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Przypuszczam, że należę do licznego 
grona osób, które z ulgą zostawia 
za sobą 2020 rok i z nadzieją patrzy 

w przyszłość, po cichu licząc na to, że nad-
chodzące miesiące przyniosą stabilizację 
i powrót do normalności. 

Docierające do naszej redakcji informa-
cje pozwalają zakładać, że w 2021 roku 
pojawi się kilka korzystnych zapisów praw-
nych dla branży hydroenergetycznej. Mię-
dzy innymi mam tu na myśli wydłużenie 
wsparcia dla MEW w systemie FIT/FIP oraz 
poprawę zasad jego funkcjonowania. Po 
szczegółowe informacje odsyłam do arty-
kułu „Z życia TRMEW”, autorstwa Moniki 
Grzybek, Kierownika biura TRMEW. 

Dodatkowo właściciele małych elektrowni 
wodnych mogą skorzystać z możliwości 
uzyskania dodatkowego finansowania ich 
obiektów, jaką daje udział w rynku mocy, 
w którym przedmiotem obrotu będzie 

gotowość do dostarczenia energii elek-
trycznej do sieci. Mechanizm ten ma za 
zadanie zapewnienie stabilnych dostaw 
energii elektrycznej w długoterminowym 
horyzoncie. Aby skorzystać z tego rozwią-
zania, pierwszym krokiem jest zgłoszenie 
jednostki wytwórczej w ramach wirtualnej 
elektrowni do certyfikacji ogólnej, której 
najbliższa edycja odbędzie się od piątego 
do czternastego stycznia. Zainteresowanych 
czytelników zapraszam do działu „Praktyka” 
i publikacji firmy Lerta.

Kolejną pozytywną zmianą jest, wchodząca 
w życie z początkiem stycznia, reforma rynku 
bilansującego, która umożliwi aktywne 
uczestnictwo w rynku m.in. elektrowniom 
szczytowo-pompowym. Jedna z najistotniej-
szych zmian dotyczy cen rozliczeniowych na 
rynku bilansującym.

Natomiast właścicieli MEW, którym zakoń-
czył się system wsparcia, zainteresuje publi-
kacja Łukasza Kaliny z firmy Instytut OZE, 
w której przedstawia możliwe scenariusze 
inwestycyjne, bazujące na aktualnych uwa-
runkowaniach prawnych i ekonomicznych.
Tematem tego wydania jest artykuł prezen-
tujący przyczyny i skutki niekontrolowanego 
uderzenia hydraulicznego w układach prze-
pływowych elektrowni wodnych, opierający 
się na wynikach analiz trzech zaistniałych 
w przeszłości zdarzeń awaryjnych. Opraco-

wanie Adama Adamkowskiego i Mariusza 
Lewandowskiego z Instytutu Maszyn Prze-
pływowych oraz Stanisława Lewandow-
skiego, Prezesa Honorowego TEW stanowi 
cenne źródło informacji zarówno dla pro-
jektantów, jak i operatorów elektrowni wod-
nych, pozwalające uniknąć w przyszłości 
podobnych błędów.

Polecam również lekturę artykułów z cyklu 
„Elektrownie Wodne Południowej Norwegii” 
oraz „Budowa i modernizacja zapory wod-
nej w Wapienicy”.

W imieniu moim oraz całej redakcji, pragnę 
serdecznie podziękować Zarządowi TRMEW, 
Radzie Redakcyjnej oraz wszystkim naszym 
Partnerom za wsparcie w tym wyjątkowo 
trudnym roku. Dzięki Wam mijające dwa-
naście miesięcy możemy zaliczyć do uda-
nych i z dumą zaprezentować cztery kra-
jowe wydania „Energetyki Wodnej” oraz 
dwa międzynarodowe. 

Na zakończenie życzę wszystkim czytelni-
kom i sympatykom hydroenergetyki, aby 
nadchodzący rok był pod każdym wzglę-
dem lepszy niż mijający oraz pełen inspira-
cji i możliwości rozwoju.

Instytut
oze Dostawca łopatek kierowniczych

Resstial Sp z o. o.
Szczukowice 102B
26-065 Piekoszów

Telefon: +48 606 161 469
E-mail: biuro@resstial.pl
www.resstial.pl
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Niedawna rekonstrukcja Rządu 
doprowadziła do zmian w dotych-
czasowym funkcjonowaniu Mini-

sterstwa Środowiska. Obowiązki Minister-
stwa Środowiska zostały przejęte przez nowo 
powstałe Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
na czele którego to resortu stanął Michał 
Kurtyka, dotychczasowy Minister Klimatu. 
Pełnomocnikiem Rządu ds. OZE został nato-
miast Ireneusz Zyska. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
13 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2015) 
powołany został pełnomocnik rządu ds. 
gospodarki wodą oraz inwestycji w gospo-
darce morskiej i wodnej. Będzie nim sekre-
tarz stanu w urzędzie obsługującym ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej, 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, 
a zatem obecnie Ministra Infrastruktury. 
Decyzja o powołaniu Pełnomocnika, będą-
cego przedstawicielem Ministerstwa Infra-
struktury może budzić zdziwienie w sytuacji, 
gdy w zakresie jego funkcji Pełnomocnika 
najbliższy przedmiotowo powinien pozosta-
wać resort środowiska i ochrony klimatu. Do 
zadań Pełnomocnika należeć bowiem będzie 
między innymi prowadzenie prac studialnych 
i opracowanie propozycji rozwiązań w zakre-
sie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych, jak również przygotowywanie 
koncepcji ekonomicznych, prawnych i orga-
nizacyjnych w zakresie zarządzania śródlą-
dowymi drogami wodnymi.

Pełnomocnik będzie dokonywał ocen oraz 
formułował wnioski w zakresie realizacji 
zadań organów państwowych dotyczących 
inwestycji w gospodarce wodnej. Ponadto 
zadaniem Pełnomocnika będzie składanie 
wniosków o przeprowadzenie kontroli prze-
biegu realizacji inwestycji i projektów reali-
zowanych w gospodarce wodnej. Będzie 
odpowiedzialny za identyfikowanie zagro-
żeń, mogących mieć wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie zarządzania ryzykiem 
powodziowym i przeciwdziałania skutkom 
suszy w Polsce.

Kolejnym obowiązkiem Pełnomocnika 
będzie przygotowywanie koncepcji eko-
nomicznych, prawnych i organizacyjnych 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Będzie 
on opracowywał, w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki wodnej, 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, 
harmonogram realizacji działań, mających 
na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwe-
stycji Morskich.

Pełnomocnikowi zostanie powierzone zada-
nie prowadzenia, monitorowania i koordy-
nacji realizacji działań, mających na celu 
utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji 
Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym.
Podczas XII Konferencji „Młodzi w Energe-
tyce”, która odbyła się 9 grudnia, pełnomoc-
nik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska w nastę-
pujących słowach objaśniał bieżące kierunki 
rozwoju polityki energetycznej:
„Zaktualizowana Polityka energetyczna Polski 
do 2040 r. uwzględnia konieczność zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
sprawiedliwej transformacji, czy stabilnego 
rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki 
i wzmocnienia jej konkurencyjności. Trans-
formacja energetyczna kreowana w PEP2040 
ma także na celu zainicjowanie szerszych 
zmian w energetyce i jej przeformułowa-
nie pod kątem niskoemisyjnej generacji, 
poprawy jakości życia i zdrowia dla przy-
szłych pokoleń”.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE przypomniał 
o utworzonej niedawno Młodzieżowej 
Radzie Klimatycznej. Była to odpowiedź 
na rosnącą zwłaszcza wśród młodych osób 
świadomość ekologiczną, której często 
towarzyszy strach o losy naszej planety. Do 
zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy 
Ministrze Klimatu należy wyrażanie opinii 
w zakresie spraw objętych działami admini-
stracji rządowej klimat i energia, a w szcze-
gólności przedstawianie opinii na temat pla-
nowanych zmian polityki, strategii i zmian 

legislacyjnych w zakresie właściwości Mini-
stra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.

W grudniu odbyła się również inna ważna 
konferencja pod nazwą „Energetyka 2030. 
Nowa energia do zmian”, zorganizowana 
przez Forum Energii. Obecny na Konferen-
cji Adam Guibourge-Czetwertyński, wicemi-
nister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że transfor-
macja energetyczna będzie prowadzić do 
strukturalnych zmian na rynku pracy, zwłasz-
cza w regionach pogórniczych. W ocenie 
wiceministra, rozwój nowych sektorów zwią-
zanych z produkcją energetyki odnawialnej 
musi być postrzegany jako szansa na nowe 
miejsca pracy i nowe perspektywy.

Ponadto wiceminister Adam Guibourge-
-Czetwertyński podkreślił, że zbudowanie 
nowego systemu energetycznego powinno 
następować w sposób odpowiedzialny, 
a transformacja energetyczna powinna wią-
zać się z korzyścią dla wszystkich grup spo-
łecznych. Kluczowe pozostają także kwestie 
związane z magazynowaniem energii, inte-
ligentnym zarządzaniem siecią, digitalizacją, 
która także ma duże znacznie dla energetyki. 

Tymczasem 10 grudnia padł historyczny 
rekord zużycia energii elektrycznej w naszym 
kraju. Otóż w tym dniu chwilowe zapotrze-
bowanie na moc było najwyższe w histo-
rii i wyniosło aż 26,8 GW. Na tak wielkie 
zużycie wpływ miały niskie temperatury 
utrzymujące się na zewnątrz, małe nasło-
necznienie, obniżające ilość energii produ-
kowanej przez instalacje fotowoltaiczne oraz 
typowe w pandemii zdalne nauczanie oraz 
zdalne wykonywanie pracy przez pracowni-
ków, przekładające się na zwiększone zuży-
cie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych. 

Omawiając zagadnienie najnowszych kierunków polityki energetycznej w Polsce punktem odniesienia 
niezmiennie pozostaje rok 2040. Program PEP2040 (Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.), zapre-
zentowany we wrześniu, pozostaje aktualny pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji polityczno-
-gospodarczej w kraju.

NAJNOWSZE KIERUNKI POLITYKI
ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Magdalena Hajduk 
Adwokat 

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych sp.k.
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Indeks stanowi kontynuację raportu wyda-
nego w 2019 r. W odróżnieniu do zeszło-
rocznej edycji, WCI 2020 został odrębnie 

przygotowany dla: metropolii (8), kategorii 
miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast 
nie będących miastami na prawach powiatu, 
posiadających co najmniej 20 tys. mieszkań-
ców (152). Autorzy raportu poddali „wodnej” 
analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 
4 obszarów oraz 14 kategorii:
• życie (woda pitna, woda brunatna, utrzyma-

nie infrastruktury)
• kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona 

infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska)
• zagrożenie (powódź, niedobór (susza), 

zagrożenie sektorowe, wody opadowe, 
aktywność samorządu)

• gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, 
atrakcyjność biznesowa, transport wodny)

Na podstawie wyników oceny obszarów i kate-
gorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta 
w każdym z rankingów. A oto zwycięzcy ran-
kingu Water City Index 2020: 
Ranking główny dla metropolii
1 miejsce: WROCŁAW
2 miejsce: BYDGOSZCZ
3 miejsce: GDAŃSK

Ranking główny dla miast 
na prawach powiatu
1 miejsce: GLIWICE
2 miejsce: RZESZÓW
3 miejsce: ŚWINOUJŚCIE 

Ranking główny dla miast 
średniej wielkości
1 miejsce: SZCZYTNO
2 miejsce: MALBORK 
3 miejsce: MRĄGOWO

Raport Water City Index 2020 można w cało-
ści pobrać na stronie: https://oees.pl/water-
-city-index-2020/ 

AUTORZY RANKINGU WCI 2020
Za realizację Water City Index 2020 odpowie-
dzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy 
Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej, która to Fundacja jest orga-

nizatorem międzynarodowego kongresu eko-
nomicznego Open Eyes Economy Summit. 
Oto oni:
• Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący 

Rady Programowej Open Eyes Economy 
Summit, Fundacja Gospodarki i Administra-
cji Publicznej

• Dr Michał Kudłacz, Katedra Polityk Publicz-
nych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
ekspert OEES

• Dr Jakub Głowacki, Katedra Gospodarki 
i Administracji Publicznej, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie 

• Mgr inż. Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu 
Wody w Arcadis

• Mgr Marcin Ćmielewski, Specjalista ds. 
Gospodarki Wodnej w Arcadis.

Do współpracy zaproszono ponadto eksper-
tów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz dzienni-
karzy branżowych mediów.

MISJA WCI 
Problemy miast na świecie, w tym również 
w Polsce, coraz mocniej dotyczą kwestii 
racjonalnego i efektywnego wykorzystywa-
nia zasobów wody w warunkach coraz silniej 
zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie 
i susze oraz zanieczyszczenia wód), o długo-
trwałych konsekwencjach. Problemy wodne 
Polski są znane od dziesięcioleci, jednak 
sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą 
kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. 
O wodzie pamiętamy, gdy sama się o sie-
bie upomni. Przeobrażenia, jakie zachodzą 
wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami 
klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęsto-
ścią zaludnienia, prowadzą do konsekwencji 
w różnych sektorach gospodarki oraz w poli-
tyce wodnej. Dlatego niezbędne jest prowa-
dzenie systematycznej i usystematyzowanej 
debaty na temat polityki wodnej miast w Pol-
sce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji 
władz miast, naukowców, ekspertów, miesz-
kańców oraz wspólne wypracowanie standar-
dów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej 
gospodarować zasobami wody.

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
„W obliczu zmian klimatu i pogłębiania się 
dramatycznych ich konsekwencji, globalna 

perspektywa rozumienia wyzwania, jakim 
jest gospodarowanie wodą i konieczność 
podejmowania działań w skali globalnej, 
jest oczywista. Jednocześnie musi się zmie-
nić podejście do problemu wody – z reak-
tywnego na prospektywne. To pociąga 
za sobą transformację myślenia o wodzie 
w mieście i sposobu zorganizowania miasta, 
jako złożonego systemu wodnego. Tylko 
w ten sposób można dokonać długofa-
lowej adaptacji miasta do zmian klimatu, 
których cofnąć się nie da. Dlatego kontynu-
ujemy tworzenie rankingu Water City Index, 
który nadal jest w Polsce przedsięwzięciem 
nowatorskim. Stanowi zaczyn do dyskusji 
samorządów terytorialnych oraz z samorzą-
dami terytorialnymi, na temat możliwości 
poprawy efektywności wykorzystania zaso-
bów wody.” prof. dr hab. Jerzy Hausner

„Projekty, w które jest zaangażowany Arca-
dis często bezpośrednio dotyczą zmian kli-
matu lub temat ten jest jednym z ich ele-
mentów. Gospodarka wodna jest najczęściej 
wskazywanym obszarem, który wymaga 
interwencji i poprawy. Takie wyniki zauwa-
żamy bez względu na to czy analizy i pro-
jekty dotyczą przestrzeni miejskich, czy też 
innych obszarów, choćby takich jak infra-
struktura transportowa. Dlatego uważam, 
że nasza inicjatywa jaką jest Water City 
Index jest niezwykle potrzebna. Pozwala 
nam mierzyć, analizować i wyciągać wnioski 
płynące z szeroko rozumianej polityki wod-
nej miast. Jest pomocna w określeniu tren-
dów w czterech analizowanych obszarach 
(życie, zagrożenie, gospodarka i biznes, kul-
tura i ludzie), a także pozwala określić sto-
pień zrównoważenia rozwoju miast w tych 
obszarach. Jest również doskonałym mate-
riałem wyjściowym do analiz pogłębionych, 
które będą pomocne dla miast, zarówno 
dla identyfikacji miejsc problemowych, jak 
i pozwolą zobaczyć w jaki sposób nasze 
wodne miasto funkcjonuje i czy płyniemy 
w dobrym kierunku”. Jarosław Miziołek, 
Prezes Zarządu w Arcadis.

Podczas tegorocznego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit ogłoszono wyniki ran-
kingu Water City Index 2020 (WCI). Raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jedynym, który tak sze-
roko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody  
w polskich miastach. W ramach OEES powstał również specjalny raport Alert Wodny 3, Woda w miastach.

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW RANKINGU WATER CITY INDEX 2020

Marlena Piskorz 
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji 

Arcadis Polska

4 ENERGETYKA WODNA

AKTUALNOŚCI    



Nadzwyczajny Walny Zjazd (NWZ) 
Członków TRMEW odbył się 9 paź-
dziernika br. Był to zjazd wyborczy, 

który pierwotnie miał się odbyć w czerwcu, 
jednak ze względu na pandemię został prze-
łożony. Udało nam się spotkać i wybrać 
nowe Władze naszego Stowarzyszenia. 
Wszyscy dotychczasowi Członkowie Władz 
otrzymali absolutorium i zgodnie z wybo-
rem uczestników spotkania przedłużyli 
swoją kadencję o kolejne 3 lata. Dodatkowo 
do Zarządu TRMEW został powołany Rafał 
Gawlikowski. Cieszy nas jego chęć angażo-
wania się w pracę Zarządu, a jego wiedza 
i doświadczenie z pewnością wniosą wiele 
do naszej organizacji. 

Po NWZ rozpoczęło się Forum TRMEW, 
podczas którego Zarząd TRMEW omó-
wił stan prac nad rozwiązaniami dla elek-
trowni, dla których upłynął okres wspar-
cia oraz wyjaśniono, na jakie sprawy należy 
zwracać uwagę przy zawieraniu umów na 
sprzedaż i zakup energii elektrycznej. Swoje 
wystąpienie miał również Kuba Puchowski, 
który poinformował o zmianach, jakie zaszły 
w spółce TRMEW Obrót S.A., której aktualna 
nazwa brzmi Respect Energy S.A.

Krótko po naszym zjeździe dotarła do nas 
bardzo dobra wiadomość z Ministerstwa 

Klimatu. Poinformowano nas, że Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) zaakceptował propozycję prze-
dłużenia okresu wsparcia w ramach sys-
temu stałych taryf FIT/FIP o dwa lata i po 
przekazanych przez TRMEW wyjaśnieniach 
nie wniósł więcej uwag. Spodziewamy się 
wobec tego, że, już bez przeszkód, propozy-
cje TRMEW zostaną wprowadzone do pro-
jektu ustawy z dnia 29 lipca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw. Niestety jed-
nak, właściciele MEW muszą uzbroić się 
w cierpliwość, bo z zapowiedzi Minister-
stwa Klimatu i Środowiska wynika, że ustawa 
może trafić na posiedzenie Sejmu dopiero 
na początku 2021 roku. 

W grudniu br. do Sejmu trafił natomiast pro-
jekt zmiany Prawa energetycznego i niektó-
rych innych ustaw, co zbliższa nas do wpro-
wadzenia bardzo ważnych dla właścicieli 
MEW rozwiązań prawnych, tj. „uwolnienie” 
przepisu dotyczącego obowiązywania ceny 
stałej w wysokości 95 proc. ceny referencyj-
nej w przypadku instalacji o mocy poniżej 
500 kW; uwolnienie 2039 roku jako daty 
końcowej korzystania z FIT/FIP (zamiast 
2035 roku); wydłużenie obowiązywania ceny 
referencyjnej z 2020 w 2021 roku, do czasu 
wydania nowego rozporządzenia (co ozna-

cza brak ewentualnej przerwy w składaniu 
deklaracji do FIT/FIP) oraz zwolnienie z kon-
cesji spółdzielni energetycznych i doprecy-
zowanie kwestii ich rozliczania. 

Na koniec w imieniu Władz TRMEW ser-
decznie dziękuję za ogrom wsparcia, jaki 
otrzymaliśmy od Członków naszego Sto-
warzyszenia. Państwa wkład w działalność 
TRMEW zarówno merytoryczny, jak i finan-
sowy jest nieoceniony. Za nami trudna prze-
prawa w walce o korzystne zapisy dla dal-
szego funkcjonowania elektrowni wodnych 
w Polsce i zdajemy sobie sprawę jak wiele 
pracy jeszcze przed nami. Bez Państwa 
pomocy nie udałoby się osiągnąć tak wiele. 
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY! 

Serdecznie zapraszamy nowych właścicieli 
elektrowni do grona członków TRMEW, 
razem możemy więcej! 

W nadchodzącym Nowym 2021 Roku 
życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju, 
jak najwięcej powodów do radości oraz suk-
cesów w życiu prywatnym i zawodowym!

Monika Grzybek 
Kierownik biura TRMEW

KALENDARIUM

15–18.02.2021 
Wydarzenie online 

6th IAHR Europe Congress
Organizator – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)

www.iahr2020.pl

15–18.03.2021 
Wydarzenie online

Power Week Asia
Organizator – Infocus International

www.power-week.com

20–23.04.2021 
Wydarzenie online

Power Week Africa
Organizator – Infocus International

www.power-week.com

28–29.04.2021
Kielce

XXIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia
XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
Organizator – Targi Kielce

www.targikielce.pl

Pozytywny koniec tego trudnego 2020 roku? Wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować projekt 
wydłużenia o 2 lata wsparcia dla MEW w systemie FIT/FIP, a przedtem odblokować przepis przyznający 
w tym systemie 95, a nie jak do tej pory 90 procent ceny referencyjnej instalacjom o mocy poniżej  
500 kW. Zacznę jednak od sprawozdania z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu TRMEW.

Z ŻYCIA TRMEW
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Jesteśmy organizacją, która dba o lep-
sze warunki do rozwoju dla przedsię-
biorstw z branży energetycznej, monito-

ruje bariery rozwoju branży i przygotowuje 
własne rekomendacje dla polskich organów 
rządowych – mówi Barbara Adamska, prezes 
zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazy-
nowania Energii. – Konieczne są zmiany legi-
slacyjne i pozalegislacyjne, które pozwolą na 
rozwój magazynów energii we wszystkich 
segmentach rynku: od domowych magazy-
nów energii, poprzez magazyny na pozio-
mie niskich i średnich napięć, zlokalizowane 
w bliskości instalacji wytwórczych, aż po 
magazyny wielkoskalowe. Istotnym rozwią-
zaniem jest także wdrożenie takich regula-
cji, które zwiększą możliwości komercyjnego 
świadczenia usług magazynowania energii 
elektrycznej jako źródła elastyczności sys-
temu energetycznego. 

Stowarzyszenie działa m.in. poprzez tworze-
nie raportów, audytów i analiz dla instytucji 
rządowych i pozarządowych oraz współpra-
cując z licznymi krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi i badawczymi zajmu-
jącymi się tematyką energetyki odnawialnej. 

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Magazy-
nowania Energii pracują w zespołach dorad-
czych, wypracowują stanowiska i współpra-
cują z partnerami w działaniach na rzecz 
polskiego rynku magazynowania energii. 
Zarząd Stowarzyszenia efektywnie reali-
zuje cele statutowe dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu zawodowemu zdobytemu 
podczas prac przy prestiżowych projek-
tach związanych z rozwojem energetyki 
w Polsce i za granicą. Stworzenie dynamicz-
nie rozwijającego się wewnętrznego rynku 
magazynów energii w Polsce, to szansa na 

zbudowanie polskiej branży magazyno-
wania energii, a dogodne warunki dla roz-
woju systemów magazynowania energii to 
szansa na rozwój w Polsce nowej branży, 
rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. 
Polscy producenci elementów elektrycz-
nych i elektronicznych, firmy zajmujące się 
automatyką, IT, telekomunikacją i prze-
syłem danych mają szansę zaistnienia na 
rynku magazynów energii we wczesnej fazie 
jego rozwoju. 

Również w zakresie samych technologii 
magazynowania, nie tylko bateryjnych, 
wciąż trwają badania i rozwijane są nowe 
technologie i na tym polu jako kraj również 
mamy osiągnięcia.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii to nowa organizacja na mapie rodzimej energetyki, two-
rzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie. Barbara Adamska – prezes 
zarządu, Mieczysław Wrocławski i Paweł Grabowski – wiceprezesi zarządu oraz prof. Wojciech Myślecki, 
przewodniczący rady programowej PSME, to gwaranci wiedzy i rozległych kontaktów, umożliwiających 
sprawne poruszanie się po rynku. Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce.

POWSTAŁO POLSKIE STOWARZYSZENIE 
MAGAZYNOWANIA ENERGII

Ewa Kumorek-Fedor 
Dyrektor ds. Public Relations i Marketingu

ADAPTACYJNE ZARZĄDZANIE 
ŚRODOWISKIEM

Sylwia Bródka
Wydawnictwo PWN
Rok wydania 2020

OCENA ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

Jacek Krystek
Wydawnictwo PWN
Rok wydania 2020

Książka jest pierwszym w Polsce przykładem kompleksowego 
podejścia do problematyki adaptacyjnego zarządzania śro-
dowiskiem (AZŚ) w jego wymiarze teoretycznym i aplika-

cyjnym. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, które dotyczą 
następujących zagadnień: 
• odporności przyrodniczej oraz jej znaczenia w kształtowaniu 

zdolności adaptacyjnych środowiska; 
• podstaw teoretycznych badań nad systemami przyrodniczymi, 

zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem adaptacyjnym;
• prawnych uwarunkowań zarządzania środowiskiem oraz jego 

odpornością;
• propozycji modelowego ujęcia sytemu adaptacyjnego zarządza-

nia środowiskiem oraz wskazania kierunków i możliwości diagno-
zowania komponentów tego systemu. PWN

Ocena oddziaływania na środowisko oprócz zagadnień 
prawnych i proceduralnych (dostęp do informacji o śro-
dowisku, udział społeczeństwa w procedurach admini-

stracyjnych dotyczących środowiska, procedura administracyjna 
oceny oddziaływania na środowisko), szeroko omawia metodykę 
sporządzania opracowań środowiskowych, szczególnie kart infor-
macyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oceny oddziaływania 
na środowisko.

Prezentuje również metody oceny stanu środowiska przyrod-
niczego oraz metody oceny wpływu na środowisko. Omówia 
typowe rodzaje oddziaływań na środowisko jak i charakterystykę 
typowych przedsięwzięć poddawanych ocenie oddziaływania na 
środowisko. PWN

PRZEGLĄD WYDAWNICZY
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Zakończyła się odbudowa 19 
ostróg na żuławskim odcinku Wi-
sły. Przeprowadzenie remontu 
wszystkich kosztowało 17,2 mln 
zł, z czego ostatnia modernizacja, 
na terenie gminy Ostaszewo, po-
chłonęła ponad 3,5 mln zł.

ŻUŁAWY: KONIEC 
ODBUDOWY 
19 OSTRÓG 
NA WIŚLE

Ostrogi to konstrukcje faszynowo-
-kamienne budowane poprzecznie 
do brzegu, które mają za zadanie 

odsunięcie nurtu – jego koncentrowanie 
sprzyja utrzymaniu właściwej głębokości 
drogi wodnej. Tego typu budowle przyczy-
niają się też do redukcji erozji brzegowej, 
chronią wały przeciwpowodziowe.

Modernizacja wspomnianych 19 ostróg 
rozpoczęła się 2017 r., objęła Wisłę powy-
żej Nogatu, na obszarze gmin Ostaszewo, 
Lichnowy, Suchy Dąb, Miłoradz i Pelplin. 
Przeznaczone do remontu ostrogi powstały 
pod koniec XIX w. podczas regulacji Dolnej 
Wisły. Do prac modernizacyjnych wyko-
rzystano m.in. materace faszynowe i kosze 
gabionowe wypełnione kamieniem. Ostrogi 
umocowano w skarpach brzegowych, odbu-
dowano ich korpusy i głowice, wykonano 
umocnienia brzegowe. Ostrogi mają nie 
tylko znaczenie żeglugowe, ale także duże 
znaczenie przeciwpowodziowe, ponieważ 
zapewniają tor wodny dla lodołamaczy pod-
czas akcji lodołamania – powiedział prezes 
Wód Polskich Przemysław Daca. Wszyst-
kie te prace to jeden z pięciu elementów 
projektu pn. „Kompleksowe Zabezpiecze-
nie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską. 
Budżet projektu wynosi blisko 130 mln zł, 
z dofinansowaniem na poziomie 85%.

Do 2023 r. zakończyć powinien się remont 
341 ostróg na Odrze między stopniem 
wodnym w Ścinawie w woj. dolnośląskim 
a ujściem Nysy Łużyckiej w woj. lubuskim. 
Z kolei w 2019 r. dobiegł końca remont 12 
ponad stuletnich ostróg na Warcie na tere-
nie gminy Śrem.

Łukasz Madej 
inzynieria.com
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Celem projektu jest poprawa jako-
ści i różnorodności biologicznej wód 
zlewni Pilicy, w tym Zbiornika Sule-

jowskiego. Trzeba podkreślić, że projekt ten 
ma pomóc przy wypracowaniu rozwiązań 
przeciwdziałania skutkom suszy, tak dotkli-
wej na tym terenie. Realizacja projektu przy-
czyni się również do zwiększenia atrakcyjno-
ści turystycznej regionu. Projekt o wartości 74 
mln zł będzie trwał 10 lat, obejmie obszar 93 
gmin. Nasze Gospodarstwo będzie Benefi-
cjentem Koordynującym projekt. Projekt zin-
tegrowany „Wdrażanie planu gospodarowa-
nia wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie 
zlewni Pilicy” realizowany będzie w zlewni 
Pilicy, mającej powierzchnię ok. 9 tys. km2 
i położonej na obszarze 93 gmin, znajdują-
cych się na terenach województwa łódzkiego, 
świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego 
oraz małopolskiego. – Realizacja projektu 
jest szansą na dwudziestoprocentowy wzrost 
usług ekosystemowych w zlewni Pilicy, która 
przebiega przez aż pięć województw i ponad 
dziewięćdziesiąt gmin. Oznacza to rozwój nie 
tylko turystyki i rekreacji, ale również innych 
usług kulturalnych czy produkcyjnych na tych 
obszarach – mówi Prezes PGW Wody Pol-
skie Przemysław Daca. Obok rozwoju usług 

Konferencję otworzyła p. minister Anna 
Moskwa, wskazując na zbliżający się 
termin rozpoczęcia prac przy budo-

wie stopnia Siarzewo, zaś p. minister Marek 
Gróbarczyk potwierdził, w swoim liście do 
uczestników konferencji, determinację Rządu 
w sprawie budowy całej Kaskady Dolnej Wisły. 
Podkreślił przy tym znaczenie inwestycji dla 
budowy drogi wodnej E40 i rozwoju portów 
morskich. Na rok 2023, jako spodziewaną 

ekosystemowych, nadrzędnymi celami pro-
jektu są: poprawa jakości i różnorodności bio-
logicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym 
uwzględnieniem Zbiornika Sulejów, a także 
zmniejszenie o 25% zakwitów sinic w tym 
zbiorniku. W założeniach projektu przewiduje 
się również powstanie Systemu Wspierania 
Decyzji (SWD), czyli efektywnego narzędzia 
do zarządzania jakością wody na Zbiorniku 
Sulejów, który przyczyni się do ograniczania 
eutrofizacji (nadmiernej produkcji biomasy 
glonów) zbiornika, skutkującej wspominanym 
występowaniem intensywnych zakwitów sinic 
w Zbiorniku Sulejów. Trzeba również podkre-
ślić, że projekt ten ma pomóc przy wypraco-
waniu rozwiązań przeciwdziałania skutkom 
suszy, tak dotkliwej na tym terenie. – Rzeka 
Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią 
istotny element dla rozwoju społeczno-ekono-
micznego centralnej Polski. Cieszymy się więc, 
że Wody Polskie będą mogły kluczowe działa-
nia dla adaptacji do zmian klimatycznych i roz-
woju gospodarczego tego regionu w ramach 
projektu „Wdrażania planu gospodarowa-
nia wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie 
zlewni Pilicy” – dodaje Prezes PGW Wody Pol-
skie Przemysław Daca. Głównymi zadaniami 
Wód Polskich w tym projekcie będzie wspar-

datę rozpoczęcia prac budowlanych przy 
stopniu Siarzewo, wskazał Prezes PGW Wody 
Polskie, p. Przemysław Daca. Podczas konfe-
rencji omówiono szczegółowo obecny stan 
Dolnej Wisły oraz przyszłościowe jej zago-
spodarowanie, ze szczególnym uwzględnie-
niem jej potencjału gospodarczego i stanu 
geomorfologicznego odcinka poniżej stopnia 
Włocławek. Przedstawiono również informa-
cje o projektowanym stopniu wodnym Sia-

cie działań zmierzających do przywracania 
drożności cieków i renaturyzacji starorzeczy/
mokradeł dla zwiększenia bioróżnorodno-
ści, poprawy stanu ekologicznego wód oraz 
zwiększenia retencji poprzez opracowanie:
• 10 dokumentacji projektowych dotyczą-

cych modernizacji jazów z przepławkami;
• dokumentacji projektowej dla przepławki 

na Zbiorniku Sulejów;
• 5 inwentaryzacji przyrodniczo-hydrologicz-

nych oraz 3 dokumentacji projektowych 
w zakresie odtworzenia lub aktywnej ochrony 
starorzeczy i mokradeł nadrzecznych.

Projekt zintegrowany „Wdrażanie planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły 
na przykładzie zlewni Pilicy” rozpocznie się 
1 stycznia 2021 roku. Będzie wdrażał zapisy 
drugiej aktualizacji planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW). 
Koszty całkowite projektu to 74 mln PLN, nato-
miast koszty kwalifikowalne to 71 mln PLN. 
Dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach 
LIFE wynosi 43 mln PLN (60% kosztów kwalifi-
kowalnych), zaś dofinansowanie NFOŚiGW to 
25 mln PLN (35% kosztów kwalifikowalnych). 

rzewo. W najbliższym numerze zamieścimy 
artykuł członka naszej Rady Redakcyjnej, prof. 
Wojciecha Majewskiego, przypominający 
podstawowe informacje o potencjale gospo-
darczym Dolnej Wisły i projekcie stopnia 
wodnego Siarzewo oraz zawierający porów-
nanie podstawowych cech technicznych 
stopni Siarzewo i Włocławek.

W obecności Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska, Wody Polskie podpisały z NFOŚiGW umo-
wę na dofinansowanie w ramach Projektu zintegrowanego LIFE na „Wdrażanie planu gospodarowania 
wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

28 września 2020 r. odbyła się we Włocławku konferencja naukowa poświęcona 50-leciu stopnia Wodnego Wło-
cławek. Współorganizatorami było PGW Wody Polskie, Energa Grupa Orlen oraz czasopismo „Gospodarka Wod-
na”, które właśnie obchodzi swój 85-letni jubileusz. Jubileuszu tego serdecznie gratulujemy Redakcji GW. Patro-
nat nad konferencją objęło istniejące jeszcze wówczas Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

WODY POLSKIE PODPISAŁY UMOWĘ W RAMACH 
ZINTEGROWANEGO PROJEKTU LIFE

POTENCJAŁ DOLNEJ WISŁY  
– 50 LAT STOPNIA WODNEGO WŁOCŁAWEK

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Redakcja „Energetyki Wodnej”
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Mapy zagrożenia powodziowego 
opracowywane są dla obszarów 
narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi, określonych we wstępnej 
ocenie ryzyka powodziowego. Konieczność 
przygotowania i aktualizacji map wynika 
z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne oraz tzw. „Dyrektywy Powo-
dziowej” – Dyrektywy 2007/60/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim. Podpi-
sana umowa realizowana jest w ramach Pro-
jektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

Projekt „Przebudowa istniejącego pol-
deru Żelazna w Opolu, w tym prze-
budowa istniejących urządzeń wod-

nych oraz budowa nowych obiektów, w celu 
zwiększenia pojemności polderu i rezerwy 
powodziowej” ma wzmocnić zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe doliny Odry w gminie 
Opole, w tym teren specjalnej strefy ekono-
micznej (SSE) przy ul. Północnej, terenów 
zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwod-
nicy północnej miasta oraz dzielnicy Sławice 
oraz Żelaznej (gmina Dąbrowa). Ochroni 
też wsie Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz 
Narok, Elektrownię Opole i obszary poło-
żone niżej. Przebudowa urządzeń wodnych 
polderu ma także poprawić warunki użytko-
wania lokalnych gruntów.

Polder Żelazna powstał przed 1939 rokiem. 
By zapewnić ochronę przed powodziami 
musi zostać przeprojektowany i przebu-
dowany. Po realizacji zadania powierzch-
nia polderu zwiększy się dwukrotnie, z 200 
ha do 400 ha, a pojemność pięciokrot-
nie do około 10 mln m3. Długość obwało-

powodziowego i map ryzyka powodziowego 
(Nr projektu: POIS.02.01.00–00–0013/16) 
dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020. 

Zakres prac obejmuje wykonanie map zagro-
żenia powodziowego i map ryzyka powo-
dziowego dla 53 rzek o łącznej długości 
ponad 1000 km. Odcinki tych rzek wskazano 
w wyniku przeglądu i aktualizacji wstęp-
nej oceny ryzyka powodziowego zakończo-
nej w 2018 roku. Jednym z etapów procesu 
przygotowywania przedmiotowych map 

wań przekroczy 15 km, a w razie wezbrania 
będzie można sterować przepływem wody. 
Roboty obejmą przebudowę przepom-
powni Żelazna i obiektów towarzyszących 
oraz wałów zamykających także w okoliczną 
infrastrukturą.

Polder po przebudowie zalewany będzie 
wodami powodziowymi o prawdopo-
dobieństwie wystąpienia p = 1% (raz na 
100 lat), a nie jak ma to miejsce w chwili 
obecnej, tylko wodami o prawdopodo-
bieństwie pojawienia się p = 3% (raz na 
33 lata). Oznacza to, że bezpieczeństwo 
w obszarze oddziaływania obiektu wymier-
nie się zwiększy. Polder przejmował będzie 
szczyt fali powodziowej i redukował prze-
pływy na rzece Odrze części obszaru miasta 
Opola oraz gmin leżących poniżej: Dąbrowa 
i Dobrzeń Wielki – informują Wody Polskie.

Wartość całej inwestycji wynosi około 111,5 
mln zł. 80 mln zł pochodzi ze środków unij-
nych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 

będą uzgodnienia z właściwymi wojewo-
dami. Realizacja zadania zwieńczona zosta-
nie opracowaniem aktualizacji Raportu dla 
Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu 
i aktualizacji map zagrożenia powodziowego 
i map ryzyka powodziowego – wskazuje Ilona 
Biedroń, koordynator obszaru gospodarka 
wodna, Multiconsult Polska, pełniąca rolę 
Kierownika Zadania w ramach powierzo-
nego zamówienia.

2014–2020 (RPOWO, 31 mln na inwestycję 
przeznaczyły władze Opola, a resztę Wody 
Polskie (0,5 mln zł). Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
wylicza, że koszty inwestycji zwrócą się kil-
kukrotnie przy pierwszej powodzi, która 
zalałaby nawet tylko samą SSE (tu szaco-
wane straty wyniosłyby 800 mln zł).

Inwestorem jest PGW Wody Polskie w Gliwi-
cach, które przejęło w lutym 2019 r. doku-
mentację projektowo-techniczną wraz 
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
administracyjnymi, w tym pozwoleniem 
na budowę oraz dotacją unijną, od wcze-
śniejszego inwestora – opolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Wody Polskie planują 
podpisanie umowy z instytucją wdrażającą 
RPOWO, na mocy której staną się benefi-
cjentem środków projektu. Oczekują też na 
przekazanie wkładu własnego przez Urząd 
Miasta Opola.

W postępowaniu przetargowym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Go-
spodarki Wodnej wyłoniło firmę Multiconsult Polska jako wykonawcę zadania „Opracowanie map za-
grożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu 
i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją”. Umowa została podpisana  
4 grudnia 2020 r., a jej wartość to 5 226 270 zł. 

2 grudnia 2020 r. podpisano umowę na przebudowę polderu Żelazna, który ma chronić Opole przed 
powodzią. Obiekt oddany do użytku przed 1939 r. wymaga kompleksowej modernizacji. Przedsięwzię-
cie jest finansowane ze środków unijnych, budżetu miasta i Wód Polskich.

MULTICONSULT POLSKA WYKONAWCĄ KOLEJNYCH 
MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

BLIŻEJ DO MODERNIZACJI POLDERU ŻELAZNA W OPOLU

Wojciech Kwinta 
inzynieria.com

Adrianna Chibowska-Szymańska 
Specjalista ds. PR i marketingu 

Multiconsult Polska
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Ugrupowania związane z ochroną środowiska i amerykański 
sektor energetyki wodnej zawarły porozumienie o współ-
pracy, w ramach którego obie strony wskazują na potrzebę 

ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
a jednocześnie dostrzegają konieczność ochrony stanu rzek. 
 
Wspólny dokument, określony przez Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Energetyki Wodnej (IHA) jako „kamień milowy”, został podpisany 
13 października przez dwanaście organizacji: Krajowe Stowarzysze-
nie Energetyki Wodnej USA, Hydropower Foundation, Eagle Creek 
Renewables, Natel Energy, Low Impact Hydropower Association, 
Rye Development, Hydropower Reform Coalition, American Rivers, 
WWF, Union of Concerned Scientists, Great River Hydro i American 
Whitewater.

Porozumienie wskazuje w jaki sposób można uzyskiwać maksymalne 
korzyści z energetyki wodnej, w tym wykorzystywać jej potencjał 
związany z magazynowaniem wody, a jednocześnie chronić ame-
rykańskie zasoby wodne. Dokument definiuje siedem obszarów 
współpracy:
1. Przyspieszenie rozwoju technologii hydroenergetycznych i praktyk 

mających na celu zwiększenie efektywności produkcji, poprawę 
funkcjonowania elektrowni wodnych w środowisku i integracji 
z technologiami słoneczną i wiatrową.

2. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zapór w USA.
3. Zwiększenie zakresu decyzyjności w obszarze zarządzania wodami 

na poziomie zlewni i poprawa dostępu do danych.
4. Zwymiarowanie, wycena i zwrot kosztów usług świadczonych 

przez elektrownie wodne w zakresie możliwości regulacyjnych oraz 
wsparcie dla obiektów stosujących rozwiązania prośrodowiskowe. 

5. Przeprowadzanie skutecznych działań związanych z przywraca-
niem dobrego stanu rzek poprzez udoskonalone strategie mini-
malizowania skutków wpływu elektrowni wodnych na środowisko. 

6. Poprawa federalnych procedur związanych z wydawaniem licen-
cji na elektrownie wodne, ponownym licencjonowaniem i wstrzy-
mywaniem licencji.

7. Działania na rzecz zwiększenia finansowania przeznaczonego 
na modernizację zapór, ich dodatkowe wyposażenie, a także 
demontaż.

Treść porozumienia została wynegocjowana w ramach trwającego 
dwa i pół roku dialogu prowadzonego pod wspólnym przewodnic-
twem Uniwersytetu Stanforda i organizacji Energy Futures Initiative. 
W trakcie negocjacji zdiagnozowano, że spośród 90 tysięcy obiektów 
piętrzących wodę w USA, tylko przy niespełna 2,5 tysiącach działają 
elektrownie wodne.

Po podpisaniu porozumienia, dyrektor generalny IHA Eddie Rich 
powiedział: “Przyjmujemy z radością to przełomowe porozumienie 
pomiędzy sektorem energetyki wodnej i organizacjami ochrony śro-
dowiska w USA. Decyzje dotyczące wszystkich technologii powinny 
dążyć do zrównoważenia wpływu inwestycji w skali lokalnej, regio-
nalnej i globalnej. To pokrzepiające, że możliwa jest dojrzała debata 
na temat kompromisowych rozwiązań dotyczących rozwoju ener-
getyki wodnej. To dowodzi silnej determinacji do wspólnej pracy, 
zarówno ze strony przemysłu hydroenergetycznego, jak i organizacji 
ekologicznych, po to, aby promować energetykę odnawialną i prze-
ciwdziałać zmianom klimatu, a jednocześnie chronić cenne rzeki”.

19.10.2020

NOWY FUNDUSZ O WARTOŚCI 500 MILIONÓW EURO NA INWESTYCJE 
W ENERGETYKĘ WODNĄ W EUROPIE

Firma zajmująca się projektami związanymi z ochroną klimatu - 
Climate Endowment Group wraz z firmą eHydro500 powołały 
interdyscyplinarny zespół ekspertów, który zajmie się stwo-

rzeniem funduszu inwestycyjnego przeznaczonego dla klientów 
instytucjonalnych. Będzie on inwestował w położone na terenie 
Europy, średniej wielkości elektrownie wodne.

Fundusz o nazwie “Climate Endowment Hydropower” (CEHF) 
został stworzony po to, by zapewnić lepszy i bezpośredni dostęp 
inwestorom instytucjonalnym do energetyki wodnej, stymulować 
modernizację istniejących elektrowni wodnych średniej wielkości, 
a także budowę nowych obiektów tego rodzaju. Te działania zaś 
mają przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczo-
nych w Porozumieniu Paryskim COP-21 w ramach Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).
Fundusz skupia się na inwestycjach w europejską energetykę wodną, 
w elektrownie o mocach zainstalowanych mieszczących się w prze-
dziale od 10 do 50 MW. Inwestuje zarówno w budowę nowych 

obiektów (tzw. projekty “greenfield”), jak i zakup i modernizację 
istniejących (tzw. „brownfield”).

Ten otwarty fundusz jest częścią platformy Luxembourg Impact 
Investment Fund, która została założona przez Nixdorf Kapital 
AG z siedzibą w Monachium. Podlega ona regulacjom “Regula-
ted Alternative Investment Manager” (RAIF), zarządzanym przez 
prywatny bank Hauck & Aufhäuser , działający od 1796 roku. Jed-
nostki uczestnictwa w funduszu mogą nabywać wyłącznie profe-
sjonalni inwestorzy. 

Fundusz CEHF zamierza zebrać 500 milionów euro w celu stwo-
rzenia w ciągu kilku lat zbioru projektów w przygotowaniu, które 
będą odpowiednie dla inwestorów instytucjonalnych. 

7.10.2020

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

POROZUMIENIE Z ORGANIZACJAMI EKOLOGICZNYMI „KAMIENIEM MILOWYM” 
DLA AMERYKAŃSKIEGO SEKTORA ENERGETYKI WODNEJ

ZE ŚWIATA
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PROJEKT MEW UST-DZHEGUTINSKAYA W ROSJI ZREALIZOWANY

ENERGIA Z ELEKTROWNI WODNEJ VATTENFALL 
ZASILI FIŃSKI SUPERKOMPUTER

INSTALACJA HYDROENERGETYCZNA W RUROCIĄGU 
ZAOPATRUJE W ENERGIĘ AMERYKAŃSKIE MIASTO

ELEKTROWNIA NA TAMIE TRZECH PRZEŁOMÓW USTANOWIŁA 
ŚWIATOWY REKORD PRODUKCJI ENERGII

11.11.2020

26.10.2020

16.11.2020

19.11.2020

Miasto Hillsboro w stanie Oregon rozpoczęło produkcję 
energii w hydroelektrowni zlokalizowanej w podwodnym 
rurociągu. Jest to pierwszy projekt z dziedziny energetyki 

odnawianej wykorzystujący technologię In-PRV, nową inteligentną 
technologię hydroenergetyczną, która pozwala wytwarzać energię 
elektryczną wykorzystując nadwyżki ciśnienia z miejskich rurociągów.
 
Dzięki pomocy Portland General Electric and Energy Trust of Oregon, 
Hillsboro jest pionierem w wykorzystaniu nowej technologii przez 
podmioty świadczące usługi komunalne. Instalacja In-PRV omija ist-
niejące kontrolne zawory ciśnienia, jednak zamiast redukować ciśnie-
nie, zamienia je w energię elektryczną zasilającą sieć. Dzięki zastoso-

waniu tej nowej technologii możliwe będzie wygenerowanie od 185 
do 200 tys. kWh energii elektrycznej rocznie. Wspomoże ona zasi-
lanie lamp ulicznych, stacji ładowania samochodów elektrycznych, 
a także miejskiego kompleksu rekreacyjnego imienia Gordona Fabera, 
w tym dwóch stadionów – Rona Tonkina i Hillsboro. 

Ponadto nowa technologia pozwoli na zarządzanie i kontrolowanie 
ciśnienia, co wspomoże oszczędzanie wody i wydłużenie okresu użyt-
kowania rurociągu, a jednocześnie pozwoli na umniejszenie emisji 
o niemal 73 tysiące kilogramów węgla rocznie. 

Firma PJSC RusHydro uroczyście ogłosiła uruchomienie elek-
trowni wodnej Ust-Dzhegutinskaya o mocy 5,6 MW Republice 
Karaczajo-Czerkiesja. 

Elektrownia będzie produkować rocznie średnio 25 GWh ener-
gii elektrycznej. Obiekt został zaprojektowany przez Hydroproject 
Institute. Jest wyposażony w dwa hydrozespoły pionowe o mocy 
2,8 MW, każdy z turbinami promieniowymi, osiowymi. Energia tra-
fia do sieci za pomocą linii 6 kV, a miejscem przyłączenia jest stacja 
transformatorowa Golovnaya. “Realizacja projektu MEW Ust-Dzhe-
gutinskaya to kolejny krok w procesie rozwoju energetyki wodnej 

w regionie”, skomentował Andrey Kazachenkov, pierwszy zastępca 
dyrektora generalnego RusHydro. 

„Wybudowaliśmy w tym regionie już trzy obiekty hydroenergetyczne 
i jesteśmy w trakcie budowy kolejnych dwóch małych elektrowni 
Krasnogorskiye. Ich łączna moc wynosi 49,8 MW. Nowe elektrownie 
wodne przyczynią się do zmniejszenia niedoborów energii elektrycz-
nej w regionie i stanowią jej niezawodne i czyste źródło”. 

Jeden z najszybszych superkomputerów na świecie będzie w stu 
procentach zasilany energią pochodzącą z hydroelektrowni 
należącej do europejskiej firmy Vattenfall.

Jako część paneuropejskiej inicjatywy, jeden z trzech najwyższej 
klasy superkomputerów – LUMI, będzie pracował w centrum 
danych CSC w Kajaani w Finlandii. Od 1 stycznia 2021 Vattenfall 
będzie zaopatrywał centrum danych w energię w ilości do 100 
GWh rocznie. Potwierdzona gwarancjami pochodzenia energia 
będzie w całości pochodzić z elektrowni wodnych. “Superkom-
putery zużywają dużo energii elektrycznej, więc wykorzystanie 
energii pochodzącej z elektrowni wodnych jest ważne w kontek-

ście osiągnięcia celów klimatycznych” dodał dyrektor zarządza-
jący CSC Kimmo Koski. “Oprócz wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, odzyskujemy ciepło z wody służącej do chłodzenia, 
co umożliwia jego wykorzystanie w sieci ciepłowniczej w Kajaani. 
Ogranicza to koszty i redukuje ślad węglowy.

 LUMI będzie jednym z najszybszych superkomputerów na świecie 
i będzie służył europejskim badaniom i działaniom innowacyjnym, 
wzmacniając konkurencyjność Europy i jej potencjał naukowy”. 

Chińska korporacja China Three Gorges Corporation (CTG) 
ogłosiła, że elektrownia wodna na Zaporze Trzech Prze-
łomów w Chinach – największa na świecie elektrownia 

wodna w kategorii mocy zainstalowanej – ustanowiła nowy rekord 
w zakresie rocznej produkcji energii. 15 listopada o godzinie 8.20 
wolumen wyprodukowanej energii sięgnął 103,1 miliarda kWh. 

Tym samym pobity został poprzedni rekord świata ustanowiony na 
Zaporze Itaipu w 2016 roku, kiedy tamtejsza elektrownia wyprodu-
kowała 103,098 miliarda kWh.
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Według przeprowadzonych przez 
Operatora Systemu Przesyło-
wego analiz, zapotrzebowa-

nie na energię elektryczną będzie wzra-
stać po 2020 roku i ulegnie podwojeniu 
do 2030 roku. Prawdopodobne jest wystą-
pienie zapotrzebowania na moc, której nie 
będziemy w stanie zapewnić. Rynek mocy 
ma być odpowiedzią na tę potrzebę, a rok 
2021 będzie pierwszym, kiedy w Polsce 
zacznie on funkcjonować. Zgodnie z ustawą 
o rynku mocy, moc jest towarem, który 
można kupować i sprzedawać. Oznacza to 
zmianę modelu rynkowego z rynku jed-
notowarowego na dwutowarowy, w któ-
rym przedmiotem obrotu będzie nie tylko 
wytwarzana energia, ale także moc dyspo-
zycyjna, czyli sama gotowość do dostar-
czenia energii do sieci. Mechanizm ten 
ma za zadanie zapewnienie stabilnych 
dostaw energii elektrycznej w długotermi-
nowym horyzoncie. Wartość rynku mocy 
w Polsce wyniesie ponad 5,5 mld zł rocznie. 
Koszty wynikające z wprowadzenia systemu 
zostaną nałożone na wszystkich odbiorców 
energii elektrycznej w postaci tzw. opłaty 

mocowej, która zacznie obowiązywać już 
w styczniu 2021 r.

– To co dla jednych jest dużym dodatko-
wym kosztem, dla innych może być źródłem 
dodatkowych przychodów – mówi Borys 
Tomala z firmy Lerta – Funkcjonujący mecha-
nizm pozwoli na zastąpienie zielonych cer-
tyfikatów innym strumieniem gotówki dla 
wytwórców energii, którzy będą wynagra-
dzani za gotowość do dostarczenia mocy 
w okresach zagrożenia. Ogromnymi benefi-
cjentami rynku mocy są polskie elektrownie 
wodne, przede wszystkim szczytowo-pom-
powe – podkreśla Tomala.

RYNEK MOCY SZANSĄ DLA MEW
Hydroenergetyka może zagrzać dobre miej-
sce na rynku mocy. W porównaniu do innych 
źródeł OZE, elektrownie wodne charaktery-
zują się stosunkowo wysokim korekcyjnym 
współczynnikiem dyspozycyjności (KWD), 
czyli wskaźnikiem, który reguluje wysokość 
oferowanej mocy przez różne technologie 
(im wyższy, tym więcej mocy można zaofe-
rować w ramach rynku mocy). Dla elek-

trowni przepływowych wynosi on 46 proc., 
a dla elektrowni wodnych zbiornikowych aż 
99 proc. Dla kontrastu, KWD dla elektrowni 
fotowoltaicznych wynosi zaledwie 2 proc. 
Oznacza to, że o ile instalacja fotowolta-
iczna o mocy 1 MW mocy osiągalnej netto 
jest w stanie osiągnąć przychód o wysokości 
nie większej niż 5 tys. złotych rocznie, to dla 
MEW przepływowej o mocy osiągalnej netto 
1 MW zysk wyniesie co najmniej kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Jeszcze lepiej sytuacja 
wygląda w przypadku elektrowni wodnej 
ze zbiornikiem, gdzie zyski liczone są w set-
kach tysięcy złotych od każdego zadeklaro-
wanego megawata mocy. Należy pamiętać, 
że pomocy z rynku mocy nie można łączyć 
z innymi systemami wsparcia.

WIRTUALNA ELEKTROWNIA LERTY
Rynek mocy, którego wartość w 2021 r. 
wyniesie ponad 5,5 mld zł może stanowić 
dużą szansę dla elektrowni wodnych. Nie-
stety, minimalna moc, jaką musi zaofero-
wać jednostka wytwórcza, aby samodziel-
nie wziąć udział w rynku mocy wynosi aż  
2 MW. Na wytwórców czeka tu kilka pułapek 

Udział w rynku mocy to szansa dla elektrowni wodnych, których właściciele stracili obowiązujący od 
15 lat system wsparcia, w postaci zielonych certyfikatów. Wielu wytwórców energii stoi dziś przed 
trudnym wyzwaniem utrzymania swoich obiektów. Borys Tomala z firmy Lerta proponuje dołączenie 
do Wirtualnej Elektrowni Lerta w ramach rynku mocy.

NOWE WSPARCIE FINANSOWE 
DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH 
W POLSCE
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– po pierwsze definicja mocy osiągalnej, a po 
drugie KWD. PSE jako moc osiągalną traktuje 
moc, jaką jednostka potrafi dostarczyć cią-
gle przez 4 kolejne godziny, co w przypadku 
elektrowni wodnych oznacza, że minimalna 
moc zainstalowana wynosi ok. 6 MW.

Rozwiązaniem oferowanym przez Lerta jest 
dołączenie do Wirtualnej Elektrowni. Lerta 
jako agregator koncentruje w ramach swoich 
jednostek rynku mocy pulę wielu jednostek 
wytwórczych i odbiorczych oraz zarządza ich 
uczestnictwem w rynku energii i mocy. Dzięki 
temu, mała elektrownia wodna, będąca czę-
ścią Wirtualnej Elektrowni Lerta może osiągać 
znaczące przychody w ramach rynku mocy, 
nawet przy niskiej mocy zainstalowanej.

Lerta nie pobiera żadnych opłat od wytwór-
ców, również za przeprowadzenie nieła-
twego procesu certyfikacji ogólnej oraz cer-
tyfikacji do aukcji. Zgodnie z ustawą, aby 
wziąć udział w aukcjach rynku mocy należy 
zgłosić jednostkę wytwórczą w ramach 
odbywającej się raz w roku certyfikacji ogól-
nej, a następnie utworzyć jednostkę rynku 
mocy w trakcie certyfikacji do aukcji. Pro-
cesy te odbywają się w ściśle określonych 
terminach, za pośrednictwem administro-
wanego przez PSE S.A. Portalu Uczestnika 
Rynku Mocy (PURM) i wymagają podpisu 

kwalifikowanego oraz szeregu załączników 
danych ekonomiczno-technicznych. 

Najmniejszy błąd popełniony podczas cer-
tyfikacji ogólnej (np. niezaznaczenie opcji 
udziału w aukcjach lub rynku wtórnym) 
powoduje brak możliwości generowania 
przychodów z mechanizmu wsparcia jakim 
jest rynek mocy – mówi Borys Tomala – 
Dlatego postanowiliśmy wyręczyć chętnych 
wytwórców i cały proces certyfikacji w PSE 
przeprowadzają nieodpłatnie nasi eksperci, 
o ile jednostka w trakcie certyfikacji do aukcji 
zdecyduje się trafić do naszego agregatu. 
Najbliższa certyfikacja odbędzie się w dn. 
5–14.01.2021, więc to już ostatni dzwonek, 
by zgłosić się do nas i uruchomić dodatkowe 
źródło przychodu już od 2022 r. – dodaje.

Mała elektrownia wodna, będąca czę-
ścią Wirtualnej Elektrowni Lerta może 
osiągać znaczące przychody w ramach 
rynku mocy, nawet przy niskiej mocy 
zainstalowanej.

Zdajemy sobie sprawę, że właścicielom 
małych elektrowni wodnych często towa-
rzyszą obawy: „moja jednostka jest jed-
nostką przepływową i nie jestem w stanie 
przewidzieć produkcji energii w lipcu 2022. 
Poza tym boję się kar wynikających z nie-
spełnienia obowiązku mocowego”.

Lerta, jako spółka zarządzająca Wirtualną 
Elektrownią jest przygotowana na niesta-
bilność produkcji poszczególnych jedno-
stek, posiadając w swoim portfolio wiele 
komplementarnych jednostek rynku mocy 
w różnych technologiach, które w zależ-
ności od pogody oraz innych okoliczności 
mogą pełnić wobec siebie rolę bilansującą. 
Powoduje to, że Lerta przejmuje całą odpo-
wiedzialność wobec PSE za ewentualne nie-
wykonanie obowiązku mocowego, chroniąc 
swoich partnerów przed karami finanso-
wymi. Jest to w szczególności korzystne 
rozwiązanie dla firm, które mają mniejsze 
zdolności wytwórcze i redukcyjne. Udział 
w rynku mocy jest dla jednostki wytwórczej 
całkowicie bezpieczny, a współpraca z Lerta 
oparta jest o zasadę “win-win”.

LERTA
Lerta to spółka oferująca nowoczesne tech-
nologie i rozwiązania z branży energetycz-
nej. Specjalizuje się w agregacji różnych 
technologii na potrzeby rynku mocy, ener-
gii, bilansującego oraz usług regulacyj-
nych. Dzięki portfelowi różnych technologii, 
Lerta może współpracować z wytwórcami 
posiadającymi możliwość świadczenia mocy 
tylko okresowo. Wirtualna Elektrownia Lerty 
umożliwia zarządzanie rozproszonymi jed-
nostkami wytwarzającymi energię elek-
tryczną oraz jej odbiorcami. Firma opraco-
wała także autorską platformę Lerta Energy 
Intelligence, która umożliwia pomiar i ana-
lizę wytwarzanej energii elektrycznej oraz 
jej poboru przez klientów biznesowych.

Monika Samek 
Specjalista ds. Marketingu 

Lerta SA  
info@lerta.energy 
 +48 733 621 621

Borys Tomala, 
Prezes i założyciel Lerta SA
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Niniejszy tekst stanowi drugą część 
raportu z takiej podróży, połą-
czonej z wizytami technicznymi 

w elektrowniach wodnych południowej 
Norwegii. Autor tekstu miał okazję w niej 
uczestniczyć w dniach 3–7 czerwca 2019 r. 

FENNEFOSS 
Bystrze Fennefoss zlokalizowane jest 
w miejscowości Evje, w odległości około 
30 km w górę rzeki od elektrowni Iveland, 
skąd uczestnicy podróży przybyli po lekkim 
lunchu. Jest to już ostatnie takie miejsce 
na dolnym odcinku Otry. Można je dobrze 
obserwować z lewego brzegu rzeki. Do roku 
1946 funkcjonowała tu huta niklu związana 
z pobliską kopalnią. Obecnie jedynym jej 
śladem jest drobny czarny szlam pozostały 
po wytopie. Rozważana elektrownia wodna 
pracowałaby przy spadzie 7 m i przepły-
wie znamionowym 110 m3/s. Wyposażona 
byłaby w dwa hydrozespoły gruszkowe 
o mocy po 4,5 MW. Przewidywana produk-
cja średnioroczna wynosi 54 GWh. 

LISLEVATN
W odległości około 12 km od Evje, po lewej 
stronie drogi nr 42 prowadzącej do miasta 
Arendal, zlokalizowana jest mała elektrow-
nia wodna Lislevatn. Znakomicie wkompo-
nowany w otoczenie budynek elektrowni 
wzniesiono na prawym brzegu potoku 
Håtveitåna. Potok ten wypływa z położo-

nego około 100 m wyżej jeziora Vikestølvat-
net, a nieco poniżej elektrowni – po drugiej 
stronie drogi – wpada do jeziora Lislevatnet 
w zlewni Tovdalsvassdraget. Elektrownia jest 
wyposażona w hydrozespół z turbiną Fran-
cisa. Woda jest doprowadzana do niej wprost 
z jeziora Vikestølvatnet za pomocą ukrytej 
pod ziemią derywacji ciśnieniowej. Parame-
try eksploatacyjne elektrowni są następujące: 
• moc instalowana: 4,2 MW;
• spad: 97 m;
• produkcja średnioroczna: 18,5 GWh.

Elektrownię wybudowała dla Agder Energi 
spółka Småkraft AS. Uruchomienie nastąpiło 

w roku 2015. Po 40 latach eksploatacji elek-
trownia przejdzie na własność właściciela 
gruntu. Uczestnikom podróży nie udało 
się zajrzeć do środka, gdyż trwały właśnie 
prace montażowe związane z wymianą ele-
mentów generatora, który uległ awarii.

Potencjał techniczny małej energetyki wod-
nej ocenia się w Norwegii na 25 TWh/rok. 
Przez najbliższe 15 lat przewiduje się inten-
sywny rozwój tego sektora.

BLEKE 
W drodze powrotnej do hotelu, uczest-
nicy podróży zatrzymali się na krótki postój 
nad brzegiem Otry, nieco poniżej bystrza 
o nazwie Syrtveitfossane. Znajduje się tu 
placówka organizacji pozarządowej, zaj-
mującej się ochroną łososia znanego pod 
nazwą bleke (nie należy mylić z podob-
nie nazywaną rybą dorszowatą). Łosoś ten 
stanowi podgatunek endemiczny, którego 
początki sięgają około 9 000 lat p.n.e., kiedy 
to, skutkiem działania sił natury (lodowiec), 
jego populacja została odizolowana od 
morza. Odtąd jest to ryba słodkowodna, 
żyjąca tylko na tym odcinku Otry. Z uwagi 
na trudne lokalne warunki, największe 
osobniki osiągają rozmiar zaledwie 30 cm. 
W budynku nad wodą znajduje się męt-
nawe akwarium, w którym można dostrzec 
pływające łososie bleke. 

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. 

ELEKTROWNIE WODNE POŁUDNIOWEJ NORWEGII 
– RAPORT Z PODRÓŻY. CZĘŚĆ II: SKJERKA

Fot. Fennefoss: lokalizacja planowanej elektrowni niskospadowej

Fot. MEW Lislevatn – elektrownia derywacyjna nad potokiem Håtveitåna

Źródło: Archiwum autora

Źródło: Archiwum autora
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BYGLANDSFJORDEN
Około godziny 18:00 uczestnicy podróży 
dotarli do hotelu Revsnes, przepięknie poło-
żonego nad brzegiem jeziora Byglandsfjor-
den. Nazwa jeziora pochodzi od położonej 
nieco wyżej miejscowości i można ją prze-
tłumaczyć jako Fiord Byglandzki. Warto 
zaznaczyć, że nazwę fiord stosuje się w Nor-
wegii nie tylko do wąskich zatok morskich, 
głęboko wrzynających się w ląd, ale również 
do wąskich i postrzępionych jezior, położo-
nych w otoczeniu górskim. Organizatorzy 
zapewnili tu znakomitą kolację, która była 
też okazją do kolejnych rozmów i nawią-
zywania kontaktów. Rankiem następnego 
dnia udaliśmy się w dolinę rzeki Mandali.

SKJERKA I LANGEVATN
Pierwsza elektrownia wodna o nazwie Skjerka 
została uruchomiona w dolinie Mandali 
w roku 1932, piętnaście lat po tym, jak pań-
stwo nabyło prawa własności do miejsco-
wych wodospadów. Wykorzystano spad, 
wynikający z różnicy poziomów między 
jeziorami Skjerkavatnet i Øre. Elektrownia 
została wyposażona w dwa hydrozespoły. 
Kolejne zainstalowano w latach 1937 i 1940, 
a następne w latach 1954 i 1958. Równole-
gle w górze rzeki budowano kolejne zapory, 
służące tworzeniu zbiorników wodnych na 
potrzeby elektrowni. Jeszcze do niedawna 
cztery takie zapory oddzielały Skjerkavatnet 
od jeziora Nåvatn. Zbudowano też zaporę 
piętrzącą wody jeziora Langevatn w gór-
nym biegu Mandali (Ivre). Dla stabilizacji 
poziomu wody w zbiorniku dolnym zbudo-
wano jaz przy ujściu do wody z jeziora do 
rzeki. Łączna moc instalowana elektrowni 
wynosiła 81 MW.

Przez wiele lat woda dostarczana była do 
elektrowni rurociągami derywacyjnymi, któ-
rych stan techniczny wyraźnie się pogarszał. 
Zapewne był to jeden z argumentów prze-
mawiających za budową nowej elektrowni 
z halą maszyn i doprowadzeniem wody 
sztolnią o długości 1830 m, wydrążoną 
w masywie górskim. Elektrownia znajduje 
się w odległości około 800 m od budynku 
elektrowni dotychczasowej. Uruchomiono 
ją w roku 1997. Do niedawna wyposażona 
była w jeden hydrozespół o mocy znamio-
nowej 102,6 MW, pracujący przy spadzie 
oraz 346 m. Produkcja średnioroczna wyno-
siła 612 GWh. 

W mijającej dekadzie zarząd Agder Energi 
podjął decyzję o ostatecznej rezygnacji 
z eksploatacji dotychczasowych hydroze-

społów oraz uzupełnieniu wyposażenia 
elektrowni nowej o hydrozespół dodat-
kowy. Rankiem 6 czerwca, kiedy grupa 
studyjna zajechała przed dotychczasowy 
budynek elektrowni Skjerka, nie było już 
w nim żadnych maszyn. Z kolei na terenie 
nowej elektrowni trwały wciąż prace mon-
tażowe, związane z instalacją nowego hyd-
rozespołu. Uniemożliwiało to wizytę dużej 
grupy gości. Ostatecznie sprzed dotychcza-
sowego budynku elektrowni Skjerka zabra-
liśmy tylko oczekującego tu nas inż. Edgara 
Ommundsmana i udaliśmy się w górę Man-
dali, w kierunku zapory Langevatn. Podróż 
wzdłuż jeziora Øre, a następnie doliną gór-
nej Mandali – zwaną na tym odcinku „Yvero” 
– okazała się bardzo malownicza. 

W budynku kierownictwa budowy oczeki-
wał nas kierownik projektu, inż. Tor Åmdal, 
który wcześniej prowadził już projekty zwią-
zane z budową zapór na zbiorniku gór-
nym EW Skjerka. Z udzielonych wyjaśnień 
wynika, że bezpośrednim powodem podję-
cia inwestycji związanej z zaporą Langevatn 
były względy bezpieczeństwa. Obecna 
zapora betonowa liczy sobie ponad 50 lat. 
Niestety, jej konstrukcja nie odpowiada 
już wymaganiom, wynikającym z dzisiej-
szych norm (stateczność?). W tej sytuacji 
właściciel obiektu został postawiony przed 
koniecznością modernizacji zapory dotych-
czasowej lub budowy nowego obiektu. 
Z drugiej strony, dotychczas eksploato-
wana sztolnia, doprowadzająca wodę do 
jezior połączonych ze zbiornikiem górnym 
EW Skjerka, okazała się zupełnie realnie 
narażona na ryzyko katastrofy budowla-
nej. Przyczyną jest niejednorodny charakter 
górotworu w pierwszym jej odcinku.

Ostatecznie spółka Agder Energi zdecydo-
wała się na budowę nowej zapory, poni-
żej zapory dotychczasowej i wydrążenie 
nowej sztolni na odcinku 7 km, obejmu-
jącym newralgiczny fragment górotworu. 
To stosunkowo drogie rozwiązanie umoż-
liwia nie tylko dostosowanie się do wyma-
gań współczesnych przepisów bezpieczeń-
stwa i zażegnanie ryzyk budowlanych, ale 
otwiera także dalszą perspektywę rozwo-
jową. Zwłaszcza w kontekście obserwowa-
nego wzrostu zapotrzebowania na usługi 
regulacyjne. Zwiększenie wysokości pię-
trzenia podwyższy zdolności akumulacyjne 
zbiornika, a jednocześnie spad elektrowni 
wodnej, która mogłaby być zbudowana 
u wylotu sztolni do ciągu jezior połączo-
nych ze zbiornikiem Skjerkevatn. Możli-
wości podwyższenia spadu netto i mocy 
ewentualnej elektrowni służyć będzie także 
radykalne powiększenie przekroju sztolni 
doprowadzającej. Na razie na pierwszym 
odcinku.

Nowa zapora jest budowana jako zapora 
narzutowa (rock-fill dam) z rdzeniem asfal-
tobetonowym. Uczestnicy podróży studyj-
nej mieli okazję przyjrzeć się fragmentowi 
narzutu kamiennego oraz procesowi wyko-
nywania rdzenia asfaltowego. Po zakoń-
czeniu budowy przewiduje się obniżenie 
poziomu zbiornika Langevatn, wyburzenie 
starej zapory, wykonanie ujęcia wody do 
nowego tunelu i ostatecznie – ponowne 
napełnienie zbiornika i oddanie inwesty-
cji do użytku. W chwili oddawania tego 
numeru „Energetyki Wodnej” do druku, 
budowa zapory jest już zakończona. Odda-
nie inwestycji do eksploatacji zaplanowano 
na rok 2021. 

Fot. Bystrza Syrtveitfossane i Lislefoss są siedliskiem endemicznego podgatunku łososia

Źródło: Archiwum autora, Faculty of Natural Sciences, NTNU
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Okolice Ljosland, gdzie zlokalizowana jest 
zapora, to teren bogaty w zwierzynę i atrak-
cyjny narciarsko. W myśl uzgodnień, poczy-
nionych w trakcie przygotowywania inwe-
stycji, miejscowa społeczność uzyska m.in. 
dobrej jakości drogę prowadzącą wzdłuż 
doliny Yvero i brzegów jeziora Langevatn, 
a także fragment nowego szlaku narciar-
skiego. Wizytę przy zaporze Langevatn 
zakończył posiłek w pobliskiej gospodzie 
narciarskiej. Serwowano miejscowego dzi-
kiego pstrąga. Stąd grupa udała się do Elek-
trowni Skjerka, gdzie ostatecznie pożegnała 
się z inż. Edgarem Ommundsmanem. Dalszy 
plan podróży przewidywał wizytę na nowej 
zaporze Skjerkevatn, piętrzącej wody gór-
nego zbiornika elektrowni.

Nowa zapora Skjerkevatn i zapora Hed-
dersvika zostały oddane do eksploatacji 
w roku 2018. Umożliwiło to podniesienie 
poziomu wody w zbiorniku górnym o 23 m 
i radykalne jego powiększenie, poprzez 
swobodne połączenie z ciągiem sąsiadują-
cych z nim zbiorników Nåvatn. Wyrówna-
nie poziomów wody w jeziorach nastąpiło 
już nieco wcześniej – po wyburzeniu jednej 

z dotychczasowych zapór Nåvatn w kwiet-
niu tego samego roku. 

Zapory Skjerkevatn i Heddersviky zostały 
zbudowane również jako zapory kamien-
no-narzutowe z rdzeniem asfaltowym. 
Charakterystyczny, esowaty kształt zapory 
Skjerkevatn wynika z warunków tereno-
wych u jej podłoża. Po lewej stronie zapory 
(patrząc od strony wody) znajduje się upust 
przelewowy z bystrotokiem. Po zakończo-
nej wizycie na zaporze Skjerkevatn uczest-
nicy podróży mieli jeszcze okazję spojrzeć 
z okien autokaru na – w dużej mierze zato-
pione – zapory Nåvatn, po czym udali się 
w drogę powrotną wzdłuż doliny Mandali.
 
DOLNA MANDALA (MARNA)
Deszcz, jaki rozpadał się w Dolinie Mandali, 
nie sprzyjał już dalszym postojom. Wlot 
sztolni EW Laudal był jedynym miejscem, 
w którym uczestnicy podróży zatrzymali 
się w drodze znad jeziora Skjerkevatn do 
Kristiansand. Elektrownia zlokalizowana 
jest w sztucznej kawernie na lewym brzegu 
Mandali, która na tym odcinku nosi też 
nazwę Marna. Jest ostatnią elektrownią 

w drodze Mandali do morza. Na przeciwle-
głym brzegu znajduje się wioska, od której 
elektrownia bierze nazwę. Elektrownia Lau-
dal wyposażona jest w dwa hydrozespoły 
z turbinami Francisa, pracujące pod spadem 
36 m. Łączna moc instalowana wynosi 26 
MW, a produkcja roczna – 146 GWh. Woda 
dostarczana jest do turbin sztolnią o dłu-
gości 5 900 m z jeziora zaporowego Mann-
flåvann. Uruchomienie elektrowni nastąpiło 
w roku 1981. W tym czasie w rzece nie było 
już łososi, które znikły wskutek kwaśnych 
deszczyów, jakie opadały przez lata na Nor-
wegię Południową, jako produkt uboczny 
działalności przemysłu brytyjskiego i nie-
mieckiego. Z biegiem lat sytuacja się popra-
wiła, a przyrodnikom udało się odtworzyć 
populację łososia – dumę lokalnej społecz-
ności. Celem jej utrzymania niezbędne jest 
kierowanie w koryto Mandali dużych ilości 
wody. W okresach suszy – nawet 40 proc. 
całkowitego przepływu. Na razie wędrówka 
łososia kończy się na zaporze Mannflåvatnet. 
W najbliższych latach planuje się budowę 
przepławki w tym miejscu.

Deszcz zaczął zanikać zanim jeszcze wje-
chaliśmy do Kristiansand, gdzie dzień 
zakończyła ponowna wizyta w Siøhuset. 
W dobrej, serdecznej atmosferze. Z poczu-
ciem, że była to pod każdym względem 
udana wyprawa. Z wrażeniami, doświadcze-
niami i przemyśleniami, z którymi warto się 
podzielić, co też autor czyni z przyjemno-
ścią pisząc ten tekst i myśląc z wdzięczno-
ścią o inicjatorach i organizatorach przed-
sięwzięcia.

REFLEKSJE NA ZAKOŃCZENIE 
1. Norwegia jest krajem o urzekającym kra-

jobrazie i bogatych zasobach wodnych. 
Dużą część jej południowych regionów 
pokrywają zielone lasy, pod każdym 
względem bogate przyrodniczo. Mimo 
dużej liczby zapór (336 duże zapory i 2 
500 zapór o wysokości większej niż 4 m) 

Rys. Przekrój przez dotychczasową i nową zaporę Langevatn

Fot. Prace budowlane przy rdzeniu asfaltowym nowej zapory Langevatn

Źródło: Archiwum autora

Źródło: Risa AS Hovedkontor

Nowy MaxPP: 693,6 m n.pm.
wypełnienie kamienne 0–400 mm

wypełnienie kamienne 0–800 mm

narzut kamienny 250–1500 mm

filtr 0–60 mm

warstwa przejściowa 0–200 mm

rdzeń asfaltobetonowy

MaxPP: 683,6

Nowy MinPP: 675,0 (lato)

Min PP: 667,6

Istniejąca zapora Langevatn

Rdzeń iniekcyjny
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i silnie rozwiniętej energetyki wodnej, 
nie ma subiektywnego odczucia szko-
dliwej ingerencji człowieka w przyrodę. 
Zapewne, także z uwagi na dużą dbałość 
o integrację nowych budynków elek-
trowni z otaczającą przyrodą, lokalizo-
wanie wielu elektrowni w wydrążonych 
kawernach, a także szerokie wykorzy-
stanie derywacji ciśnieniowej w postaci 
sztolni drążonych w skałach.

2. Mimo wyżej opisanych wrażeń subiek-
tywnych, lokalne oddziaływanie na 
środowisko jest niewątpliwe. Zdaniem 
przedstawicieli NVE, wiele zrealizowa-
nych w przeszłości projektów dziś nie 
dostałoby zgody środowiskowej. Naj-
bardziej typowym efektem niepożąda-
nym jest przerwanie ciągłości biologicz-
nej cieku, nie tylko przez zaporę, ale 
i przez niski przepływ biologiczny na 
długim odcinku łożyska rzeki, omijanym 
przez sztolnię energetyczną. Należy tu 
zaznaczyć, że z uwagi na duży spadek, 
wymagania dotyczące przepływu biolo-
gicznego (nienaruszalnego) w rzekach 
górskich są znacznie wyższe niż w rze-
kach płynących przez teren równinny lub 
łagodnie pofałdowany. Z drugiej strony 
należy zwrócić uwagę, że utrzymywanie 
określonego przepływu dotyczy rów-
nież okresu zmniejszonych opadów, 
a nierzadko uwzględnia cykl wędrówek 
ryb – zwłaszcza anadromicznych.Użycie 
derywacji ciśnieniowej jest często jedy-
nym rozsądnym rozwiązaniem dla uzy-
skania odpowiednio wysokiego spadu. 
Pozwala też na ograniczenie wysokości 

zapory. Wszystkie zapory odwiedzane 
przez grupę studyjną były jednak zapo-
rami dużymi (wysokość powyżej 15 m 
i bardzo duża pojemność zbiornika), 
w związku z czym, przy żadnej z nich nie 
zaobserwowaliśmy przepławki lub windy 
dla ryb. Widoczne są jednak starania, 
by – tam, gdzie to możliwe – istniejący 
stan poprawić. Rozwiązaniem zastęp-
czym w przypadku utraty ciągłości bio-
logicznej cieku jest oczywiście zarybianie 
odcinka za zaporą. Dla niektórych elek-
trowni (Nomeland), problemem pozo-
staje jednak przedostawanie się małych 
ryb do turbin poprzez kraty wlotowe. 
Przedyskutowaliśmy niektóre znane nam 
sposoby odstraszania i kierowania ryb 
w wybrane miejsca.

3. Oddanie nadzoru nad zasobami wod-
nymi i energetyką wodną temu samemu 
urzędowi okazało się w Norwegii bar-
dzo dobrym rozwiązaniem. Udzielając 
wymaganych prawem pozwoleń NVE 
umiejętnie zabiega o rozsądny kompro-
mis między priorytetami środowisko-
wymi a potrzebami energetyki. Wydaje 
też wytyczne normujące ważne zagad-
nienia techniczne i środowiskowe. Na 
uwagę zasługuje fakt, że część kadry 
NVE wywodzi się z byłych pracowników 
przedsiębiorstw energetycznych.

4. Dobrym stosunkom energetyki wod-
nej ze społecznościami lokalnymi 
sprzyja struktura własnościowa niektó-
rych przedsiębiorstw energetycznych. 
Poważnym współudziałowcem spółki 
Agder Energi są gminy okręgów Agder 

Wschodni i Zachodni. W sposób oczy-
wisty są one zainteresowane wzrostem 
przychodów z produkcji energii elek-
trycznej. Z drugiej strony, odnoszą jed-
noznaczne korzyści z podatków i innych 
świadczeń uzgodnionych przed rozpo-
częciem inwestycji. Oczywiście, wyma-
gania dotyczące oddziaływania na śro-
dowisko muszą dziś być spełnione na 
zupełnie innym poziomie, niż przed 
laty. Ciekawym rozwiązaniem – zasto-
sowanym m.in. w MEW Lislevatn – jest 
zwrot działki gruntowej właścicielowi po 
40 latach eksploatacji zbudowanej na 
niej elektrowni wodnej. Zwrot obejmuje 
oczywiście i samą elektrownię.

5. Budowa nowych dużych zapór – 
a zwłaszcza zapór w nowych lokaliza-
cjach – jest już w Norwegii zjawiskiem 
rzadkim, choć nie niespotykanym. Nowa 
zapora Skjerkevatn (55 m) jest najwyższą 
zaporą zbudowaną od 20 lat. Nie znaczy 
to jednak, że w tym czasie nie powsta-
wały zapory niższe. Tym bardziej nie 
znaczy to, że rozwój energetyki wodnej 
w Norwegii został zatrzymany. Oprócz 
nowych projektów trwają prace moder-
nizacyjne, dotyczące nie tylko wyposa-
żenia elektromechanicznego, ale rów-
nież części hydrotechnicznej elektrowni. 
Istnieją ambitne plany dotyczące roz-
woju sektora MEW. W końcu rozważa się 
budowę elektrowni pompowych – głów-
nie z myślą o eksporcie usług na konty-
nent europejski i do Wielkiej Brytanii.

6. Znamienną cechą obserwowanych przez 
nas procesów inwestycyjnych jest ich 

Fot. Budowa nowych zapór Skjerkevatn i Heddersvika umożliwiła podwyższenie poziomu piętrzenia o 23 m i radykalne zwiększenie objętości górnego zbiornika EW Skjerka

Źródło: www. kommunikasjon.ntb.no, Anders Martinsen 

Jezioro Skjerkevatn

Nowa zapora
Bystrotok

Dawne zapory Nåvatn

Nowa zapora Heddersvika
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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

dobra organizacja i krótki czas realizacji. 
Typowy czas trwania dużego projektu – 
takiego jak budowa zapory Langevatn 
– to 3 do 4 lat. Z uwagi na warunki 
lokalne, stosowana technologia i napo-
tykane problemy są inne, niż w naszym 
kraju. Z jednej strony granit – niezwykle 
trudny w obróbce materiał konstruk-
cyjny i potrzeba drążenia w nim wielo-
kilometrowych tuneli. Z drugiej strony 
częsta możliwość ograniczenia infra-
struktury hydrotechnicznej piętrzenia do 
zapory czołowej oraz niezwykle wysoka 
szczelność prawidłowo wykonanej kon-
strukcji. Przecieki mierzone są często 
w pojedynczych decylitrach na sekundę.

7. Norwegia liczy około 5,3 mln miesz-
kańców (ponad 7 razy mniej niż Polska). 
Produkcja energii elektrycznej wynio-
sła w roku 2018 około 146 TWh i była 
tylko o 9 TWh (6%) mniejsza od produk-
cji w naszym kraju. Tym samym zużycie 
energii na osobę jest tu blisko 6 razy 
większe niż u nas. Blisko 98 proc. ener-
gii w norweskim systemie elektroener-
getycznym pochodzi ze źródeł odna-
wialnych, głównie (95%) – z energetyki 

wodnej. Chociaż Norwegia posiada nad-
wyżki w potencjale wytwórczym energii 
elektrycznej, to zamierza nadal rozwijać 
sektor OZE i poprawiać udział odnawial-
nych źródeł energii w ogólnym bilansie 
energetycznym, m.in. poprzez większe 
wykorzystanie energii elektrycznej z OZE 
w pokrywaniu potrzeb komunalnych 
(również grzewczych), technologicznych 
i – zapewne – transportowych. Zamierza 
też pozostać eksporterem energii elek-
trycznej z OZE. W kraju trwa dyskusja 
nad zwiększeniem znaczenia energetyki 
wiatrowej w krajowym bilansie energe-
tycznym.

8. Cyfryzacja elektroenergetyki norwe-
skiej jest rozwinięta na bardzo wysokim 
poziomie. Dotyczy to zwłaszcza opty-
malizacji pracy zespołów elektrowni 
wodnych z uwzględnieniem zmiennych 
hydrologicznych, ale także rynkowych.

9. Ze względu na dominującą pozycję ener-
getyki wodnej i niewielki udział niesta-
bilnych źródeł energii w miksie energe-
tycznym, Norwegia nie ma też własnych 
problemów z kompensacją fluktuacji 
parametrów sieci elektroenergetycznej. 

Mimo to, widać, że sektor energetyczny 
intensywnie przygotowuje się do funk-
cjonowania w warunkach z silną penetra-
cją źródeł niestabilnych. Przygotowania 
obejmują inwestycje w moce regulacyjne 
i wytwórcze, rozbudowy sieci przesyło-
wej na kontynent europejski i Wyspy 
Brytyjskie, udział w różnych inicjatywach 
na rynku europejskim. Wszystko z myślą 
o eksporcie energii elektrycznej i usług 
systemowych.

Możliwości Norwegii w zakresie usługi 
magazynowania energii są ogromne i dla-
tego słusznie kraj ten myśli o roli baterii 
energetycznej dla Europy. Pojemność ener-
getyczną dużych zbiorników wodnych na 
terenie Norwegii ocenia się na 85 TWh, tzn. 
blisko 60% rocznej produkcji energii elek-
trycznej kraju lub niemal 1000 razy więcej 
niż szacowana przez Towarzystwo Elek-
trowni Wodnych pojemność energetyczna 
zbiorników w Polsce.

Jest rzeczą zdumiewającą, że Polska – kraj, 
w którym niedostateczne inwestycje sie-
ciowe i brak mocy regulacyjnych uważa 
się za jedną z przeszkód w rozwoju sek-
tora OZE i który zmuszony będzie ponosić 
wysokie koszty z tytułu niewywiązania się 
ze swoich zobowiązań – od dziesiątków lat 
nie dostrzega, jak wielkie możliwości poko-
nania obecnych trudności otwiera rozwój 
energetyki wodnej. Zwłaszcza energetyki 
pompowo-szczytowej, która jest najmniej 
kontrowersyjna od strony środowiskowej 
i nie jest związana z wysokością potencjału 
hydroenergetycznego kraju. Dzieje się tak 
na przekór obserwowanym tendencjom 
europejskim i globalnym.

Janusz Steller 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Fot. Nowa zapora Skjerkevatn (55 m) jest najwyższą taką budowlą zbudowaną w ciągu ostatnich 20 lat

Źródło: Archiwum autora
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Magdalena Skłodowska 
Rafał Zasuń 

wysokienapiecie.pl

Fundusz Modernizacyjny (FM) do 
polskiego prawa wprowadza zmiana 
ustawy o systemie handlu uprawnie-

niami do emisji gazów cieplarnianych. Pro-
jekt przeszedł uzgodnienia i konsultacje, 
pod koniec października przyjął go Komitet 
ds. Europejskich, teraz ma trafić na Komi-
tet Stały RM. W ramach Funduszu Moder-
nizacyjnego Polska do 2030 może otrzy-
mać – w zależności od cen uprawnień do 
emisji CO₂, ok. 17 mld zł. Projekty będzie 
zatwierdzał specjalny komitet, przy udziale 
przedstawicieli państw członkowskich oraz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pol-
ska stara się o ustanowienie dla energetyki 
oddzielnego „funduszu solidarności ener-
getycznej” lub o zwiększenie środków FM 
z 2 proc. EUA do 4–6 proc. Popierają to 
Węgry i Czechy.

DO KOŃCA ROKU MA BYĆ PLAN
Co najmniej 70 proc. środków ma wesprzeć 
tzw. obszary priorytetowe, które komitet 
zatwierdzi „z automatu”. To będą inwestycje 
w OZE; efektywność energetyczną w sek-
torach budownictwa, transportu, rolnictwa 
i odpadów; transformację regionów odcho-
dzących od węgla; inwestycje w magazy-
nowanie energii i modernizację sieci ener-
getycznych, w tym rurociągów należących 
do systemów ciepłowniczych, sieci przesyłu 
energii elektrycznej oraz zwiększanie połą-
czeń między systemami państw UE. Projekty 
z tych obszarów będą mogły uzyskać do 
100 proc. wsparcia.

Z Funduszu Modernizacyjnego będą mogły 
skorzystać też projekty inne, dotyczące 
modernizacji systemu energetycznego oraz 
poprawy efektywności energetycznej, ale 
maksymalnie do 70 proc. kosztów. Pozo-
stałe 30 proc. ma pochodzić ze środków 
prywatnych. Te projekty będą też szcze-
gółowo badane przez Komitet Inwesty-
cyjny, określony w dyrektywie ETS. Pienią-
dze będą rozdzielane w ramach programów 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – operatora 
FM. W tworzeniu programów ma uczestni-
czyć 15 przedstawicieli różnych ministerstw. 

W wyniku zgłoszonych konsultacji Minister-
stwo Środowiska i Klimatu obiecało prze-
prowadzenie też konsultacji społecznych. 
W praktyce, NFOŚiGW pracuje nad pro-
gramami już teraz. Według naszych infor-
macji Ministerstwo Klimatu ma się uporać 
z przygotowaniem szczegółowego planu 
wydatków z FM do końca roku.

FUNDUSZE MNOŻĄ SIĘ PRZEZ PODZIAŁ
Polska miała być największym benefi-
cjentem Funduszu Modernizacyjnego, ale 
wyprzedziły nas Czechy i Rumunia. Jak to 
się stało? Oprócz FM istnieje też inna pula 
darmowych uprawnień (zwana od artykułu 
dyrektywy pulą 10c), którą poprzedni rząd 
wyłączył do osobnego podziału. To ponad 
300 mln uprawnień, wartych obecnie ok. 6 
mld euro, czyli 24 mld zł. Obie pule mogły 
być łączone, tak zrobili Czesi i Rumuni, dla-
tego ich łączne kwoty są już większe niż 
polska.

Poprzedni rząd PiS, jeszcze w czasach mini-
stra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, 
planował utworzenie osobnego funduszu, 
który wspierałby głównie „dużą” energetykę 
np. dofinansowałby budowę elektrowni 
atomowej czy modernizację starych elek-
trowni. Zgodnie z uchwałą poprzedniego 
rządu, funduszem miał zarządzać minister 
energii, co oznacza, że jego kompetencje 
w tej sprawie przejął obecnie resort klimatu. 
Fundusz miał działać od 2021 r., dostał 
nawet roboczą nazwę – Fundusz Transfor-
macji Energetycznej. Resort klimatu zabie-
gał o wpisanie projektu ustawy, który for-
malnie powoła ten fundusz do planu pracy 
rządu. Nic z tego nie wyszło.

NIKT NIE SPODZIEWAŁ SIĘ WIRUSA 
I FISKUSA
Na przeszkodzie stanął atak pandemii. 
Ministerstwo Finansów zaczęło węszyć za 
dodatkowymi dochodami budżetu i nie-
istniejący formalnie fundusz był łatwym 
łupem dla fiskusa. Resort finansów zablo-
kował więc wpisanie projektu ustawy o Fun-
duszu Transformacji Energetycznej do planu 
prac rządu, co oznacza, że pieniądze na 

2021 r. automatycznie wpadną do budżetu. 
Potwierdziły się obawy szefowej Forum 
Energii, Joanny Maćkowiak-Pandery, która 
przestrzegała, że wyłączenie osobnej puli 
z Funduszu Modernizacyjnego spowoduje, 
że, zgodnie z prawem biurokratycznej iner-
cji, pieniądze „zginą” w budżecie.

Ministerstwo Środowiska i Klimatu wyjaśnia 
wprawdzie, że trwają „prace na projektem 
ustawy ustanawiającej mechanizm finan-
sowy stricte dedykowany sektorowi energe-
tycznemu, który umożliwi dofinansowanie 
przedsięwzięć lub zadań, mających na celu 
modernizację, dywersyfikację lub zrówno-
ważoną transformację sektora energetycz-
nego, z części środków z dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji”, ale projekt wciąż 
czeka na wpisanie do planu prac rządu. Kto 
kocha dużą energetykę? W rezultacie Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych zabiegało 
o wprowadzenie przepisów gwarantujących 
środki z Funduszu Modernizacyjnego dla 
dużych projektów o szczególnym znacze-
niu, z punktu widzenia bilansowania Krajo-
wego Systemu Energetycznego, nie bardzo 
jednak wiadomo co MAP rozumiał pod tym 
pojęciem. Propozycje resortu ministra Jacka 
Sasina zostały odrzucone.

Minister ds. UE Konrad Szymański wskazał 
na niezgodność z art. 10d ust. 1 dyrektywy 
2003/87/WE, ustanawiającej system han-
dlu przydziałami emisji gazów cieplarnia-
nych w Unii. Wprowadzenie w krajowych 
przepisach wymogów uprzywilejowują-
cych dostęp do środków z funduszu dla 
dużych inwestycji, kosztem małych inwe-
stycji. MAP zaproponował obowiązek uzy-
skania gwarancji Skarbu Państwa, co byłoby 
trudne do uzyskania przez małe i średnie 
firmy. To zostałoby uznane za pomoc pań-
stwa dla dużych przedsiębiorstw, na co nie 
dałaby zgody Komisja. Ministerstwo Finan-
sów oceniło też, że utrudniłoby dostęp do 
środków FM.

W 2021 roku Polska otrzyma pierwsze środki z Funduszu Modernizacyjnego, który zasilą przychody ze 
sprzedaży 2 proc. europejskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rząd na razie nie ma oficjalnego 
planu na co wydać te pieniądze, a poszczególne resorty mają zupełnie różne pomysły.

ENERGETYKA CZEKA NA OLBRZYMIE PIENIĄDZE Z UE. 
WALKA BĘDZIE ZACIĘTA
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Rys. Adaptacja istniejącej infrastruktury do zabudowy nowego hydrozespołuKończący się 2020 rok zapisał się nie-
zbyt korzystnie na kartach historii, 
również dla właścicieli małych elek-

trowni wodnych. Jak podaje TRMEW „Dla 
MEW o mocy do 5 MW uruchomionych 
przed październikiem 2005 r., czyli dla ok. 
400 instalacji, o łącznej mocy ponad 127 
MW, z końcem września br. skończył się 
przewidziany na 15 lat okres wsparcia dedy-
kowanego odnawialnym źródłom energii.” 
W związku z tym, od początku października 
bieżącego roku, każdy z Wytwórców powi-
nien zapewnić sobie możliwość sprzedaży 
energii na warunkach opartych na zasadach 
rynkowych. Obecne oferty spółek obrotu na 
zakup energii elektrycznej oscylują wokół 
kwoty 230 zł/MWh. Dla wielu MEW tak 
drastyczny spadek ceny stawia pod zna-
kiem zapytania sensowność ekonomiczną 
prowadzenia dalszej eksploatacji.

JAK ŻYĆ?
Co prawda w Sejmie procedowana jest 
zmiana Ustawy o OZE, polegająca na 
wydłużeniu o 2 lata wsparcia FIT/FIP dla 
MEW o mocy zainstalowanej do 1MW, które 
korzystały z systemu zielonych certyfikatów 
przynajmniej przez 5 lat. Trwają również 
dywagacje w zakresie ustanowienia wspar-
cia kontynuacyjnego. Jednak to wszystko 
owiane jest mgłą niepewności i niekończą-
cych się pytań: czy i kiedy wejdzie w życie 
wydłużenie o 2 lata wsparcia, czy i kiedy 
dowiemy się o warunkach wsparcia kon-
tynuacyjnego, jaka będzie cena sprzedaży 
energii takiego wsparcia? Na jaki okres 
będzie przysługiwało wsparcie, 5, 10 lat? 
To wszystko wydaje się być niepewne, tym 
bardziej, kiedy priorytetem jest pandemia.

Właściciele MEW w takiej sytuacji podej-
mują różne decyzje. Jedni nie podejmują 
żadnych działań, czekając z nadzieją na lep-
sze jutro, inni sprzedają elektrownie, jeszcze 
inni wyłączają z eksploatacji swoje obiekty. 
Jest jednak w tej sytuacji pewna nadzieja na 
godziwe warunki kontynuacji działalności 
produkcji energii elektrycznej z MEW, ale 
wiąże się to z koniecznością przeprowadze-
nia inwestycji. I w tym kierunku idzie coraz 
większa ilość elektrowniarzy.

STARA/NOWA MEW – JAK TO ZROBIĆ?
Niestety, nie ma gotowego przepisu na 
osiągnięcie sukcesu. Każdy przypadek 
należy traktować indywidualnie, jednak bar-
dzo ważna jest umiejętność przygotowania 
dobrej dokumentacji projektowej. Nie mniej 
istotne jest doświadczenie w skutecznym 
prowadzeniu procedur administracyjnych. 
Instytut OZE oferuje indywidualne i kom-
pleksowe podejście do każdego projektu, 
co jest szczególnie ważne w dobie pande-
mii, gdy funkcjonowanie wielu urzędów jest 
ograniczone. 

Propozycja Instytutu OZE jest autorskim 
podejściem, którego celem jest zwiększe-
nie korzyści finansowych z prowadzenia 
eksploatacji MEW przez kolejne 15 lat. Pro-
jektem zajmujemy się kompleksowo. Poma-
gamy również w zorganizowaniu finan-
sowania na przeprowadzenie inwestycji. 
W niniejszym artykule przedstawiam stu-
dium przypadku, czyli dobry przykład jak 
poradzić sobie z zakończonym lub kończą-
cym się wsparciem istniejących MEW.

CZYLI JAK TO ROBIMY W INSTYTUCIE OZE
Mała elektrownia wodna wyposażona 
w jeden hydrozespół z turbiną Kaplana, 
o średnicy wirnika 1100 mm, pracująca na 
spadzie 2,2 m. Układ nie posiada automa-
tycznego systemu sterowania, kluczowe 
operacje odbywają się w trybie manualnym. 
Pozwolenie wodnoprawne ważne do 2023 
roku. Stan techniczny dobry. Średnioroczna 
produkcja z ostatnich pięciu lat wynosiła 
127 MWh. Przed właścicielem perspek-
tywa 200 zł/MWh i decyzja co dalej. Pod-
jęte zostały działania w kierunku inwestycji.

W ramach usługi Instytut OZE przepro-
wadził audyt istniejących decyzji i pozwo-
leń administracyjnych. Analizie podlegała 
również dokumentacja projektowa, taka 
jak operat wodnoprawny, instrukcja gospo-
darowania wodą, umowa przyłączeniowa 
wraz z warunkami przyłączeniowymi, czy 
umowy sprzedażowe energii elektrycznej. 
Celem tego etapu było określenie możliwo-
ści uzyskania wyższej ceny sprzedaży ener-
gii w aspekcie kwestii formalnych. Pozy-
tywna rekomendacja tego etapu pozwoliła 
przejść do koncepcji rozwiązań technicz-
nych i doboru optymalnych parametrów 
nowej instalacji hydroenergetycznej. Jednak 
nie wszystkie analizowane przez nas przy-
padki kończą się rekomendacją pozytywną. 
W ramach przeprowadzonej oceny technicz-
nej nasi projektanci wykonali inwentaryzację 
obiektu MEW oraz przeprowadzili szczegó-
łowy wywiad z operatorem MEW pod kątem 
doświadczeń z dotychczasowej eksploatacji. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie 
szczegółowych obliczeń hydrologicznych. 
Korzystając ze specjalistycznych aplika-
cji dokonano prognozy produkcji energii 
elektrycznej dla każdego dnia przez kolejne 
15 lat. Aplikacje te uwzględniają wszystkie 
potencjalne czynniki mogące mieć wpływ 
na wielkość produkcji energii, np. błędne 
dane o przepływach z wodowskazów 
IMGW, inni użytkownicy wody na danym 
stopniu, wielkość i charakterystyka całego 
hydrozespołu, podpiętrzania się wody dol-
nej w okresie letnim jak i wiele innych. Na 
podstawie analizy hydrologicznej obliczono 
przepływ dyspozycyjny, możliwy do wyko-
rzystania na cele energetyczne oraz opraco-

Zgodnie z Ustawą o OZE wsparcie instalacji odnawialnego źródła energii, czy to w postaci świadectw 
pochodzenia, aukcji czy taryfy FIT/FIP, przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, a okres ten liczy się od 
dnia wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia. 
Pierwsze świadectwa pochodzenia wydawano 1 października 2005 roku. 

SZANSA NA DRUGĄ MŁODOŚĆ DLA MEW
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 Perspektywa bez modernizacji Stan po modernizacji

Spad 2,2 m 2,2 m

Średnica wirnika 1100 mm 800 mm

Max moc osiągana 29 kW 36 kW

Produkcja roczna 127 MWh 185 MWh

Cena sprzedaży energii elektrycznej 220 zł 558 zł

Przechód roczny 28 000 zł 103 230 zł

Tab. Porównawcze zestawienie parametrów

Rys. Skumulowane wolne przepływy pieniężne w okresie 15 lat

wano krzywą sum czasów trwania przepły-
wów. Dobór optymalnego przełyku turbiny 
jest realizowany przez nas zawsze na pod-
stawie minimum trzech wariantów obli-
czeń. Błędem jest dobieranie parametrów 
hydrozespołu na podstawie surowych prze-
pływów charakterystycznych. Konsekwen-
cją takiego uproszczenia może być różnica 
w produkcji dochodząca nawet do kilku-
nastu procent w skali roku, co jest istotną 
stratą w przychodach. 

W tym przypadku dużym wyzwaniem było 
określenie spadu zainstalowanego dla tur-
biny. W celu zobrazowania zmienności 
spadu w zależności od pory roku i ilości 
przepływającej wody, opracowano krzywą 
konsumpcyjną dolnego stanowiska MEW. 
Niezbędne do tego było wykonania pomia-
rów geodezyjnych przekroju koryta wody 
dolnej. Na podstawie tak przeprowadzo-
nego procesu ostatecznie dobrano opty-
malne rozwiązania hydrozespołu oraz obli-
czono prognozowaną produkcję energii 
elektrycznej. Często zdarza się, że istnie-
jące turbiny są przewymiarowane i tak jak 
w tym przypadku turbina o średnicy 1100 
mm produkowała mniej energii niż dobrana 
optymalnie nowoczesna i wysokosprawna 
turbina o średnicy 800 mm.

DWA SCENARIUSZE
Kluczowa w całym procesie nie jest jednak 
część techniczna. Aby można rozpocząć 
inwestycję, należy sprawnie i szybko prze-
prowadzić pełną procedurę administracyjną 
oraz uzyskać zaświadczenie z URE o moż-
liwości sprzedaży niewykorzystanej energii 
elektrycznej na poziomie 558 zł/MWh (cena 
wg stanu na dzień wydania zaświadczenia).  
Poniższy wykres obrazuje dwa scenariusze: 
podjęcie inwestycji i sprzedaż energii po 
cenie 558 zł/MWh jak i sprzedaż energii na 
zasadach rynkowych po cenie 220 zł/MWh. 

Pomimo konieczności inwestycji i ponie-
sienia kosztów na zainstalowanie nowych 
urządzeń, zwrot z poniesionych nakładów 
inwestycyjnych zwraca się w niespełna 5 
lat. Dla większych projektów możliwe jest 
uzyskanie zwrotu na poziomie nawet 2-3 
lat. Wykorzystując metodę wyceny projektu 
opartą na zdyskontowanych przepływach 
pieniężnych DCF, suma zgromadzonego 
kapitału (wolne przepływy pieniężne, czyli 
po spłacie wszelkich zobowiązań) w okre-
sie 15 lat wynosi ponad 630 000 zł. Stopa 
zwrotu z inwestycji kształtuje się na pozio-
mie 20%, co jest również świetną alterna-
tywą do powszechnie znanych na rynku 
produktów oszczędnościowych typu lokaty 
bankowe, fundusze inwestycyjne czy inwe-
stowanie na giełdzie.

W przypadku nie podjęcia działań inwesty-
cyjnych i sprzedaży energii na zasadach ryn-
kowych, biorąc pod uwagę przychody oraz 
koszty prowadzenia działalności w okresie 
kolejnych 15 lat właściciel MEW poniósłby 
stratę w wysokości ponad 60 000 zł. Pro-
wadzenie działalności związanej z pro-
dukcją energii z MEW nie jest łatwe. Cią-
głe zmiany w prawie, niepewność, rosnące 
koszty eksploatacji oraz perspektywa utraty 
wsparcia OZE nie napawają optymizmem na 
przyszłość. Proces modernizacji z pozoru 

wydaje się prosty, jednak niestety wystę-
pują przypadki kiedy inwestorzy, starając 
się na własną rękę podejmować działania 
modernizacyjne i po wymianie komplet-
nego hydrozespołu, nie otrzymują nowego 
zaświadczenia URE. Pomimo wykazania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych, 
MEW z formalnego punktu widzenia nie 
zostaje sklasyfikowana jako nowa instalacja.

Warto jednak działać nieszablonowo i korzy-
stać z możliwości, które są na rynku. Z całą 
pewnością jedną z nich jest przeprowadze-
nie modernizacji MEW, aby zwiększyć korzy-
ści finansowe z prowadzenia eksploatacji 
i zapewnić sobie stały i pewny przychód na 
kolejne 15 lat dla siebie i swoich najbliższych. 

CZAS NA DZIAŁANIE
Jeśli jesteś właścicielem MEW, dla której 
skończyło się lub niebawem zakończy się 
rządowe wsparcie lub znasz takie osoby 
i zainteresował Cię niniejszy artykuł, zapra-
szam Cię do kontaktu z nami. Instytut OZE 
aktywnie działa w branży małych elektrowni 
wodnych od ponad 10 lat. W tym okresie, 
dzięki wielu pomyślnie zrealizowanych pro-
jektom, głównie dla klientów prywatnych, 
zbudowaliśmy grono zadowolonych kontra-
hentów oraz zdobyliśmy wiedzę ekspercką, 
którą chętnie się dzielimy. Jako pasjonaci 
branży MEW zawsze jesteśmy do Twojej 
dyspozycji i chętnie doradzimy jak uspraw-
nić produkcję w małej elektrowni wodnej. 

Zapraszamy do kontaktu.

Źródło: Instytut OZE Sp. z o. o.

Źródło: Instytut OZE Sp. z o. o.

Łukasz Kalina 
512 008 805 

lukasz.kalina@ioze.pl 
Instytut OZE

instytut
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Podstawową cechą odróżniającą ener-
gię elektryczną od innych towarów 
rynkowych jest brak powszech-

nej możliwości jej magazynowania. Popyt 
i podaż wymagają sterowania w taki spo-
sób, aby w momencie dostawy zostały 
zrównoważone. To zapewnia rynek bilansu-
jący energii elektrycznej, najbardziej tech-
niczny z segmentów handlu energią.

Polski rynek bilansujący przejdzie wkrótce 
gruntowną reformę. Chodzi o umożliwienie 
aktywnego uczestnictwa w rynku elektrow-
niom wiatrowym i słonecznym, zarządzania 
popytem na energię (DSR), magazynom 
energii i elektrowniom szczytowo-pompo-
wym. Zostaną zakończone cztery mecha-
nizmy: praca interwencyjna, interwencyjna 
rezerwa mocy, gwarantowany interwen-
cyjny program DSR i operacyjna rezerwa 
mocy. Pierwszy etap reformy ma wejść od 
stycznia 2021 roku i już widać, że dla produ-
centów energii z OZE czas dany na przygo-
towanie się do zmian jest za krótki.

CENY NIEZBILANSOWANEJ ENERGII
Jedną z najistotniejszych zmian – z punktu 
widzenia sektora OZE – są rozwiązania doty-
czące cen rozliczeniowych na rynku bilan-
sującym. Tu ceny podaje operator systemu 
przesyłowego, który dokonuje ostatecz-
nego zbilansowania produkcji i zapotrze-
bowania. Wchodząc na rynek bilansujący 
uczestnicy zajmują pozycję – mogą być 
przekontraktowani (mają za dużo energii 
w stosunku do swoich potrzeb, więc chcą 
ją sprzedać) lub niedokontraktowani (mają 
za mało energii, więc muszą ją dokupić). 
Widełki cenowe wynoszą od -50 tys. zł/MWh 
do 50 tys. zł/MWh, co oznacza, że w przy-
padku pozostania z otwartą pozycją kon-
traktową, koszt bilansowania danego 
uczestnika może być bardzo wysoki.

Od stycznia cena za niezbilansowaną ener-
gię ma być wyznaczana na postawie ceny 
krańcowej na rynku bilansującym, podawa-
nej przez PSE i ceny rynkowej z Towarowej 
Giełdy Energii. Kiedy Krajowy System Elektro-

energetyczny będzie sumarycznie przekon-
traktowany do rozliczeń, będzie stosowana 
niższa z cen, a kiedy cały system będzie nie-
dokontraktowany, stosowana będzie wyższa.

Zaproponowane rozwiązania mają zachęcać, 
by energię kontraktowano na poziomie zbli-
żonym do produkcji. Ma to też spowodować 
ograniczenie arbitrażu pomiędzy rynkiem 
dnia następnego i rynkiem bilansującym. Taki 
mechanizm promuje lepsze wynagrodzenia 
uczestników rynku, którzy przyczyniają się 
do zbilansowania systemu i mniej korzyst-
nie rozliczenie tych, którzy to niezbilansowa-
nie powodują – argumentuje PSE. W 2018 r. 
wolumen energii bilansującej nieplanowanej, 
odebranej z rynku bilansującego wyniósł 6,22 
TWh, wolumen uczestników niedokontrak-
towanych wyniósł 3,29 TWh. To daje łącznie 
9,51 TWh dostarczonej energii. Te wolumeny 
nie uwzględniają energii dostarczonej i ode-
branej przez aktywnych uczestników rynku 
bilansującego w ramach zarządzania ograni-
czeniami systemowymi – ta energia jest nazy-
wana energią bilansującą planowaną.

OBAWY PRZED ZMIANAMI
Zgodnie z nowymi zasadami, od stycznia 
źródła OZE będą mogły uczestniczyć aktyw-
nie w rynku bilansującym KSE, co branża oce-
nia pozytywnie. Ceny za wymuszoną pracę 
pokryją dodatkowe koszty, ale wytwórca 
będzie musiał odliczyć otrzymywane wspar-
cie (aukcje czy zielone certyfikaty). W sumie 
nie może liczyć na ekstrazyski. Z drugiej 

strony, źródłom OZE mogą wzrosnąć koszty 
obsługi bilansowania. W przypadku OZE 
trudno zabezpieczyć w pełni profil produk-
cji na podstawie danych na dzień przed 
dostawą energii. W nadesłanych do PSE uwa-
gach wstępnie oszacowano, że za obsługę 
podmiotów obsługujących bilansowanie 
stawki wzrosną nawet o ok. 5 PLN/MWh. 
Jak mówi nam jedna z osób z branży, złago-
dzić zasady mogłaby granica błędu prognoz. 
Dopiero jej przekroczenie powodowałoby 
rozliczanie według nowych zasad.

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 
z kolei obawia się wzrostu kosztów energii 
zużywanej przez przemysł. „Proponowane 
zmiany zatrzymają również rozwój rozpro-
szonej energetyki przemysłowej, w szczegól-
ności opartej o niestabilne źródła OZE (foto-
woltaika i wiatraki)” – oceni FOEEiG.

GRA NA CZAS
Zmiany narzucają przepisy unijne i przyjęty 
w maju 2020 r. Polski Plan Wdrażania reform 
rynku energii elektrycznej. Reforma ta ma być 
jednak rozbita na dwie części i wejść w życie 
w dwóch etapach – od 2021 roku i od 2022 
roku. Część uwag zgłoszona do PSE dotyczy 
przesunięcia zmian na 2022 rok. Jak wska-
zuje ZBP, „zmiany warunków dotyczących 
bilansowania są bardzo ważne, zwłaszcza dla 
projektów w systemie aukcyjnym, które są już 
po wygranej aukcji, a więc nie mają szansy 
uwzględnienia wyższych kosztów bilansowa-
nia w kalkulacji ceny aukcyjnej”. To też podsta-

Od stycznia ma wejść w życie pierwszy etap reformy rynku bilansującego. To najbardziej cenotwórczy 
z segmentów rynku energii. Nowe zasady wpłyną zwłaszcza na rozliczanie niesterowalnych źródeł OZE, 
które nie są w stanie dokładnie zabezpieczyć swojej produkcji. Sektor powinien już teraz zacząć inwesto-
wać w magazyny energii.

RYNEK BILANSUJĄCY PRZEJDZIE ZMIANĘ. 
OZE NA TYM ZYSKAJĄ CZY STRACĄ?

Fot. PIX1861, www.pixabay.com
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wowa kwestia dla „starych” projektów – w sys-
temie zielonych certyfikatów – dodaje ZBP.

NA HORYZONCIE MAGAZYNOWANIE 
ENERGII
Niedostosowania rozwoju OZE do możli-
wości odbioru i bilansowania przez KSE to 
problem, który rozwiąże rozbudowa infra-
struktury sieciowej oraz magazynowania 
energii. W Polityce Energetycznej Państwa 
2040 zapowiedziano, że preferowane będą 
rozwiązania zapewniające maksymalną 
dyspozycyjność OZE (wysoka efektywność 
i współczynnik wykorzystania, sterowalność, 
wykorzystanie magazynu energii), z rela-
tywnie najniższym kosztem wytworzenia 
energii, jak również wykorzystujące roz-
wiązania hybrydowe, łączące różne tech-
nologie OZE, czy samobilansowanie OZE 
np. z wykorzystaniem magazynów energii. 

W dalszej perspektywie przyłączenie nie-
sterowalnego źródła energii powinno być 
powiązane z obowiązkiem zapewnie-
nia bilansowania w okresach, gdy OZE nie 
dostarcza energii elektrycznej do sieci. Do 
potencjalnych rozwiązań można zaliczyć np. 
budowę magazynu lub źródła bilansującego 

opartego np. o sterowalne OZE – czytamy 
w PEP 2040.

Zdaniem Krzysztofa Kochanowskiego z Pol-
skiej Izby Magazynowania Energii, takie 
sformułowane w PEP jest zasadne. – Oczy-
wiście dla zwiększenia sterowalności OZE 
potrzebne są magazyny energii. Niestety 
praktyka tworzonych regulacji wykonaw-
czych idzie w sprzeczności z PEP – mówi. 
Jak wskazuje, od dwóch lat brak wdrożenia 
nowelizacji Prawa energetycznego, w któ-
rym są przepisy dotyczące magazynowa-
nia energii elektrycznej. – Bez tych przepi-
sów magazyny nie będą budowane. Nadal 
obowiązuje podwójna opłata przyłącze-
niowa, obowiązek koncesjonowania, brak 
zachęt w postaci np. aukcji dla hybryd OZE 
+ magazyn energii czy usług regulacyjnych 
świadczonych dla OSD – wymienia.

Jego zdaniem, nowe przepisy dla rynku 
bilansującego, pomimo wprowadzenia jed-
nostki grafikowej dla magazynów energii, 
nie otwierają rynku na nowe modele bizne-
sowe z ich wykorzystaniem. Dodaje, że na 
nowo powinna zostać zdefiniowana linia 
bezpośrednia. – Tutaj warto zredefiniować 

ją na nowo o aspekt źródło OZE = linia 
bezpośrednia+magazyn energii – wskazuje 
Kochanowski.

WYSOKA CENA
Bilansowanie OZE może odbywać się 
poprzez szybkie uruchamianie bloków 
gazowych. W przypadku magazynowania 
brane są obecnie pod uwagę elektrownie 
szczytowo-pompowe, baterie i technolo-
gie Power to X (elektroliza, metanizacja). 
Koszty baterii spadają szybko i wynoszą ok. 
120 euro/kWh. To najlepsze rozwiązanie 
dla fotowoltaiki, zapewniające elastyczność 
w krótkich okresach. Elektrownie szczyto-
wo-pompowe są drogie – CAPEX to ok. 
1200 euro/kW, ale ich cykl życia jest znacz-
nie dłuższy niż baterii. Z kolei nadwyżka 
energii z farm wiatrowych mogłaby zasilać 
elektrolizery, których koszty CAPEX szaco-
wane były w 2018 r. na ok. 300 euro/kW, 
jednak w najbliższej dekadzie mają znacznie 
spaść, m.in. ze względu na ambitne plany 
inwestycji w wodór w UE. Na takie projekty 
z pewnością będzie można zdobyć unijne 
dofinansowanie.

Magdalena Skłodowska 
wysokienapiecie.pl
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Obowiązujący od początku stycz-
nia 2018 roku art. 336 ust. 1 pkt 9 
ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, dalej jako: 
„pr. wod.”) wskazuje, że Wody Polskie jako 
wykonujący kontrolę, są uprawnione do 
nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego. W praktyce brakowało rozporzą-
dzenia, które określałoby katalog wykro-
czeń, za które organ mógłby wymierzyć 
karę grzywny. Konieczne było również ure-
gulowanie warunków i sposobu wydawania 
pracownikom Wód Polskich indywidual-
nych upoważnień do wystawiania manda-
tów karnych. Zgodnie bowiem z art. 95 § 
4 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, dalej jako: 
„k.p.w.”), jeżeli uprawnienie dla funkcjona-
riuszy określonego organu do nakładania 
grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa 
ta nie określa wykroczeń, do których sto-
suje się postępowanie mandatowe, zakres 
wykroczeń, za które można nałożyć grzy-
wnę w drodze mandatu karnego, określa 
w drodze rozporządzenia właściwy mini-
ster. Przyjęcie Rozporządzenia było więc 
konieczne, aby pracownicy Wód Polskich 
mogli realizować uprawnienie do wysta-
wiania mandatów karnych. 

WYKROCZENIA OBJĘTE
ROZPORZĄDZENIEM
Lista wykroczeń, za których popełnienie 
pracownicy Wód Polskich mogą wymie-
rzyć grzywnę w formie mandatu karnego, 
jest dość obszerna. Poza wykroczeniami 
dotyczącymi naruszenia zakazów obowią-
zujących w strefach ochronnych wód (art. 
478 pkt 12–14 pr. wod.) czy związanymi 
z jakością wód (art. 478 pkt 6 pr. wod.), 
katalog ujęty w Rozporządzeniu obejmuje 
typowe wykroczenia, których popełnienie 
może zostać stwierdzone przez pracowni-
ków Wód Polskich w toku kontroli gospo-
darowania wodami, takie jak m.in.: 
• korzystanie z wód bez wymaganej zgody 

wodnoprawnej;

• wykonanie urządzeń wodnych bez wyma-
ganej zgody wodnoprawnej;

• naruszenie warunków pozwolenia wod-
noprawnego;

• nieutrzymywanie urządzeń wodnych 
w stanie pozwalającym na ich eksploatację;

• utrudnianie przepływu wody w związku 
z utrzymywaniem urządzeń wodnych. 

W przypadku stwierdzenia powyższych 
naruszeń kontrolowany (zasadniczo jego 
pracownicy bądź osoby uprawnione do 
jego reprezentacji) może zostać ukarany 
grzywną w drodze mandatu, jeśli tylko 
zostaną spełnione warunki zastosowania 
trybu mandatowego. 

Trzeba wspomnieć, że samo stwierdzenie 
popełnienia wykroczenia nie jest wystar-
czające dla wystawienia mandatu. Pracow-
nik Wód Polskich winien legitymować się 
stosownym upoważnieniem, wystawionym 
przez Prezesa Wód Polskich. Jak wskazano 
szczegółowo w § 3 Rozporządzenia, upo-
ważnienie udzielone pracownikowi Wód 
Polskich winno zawierać następujące ele-
menty:
• wskazanie organu wydającego, tj. Prezesa 

Wód Polskich wraz z adresem Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich;

• datę wydania i termin ważności upo-
ważnienia;

• powołanie podstawy prawnej;
• imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 

upoważnionego;
• numer legitymacji służbowej upoważ-

nionego;
• określenie wykroczeń, za które upoważ-

niony może nakładać grzywny w drodze 
mandatu karnego;

• określenie obszaru, na którym upoważ-
nienie jest ważne;

• podpis wraz z pieczęcią Prezesa Wód 
Polskich.

W toku kontroli warto zatem zweryfiko-
wać, czy pracownikowi Wód Polskich udzie-
lono prawidłowego upoważnienia – ma on 

bowiem obowiązek, na żądanie kontrolo-
wanego, okazać dokument uprawniający 
go do nałożenia grzywny w drodze man-
datu karnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW 
ZBIOROWYCH
Podmioty zbiorowe, takie jak spółki prawa 
handlowego, mogą w pewnych przypadkach 
ponosić odpowiedzialność jedynie za prze-
stępstwa, ale nie za wykroczenia. Odpowie-
dzialność za wykroczenia ponoszą wyłącz-
nie osoby fizyczne. Mandaty nakłada się 
zatem na konkretnych pracowników lub 
reprezentantów kontrolowanego, chyba 
że sam kontrolowany jest osobą fizyczną 
(na przykład prowadzi jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą). Rodzi to liczne pro-
blemy natury praktycznej – pojawia się cho-
ciażby pytanie, kto odpowie za wykroczenie 
w przypadku, w którym dojdzie do narusze-
nia obowiązków ciążących na spółce. Cho-
dzi przykładowo o taką sytuację, gdy w toku 
kontroli pracownik Wód Polskich stwierdzi, 
że dana spółka nie wykonuje obowiązków, 
wynikających z udzielonego jej pozwolenia 
wodnoprawnego. Odpowiedź na to pyta-
nie nie jest jednoznaczna, ponieważ ocena 
sytuacji zależy od konkretnych okoliczności. 

Nieco upraszczając można stwierdzić, że 
podmiotem odpowiedzialnym za wykrocze-
nie będzie w takim przypadku osoba zobo-
wiązana do wykonania danego obowiązku 
w ramach spółki, np. inspektor ds. jakości 
wody i ścieków, dyrektor ds. jakości wody 
i ścieków czy specjalista ds. jakości wody 
i ścieków, jeśli taka osoba jest w spółce 
wyznaczona. Jeśli takiej osoby nie ma, to 
odpowiedzialność może ponieść członek 
zarządu spółki, a jeśli zarząd jest wielo-
osobowy, ten jego członek, który odpo-
wiada za wodnoprawny aspekt działalności 
spółki. Jednakże co do zasady zapowie-
dziane czynności kontrolne wykonuje się 
w obecności przedstawiciela spółki bądź 
upoważnionej przez spółkę osoby, w prak-
tyce więc to raczej tej osobie pracownik 

31 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, na mocy 
którego pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zyskali faktyczną możliwość 
wystawiania mandatów karnych za naruszenia stwierdzone w toku prowadzonej kontroli gospodaro-
wania wodami.

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW WÓD 
POLSKICH DO NAKŁADANIA GRZYWIEN
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Wód Polskich wręczy mandat. Dodatkowa 
wątpliwość pojawia się w przypadku, gdy 
za wypełnienie danego obowiązku odpo-
wiedzialny jest zewnętrzny konsultant (np. 
w ramach umowy o współpracę), któremu 
powierzono wykonywanie tego typu zadań. 
Wydaje się możliwe, aby w takim przypadku 
– gdy konsultant ten jest obecny przy kon-
troli – wręczyć mandat jemu. 

WYSOKOŚĆ GRZYWNY 
I KONSEKWENCJE ODMOWY 
PRZYJĘCIA MANDATU
Przepisy ustawy Prawo wodne nie regu-
lują wysokości grzywien, które mogą zostać 
wymierzone w drodze mandatu karnego 
za konkretne wykroczenia. Ich maksymalną 
wysokość ustawodawca określił w kodeksie 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Co 
do zasady, stosownie do art. 96 § 1 k.p.w. kara 
grzywny nałożona w drodze mandatu kar-
nego nie powinna przekroczyć kwoty 500 zł. 

Sprawca wykroczenia ma prawo odmówić 
przyjęcia mandatu karnego wystawionego 
przez pracownika Wód Polskich, o czym 
ten ostatni powinien go pouczyć, wraz 
z informacją o konsekwencjach nieprzyjęcia 
mandatu. Odmowa przyjęcia mandatu nie 
wymaga uzasadnienia. W takim przypadku 

organ, którego funkcjonariusz nałożył grzy-
wnę, występuje do właściwego miejscowo 
sądu rejonowego z wnioskiem o ukaranie, 
a w sprawie zostaje wydany wyrok (chyba 
że istnieją podstawy dla wydania innego roz-
strzygnięcia, np. postanowienia o umorzeniu 
postępowania). Podobnie w przypadku nie-
uiszczenia grzywny w terminie, Wody Polskie 
kierują sprawę do sądu. Należy pamiętać, że 
sąd nie jest ograniczony wysokością grzywny, 
określoną w postępowaniu mandatowym 
tj. 500 zł, a może wymierzyć grzywnę do  
5.000 zł. Informacji o ukaraniu karą grzywny 
przez pracownika Wód Polskich ani o skazaniu 
na karę grzywny przez sąd nie odnotowuje 
się w Krajowym Rejestrze Karnym. Stosownie 
do art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z 24 maja 2000 r. 
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1158) w przypadku wykroczeń w reje-
strze gromadzi się jedynie dane o osobach 
prawomocnie skazanych za wykroczenia na 
karę aresztu.

Co ciekawe również samo ukaranie man-
datem karnym podlega zatarciu – zgod-
nie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 821). Uznaje się je z mocy prawa za 
niebyłe m.in. po upływie 2 lat od wykona-
nia kary, tj. uiszczenia kwoty grzywny. Po 

upływie tego okresu przyjmuje się fikcję 
prawną, że dana osoba nigdy nie została 
ukarana tym mandatem (zasady te ulegają 
zmianie w przypadku popełnienia kolejnych 
wykroczeń przed okresem przedawnienia 
bądź zatarcia). 

PODSUMOWANIE
Od 31 lipca 2020 r. pracownicy Wód Pol-
skich, legitymujący się upoważnieniem, 
w razie wykrycia określonych nieprawidło-
wości w toku prowadzonej kontroli, będą 
uprawnieni do nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego. Chociaż formal-
nie ustawa Prawo wodne przyznała takie 
uprawnienie Wodom Polskim przed 31 lipca 
2020 r., to konieczne było wydanie Rozpo-
rządzenia, które wskazałoby katalog wykro-
czeń, za które pracownicy Wód Polskich 
mogą wystawić mandat karny, a także okre-
śliło sposób wydawania im upoważnień do 
takiego działania. Omawiane w niniejszym 
artykule Rozporządzenie uregulowało oby-
dwie te kwestie w sposób kompleksowy, 
umożliwiając Wodom Polskim skorzystanie 
z przyznanych im uprawnień. 

Nina Kuśnierkiewicz 
Paulina Wojtkowska 

Praktyka prawa ochrony środowiska 
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

PRAWO
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Zaporę wykonano w przewęże-
niu doliny pomiędzy południowo-
-wschodnim stokiem Szyndzielni 

a północno-zachodnim stokiem Palenicy, 
w km 17+770 od ujścia Wapienicy do rzeki 
Iłownicy. W podłożu występują kredowe 
utwory, fliszowe należące do warstw godul-
skich (naprzemianległe piaskowce i łupki 
mułowcowe) płaszczowiny śląskiej. Mor-
fologię doliny ostatecznie ukształtowały 
późniejsze orogenezy alpejskie, na których 
ostatnie piętno wycisnął plejstoceński lodo-
wiec zlodowacenia krakowskiego.

DANE TECHNICZNE ZAPORY WODNEJ
Według dzisiejszych obliczeń, obszar zlewni 
w przekroju zapory pokryty lasami reglo-

wymi wynosi 11,1 km2, z czego na potok 
Barbara przypada 6,3 km2, a na potok 
Wapienica 4,7 km2. Ilość dostarczanej przez 
oba potoki wody jest zmienna. Przy niskim 
stanie wód szacowano ją w okresie budowy 
na około 1.500 do 2.000 m3/24h, przy czym 
potok Barbara uważano za bardziej wydajny. 
Zaporę stanowi mur betonowy typu cięż-
kiego o wysokości do 29,6 metrów (w pier-
wotnym projekcie budowlanym było 31 
metrów – wg inż. Steffka – inf. z 1931 r.). 
posadowiony na rzędnej 449 m n.p.m. o osi 
założonej w linii prostej. Długość budowli 
w koronie wynosi ~312 metrów, w tym 
252,15 metrów przypada na część beto-
nową, a 60 metrów na groblę ziemną 
z jądrem betonowym. Jej korpus składa się 

z 17 betonowych bloków oddzielonych od 
siebie fugami dylatacyjnymi, wykonanymi 
w formie zamków uszczelnionych blachami 
miedzianymi: w centralnej części zapory 
znajdują się dwa bloki tworzące sekcję prze-
lewową, w prawobrzeżnej części znajduje 
się 9, a w lewobrzeżnej 6 bloków. 

W połowie lat 60. XX w. dylatacje od strony 
odwodnej dodatkowo uszczelniono bitu-
mem na bazie naturalnego asfaltu. Nato-
miast w latach 2011–2012 w trakcie remontu 
strony odpowietrznej zapory dylatacje 
uszczelniono taśmą polietylenową. Zapora 
liczy ok. 20 m grubości u podstawy i ponad 
3 m w koronie (pierwotnie miało być 22 
m u podstawy – wg inż. Steffka pierwotny 

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

BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPORY 
WODNEJ W WAPIENICY – CZĘŚĆ III

Rys. 11  Przekrój poprzeczny przez segment przelewowy muru zapory w Wapienicy.

Źródło: AQUA S.A.

Potok Wapienica km 18+500
Rok budowy 1929-1932
Długość zapory bet. 280,15 m
Ilość bloków betonowych 17
Objętość korpusu betonowego 75 000m3 
Długość całkowita zapory 312,0 m
Wysokość całkowita zapory bet. 29,6 m
Rzędna korony zapory 478,60 m n.p.m.
Rzędna przelewu zapory 477,60 m n.p.m
Rzędna koszy ujm. górnych 467,00 m n.p.m
Rzędna koszy ujm. dolnych 463,00 m n.p.m
Wosokość zapory nad dnem doliny ponad 24 m
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projekt – informacja prasowa z 1931 r.), 
całkowita kubatura konstrukcji betono-
wej wynosi ~72.000 m3. W koronie muru 
umieszczono 6 otworów przelewowych, 
natomiast przez sztolnie poprzeczne pro-
wadzą dwa rurowe spusty denne uchodzące 
do niecki wypadowej, umożliwiając niemal 
całkowite opróżnienie zbiornika.

PODNIESIENIE KORONY PRZELEWU 
I NORMALNEGO POZIOMU PIĘTRZENIA
Kryzys wodny jaki miał miejsce w latach 
1943 – 1944, dowiódł niezbicie, że pojem-
ność zbiornika retencyjnego w Wapienicy 
jest niewystarczająca dla potrzeb miasta. 
W związku z tym, w roku 1943 – na zle-
cenie ówczesnej dyrekcji Miejskich Zakła-
dów (przedsiębiorstwa pod nazwą „Stad-
twerke Bielitz O/S – Elektrizität, Gas und 
Wasser” z siedzibą dyrekcji w Elektrowni), 
w skład których wchodziły wodociągi – 
dr inż. W. Merkel z Wiesbaden – opraco-
wał projekt podwyższenia muru zapory 
w Wapienicy. Sprawę tę przekonsultowano 
również z wykonawcą zapory Firmą Dyc-
kerhoff i Widmann, która oświadczyła na 
piśmie, że podwyższenie zapory jest moż-
liwe i bez szkody dla stateczności muru 
zapory. Na podstawie tego projektu Firma 
budowlana Józef Kozieł z Bielska na zlece-
nie Miejskich Zakładów – wykonała w roku 
1944 zaprojektowane roboty. Polegały one 
na podwyższeniu przelewu o 1 metr, tj. do 
rzędnej 477,6 m n.p.m., z czego 3 otwory 
przelewowe nadbudowano z żelazobe-
tonu, a pozostałe 3 otwory przelewowe 
wykonano z szandorów drewnianych. Przez 
podwyższenie w ten sposób przelewów o 1 

metr – pojemność zbiornika retencyjnego 
wzrosła o 110.000 m3, co w sumie dało 
całkowitą pojemność zbiornika: 950.000 + 
110.000 = 1.060.000 m3. Informacje z tych 
prac zawarł w swym raporcie technicznym 
dr inż. Otto Kind z Berlina. Jego treść i pol-
skie tłumaczenie znajduje się w archiwum 
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

W wyniku ofensywy wojsk radzieckich 12 
lutego 1945 r. Bielsko i Biała zostały wyzwo-

lone i powróciły do granic administracyj-
nych sprzed 1939 r. W trakcie tych walk 
w lutym 1945 r. los zapory był niepewny, 
ponieważ dowództwo wojsk radzieckich 
atakujących Bielsko podjęło decyzję o wysa-
dzeniu zapory wodnej w Wapienicy, w celu 
zatopienia zaplecza wojsk niemieckich bro-
niących się w Bielsku. W tym celu w rejo-
nie na północ od zapory zrzucono desant 
składający się z kilkunastu żołnierzy, któ-
rzy w walkach z niemiecką ochroną zapory, 

Rys. 13  Mapa działań naprawczych proponowanych na wodociągu w Wapienicy przygotowana 15 sierpnia 1944 r. przez dr inż. Otto Kind’a.

Rys. 12  Sposób uszczelnienia dylatacji między blokami muru zapory wodnej w Wapienicy. wg dr Bojarskiego z PK.

Źródło: AQUA S.A.
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zostali zabici. Fakt ten ujrzał światło dzienne 
dopiero pod koniec lat 70. XX w., kiedy to 
w trakcie budowy wodociągu DN 620 mm 
z Wapienicy do Bielska wykonawca natrafił 
pod lasem wapienickim na szczątki ludzkie. 
Po rozpoznaniu i znalezieniu nieśmiertelni-
ków okazało się że są to szczątki feralnego 
desantu. Szczątki ludzkie zostały ekshu-
mowane i przeniesione na cmentarz żoł-
nierzy radzieckich w Białej, a w miejscu ich 
odkrycia postawiono pomnik, który jesienią 
2018 r. decyzją IPN został rozebrany. Osta-
tecznie szkody, jakie wywołał atak żołnie-
rzy tego desantu były niewielkie. Przy uję-
ciu wody w Wapienicy uszkodzona została 
przez pocisk jedynie stróżówka oraz czę-
ściowo okna i drzwi w budynku filtrów. 
Natomiast awaryjna stacja pomp przy daw-
nym tartaku w Wapienicy, została niemal 
całkowicie zrujnowana. Ponadto uszko-
dzona została linia energetyczna zasila-
jąca stację uzdatniania wody w Wapienicy, 
na skutek czego do końca września 1945 r. 
– miasto zasilane było wodą surową nie-
uzdatnioną, ponieważ nieczynne były rów-
nież chloratory oraz brak było fachowej 
obsługi. 

Po naprawie linii energetycznej i chlorato-
rów przez firmę „Ekonomia” z Bielska w paź-
dzierniku 1945 r. oraz sieci wodociągowej 
przez Miejskie Zakłady Gazowe i Wodo-
ciągowe, kierowane przez inż. Michała 
Leszczyńskiego – rozpoczęła się normalna 
eksploatacja urządzeń wodociągowych, 
zwłaszcza po powrocie przedwojennych 
pracowników, którzy w miarę swych moż-
liwości stopniowo wracali z obozów jeniec-
kich, robót przymusowych w Niemczech 
oraz warsztatów prywatnych, w których 
w okresie wojny pracowali z powodu nie-
przyjęcia ich do wodociągów przez okupa-
cyjne kierownictwo przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE PO 
II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Po zakończeniu II wojny światowej do 
początku lat 90. XX w prace remontowe 
i naprawcze w celu ograniczenia infiltra-
cji wody przez korpus zapory były pro-
wadzone na niewielką skalę. Wykonane 
wtedy płytkie iniekcje mleczka cemento-
wego, na bazie cementu portlandzkiego 
dawały krótkotrwałe efekty i nie popra-
wiały stanu technicznego zapory. W tym 
okresie stan zapory silnie się pogarszał, 
a dodatkowo na prawym przyczółku po 
stronie odpowietrznej w wyniku rozwoju 
zjawisk sufozyjnych, w gruntach ziemnej 
części zapory po stronie odpowietrznej 
pojawiły się na powierzchni terenu inten-
sywne wypływy wody.

Radykalne zmiany wkrótce po zakończe-
niu II wojny światowej dotyczyły rozbu-
dowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, 
dezynfekcji wody na miejscu chlorem gazo-
wym, a także poprawy nadzoru nad jakością 
wody uzdatnianej, w wyniku organizacji na 
miejscu laboratorium badania jakości wody.

ROZBUDOWA FILTRÓW W WAPIENICY 
W LATACH 1947–1948
Z uwagi na wzrastające zapotrzebowa-
nie na wodę, zwłaszcza przez przemysł, 
przekraczające już zdolność przepustową 
istniejących filtrów w Wapienicy, jak i na 
konieczność ich remontu – zaszła potrzeba 
natychmiastowej ich rozbudowy i moder-
nizacji. W związku z tym Zarząd Miejski 
w Bielsku uchwałą Nr 2/5/47 z dnia 11 
lutego 1947 r. zlecił wykonanie projektu 
rozbudowy filtrów mgr. inż. Erwinowi Pola-
kowi z Bielska. Po akceptacji projektu, ogło-
szono przetarg ofertowy na roboty budow-
lane, w którym wzięły udział następujące 
przedsiębiorstwa:

1. Przemysłowo-Budowlana Spółka 
Akcyjna w Bielsku;

2. Mieczysław Wachowicz z Bielska;
3. Spółka Przemysłowo-Budowlana z Kato-

wic;
4. Riedel i Syn z Bielska.

Po przeanalizowaniu ofert, roboty zostały 
zlecone Firmie Mieczysław Wachowicz 
z Bielska – uchwałą Zarządu Miejskiego 
Nr 1/19/47 z dnia 15 maja 1947 r. Na tej 
podstawie po uprzednim uzyskaniu zgody 
Dyrekcji Lasów Państwowych na zajęcie 
terenu pod filtry – pod koniec maja 1947 r. 
rozpoczęto przedmiotowe roboty. Polegały 
one na: powiększeniu stacji filtrów przez 
dobudowę dalszych 4-ch komór filtracyj-
nych o łącznej powierzchni 80 m2, zain-
stalowaniu rezerwowych agregatów do 
mechanicznego czyszczenia złoża filtracyj-
nego, wykonaniu instalacji sanitarnej i cen-
tralnego ogrzewania całości stacji filtrów 
oraz przebudowie urządzeń do chlorowa-
nia wody chlorem gazowym. Równocze-
śnie wykonano też nowy kanał o Ø 30 cm 
dla odprowadzania wody popłucznej do 
potoku Wapienica. Projekt techniczny 
i roboty instalacyjne uzbrojenia filtrów zle-
cono firmie „Ekonomia” z Bielska – będą-
cej pod nadzorem Zjednoczenia Energe-
tycznego Zagłębia Węglowego. Instalację 
sanitarną i centralnego ogrzewania wyko-
nało Państwowe Przedsiębiorstwo Budow-
lane Nr 9 z Bielska. Całość robót przebie-
gała sprawnie i szybko, gdyż roboty trwały 
zaledwie 8 miesięcy, bo już 12 lutego 1948 r. 
rozpoczęto rozruch urządzeń, a kolaudacja 
całości robót i przekazanie do eksploatacji 
nastąpiło 16 maja 1948 r.

W wyniku tej rozbudowy ogólna powierzch-
nia filtrów wzrosła do 160 m2, a zdolności 
filtracyjne do 20.000 m3 na dobę. Rów-

Rys. 14  Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych wykonanych w latach 1962–1967 w bloku IX z korony zapory.
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nocześnie powiększono też pojemność 
użytkową zbiornika wody czystej pod fil-
trami z 35 do 140 m3. Bezpośrednio, po 
rozpoczęciu eksploatacji nowej części fil-
trów, przystąpiono we własnym zakresie do 
remontu starej części filtrów. Polegał on na 
gruntownej konserwacji uzbrojenia filtrów 
i wymianie skorodowanych dysz stalowych 
(założonych w okresie okupacji) na nowe 
mosiężne, wykonane przez „Ekonomię”. 
Urządzono też podręczne laboratorium 
badania jakości wody w specjalnie przygo-
towanym pomieszczeniu w nowej części 
filtrów. Również w roku 1948 przeprowa-
dzono sposobem gospodarczym – remont 
starego zbiornika wyrównawczego w Alek-
sandrowicach oraz ogrodzono teren zbior-
ników płotem z siatki drucianej. 

Na skutek powodzi jaka miała miejsce 20 
lipca 1949 r. – powstały poważne szkody 
w korycie kanału odpływowego ze zbior-
nika retencyjnego w Wapienicy. W celu 
naprawy uszkodzeń w roku 1950 przystą-
piono do odbudowy zniszczonej starej regu-
lacji potoku oraz wykonano na cieku poniżej 
zapory wodnej nowy stopień kamienny wraz 
z wypadem, a ponadto przedłużono istnie-
jącą regulację koryta o dalsze 34 mb. Roboty 
te zakończono w roku 1951. Wykonawcą 
tych robót było Rejonowe Kierownictwo 
Robót Wodno-Melioracyjnych z Pszczyny. 
Również w roku 1950 ogrodzono w Wapie-
nicy sposobem gospodarczym – teren I-szej 
(bezpośredniej) strefy ochrony sanitarnej 
zbiornika retencyjnego i stacji filtrów wraz 
z transformatorem. Łączna powierzchnia 
ogrodzonego terenu wyniosła około 26,2 
ha, a długość ogrodzenia to 2.066 metra. 
W roku 1955 zainstalowano w pomiesz-
czeniach nowej części filtrów – rezerwowe 
agregaty do mechanicznego czyszczenia 
złoża filtracyjnego, a mianowicie: dmu-
chawy o wydajności Q = 1.800 m3/h i pompę 
wodną Q = 198 m3/h.

KONTROLA I POMIARY STATECZNOŚCI 
MURU ZAPORY
Od początku istnienia zapory do roku 1955 
pomiary wychyleń poziomych muru zapory, 
przeprowadzano raz w roku, metodą stałej 
prostej przy pomocy istniejących na koro-
nie muru urządzeń, zainstalowanych w cza-
sie budowy muru zapory. W myśl zaleceń 
władz państwowych o konserwacji i obsłu-
dze zapór wodnych – zbudowano w roku 
1956 nową sieć urządzeń, służących do kon-
troli i pomiaru odkształceń muru zapory, 
a mianowicie:

1. Sieć trygonometryczną- składającą się 
z 6 stanowisk obserwacyjnych, wykona-
nych jako słupy betonowe z odpowied-
nią armaturą oraz 22 celowników dwu-
stronnych osadzonych na odpowietrznej 
stronie muru zapory.

2. Stałą prostą – służącą do pomiaru 
wychyleń poziomych za pomocą istnie-
jących na murze zapory urządzeń do 
aparatów Hildebrand’a, dostosowanych 
do instrumentów Zeiss’a.

3. Sieć niwelacyjną – w postaci 5 reperów 
w formie słupów betonowych z bol-
cami niwelacyjnymi, osadzonych równo 
w terenie oraz 7 bolców niwelacyjnych 
osadzonych na murze zapory. Powyż-
sze urządzenia wykonane zostały na 
zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Bia-
łej pod nadzorem Katowickiego Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, 
które prowadziło pomiary kontrolne 
poziomych i pionowych wychyleń muru 
zapory.

REMONT MURU ZAPORY W WAPIENICY
Kolejne przeglądy zapory wodnej dokony-
wane po II wojnie światowej ujawniły postę-
pującą w szybkim tempie degradację beto-
nów muru zapory oraz rosnące przecieki 
przez korpus zapory, obserwowane głów-
nie w galeriach kontrolno-pomiarowych 
zapory oraz na powierzchni strony odpo-
wietrznej. Należało rozpoznać istotę i przy-

czyny pogarszającego się stanu zapory oraz 
podjąć działania w celu powstrzymania jej 
dekapitalizacji, a zwłaszcza rozpoznać i zli-
kwidować główne zagrożenia dla jej sta-
teczności i bezpieczeństwa. W tym celu 
w roku 1956 – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej 
(ówczesny zarządca zapory) – zleciło Biuru 
Studiów i Projektów Budownictwa Wod-
nego w Warszawie, Oddział w Krakowie – 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
kapitalny remont muru zapory. Dokumen-
tacja ta opracowana została po długich 
i wielostronnych badaniach stanu tech-
nicznego zapory. W szczególności pobrano 
dwukrotnie z kilku punktów muru próbki 
betonu do badań laboratoryjnych oraz 
dokonano oceny jego parametrów tech-
nicznych i wytrzymałościowych. Następ-
nie w roku 1958 – Towarzystwo Naukowe 
Ekspertów Budowlanych w Polsce, Zarząd 
Główny w Warszawie – przeprowadziło 
badania stanu technicznego muru zapory, 
nową metodą poprzez opłukiwanie przy 
pomocy młotka udarowego systemu 
Schmidt’a. Przyrządem tym mierzącym 
sprężystość betonu na podstawie odrzutu, 
wykonano 52 pomiary na zewnętrznej stro-
nie muru oraz 23 pomiary w sztolni po 
obydwu stronach. Pomiary wykazały dużą 
niejednorodność betonu, zwłaszcza w pra-
wym skrzydle zapory (dłuższym). Stwier-
dzono też raki i kawerny oraz wymywanie 
zaczynu. Mimo tych stwierdzeń, wg orze-

Rys. 15  Rozmieszczenie otworów bitumizacyjnych wykonanych w latach 1962–1967 w celu doszczelnienia dyla-
tacji zrobionej pierwotnie z blachy miedzianej. Przekrój przez dylatacje między blokami VII a IX.

Źródło: AQUA S.A.
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czenia wyżej cytowanego Towarzystwa, stan 
techniczny zapory nie groził niebezpieczeń-
stwem z punktu widzenia statyki i bezpie-
czeństwa pracy. Zalecono jednak wyko-
nanie robót zabezpieczających z powodu 
stale posuwającej się korozji muru. W roku 
1959 dokumentacja techniczna na remont 
muru zapory, została zakończona i w opar-
ciu o wykonany na tej podstawie program 
robót – w sierpniu 1962 r. – Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, przy-
stąpiło do robót remontowych. Wykonane 
prace miały na celu:
• uszczelnienie korpusu zapory za pomocą 

pionowych zastrzyków mleka cemento-
wego iniektowanych w otwory wiertnicze;

• uzupełnienie uszczelnienia szwów dyla-
tacyjnych za pomocą wciskanego na 
gorąco bitumu w zarurowane otwory;

• odwodnienie szybików przez odprowa-
dzenie wody do sztolni kontrolnej.

Ogółem wykonano 56 otworów wiertni-
czych na koronie muru na głębokość 24 – 
25 m, łącznie 1.380 mb. i zużyto do cemen-
tacji 82.075 kg cementu „Portland”.

Celem uszczelnienia bitumem fug dyla-
tacyjnych wykonano 15 otworów wiert-
niczych, zużywając do tego celu 9.209 kg 
specjalnego bitumu asfaltowego. Niezależ-
nie od powyższego do likwidacji drobnych 
przecieków w sztolniach, wykonano tzw. 
małą cementację. W tym celu wywiercono 
18 otworów w sztolni kontrolnej oraz 10 
otworów na ścianie odpowietrznej. Zużyto 
do tego celu 7.470 kg cementu szybko-
sprawnego „S1 Portland”. Dla okresowego 
badania wyporu wody zabudowano „pie-
zometry” w sztolni kontrolnej po jednym 
w każdym bloku i jeden na dylatacji mię-
dzy blokami I oraz II sekcji przelewowej. 

Razem 15 szt. Ponadto 6 piezometrów 
wykonano w gruncie na przedpolu zapory 
po stronie odpowietrznej. Prace te ukoń-
czono w październiku 1964 r. Ponieważ 
jednak na podstawie dokumentacji powy-
konawczej, stwierdzono nadmierną wypor-
ność wody pod blokiem II sekcji przele-
wowej, wynoszącą około 2 atm. – komisja 
dokonująca okresowych przeglądów stanu 
technicznego zapory – zaleciła wykonanie 
dodatkowych 3-ch otworów o średnicy  
Ø 86 mm w galerii dennej z przeprowadze-
niem cementacji. Roboty te zakończone 
zostały w lipcu 1967 r. W efekcie przepro-
wadzonego remontu wyraźnie zmniejszyły 
się przecieki wody w sztolni prawej. Bez-
pośrednio po remoncie stwierdzono brak 
wycieków na powierzchni strony odpo-
wietrznej oraz ogólną poprawę stabilności 
muru zapory.

W roku 1959 wykonano próg na potoku 
Wapienica poniżej zapory wodnej dla 
zabezpieczenia wodociągu Ø 225 mm, 
w miejscu jego przejścia przez potok. 
W roku 1960 wykonano regulację potoku 
Żydowskiego w formie żłobu kamiennego 
na odcinku długości 98 metrów, tj. od 
mostu drogowego do potoku Wapienica. 
Roboty te wykonane zostały przez Rejo-
nowe Kierownictwo Robót Wodno-Melio-
racyjnych z Wadowic.

W celu zwiększenia poboru wody i lepszego 
wykorzystania wiosenno-letnich wód rozto-
powych dopływających do zbiornika reten-
cyjnego, jak również ewentualnego zastęp-
stwa rurociągów dosyłowych Ø 225 i 325 mm 
– wykonano w latach 1960–1961 3-ci z kolei 
wodociąg dosyłowy z rur żeliwnych o śred-
nicach Ø 500/400 mm z filtrów do zbiorni-
ków wyrównawczych w Aleksandrowicach. 

Ogólna długość tego wodociągu wynosi 
5.135 m, z czego Ø 500 mm 1.555 m., 
a Ø 400 mm 3.580 m. Rurociąg ten połą-
czony został za pomocą 2-ch przewiązek 
z rurociągiem Ø 325 mm. Wykonawcą było 
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa 3” 
na podstawie projektu techniczno – robo-
czego opracowanego przez Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego w Katowicach. 
W roku 1964 wykonano pod zaporą wodną 
w Wapienicy nowy rurociąg Ø 500 mm 
z rur żeliwnych, biegnący ze zbiornika 
retencyjnego do filtrów. Przy wlocie do nich 
zainstalowano przepływomierz typu „Ven-
turi” Ø 500 mm do pomiaru wody surowej. 
W latach 1966 – 1967 wykonano 2 dalsze 
zbiorniki wyrównawcze w Aleksandrowi-
cach o pojemności 2 x 2000 m3. Wykonawcą 
było Katowickie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobu-
dowa 3”, wg projektu opracowanego przez 
Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego w Katowicach.

W roku 1967 przy stacji filtrów w Wapienicy 
przebudowano pierwotną rozdzielnię elek-
tryczną 220/380 V na rozdzielnię typową 
okapturzoną żeliwną. Decyzją Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Katowicach Nr Gk- z- 14/1083/65 z dnia 
29 X 1965 r. r. ustalono definitywnie granice 
stref ochrony sanitarnej dla ujęcia wody ze 
zbiornika retencyjnego w Wapienicy. Wiel-
kość stref określał projekt techniczny opra-
cowany przez Biuro Projektów Budownic-
twa Komunalnego w Krakowie Nr 5031 
z 1958 r.

mgr inż. Kazimierz Oboza 
Doradca zarządu 
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Termin „uderzenie hydrauliczne” doty-
czy zjawiska przepływu nieustalonego 
wywołanego nagłą zmianą prędkości 

przepływu cieczy w przewodzie zamkniętym 
(w rurociągu) i objawiającego się powsta-
waniem fali ciśnienia, rozprzestrzeniającej 
się wzdłuż tego przewodu. Jest to zjawisko 
powszechnie występujące w układach tech-
nologicznych wyposażonych w rurociągi 
i maszyny hydrauliczne oraz człony regulacji 
przepływu i ciśnienia [1, 2]. 

Uderzenie hydrauliczne opisane zostało po 
raz pierwszy w końcu XIX w. Opis matema-
tyczny zaproponowany przez Żukowskiego 
dotyczył tzw. prostego uderzenia hydraulicz-
nego, które charakteryzuje się największym 
wzrostem ciśnienia spowodowanym zmianą 
prędkości przepływu w układzie. Warunkiem 
osiągnięcia maksymalnego przyrostu ciśnie-
nia w takich warunkach jest, aby zmiana 
prędkości przepływu cieczy nastąpiła w cza-
sie krótszym od połowy okresu fali ciśnie-
nia rozprzestrzeniającej się w układzie, czyli:

Gdzie: 
L – długość przewodu zamkniętego 
 (rurociągu) ,
a –  prędkość propagacji fali ciśnienia 
 w rurociągu:

ρ – gęstość cieczy
Eɩ – współczynnik ściśliwości cieczy
E –  współczynnik sprężystości materiału  

ścianek przewodu
D – średnica przewodu
e –  grubość ścianek przewodu

Przyrost ciśnienia ∆p spowodowany zmianą 
w rurociągu średniej prędkości cieczy o war-
tości ∆V w czasie Tz dość dobrze określa wzór 
Żukowskiego:

Typowy przebieg zmian ciśnienia po odcię-
ciu przepływu wody w prostym rurociągu 
przedstawiono na rys. 1.

Uderzenie hydrauliczne ze względu na swoje 
cechy – gwałtowność zjawiska i związane 
z nim duże amplitudy zmian ciśnienia oraz 
przebieg o charakterze cyklicznym z czę-
stotliwością zależną od długości przewodu 
i prędkości fali ciśnienia – z reguły przejawia 
destrukcyjny wpływ na elementy konstruk-
cyjne tych układów i zmniejsza ich wytrzy-
małość. W efekcie zjawisko to często bywa 
przyczyną groźnych w skutkach awarii [4, 5, 6]. 

Jednym z najbardziej groźnych w skutkach 
jest uderzenie hydrauliczne z towarzyszą-
cym rozerwaniem strumienia cieczy. Powo-
dem jego powstawania jest lokalny spadek 
ciśnienia do poziomu ciśnienia parowania 
cieczy (głębokie podciśnienie) i pojawienie 
się obszaru w przepływie wypełnionego mie-
szanką wodno-parową [7]. W następstwie 
cykliczności zmian ciśnienia w trakcie trwa-
nia tego zjawiska, obszar ten gwałtownie 

zanika (imploduje) powodując z kolei ekstre-
malne wzrosty ciśnienia, co stanowi najwięk-
sze zagrożenie dla konstrukcji rurociągu. Zja-
wisko to i towarzyszące mu zmiany ciśnienia 
jest trudne do przewidywania i wprowadza 
ekstremalne obciążenia na elementy kon-
strukcyjne układów przepływowych, w tym 
powłoki rurociągów, w konsekwencji często 
prowadząc do ich rozerwania. 

Minimalizowanie (łagodzenie skutków) zja-
wiska uderzenia hydraulicznego stanowi 
wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak 
i eksploatatorów układów przepływowych. 
Dotyczy to w szczególności układów, które 
zostały wyposażone w długie przewody, jak 
np. linie przesyłowe do transportu cieczy 
i gazów w sieciach dystrybucyjnych, czy też 
rurociągi doprowadzające wodę do maszyn 
elektrowni wodnych. Zjawisko to w tych 
układach z reguły wywoływane jest działa-
niem armatury odcinającej przepływ (zawory, 
zasuwy), a także gwałtowną zmianą stanu 
ruchu pomp i turbin hydraulicznych (włącza-
niem i wyłączaniem). W zależności od cech 
tych układów (geometria, niwelacja, mate-
riał itp.) oraz ich podstawowej konfiguracji 

Brak eksperckiej analizy projektowanych i wdrażanych rozwiązań w układach przepływowych jest naj-
częstszą przyczyną awarii i katastrof budowlanych, spowodowanych niekontrolowanym zjawiskiem 
uderzenia hydraulicznego. W artykule zaprezentowano wyniki analiz zaistniałych w przeszłości zdarzeń 
awaryjnych oraz wskazano zalecenia, mające na celu wyeliminowanie błędów, jakie popełniono przy 
projektowaniu bądź podczas eksploatacji elektrowni wodnych.

PRZYCZYNY I SKUTKI NIEKONTROLOWANEGO 
UDERZENIA HYDRAULICZNEGO

Rys. 1  Przebieg zmiany ciśnienia w rurociągu wywołany skokowym zamknięciem zaworu odcinającego przepływ 
– wyniki własnych badań laboratoryjnych [3].
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istnieje wiele znanych technik, które można 
wykorzystać w celu minimalizacji skutków 
uderzenia hydraulicznego. W praktyce czę-
sto jednak zdarza się, że z powodu niedo-
statecznie trafnego przewidywania tego zja-
wiska zastosowane rozwiązania, które mają 
za zadanie zabezpieczać przed jego powsta-
niem, nie są skuteczne i nie chronią obiek-
tów przed jego destrukcyjnym działaniem.

UDERZENIE HYDRAULICZNE 
W UKŁADACH ELEKTROWNI WODNYCH 
Układy derywacyjne doprowadzające wodę 
do hydrozespołów z odległych ujęć, często 
są wyposażone w długie przewody ciśnie-
niowe. Ich projektowanie i eksploatacja zwią-
zana jest z szeregiem problemów i wymaga 
stosowania się do ściśle określonych pro-
cedur mających na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa ich pracy. Ze względów bez-
pieczeństwa w układach przepływowych 
maszyn wodnych unika się bardzo gwał-
townych zmian przepływu cieczy, chroniąc 
w ten sposób konstrukcję przed ekstremal-
nymi obciążeniami pochodzącymi od zmian 
ciśnienia. Na wykresach rys. 2 przedstawiono 
przykład przebiegu zmian ciśnienia zmierzo-
nych w różnych miejscach wzdłuż długości 
rurociągu po zamknięciu dopływu wody do 
turbiny elektrowni wodnej.

Na wykresach przedstawionych na rys. 2. 
zwraca uwagę fakt, że zmiany ciśnienia ude-
rzenia hydraulicznego są największe przy 
źródle wymuszeń zmian przepływu (pz –  
wykres szary) i odpowiednio maleją w miarę 
oddalania się od tego miejsca. Występujące 
widoczne na wykresach oscylacje ciśnienia, 
które przez bardzo długi czas utrzymują się 
po wymuszeniu zmiany przepływu są bardzo 
niekorzystne z punktu widzenia wytrzyma-
łości zmęczeniowej konstrukcji, dlatego też 
należy dążyć do ograniczania ich poziomu 
oraz czasu trwania.W praktyce eksploatacyj-
nej mogą wystąpić trudne do wcześniejszego 
przewidzenia okoliczności, podczas których 
może dojść do niekontrolowanego powsta-
nia uderzenia hydraulicznego skutkującego 
bardzo groźnymi awariami z rozerwaniem 
rurociągu włącznie. Przykładem takiego zda-
rzenia jest awaria w japońskiej elektrowni 
Oigawa [4]. W elektrowni tej w wyniku ude-
rzenia hydraulicznego spowodowanego 
nagłym zamknięciem zaworu motylowego 
przed turbiną doszło do rozerwania powłoki 
rurociągu wskutek nadmiernego wzrostu 
ciśnienia, a następnie wskutek gwałtownego 
wypływu dużej ilości wody przez powstałą 

nieszczelność do wklęśnięcia jego powłoki 
w wyniku powstania podciśnienia. Duże ilości 
wody wypływające z rozszczelnionego ruro-
ciągu wdarły się do hali siłowni powodując 
śmierć trzech osób.

Znacznie groźniejsza i tragiczna w skutkach 
katastrofa w elektrowni Sajano Szuszenskaja 
spowodowała poważne zniszczenia budowli 
i urządzeń zainstalowanych w elektrowni 
i była bezpośrednim powodem śmierci dużej 
liczby osób. Formalne dochodzenie wykazało, 
że rozszczelnienie układu przepływowego 
wystąpiło wskutek zerwania mocowania 
pokrywy turbiny i wyrwania z fundamen-
tów całego hydrozespołu. Przyczyną bezpo-
średnią tej awarii było wadliwe mocowanie 

pokrywy turbiny. Jedna z hipotez opisują-
cych bezpośrednią przyczynę awarii wska-
zuje na nadmierny impulsowy wzrost ciśnie-
nia w rurze ssącej, jaki wystąpił w następstwie 
kawitacyjnego rozerwania strumienia cieczy, 
które pojawiło się po przyspieszeniu proce-
sów regulacyjnych hydrozespołów [6].

Autorzy niniejszego artykułu wielokrot-
nie podczas długoletniej praktyki eksplo-
atacyjnej i badawczej byli angażowani do 
prowadzenia badań, które miały na celu 
wyjaśnienie przyczyn awarii wywołanych zja-
wiskiem uderzenia hydraulicznego w ukła-
dach przepływowych elektrowni wodnych 
oraz wypracowania rozwiązań zapobiegają-
cych podobnym awariom w dalszej eksplo-

Rys. 2  Przebiegi zmian ciśnień zmierzonych w różnych przekrojach poprzecznych rurociągu zasilającym turbiny 
podczas jej zatrzymywania

Źródło: Opracowanie własne

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
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atacji. Poniżej przedstawiono wybrane trzy 
przykłady z wielu zrealizowanych ekspertyz 
w tym zakresie.

PRZYPADEK NR 1 
Awaria, która wystąpiła w tej elektrowni 
wodnej, jako jedna z niewielu została opi-
sana i opublikowana w literaturze tech-
nicznej, dlatego też stanowi ważny przy-
kład zdarzenia, które zostało spowodowane 
niekontrolowanym wywołaniem uderzenia 
hydraulicznego [5].

Elektrownia wyposażona jest w dwa hyd-
rozespoły o łącznej mocy zainstalowanej 
2.3 MW wyposażone w bliźniacze turbiny 
Francisa. Woda do turbin doprowadzana 
jest jednym rurociągiem o długości ponad  
40 m, który rozgałęzia się bezpośrednio 
przed hydrozespołami. Grubość ścianki 
rurociągu wynosiła 8 mm. Na każdej 
z nitek rurociągu doprowadzających wodę 
znajdują się zasuwy służące do odcięcia 
dopływu wody do turbiny. Do regula-
cji dopływu wody na wirnik turbiny służy 
aparat kierowniczy z palisadą łopat, który 
jednocześnie służy do odcinania dopływu 
wody podczas sekwencji wyłączania hydro-
zespołu. Schemat układu przepływowego 
przedstawiono na rys. 4. W ramach moder-
nizacji hydrozespołów wymieniono regu-
lator turbiny na nowy regulator elektro-
hydrauliczny. W grudniu 1997 r. odbyły się 
testy tego regulatora na hydrozespole nr 
2. Podczas prowadzenia prób regulatora 
doszło do rozerwania powłoki rurociągu 
w jego stożkowej części wzdłuż spawów – 
rys. 5. Badania mikroskopowe wykazały, że 
przełom pęknięcia powłoki rurociągu miał 

znamiona kruchego pękania. Przeprowa-
dzone dodatkowe badania materiałowe 
i nieniszczące nie wykazały, że długotrwała 
trwająca ponad 70 lat praca rurociągu skut-
kująca zmęczeniem i starzeniem materiału, 
nie miała wpływu na jego wytrzymałość 
i właściwości plastyczne. Natomiast stwier-
dzono, że wytrzymałość złączy spawanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie pęknięcia była 
o połowę mniejsza od materiału rodzimego 
oraz zaobserwowano wiele wad materiału 
w sąsiedztwie tych złączy. Na podstawie 
przeprowadzonych badań, oszacowano że 
ciśnienie, przy którym mogło dojść do roze-
rwania rurociągu musiało osiągnąć poziom 
ok. 300 kPa. 

W ramach ekspertyzy wykonano oblicze-
nia parametrów przepływu nieustalonego 
spowodowanego odcinaniem przepływu 
w układzie dopływowym hydrozespołu nr 2. 
Obliczenia wykazały, że przekroczenie osza-
cowanego poziomu ciśnienia mogło nastą-
pić w przypadku zamykania łopatek kie-
rownic z poziomu 50% otwarcia w czasie 
krótszym niż 0,3 ÷ 0,5 s. Biorąc pod uwagę 
70-letni okres eksploatacji bez tego typu 
awarii, odrzucono przyczyny leżące po stro-
nie układu kinematyki łopat kierowniczych. 
Rozważono natomiast następujące przy-
czyny, które mogły być powodem niewła-
ściwego działania regulatora turbiny, w tym:
• uszkodzenia w linii zasilania układu olejo-

wego regulatora,
• brak kryzy w przewodzie zasilającym układ 

olejowy regulatora, 
• obecność powietrza w układzie olejowym 

w wyniku nie w pełni skutecznego jego 
odpowietrzania przed rozpoczęciem testów.

Wnikliwe analizy wykazały, że najbardziej 
prawdopodobną przyczyną było niepełne 
odpowietrzenie oleju w układzie robo-
czym regulatora turbiny. Obecność powie-
trza w układzie hydraulicznym spowodo-
wała znacznie szybszy od projektowanego 
przebieg zamykania kierownic. Zbyt szyb-
kie odcięcie przepływu doprowadziło do 
nadmiernego wzrostu ciśnienia i uderzenia 
hydraulicznego, co w konsekwencji spowo-
dowało rozerwanie powłoki stalowej ruro-
ciągu doprowadzającego wodę do turbin. 

Rys. 3  1950 r. – zniszczenia powłoki rurociągu spowodowane uderzeniem hydraulicznym w Oigawa Hydropower 
Station (68.2 MW – Japonia) [4]

Rys. 4  Przypadek nr 1: układ przepływowy elektrowni [5]
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Dodatkowo fakt, że kierownice zaprojekto-
wane zostały w taki sposób, że ich domknię-
cie wspomagane jest siłą hydrodynamiczną, 
nie pozostał bez wpływu na szybkość prze-
biegu ich zamykania i gwałtowność uderze-
nia hydraulicznego. 

Po naprawie rurociągu (przespawanie, 
wzmocnienia spawów pierścieniami) doko-
nano nastaw szybkości zamykania kierownic 
hydrozespołów bazując na analizie uderze-
nia hydraulicznego przeprowadzonej rów-
nież dla przypadku jednoczesnego zrzutu 
obciążenia z pełnej mocy dwóch hydro-
zespołów. Ciśnienia oraz szybkości obro-
towe maszyn zarejestrowane podczas badań 
przeprowadzonych podczas jednoczesnego 
zrzutu mocy obu maszyn nie osiągnęły nie-
bezpiecznych poziomów, co potwierdziło 
prawidłowość zastosowanych nastaw szyb-
kości i przebiegu zamykania – rys. 6. Wyniki 
te dodatkowo stanowią przykład pozytywnej 
weryfikacji zastosowanego modelu oblicze-
niowego uderzenia hydraulicznego. 

PRZYPADEK NR 2: 
Kolejnym przypadkiem, w którym doszło do 
awarii spowodowanej uderzeniem hydrau-
licznym jest elektrownia wyposażona w dwie 
turbiny Francisa pracujące na wspólnym wale 
o sumarycznej mocy zainstalowanej ok. 0,8 MW 
– rys. 7. Woda do turbin doprowadzana jest 
długim stalowym rurociągiem o grubości 
ścianki ok. 7 mm i długości ponad 1,5 km. 
Rurociąg rozgałęzia się na swym końco-
wym odcinku przed połączeniem ze spiralą 
turbiny. Każdy z wirników turbiny wyposa-
żony jest w układ obejściowy z zaworem 
iglicowym, którego wylot znajduje się nad 
poziomem wody dolnej, a wlot za zawo-
rem odcinającym (motylowym) – schemat 
układu przedstawiono na rys. 9. Hydrozespół 
elektrowni wraz z układem przepływowym 
po gruntownej modernizacji został przeka-
zany do rozruchu, podczas którego w celu 
doboru odpowiednich nastaw podstawo-
wych sekwencji operacyjnych był wielokrot-
nie uruchomiany i odstawiany. W wyniku 
tych działań, podczas jednego z kolejnych 
uruchomień doszło do rozerwania powłoki 
rurociągu. Rozerwanie nastąpiło wzdłuż spa-
wów, a przełom wykazał znamiona pęk-
nięcia kruchego. Dodatkowo doszło do 
kolapsu (wklęśnięcia) rurociągu na odcinku 
ok. 90 m. Zarejestrowane w systemie kon-
troli i sterowania obiektu przebiegi zmian 
ciśnień w układzie wykazały, że podczas 
żadnej z testowanych sekwencji hydroze-

Rys. 5  Przypadek nr 1: Zniszczenia powłoki rurociągu wywołanej uderzeniem hydraulicznym oraz wynik analizy 
naprężeń w miejscu rozerwania [5]

Rys. 6  Przypadek nr 1: Wyniki badań hydrozespołów (otwarcia kierownic y, szybkości obrotowe n, ciśnienia  
w rurociągu pt, naprężenia w powłoce rurociągu r) podczas jednoczesnego zrzutu obciążenia z mocy maksy-
malnej po wprowadzonych nastawach przebiegu i czasu zamykania kierownic turbin. [5]

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
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społu nie doszło do przekroczenia ciśnienia 
dopuszczalnego – rys. 8. Analiza przebie-
gów ciśnienia wykazała natomiast znaczny 
zakres zmian, szczególnie podczas urucho-
mień. Różnica ekstremów ciśnienia pod-
czas tych sekwencji sięgała nawet 400 kPa 
(4 bary) – rys. 10.

Po wstępnej analizie, za przyczynę awarii 
uznano wadliwy przebieg sekwencji uru-
chamiania maszyny. Stan układu hydraulicz-
nego przed uruchomieniem hydrozespołu 
jest następujący:
• rurociąg doprowadzający wodę do turbiny 

jest wypełniony wodą,
• zawór motylowy przed spiralą turbiny jest 

zamknięty, 
• łopatki kierownicy turbiny są zamknięte,
• zawór obejściowy turbiny jest otwarty, 

zawór ten zamykany jest dopiero bez-
pośrednio przed sekwencją uruchomie-
nia turbiny,

• spirala turbiny jest odwodniona i panuje 
w niej ciśnienie atmosferyczne. 

Stan układu przepływowego przed roz-
poczęciem sekwencji uruchamiania hy- 

Rys. 7  Przypadek nr 2: Widok turbin zainstalowanych na rozgałęzionym rurociągu

drozespołu przedstawiono na schemacie  
(rys. 9). W pierwszym kroku sekwen-
cji uruchomienia hydrozespołu następo-
wało otwarcie zaworu motylowego i woda 
z rurociągu gwałtownie wypełniała komorę 
spirali sprężając zalegające w niej powie-
trze. Skutkowało to wysokoamplitudowymi 
wahaniami ciśnienia w układzie hydraulicz-
nym, które zanikały dopiero po rozpoczęciu 
otwierania kierownicy i podania wody na 
wirnik turbiny. W celu wyeliminowania nie-
korzystnego zjawiska dokonano następują-
cych zmian nastaw w sekwencji uruchamia-
nia hydrozespołu:

Rys. 8  Przypadek nr 2: przebieg zmian ciśnienia w rurociągu podczas testów rozruchowych oraz miejsca zniszczenia powłoki rurociągu wywołanymi uderzeniem 
hydraulicznym

• zmieniono czasy otwierania zaworów 
motylowych, 

• wprowadzono wstępne otwarcia zawo-
rów motylowych i kierownic bezpośrednio 
przed uruchomieniem.

Dzięki tym zmianom, w trakcie badań roz-
ruchowych przeprowadzonych po naprawie 
uszkodzonych fragmentów rurociągu, uzy-
skano znaczne złagodzenie zmian ciśnienia 
podczas nawadniania komory spiralnej tur-
biny. Maksymalne wahania ciśnień w ruro-
ciągu podczas uruchamiania hydrozespołu 
zmniejszono do poziomu 60–70 kPa – rys. 11.

Źródło: Archiwum autora

Źródło: Opracowanie własne, archiwum autora
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Rys. 9  Przypadek nr 2: Schemat elementów przepływowych w okolicy turbiny

Źródło: Opracowanie własne

– rys. 13. Groziło to rozerwaniem rurociągu 
i katastrofą budowlaną o trudnych do przewi-
dzenia skutkach. W przeprowadzonej – w celu 
wyjaśnienia przebiegu awarii – ekspertyzie 
przedstawiono najbardziej prawdopodobne 
hipotezy przyczyny otwarcia zaworów 
upustowych podczas postoju hydrozespołu. 
W celu potwierdzenia bądź odrzucenia 
wypracowanych hipotez opracowano szcze-
gółowy program badań i pomiarów, zwraca-
jąc szczególną uwagę na bezwzględne zacho-
wanie warunków bezpieczeństwa elektrowni 
podczas przeprowadzania tych badań. Pod-
czas badań prowadzonych podczas postoju 
hydrozespołów monitorowano stan zawo-
rów upustowych oraz ciśnień w rurociągu 
głównym i obejściowym. Uzyskane wyniki 
potwierdziły wadliwe działanie zastosowa-
nych pneumatycznych napędów zaworów 
obejściowych objawiające się niejednostajno-
ścią działania, brakiem powtarzalności ruchu 
zaworu oraz niezgodność stanu położenia 
z nastawami wprowadzanymi do sterowni-
ków napędów, w tym – co jest najistotniejsze 
– niezgodność czasów trwania przebiegów 
zamykania i otwierania zaworów z nasta-
wianymi wartościami. Podczas ruchu dysku 

PRZYPADEK NR 3: 
Ostatni przedstawiony przypadek wystą-
pił w elektrowni wodnej, w której zainsta-
lowane zostały dwa hydrozespoły z turbi-
nami Kaplana o mocy sumarycznej ponad 
3,5 MW. Spad elektrowni wynosił ok. 33 m. 
Wodę do turbin doprowadzano stalowym 
rurociągiem o długości ok. 400 m, który 
w końcowym odcinku przed turbinami roz-
gałęzia się na dwie nitki. Każda z turbin 
wyposażona jest w rurociąg obejściowy 
z zaworem motylowym (zawór upustowy), 
którego wylot znajduje się pod poziomem 
wody dolnej, a wlot przed zaworem odci-

nającym (motylowym) dopływ wody do 
turbiny – rys. 12. 

W początkowej fazie prac rozruchowych reali-
zowanych podczas postoju hydrozespołu, 
doszło do niezamierzonego otwarcia zaworu 
upustowego zainstalowanego na rurociągu 
obejściowym turbiny. W rezultacie doszło 
do wystąpienia uderzenia hydraulicznego 
z towarzyszeniem silnych efektów akustycz-
nych. Analiza zarejestrowanych parametrów 
z systemu kontrolno-pomiarowego elek-
trowni wykazała, że ciśnienie w rurociągu 
znacznie przekroczyło wartość dopuszczalną 

Rys. 10  Przypadek nr 2: przebieg zmian ciśnienia w rurociągu podczas uruchamia-
nia hydrozespołu

Rys. 11  Przypadek nr 2: Przebieg zmian ciśnienia w rurociągu po wprowadzonych 
modyfikacjach w sekwencji uruchamiania hydrozespołu

Źródło: Opracowanie własneŹródło: Opracowanie własne

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
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zaworu występowały nadmierne oscylacje 
ciśnienia w rurociągu obejściowym z towarzy-
szącymi im efektami akustycznymi. Charakter 
przebiegu zmian ciśnienia w rurociągu obej-
ściowym jest typowy dla uderzenia hydrau-
licznego z towarzyszącym mu kawitacyjnym 
rozerwaniem strumienia wody – rys. 14. Na 
początku sekwencji otwierania zaworów 
występowało wyhamowywanie ruchu dysku 
zaworu, a w dalszych fazach jego otwierania 
występowała znaczna niejednostajność ruchu. 
Ponadto zaobserwowano duże zróżnicowa-
nie czasów trwania zamykania w podobnych 
warunkach pracy, w jakich operacje te prze-
prowadzano.

Podczas pomiarów w rurociągu obejściowym 
w przekroju za zaworem upustowym zare-
jestrowano piki ciśnienia o bardzo wysokiej 
amplitudzie. Wartość ciśnienia podczas pro-
wadzonych prób nie przekroczyła poziomu 
ciśnienia dopuszczalnego. Kompleksowa ana-
liza wsparta szerokim zakresem badań na 
obiekcie pozwoliła na sformułowanie odpo-
wiednich zaleceń zmierzających do zabezpie-
czenia obiektu przed skutkami nadmiernego 
uderzenia hydraulicznego. Przede wszystkim 
bezwzględnie zalecono zastąpienie istnieją-
cych napędów pneumatycznych napędami 
hydraulicznymi o odpowiednich parametrach 
z możliwością programowania w szerokim 

Rys. 13  Przypadek nr 3: Przebieg zmian ciśnienia w układzie przepływowym wraz ze zmianami przepływu podczas niezamierzonego otwarcia zaworu 
na rurociągu obejściowym

Rys. 12  Przypadek nr 3: Układ przepływowy hydrozespołów zainstalowanych na rozgałęzionym rurociągu

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

zakresie charakterystyk otwierania i zamyka-
nia oraz nastaw ograniczeń stopnia otwarcia. 

Badania przeprowadzone po wdrożeniu zale-
ceń potwierdziły w pełni słuszność przyjętych 
założeń. Po ich wprowadzeniu elektrownia 
może być eksploatowana w zakresie zgod-
nym z projektem bez konieczności ogranicza-
nia obciążenia hydrozespołów mocą czynną 
poniżej wartości nominalnych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedstawione przykłady świadczą o znacz-
nym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą niekon-
trolowane zjawisko uderzenia hydraulicznego 
w układach przepływowych. Zabezpieczenie 
elementów tych układów oraz podejmowa-
nie działań idących w kierunku łagodzenia 
przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicz-
nego, poprzez instalację urządzeń odpowied-
nio regulujących przepływ lub tłumiących 
falę ciśnienia, powinno podlegać szczegól-
nej uwadze nie tylko na etapie projektowa-
nia i budowy układów hydraulicznych, lecz 
także na etapie ich eksploatacji poprzez wdra-
żanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań. 
Stosowane na etapie projektowania metody 
analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego 
rzadko uwzględniają pełną charakterystykę 
jego przebiegu. Brak eksperckiej analizy 
projektowanych i wdrażanych na obiektach 
rozwiązań jest najczęstszą przyczyną awarii 
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Rys. 14  Przypadek nr 3: Przebieg zmian parametrów przepływu podczas badań zaworu obejściowego

Źródło: Opracowanie własne

i katastrof budowlanych będących wynikiem 
niszczącego działania nadmiernych zmien-
nych obciążeń, na które wytrzymałość kon-
strukcji nie została w obliczeniach projekto-
wych przewidziana.

Mając na uwadze katastrofalne skutki ude-
rzeń hydraulicznych (odnotowano nawet 
wypadki śmiertelne wśród ludności), zasadne 
jest wprowadzenie zaostrzonych proce-
dur oceny rozwiązań projektowych i pro-
cedur eksploatacyjnych z uwzględnieniem 
systemów monitorujących i zabezpieczają-
cych. Wyniki symulacji numerycznych oraz 
wnikliwa analiza przebiegów zaistniałych 
w przeszłości zdarzeń awaryjnych i wyni-
ków przeprowadzonych badań daje pod-
stawy do podejmowania odpowiednich środ-
ków zapobiegających lub minimalizujących 
prawdopodobieństwo wystąpienia uderze-
nia hydraulicznego oraz do stosowania naj-
lepszych i sprawdzonych rozwiązań technicz-
nych. Wypracowywanie zaleceń dotyczących 
wdrażania bezpiecznych rozwiązań wymaga 
jak największej jawności informacji o zaistnia-
łych awariach. Brak tej jawności uniemożliwia 
skorzystanie z doświadczeń i skutecznie ogra-
nicza eliminację błędów, jakie popełniono 
przy projektowaniu i/lub podczas eksplo-
atacji konstrukcji. Takie działanie jest wysoce 
naganne, gdyż nie jest zgodne z dobrą inży-
nierską praktyką.
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Na początku września 2020 r. pre-
zydent Warszawy Rafał Trzaskow-
ski powołał komisję do zbadania 

przyczyn obecnej oraz zeszłorocznej awa-
rii pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Sta-
nisława M. Rybickiego z Politechniki Kra-
kowskiej. Zarówno ratusz, jak i prof. Rybicki 
wskazują, że zbadanie wszystkich aspek-
tów awarii to kwestia wielu miesięcy. Nie-
wątpliwie ważne jest, żeby szczegółowo 
poznać wszystkie okoliczności i przyczyny, 
by jak najlepiej zaplanować przyszłe dzia-
łania dotyczące rurociągu. Na razie wiemy, 
że awarii ponownie uległ kolektor przesy-
łowy biegnący pod Wisłą, wykonany z rur 
GRP. Rury te, zwane również kompozy-
towymi, wykonane są z żywic poliestro-
wych wzmocnionych włóknem szklanym. 
Są to rury tworzywowe, jednak posiadają 
one zupełnie inne właściwości mechaniczne 
niż np. rury polietylenowe (PE), czyli „plasti-
kowe”, i jako takie nie powinny być z nimi 
kojarzone. Niestety, w wielu doniesieniach 
medialnych na temat warszawskiej awarii 
dość swobodnie i wymiennie używano okre-
śleń „tworzywo sztuczne” i „plastik”. W efek-
cie do opinii publicznej trafił nieprawdziwy 
przekaz, jakoby zawinił „rurociąg z plastiku”. 
Był on dodatkowo wzmacniany m.in. przez 

nierzetelną publikację zdjęć wybudowanego 
później polietylenowego rurociągu awaryj-
nego na moście pontonowym z podpisami 
sugerującymi, że to właśnie ten rurociąg 
uległ awarii.

NA RATUNEK – PLASTIK!
W rzeczywistości to rury GRP uległy poważ-
nej awarii, a ciśnieniowe rury polietylenowe 
uratowały sytuację. W 2019 r. dzięki zasto-
sowaniu technologii PEHD budowa dwóch 
nitek rurociągu awaryjnego przebiegła 
szybko i sprawnie, a nowy system przesyłowy 
przejął zadania uszkodzonego kolektora 
GRP niemal natychmiast po zakończeniu 
montażu. Uponor Infra Sp. z o.o., dostawca 
rurociągu awaryjnego, w ekspresowym cza-
sie przetransportowała do Warszawy rury 
PEHD o średnicy DN 1000 o łącznej długo-
ści 2200 m, mobilizując znaczne zasoby oraz 
możliwości produkcyjne. Eksperci firmy oraz 
jej ekipy serwisowe brały aktywny udział we 
wszystkich etapach instalacji, pracując 24 
godziny na dobę. Okoliczności były wyjąt-
kowo wymagające. Dziennie do Wisły tra-
fiało 260 tys. m3 nieoczyszczonych ścieków, 
w tym 13 tys. t szczególnie szkodliwych bio-
genów, azotu, fosforu i metali ciężkich. Upo-
nor Infra to firma dysponująca odpowiednim 

zapleczem technicznym oraz ogromnym 
doświadczeniem w realizacji systemów prze-
syłowych pod klucz, realizowanych w wielu 
zakątkach świata. To doświadczenie oraz 
znakomita współpraca z inwestorem spra-
wiły, że rurociąg awaryjny był gotowy do 
rozpoczęcia tłoczenia już siedem dni po 
podjęciu prac.

Wbrew obiegowej opinii na temat „plastiku”, 
rury polietylenowe to nowoczesne i wysoce 
wytrzymałe rozwiązanie inżynieryjne, które 
sprzyja ochronie środowiska. 

Rury ciśnieniowe PEHD znajdują szerokie 
zastosowanie przy budowie i renowacji 
rurociągów wodociągowo-kanalizacyj-
nych oraz przemysłowych, m.in. w prze-
myśle ciężkim i wydobywczym. 

Ich znakomite właściwości, takie jak odpor-
ność na korozję, działanie związków che-
micznych czy wysoka odporność na ściera-
nie, sprawiają, że rurociągi te są niezwykle 
wytrzymałe, a okres ich funkcjonalności to 
nawet 100 lat. Dodatkowo dzięki swojej 
elastyczności i współpracy z gruntem są 
odporne na ruchy terenu, więc mogą być 
stosowane w trudnych warunkach geolo-

Pod koniec sierpnia 2020 r. doszło do drugiej awarii rurociągu przesyłowego do oczyszczalni „Czajka”  
w Warszawie. Pośród dziesiątek hipotez pojawiła się ta, że rozszczelnił się „plastikowy” rurociąg pod 
dnem Wisły. Jest to przekłamanie, które należy sprostować, bowiem niesłusznie podkopuje ono zaufanie 
do jednego z najnowocześniejszych, najtrwalszych i najbardziej ekologicznych materiałów do budowy 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych dostępnych na rynku.

AWARIA W „CZAJCE”, 
CZYLI KTO SIĘ BOI PLASTIKU
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Firma Uponor Infra jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców rur 
polietylenowych, której tradycje sięgają połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. Systemy rurowe 
PEHD są wykorzystywane m.in. do budowy i renowacji sieci wodociągowych, kanalizacji 
ciśnieniowej i grawitacyjnej, czy rurociągów technologicznych. Znajdują zastosowanie  
w skomplikowanych i nietypowych projektach, wszędzie tam, gdzie tradycyjne rozwiązania 
zawodzą lub są niewystarczające. Odporność na korozję, działanie związków chemicznych  
i promieniowanie UV, a także wysoka odporność na ścieranie, długowieczność oraz 
elastyczność sprawiają, że systemy PEHD są niezawodne i przystosowane do wyjątkowo 
trudnych warunków pracy.

Systemy rur PEHD
Bezpieczne i niezawodne rozwiązania 
do zadań specjalnych

Więcej informacji 
na stronie 

www.uponor.pl/infra



gicznych, w tym na obszarach szkód gór-
niczych do IV kategorii włącznie. Ich nie-
wątpliwym atutem jest też lekkość i łatwość 
montażu, co pozwala skrócić czas instalacji, 
a także ograniczyć jej koszty. Dzięki tym 
właściwościom awaryjny rurociąg polie-
tylenowy na moście pontonowym przez 
Wisłę znakomicie sprawdzał się przez cały 
okres eksploatacji. Rurociąg zdemonto-
wano dopiero po naprawie uszkodzonego 
fragmentu kolektora GRP w listopadzie 
2019 r., a jego elementy zostały zdezynfe-
kowane i zmagazynowane przez inwestora 
projektu, Wody Polskie.

NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY
Druga awaria systemu przesyłowego do 
oczyszczalni „Czajka” w sierpniu 2020 r. 
i ponowna instalacja rurociągu awaryjnego 
na moście pontonowym tylko potwierdziły 
wysoką jakość technologii PEHD. Począt-
kowo władze Warszawy rozważały różne 
koncepcje poradzenia sobie z awarią, w tym 
takie, które pozwoliłyby na budowę możliwie 
najdłużej funkcjonującego systemu przesy-
łowego w stosunkowo krótkim czasie. Wśród 
pomysłów było m.in. ułożenie rurociągu na 
moście Marii Skłodowskiej-Curie, zatopienie 
i obciążenie rurociągu, wykorzystanie istnie-
jącego tunelu pod Wisłą czy posadowienie 
nowego kolektora metodą przewiertu hory-

zontalnego. Czas jednak naglił, bo do Wisły, 
z racji większej liczby opadów, trafiało jesz-
cze więcej ścieków niż w 2019 r. Tymczasem 
wymienione metody wymagały dużo dłuż-
szego czasu realizacji.

W efekcie zdecydowano się na sprawdzone 
rozwiązanie i ułożenie rurociągu awaryjnego 
PEHD na moście pontonowym. Tym razem 
całkowita długość obu nitek DN 1000 była 
o 900 m dłuższa, ponieważ rurociąg został 
bezpośrednio włączony do zakładu „Farysa” 
MPWiK w m. st. Warszawie SA. Umożliwiło 
to funkcjonowanie systemu przesyłowego 
przy podwyższonych stanach wody w Wiśle. 
W sumie łączna długość obu nitek rurociągu 
wyniosła 3200 m. Także i tym razem rurociąg 
udało się zainstalować i uruchomić w nad-
zwyczajnym tempie 13 dni. Było to możliwe 
dzięki ekspresowej dostawie dodatkowych 
1300 m rur z zakładu Uponor w Kleszczo-
wie, a także wytężonej i nieprzerwanej pracy 
wykonawcy – Uponor Infra.

Istotne znaczenie ma fakt, że większą część 
rurociągu (2200 m) zbudowano z rur polie-
tylenowych, dostarczonych przez firmę 
w 2019 r. i zdemontowanych z poprzed-
niego mostu pontonowego. Teraz zostały 
one użyczone nieodpłatnie miastu War-
szawa przez Wody Polskie. Przed ponow-

nym wykorzystaniem Uponor Infra przepro-
wadziła szczegółowe badania laboratoryjne 
rur oraz testy na rozrywanie zgrzein. Mate-
riał nie wykazał żadnych oznak starzenia 
pod wpływem ścieków i użytego środka 
dezynfekującego. Z racji tego, że rurociąg 
był wielokrotnie przeciągany podczas mon-
tażu i późniejszego demontażu, sprawdzono 
go również pod kątem obecności zarysowań. 
Zgodnie z oczekiwaniami, żadne z uszkodzeń 
powierzchniowych nie zdyskwalifikowało rur 
do ponownego użycia.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 
W PRAKTYCE
Szybka instalacja, elastyczność – niezbędna 
przy pracującym moście pontonowym – 
szczelność połączeń, odporność na korozję 
oraz wytrzymałość materiału potwierdzają, 
że wybór rur ciśnieniowych PEHD Uponor 
Infra do budowy rurociągu tymczasowego 
na Wiśle był właściwą decyzją. Liczba zasto-
sowań tej technologii jest niemal nieogra-
niczona, a jej długowieczność, możliwość 
wielokrotnego wykorzystania oraz odpor-
ność na czynniki zewnętrzne czynią z niej 
godnego zaufania sprzymierzeńca w walce 
o ochronę środowiska. Uponor Infra ma na 
swoim koncie dziesiątki projektów z wyko-
rzystaniem rurociągów ciśnieniowych PEHD 
na całym świecie, w tym nagradzane insta-
lacje metodą przewiertu horyzontalnego. 
Warto rozważyć ten pomysł jako rozwiąza-
nie w drugim etapie docelowego przesyłu 
ścieków dla Warszawy, gdyż należy stawiać 
na rozwiązania sprawdzone i niezawodne.

Ewa Krasucka 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Zdjęcia pochodzą z archiwum firmy 
UPONOR INFRA.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 
w wyd. Listopad – Grudzień 2020 Nowo-
czesnego Budownictwa Inżynieryjnego.
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