie rozsądnie - pierz przy całkowicie wypełnionej pralce, analogicznie jak 
w przypadku zmywarki, pranie będzie efektywne i oszczędne, jeśli bęben pralki 
będzie pełen prania, ewentualnie używając programów do odświeżania ubrań lub 
programów ekonomicznych. 

6. Gromadź deszczówkę – możesz zbierać deszczówkę i używać jej np. do podlewania 
roślin zamiast wody z sieci. 

7. Myj samochód w myjni – myjnie samochodowe skonstruowane są w sposób, który 
maksymalnie ogranicza zużycie wody na ten cel i zużywają jej zdecydowanie mniej, 
niż podczas tradycyjnego mycia samochodu koło domu. 

EKOLOGIA   SUSZA. ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LIKWIDOWAĆ SKUTKI
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WSPARCIE WALKI Z SUSZĄ 
W LEŚNICTWIE
W obszarze leśnictwa, Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe może sko-
rzystać z dofinansowania w ramach pro-
jektów: Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wod-
nej na terenach nizinnych oraz Komplek-
sowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmian klimatu – mała retencja oraz przeciw-
działanie erozji wodnej na terenach gór-
skich, realizowanych przy dofinansowaniu 
ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Aktualnie trwa 2 edycja plano-
wana na lata: 2016-2022 r. Celem projektu 
jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 
związane ze zmianami klimatu w nizinnych 
i górskich ekosystemach leśnych, a podej-
mowane działania będą nastawione na 
zapobieganie powstawaniu lub minimali-
zację negatywnych skutków zjawisk natu-
ralnych takich jak: niszczące działanie wód 
wezbraniowych, powodzie i podtopie-
nia, susza i pożary. Kompleksowe działa-
nia dążące do realizacji tego celu, obej-
mują rozwój systemów małej retencji oraz 
przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej 
na terenach nizinnych i górskich. Ponadto, 
projekt pozwoli na odbudowę cennych 
ekosystemów naturalnych, a tym samym 
będzie mieć pozytywny wpływ na ochronę 

różnorodności biologicznej; ocenę skut-
ków przyrodniczych wykonywanych zadań 
realizowaną poprzez prowadzenie monito-
ringu porealizacyjnego wybranych zadań 
adaptacyjnych. W ramach projektu będą 
realizowane inwestycje związane z: budową, 
przebudową, odbudową i poprawą funk-
cjonowania zbiorników małej retencji, wraz 
z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą 
czerpanie wody do celów przeciwpożaro-
wych przez jednostki PSP;  budową, prze-
budową, odbudową i poprawą funkcjono-
wania małych urządzeń piętrzących w celu 
spowolnienia odpływu wód powierzchnio-
wych oraz ochrony gleb torfowych; adapta-
cją istniejących systemów melioracyjnych 
do pełnienia funkcji retencyjnych z zacho-
waniem drożności cieku dla ryb; zabez-
pieczeniem obiektów infrastruktury leśnej 
przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, 
związanej z gwałtownymi opadami; prze-
budową i rozbiórką obiektów hydrotech-
nicznych niedostosowanych do wód wez-
braniowych (mostów, przepustów, brodów). 
Planowane są w większości małe obiekty/
budowle o prostej konstrukcji budowane 
z zastosowaniem materiałów naturalnych. 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 
W PRZEMYŚLE
W przemyśle i produkcji, dobrą praktyką 
byłoby ograniczenie ilości wody wyko-
rzystywanej na cele produkcyjne. Prze-

widuje się, że koszty dostarczania wody 
i opłaty za oczyszczanie ścieków będą cią-
gle rosły, dlatego też ograniczenie zużycia 
wody i ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
jest bardzo korzystne, nie tylko pod kątem 
mniejszego zużycia zasobów wodnych, ale 
również z ekonomicznego punktu widze-
nia. Należy zatem dążyć do takiej techno-
logii produkcji i procesów wykorzystujących 
zasoby wodne, które pozwolą na zdecydo-
wane obniżenie jej zużycia, a w przypadku 
odprowadzania ścieków poprodukcyjnych, 
umożliwienie ich oczyszczenia i wtórnego 
wykorzystania. Przykładem może być zasto-
sowanie tradycyjnego recyklingu wody, np. 
poprzez instalację zamkniętych pętli wody 
w pompach próżniowych, czy płaszczach 
platform produkcyjnych. Innym sposobem, 
może być poszukiwanie alternatywnych 
źródeł wody celem zastąpienia wykorzy-
stywanej w procesie produkcji wody pitnej, 
wodą gruntową. 

Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, 
w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, 
musimy już teraz przeciwdziałać skutkom 
suszy. I może to robić każdy z nas. Mamy 
ku temu odpowiednią wiedzę i odpowied-
nie narzędzia. Czasem nie potrzeba wielkich 
środków finansowych. Wystarczy chcieć.

Dr inż. Agata Majerczyk 
Specjalista ds. hydrologii
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Żyjemy w świecie zdominowanym 
przez globalne megatrendy (wszech-
obecne trendy gospodarcze, których 

konsekwencje nieuchronnie oddziałują na 
gospodarkę zarówno lokalną, jak i glo-
balną), takie jak: globalizacja, metropo-
lizacja, czy cyfryzacja gospodarki. Wśród 
wielu konsekwencji społeczno-gospodar-
czych, przestrzennych, kulturowych oraz 
środowiskowych, wynikających ze wspo-
mnianych megatrendów, wymienić należy 
mobilność potencjału, liberalizację gospo-
darki, ale przede wszystkim fakt, że współ-
czesna gospodarka została zdominowana 
przez optymalizację procesów, ciągłe uno-
wocześnianie i szalony wyścig innowacji, 
napędzany przez wolnorynkową konku-
rencję. Gospodarka linearna w naturalny 
sposób dąży do nierównowagi, to zna-
czy, że poprzez fakt, iż pewne grupy spo-
łeczne mają lepszy dostęp do zasobów 
rozwojowych, które następnie potrafią 
lepiej wykorzystać do osiągania bieżących 
celów. Współcześnie dominuje gra opor-
tunistyczna, rozumiana w następujący spo-
sób: orientowanie się na wykorzystywanie 
rynkowych okazji, w miejsce działania dłu-
gofalowego. To powoduje, że skraca się 
horyzont podejmowanych działań, a wzor-
cowa formuła organizacyjna bazuje na jak 
najdalej posuniętej elastyczności, aby być 
zdolnym do skorzystania z każdej nada-
rzającej się okazji. Podmioty funkcjonujące 
w miastach przyjmują w stosunku do oto-
czenia orientację transakcyjną, a osłabiają 
relacyjną [J. Hausner, Przyszłość gospodarki 
rynkowej – od oportunistycznej do relacyj-
nej gry ekonomicznej, s. 82-83, [w:] E. Ben-
dyk, J. Buzek, J. Hausner, M. Kudłacz, A. D. 
Rotfeld, M. Zmyślony, Open Eyes Book, Fun-
dacja GP, Kraków, 2016]. Celem niniejszego 
artykułu jest wskazanie dominujących tren-
dów w gospodarce mających wpływ na 
miejskie polityki wodne. 

Przemiany gospodarcze zachodzące w dru-
giej połowie XX wieku, jak i przez dwie 
pełne dekady XXI wieku, są niezwykle inten-

sywne z gospodarczego i społecznego 
punktu widzenia. Powstaje więc pytanie: 
jak można zdefiniować, w sensie gospodar-
czym i społeczno-kulturowym, współczesny 
świat? Otaczającą nas rzeczywistość? Jaki ta 
rzeczywistość będzie mieć wpływ na przy-
szłość gospodarki globalnej i lokalnej, rów-
nież w odniesieniu do gospodarki wodnej? 
Zanim jednak odniesiemy się do kwestii 
polityki wodnej, należałoby nakreślić swo-
iste uwarunkowania kontekstowe. 

Globalizacja i cyfryzacja gospodarki spowo-
dowała narodziny nowego rodzaju konku-
rencji, opartej na technologiach i kreowa-
niu popytu wśród konsumentów. Nasycenie 
rynków dobrami i usługami zmusiło z kolei 
przedsiębiorców do zachowań kreatywnych, 
polegających na stałym podnoszeniu konku-
rencyjności, poprzez stosowanie rozmaitych 
innowacyjnych rozwiązań, co obserwujemy 
we wszystkich sektorach rynku. To świat spo-
laryzowany, pełen kontrastów i niesprawie-
dliwości, szybkich transakcji nastawionych na 
zysk, braku zaufania [M. Kudłacz, Ekonomia 
wartości w kontekście zarządzania rozwojem 
miast͵ przypadek Krakowa, Kultura i Rozwój 
4(5)/2017, wyd. Scholar, s. 44-46.].  Gospo-
darka oportunistyczna jest zdominowana 
przez partykularyzm: przykładowo, w imię 
zysku dewelopera buduje się osiedle miesz-
kalne z niewielką liczbą miejsc parkingowych 
i zieleni, zabudowując przestrzeń relatywnie 
tanimi, nieprzepuszczalnymi materiałami, 
które sprzyjają występowaniu lokalnym pod-
topieniom.

Jeżeli przedstawione powyżej problemy 
są wszechobecne, należy odpowiedzieć 
na pytanie: jak gospodarka oportuni-
styczna przejawia się w obszarach związa-
nych z gospodarowaniem zasobami wody? 
Współczesna debata na temat polityk roz-
woju gospodarczego polaryzuje się. Przy-
kładowo, dominują poglądy skrajne, o zba-
wiennych lub zabójczych dla społeczeństwa 
i gospodarki konsekwencjach, prowadzenia 
określonej polityki wodnej. 

MIASTO BEZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
NIE PRZETRWA
Miasto bez energii elektrycznej nie jest 
w stanie funkcjonować. Dziś każda gałąź 
gospodarki wymaga dużej ilości energii. 
Możemy ją pozyskiwać na wiele sposobów. 
Obecnie w Polsce najbardziej wykorzysty-
wany jest węgiel, który w żadnym stop-
niu nie wpisuje się w politykę klimatyczną 
oraz w dbałość o środowisko. Alternatywą 
jest energia jądrowa, jednak ten sposób 
pozyskiwania energii elektrycznej cały czas 
budzi kontrowersje i obawy. Aby zabezpie-
czyć się przed utratą płynności w dostawie 
prądu oraz iść w kierunku czystej ener-
gii, miasta powinny się zwrócić w stronę 
dywersyfikacji portfela źródeł energii oraz 
w jak największym stopniu starać się korzy-
stać ze źródeł odnawialnych, takich jak: 
woda, słońce, wiatr czy biomasa. Miasta 
w większości przypadków zlokalizowane 
są nad rzekami i są pocięte sieciami mniej-
szych cieków wodnych. Energię z wody 
możemy pozyskiwać zarówno korzystając 
z dobrodziejstwa wody płynącej w rze-
kach jak i dzięki wodzie mającej potencjał 
energetyczny, a wykorzystywanej i „pro-
dukowanej” przez spółki wodociągowe. 
Warto spojrzeć na rzeki i poszukać miejsc, 
gdzie można by z powodzeniem produko-
wać energię elektryczną poprzez lokowa-
nie małych elektrowni wodnych. Energia 
pozyskiwana z wody pozwala na osiąganie 
wysokiej  sprawności i efektywności. Mia-
sta mogą pójść ścieżką energii konwen-
cjonalnej, ale przyszłość leży w źródłach 
odnawialnych. Jednak, aby zaistniała moż-
liwość produkcji prądu z wody, potrzebna 
jest woda… 

MAŁO WODY
Dziś borykamy się z problemem jakim 
jest susza. Jest to duże zagrożenie dla nas 
wszystkich. Możemy się spotkać ze zjawi-
skiem blackoutu, którego następstwem są 
przerwy w dostawach energii elektrycznej. 
Nie jest to zjawisko teoretyczne. Pamię-
tamy sierpień 2015 roku i niski stan wód 

Przesłankami do opracowania niniejszego artykułu jest przekonanie autorów, że coraz częściej będziemy 
mierzyć się z kryzysami wodnymi. Silne gospodarczo miasta nie będą tu wyjątkiem, a jednocześnie na-
leży je uznać za kluczowe środowisko współczesnej cywilizacji. Zjawiska związane z kryzysami wodnymi 
w miastach wiążą się nie tylko ze zmianami klimatu, są one również powiązane z gospodarczym „wyści-
giem zbrojeń”, którego jesteśmy świadkami w zasadzie od drugiej połowy XX wieku. 

MIASTO BEZ WODY? FUNKCJA GOSPODARKI WODNEJ
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w naszych rzekach, ograniczoną produk-
cję energii. Skutkowało to ograniczeniem 
dostaw energii elektrycznej dla przemysłu. 
W wielu miejscach, na przykład w galeriach 
handlowych, światła przygasły, wyłączano 
ruchome schody elektryczne, czy rezygno-
wano z klimatyzacji. Wody zaczyna bra-
kować w każdym obszarze i coraz częściej 
słyszymy, że powinniśmy zmienić nasze 
zachowania, dotyczące korzystania z zaso-
bów wodnych. Dużo mówi się o dywersyfi-
kacji portfela energetycznego i przechodze-
nia na zieloną energię. Taką możliwość daje 
nam woda i wykorzystanie jej do pozyskiwa-
nia energii. Jednak, zważając na ilość wody 
w rzekach i prognozy dotyczące pogłębia-
nia się zjawiska suszy, możemy mieć obawy 
o sprawność elektrowni wodnych. Potencjał 
jest duży. Mamy miejsca dla lokowania elek-
trowni wodnych i czerpania z nich korzyści 
w postaci zielonej energii. Ale już dziś powin-
niśmy się zastanowić jak się zabezpieczyć 
przed niedoborem wody. Dla ludzi woda 
to zasób niezbędny zarówno do przetrwa-
nia, jak i do wypoczynku. Jest on konieczny 
także do innych aktywności związanych 
z funkcjonowaniem człowieka. Woda jest 
też niezbędna dla biznesu, który bez wody 
nie może się rozwijać, a wręcz codziennie 
egzystować. 

Jednym z największych odbiorców energii 
elektrycznej i w dodatku podmiotem nie 
mogącym funkcjonować bez prądu, jest 
miasto. I to każde miasto, bez względu na 
to czy jego populacja jest duża czy mała, czy 
opiera się na gospodarce energochłonnej, 
czy też na takiej, która nie wymaga dużych 
dostaw energii elektrycznej. Obecnie w Pol-
sce ponad 23 mln osób mieszka w miastach. 
To 60 proc. wszystkich mieszkańców kraju. 
Ten odsetek jest wyższy, niż światowy, ponie-
waż, według szacunków Banku Światowego, 
przeciętnie wynosi on 54 proc. Podobnie jak 
w innych krajach, tak i u nas rośnie liczba 
mieszkańców miast i leżących na ich obrze-
żach gmin, zmniejsza się zaś liczba miesz-
kańców wsi (pod koniec 2018 r. na wsi żyło 
nieco ponad 15,4 mln osób). Naukowcy sza-
cują, że proces ten będzie nadal trwać. Ich 
zdaniem w ciągu najbliższych 30 lat społecz-
ność miejska w świecie stanowić będzie 75 
proc. populacji. Już teraz miasta są najwięk-
szymi konsumentami wody. A jeśli prognozy 
te się sprawdzą, to sposoby wykorzystywa-
nia wody w miastach, dbania o nią i zabez-
pieczenia się przed ryzykiem związanym 
z żywiołem, będzie ważne dla coraz większej 
części społeczeństwa.

WATER CITY INDEX
W 2019 roku grupa naukowców z Wydziału 
Gospodarki i Administracji Publicznej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie i eks-
pertów firmy Arcadis przygotowała „Ran-
king efektywności największych miast Polski 
pod względem sposobu wykorzystywania 
zasobów wody” (Water City Index). Zesta-
wienie przygotowano osobno dla 66 miast 
na prawach powiatu oraz dla 152 miast, 
w których mieszka co najmniej 20 tys. osób. 

Opracowanie skupiło się na funkcjonowa-
niu miast w oparciu o wodę. Życia w mie-
ście z wodą jako zasobem niezbędnym do 
codzienności, oraz życia z wodą jako poten-
cjalnym zagrożeniem. 

Eksperci zaangażowani w opracowanie przy-
gotowali indeks, który może być ciekawy 
nie tylko dla władz samorządowych, lecz 
także dla biznesu, organizacji pozarządo-
wych i samych mieszkańców. Przeanalizo-
wano i oceniono cztery kategorie. Pierwszą 
z nich była kategoria „Życie” uwzględniająca 
m.in. cenę i zużycie wody w mieście, cenę 
i produkcję ścieków, gęstość sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej czy zanieczyszcze-
nia obecne w wodzie po jej oczyszczeniu. 
Drugą kategorią było „Zagrożenie”. W tym 
zakresie indeks obliczany był na podsta-
wie udziału powierzchni miasta w obszarze 
zagrożenia, długości wałów przeciwpowo-
dziowych, rocznych opadów, liczby awarii 
wodociągów czy odsetka terenów biolo-
gicznie czynnych w obszarze miasta. Indeks 
dla kategorii „Gospodarka i biznes” był obli-
czany natomiast m.in. na podstawie ceny 
i zużycia wody przez przemysł, ilości ścieków 
odprowadzanych do ziemi lub wód, mocy 
elektrowni wodnych w mieście, względnej 
liczby przedsiębiorstw prywatnych, dzia-
łających w branży związanej z gospodarką 
wodną, czy liczby przekroczeń cieków wod-
nych (mostów). Ostatnia kategoria „Kul-
tura i mieszkańcy” uwzględnia: długość linii 
brzegowej w mieście, procentowy udział 
wód powierzchniowych w powierzchni 
miasta, udział parków, zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem, 
czy wydatki miast na utrzymanie zieleni 
przypadające na powierzchnię terenów zie-
lonych. Wyraźnie widać, że choć rośnie świa-
domość znaczenia oszczędzania wody i dba-
łość o potrzebę jej odzyskiwania, to wiele 
miast będzie się musiało dopiero zmierzyć 
z koncepcjami wykorzystania wód opado-
wych. Nie jest również zadowalające zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe miast, przy 

równoczesnej dbałości o niwelowanie skut-
ków możliwych susz.

Obszary zurbanizowane w najbardziej 
intensywny sposób korzystają z wody, przez 
co są najbardziej podatne na jej kaprysy 
i płynące od niej zagrożenia. W jaki spo-
sób został przygotowany Water City Index? 
Raport został przygotowany w ramach czte-
rech kategorii, oraz 14 podkategorii oceny 
(rys. 2.). Indeks miast nie będących miastami 
na prawach powiatu został przygotowany 
w oparciu o jedną zbiorczą kategorię.

W obliczeniach indeksu dla miast na pra-
wach powiatu wykorzystano ponad 70 róż-
nych wskaźników, które pochodziły z nastę-
pujących źródeł:
• Bank Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego (BDL GUS); 
• Baza Danych Obiektów Ogólnogeogra-

ficznych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (BDOO); 

• Plany Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym (PZRP); 

• Urząd Regulacji Energetyki (URE); 
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-

nej – Państwowy Instytut Badawczy 
(IMGW – PIB); 

• Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; 
• ankieta własna przeprowadzona wśród 

miast na prawach powiatu.

W wyniku przeprowadzonej standaryza-
cji powstało w poszczególnych podkate-
goriach 14 indeksów cząstkowych, które 
następnie były podstawą do stworzenia, 
jak już wspomniano, czterech indeksów 
dla poszczególnych kategorii oceny (WCI-

Rys.. 1. Okładka Water City Index
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Ż, WCI-Z, WCI-GF, WCI-K) oraz jednego 
indeksu głównego (WCI). Wartości osią-
gnięte przez każde miasto na prawach 
powiatu były podstawą do przygotowania 
jednego rankingu głównego oraz czterech 
rankingów szczegółowych zaprezentowa-
nych w raporcie. 

Metoda badawcza rankingu miast Water 
City Index jest obiektywna, gwarantująca 
istotność wniosków (wiarygodna), uni-
wersalna i uwzględniająca zróżnicowane 
uwarunkowania rozwojowe. Obiektywność 
została zapewniona poprzez odpowiednie 
zróżnicowanie źródeł danych. Problema-
tyka wody w mieście została podzielona 
na cztery obszary badawcze. Do każdego 
z nich, stworzono kategorie opisywane 
i interpretowane za pomocą 14 wskaźni-
ków. Dla każdej kategorii, funkcjonującej 
w ramach obszarów badawczych, stwo-
rzono maksymalnie długą listę możliwych 
do pozyskania z wyżej wymienionych źródeł 
wskaźników, które następnie zostały zwery-
fikowane pod kątem przydatności (inter-
pretacja informacji, jakich dostarcza nam 
wskaźnik), ewentualnego pokrywania się 
wskaźników (stąd decyzja o nieuwzględnia-
niu w badaniu niektórych z nich), ważeniu 
ich istotności oraz możliwości ich kwanty-
fikacji po procesie standaryzacji (agrega-
cja danych).

Wysoka statystyczna istotność rezulta-
tów badań wynika, po pierwsze z liczby 
wskaźników użytych w badaniu i hory-
zontu retrospektywy, oraz ze wspomnia-
nej już znaczącej dywersyfikacji źródeł 
pozyskiwania danych. Zastosowane dane 
spełniają podstawowe wymogi, które są 
charakterystyczne dla wskaźników: kwan-
tyfikowalność, zmienność w czasie, inter-
pretowalność, normatywny charakter, pod-
leganie procesom standaryzacji, również 
w kontekście przypisywania miar (wag istot-
ności) poszczególnym wskaźnikom. Uni-
wersalność metody wynika, po pierwsze 
z faktu, iż możliwe jest przeprowadzenie 
podobnego badania w każdej gminie w Pol-
sce, po drugie, istnieje możliwość aktuali-
zacji badań w oparciu o podobną metodę. 
Metoda zapewnia użyteczność informa-
cji. Opracowanie Water City Index nie sta-
nowi jedynie rankingu. Opisywane wskaź-
niki podlegają interpretacji ze względu na 
konsekwencje prowadzonej miejskiej poli-
tyki wodnej, oraz stanowią wstęp do ewen-
tualnych pogłębionych badań i propozycji 
ekspertów w zakresie rekomendowanych 

kierunków polityki wodnej, prowadzonej 
w każdym z analizowanych miast. 

Eksperci mają świadomość, że część sil-
nych i słabych stron miast, w kontekście 
Water City Index, może wynikać z natural-
nych uwarunkowań (determinant nieste-
rowalnych z punktu widzenia władz miast) 
przestrzennych, środowiskowych, gospo-
darczych i społecznych miast. Dlatego auto-
rzy Water City Index dokonali w pierwszym 
kroku analizy uwarunkowań (liczby, rodza-
jów, powierzchni akwenów i cieków 15 
wodnych, średniej sumarycznej wysokości 
opadów deszczu i stopnia nasłonecznienia 
analizowanych miast) oraz stopnia wrażli-
wości na występowanie powodzi (delimi-
tacja obszarów zalewowych). W kroku dru-
gim, analizowano politykę wodną miast 
w kontekście zdiagnozowanych ich cech 
charakterystycznych. Przykładowo, w przy-
padku miast o niskiej sumie opadów, która 
sprzyja występowaniu suszy, aktywność na 
rzecz przeciwdziałania występowaniu suszy 
będzie mieć większą istotność (wagę wskaź-
ników), niż w przypadku miast, w których 
podobny problem nie występuje. Sekwencja 
działań jest zatem następująca: 
• podział miejskiej polityki wodnej na 4 

obszary; 
• podział obszarów na 14 kategorii; 
• kwantyfikacja 14 kategorii za pomocą 

zestawu ponad 70 wskaźników; 
• pozyskanie danych ilościowych; 
• ustalenie cech swoistych miast; 
• przypisanie wag wskaźnikom oraz indek-

som dla poszczególnych kategorii; 
• agregacja wyników oraz interpretacja 

danych.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na spoj-
rzenie w kierunku miast, jako czynnych 
biorców zasobów wodnych. Pokazały, że 

bez wody i jej poszanowania miasta nie 
mogą funkcjonować w sposób prawidłowy. 
Nie chcemy przecież dopuścić do takich 
sytuacji, gdy zjawisko blackoutu  zmateria-
lizuje się, gdy będziemy musieli wybierać, 
komu w pierwszej kolejności należy udo-
stępniać zasoby wodne lub korzyści płynące 
z wykorzystania wody.

WODA W MIEŚCIE I EPIDEMIA
Jeśliby przeanalizować politykę wodną 
miast w Polsce w roku 2019 i wcześniej 
(przed pandemią wirusa COVID-19), to 
odczucia powinny być ambiwalentne. Z jed-
nej strony, szczególnie duże miasta roz-
winęły i unowocześniły politykę wodno-
-kanalizacyjną, korzystają z nowoczesnych 
technologii i współczesnych koncepcji roz-
woju polityki wodnej (gospodarki o obiegu 
zamkniętym). I tak przykładowo Kraków 
posiada drugą najczystszą wodę w Europie, 
a Bydgoszcz jest jednym z liderów w zakre-
sie odzyskiwania wód opadowych. Jed-
nakże podstawowym problemem jest kwe-
stia odpowiedniej polityki przestrzennej 
i nielinearnego rozwoju gospodarczego 
miast. Pozytywny wpływ elementów infra-
struktury błękitno-zielonej na poprawę 
jakości przestrzeni miejskiej i życia miesz-
kańców jest niepodważalny, z uwagi na 
chociażby ich walory estetyczne czy zdro-
wotne (np. jakość powietrza, aktywność 
fizyczna). Należy tymczasem podkreślić 
rolę tych elementów w rozwoju gospodar-
czym (m.in. w zakresie turystyki, atrakcyj-
ności inwestycyjnej) i społecznym (m.in. 
miejsca rekreacji, integracji). Zatem w pro-
cesach planowania i zarządzania rozwo-
jem miast, potrzeba włączenia i intensyfi-
kacji działań, polegających na zwiększeniu 
stanu i jakości przestrzeni zielonych i wod-
nych w mieście stała się nieodzowna. Od 
roku 2020 będzie trudniej, bo samorządy 

Rys. 2. Obszary i kategorie oceny polityki wodnej miast
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będą mieć do dyspozycji mniej środków 
finansowych, a problemy związane z gwał-
townymi wydarzeniami pogodowymi nasilą 
się. Miasto powinno móc generować nowe 
zasoby gospodarcze, w tym finansowe, rów-
nież poprzez działalność inwestycyjną, ale 
jedynie taką, która nie przyczynia się do 
degradacji jakiegokolwiek z miejskich zaso-
bów. Występowanie negatywnych zjawisk 
w procesach rozwojowych jest często wyni-
kiem krótkowzrocznego albo zbyt wąskiego 
myślenia o zasobach wody, jak i o zasobach 
miejskich w ogóle. Warto wskazać na fun-
damentalne zasady gospodarowania zaso-
bami wody w mieście. Opierają się one 
m.in.: na traktowaniu wód powierzchnio-
wych, gruntowych i podziemnych jako cen-
nego kapitału, a nie wyłącznie ścieków, na 
retencjonowaniu i zagospodarowaniu wód 
opadowych oraz wykorzystaniu zasobów 
błękitno - zielonej infrastruktury w miejskiej 
polityce rozwoju. 

W procesach zarządzania rozwojem miast 
często brak jest integracji działań w zakresie 
równomiernego wzrostu terenów zielonych 
i budowlanych. Być może spowolnienie 
polityki inwestycyjnej jest dobrą okazją do 
przywrócenia równowagi w tym względzie.
Jak piszemy w Water City Index 2019 przy-
gotowanie przeciwpowodziowe polskich 
miast nie osiągnęło jeszcze poziomu zado-
walającego. Oczywiście władze miast w Pol-
sce mają świadomość zagrożenia i posia-
dają wiedzę na temat miejsc potencjalnie 
zagrożonych. Prowadzone licznie analizy 
zidentyfikowały miejsca o najwyższym 
ryzyku wystąpienia powodzi i strat powo-
dziowych, w szczególności tych obszarów 
gdzie znajdują się duże skupiska ludzkie, 
czy infrastruktura krytyczna. Jednak, rów-
nolegle z tą wiedzą, konieczne jest przepro-
wadzenie dużych kapitałochłonnych inwe-
stycji w infrastrukturę przeciwpowodziową. 
Często jednak rozwiązania chroniące przed 
dużą wodą przegrywają z bieżącymi potrze-
bami. Potrzebne są inwestycje finansowane 
nie tylko z budżetów miast. Konieczna jest 
rozbudowa już istniejącej infrastruktury, 
ale również wprowadzenie w tkankę miej-
ską nowych rozwiązań. Chodzi o inwe-
stowanie w budowle hydrotechniczne, tj. 
kanały ulgi, dostosowanie wysokości korony 
wałów przeciwpowodziowych do progno-
zowanych wysokich stanów wód, a także 
przywracanie naturalnej retencji. Obsza-
rem szczególnej uwagi są mniejsze inwe-
stycje, jak np. poprawa i konserwacja już 
istniejących budowli wodnych, gdzie przy-

kładem mogą być sieci melioracyjne. Nie 
mniej istotny jest też bieżący monitoring 
sytuacji hydrologicznej, który, dostarczając 
rzetelnych danych w odpowiednim czasie, 
pozwala na przygotowanie się miasta do 
przyjęcia wód powodziowych. W rapor-
cie wspominamy również, że miasta nie są 
wystarczająco dobrze przygotowane do 
coraz dotkliwszych susz, które będą nasilać 
się w związku ze zmianami klimatu. 

Polityka informacyjna, jest w tym wzglę-
dzie, w szczególności w największych mia-
stach w Polsce, zadowalająca, również dzięki 
wykorzystaniu danych i informacji pocho-
dzących ze źródeł zewnętrznych, jak np. 
IMGW – PIB. Władze miast posiadają wiedzę 
na temat takich zjawisk jak miejskie wyspy 
ciepła (urban heat island). W czasie coraz 
częściej występujących fal upałów, zjawi-
sko to, wymaga odpowiedniej reakcji władz 
miasta. Przeciwdziałanie miejskim wyspom 
ciepła i falom upałów powinno być poparte 
działaniami o charakterze długofalowym, 
systemowym: zwiększanie powierzchni zie-
lonej infrastruktury w mieście, w szczegól-
ności w obszarach zdiagnozowanych jako 
miejskie wyspy ciepła, zwiększanie liczby 
obiektów błękitnej infrastruktury (fon-
tanny, oczka wodne), tworzenie zacienio-
nych miejsc (podwórza, parki kieszonkowe), 
działania na rzecz edukacji mieszkańców nt. 
sposobów zachowań w wypadku wystąpie-
nia długotrwałych upałów.

Szczególnie w kontekście pandemii koro-
nawirusa i kryzysu gospodarczego, ważne 
jest nieprzerwane świadczenie wysokiej 
jakości usług komunalnych, w tym w zakre-
sie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Względy bezpieczeństwa w tym 
obszarze powinny być bezwzględnie zacho-
wane, pomimo mniejszych wpływów finan-
sowych i potencjalnie wyższych kosztów 
dostarczania usług publicznych. Proponuje 
się dyskusję na temat urealnienia kosztów 
usług publicznych dla konsumenta (w Pol-
sce jest duża rozpiętość cen usług komu-
nalnych). Za niska cena dla konsumenta nie 
zmusza go do oszczędzania, a więc powięk-
sza koszty funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków. Nie wychowuje społeczeństwa 
odpowiedzialnego. Za wysoka cena z kolei 
przerzuca odpowiedzialność na konsumen-
tów, nie prowokując samorządu lokalnego 
do prowadzenia odpowiednich działań: 
racjonalnych, świadomych i efektywnych. 

Krzysztof Kutek 
Dyrektor Pionu Wody  

Arcadis 
 

Dr Michał Kudłacz  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 
Marcin Ćmielewski  

Specjalista ds. Gospodarki Wodnej  
Arcadis

Dziękujemy za udostępnienie grafik  
firmie Arcadis.

Rys. 3. Wyniki rankingu miast na prawach powiatu.
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