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„Energetyka Wodna” to kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, 
ochrony środowiska, żeglugi śródlądowej oraz odzysku energii z zastosowaniem turbin 
wodnych. Ukazuje się zarówno w wersji polskiej, jak i międzynarodowej w języku angielskim. 

Kwartalnik pełni funkcję platformy informacyjnej, reprezentującej hydroenergetykę oraz 
branże pokrewne na arenie gospodarczej, stanowi miejsce wymiany wiedzy praktycznej 
i akademickiej, a także jest narzędziem komunikacji skierowanym do instytucji i organów 
administracji rządowej.

Informacje ogólne:

• zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy

• format A4

• od 40 do 68 kolorowych stron

• dystrybucja papierowa i elektroniczna 

• nakład krajowy w języku polskim: ok. 2 tys. egzemplarzy, dystrybucja bezpośrednia, podczas 
krajowych wydarzeń, jak również do członków Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych (TRMEW) i Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW)

• nakład międzynarodowy w języku angielskim: ok. 18 tys. egzemplarzy, dystrybucja pod-
czas międzynarodowych wydarzeń hydroenergetycznych, jak również do członków Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Wodnej (IHA) i Europejskiej Federacji Energii 
Odnawialnej (EREF) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 

jest najstarszą organizacją non profit spośród całej 
branży OZE w Polsce, która skupia właścicieli i sym-
patyków małych elektrowni wodnych. Historia sto-
warzyszenia sięga początku lat 80-tych, zaś formalny 
charakter uzyskało ono w roku 1988, kiedy z ini-
cjatywy ówczesnego prezesa Mariana Hoffmanna 
zostało zarejestrowane. 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zarówno 
w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej, a także 
posiada rozbudowaną sieć kontaktów z krajowymi 
oraz europejskimi ośrodkami naukowymi, firmami 
i instytucjami branżowymi. 

TRMEW ściśle współpracuje między innymi z Euro-
pejską Federacją Energii Odnawialnej, Towarzy-
stwem Elektrowni Wodnych. TRMEW jest także 
członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE oraz 
Konfederacji Lewiatan. Wieloletnia działalność 
Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 
sprawiła, że jest ono znaną i rozpoznawalną marką 
w polskim środowisku rządowym i samorządowym, 
akademickim oraz gospodarczym. 

O wydawcy

Hydroenergetyka i hydrotechnika w Polsce
Zasoby hydroenergetyczne Polski są wykorzystane jedynie w 19%. Na terenie kraju zin-
wentaryzowano ponad 14 tys. piętrzeń, które mogą być wykorzystane do wytwarzania 
energii elektrycznej. 

Możliwość przystąpienia do polskiego systemu taryf gwarantowanych FIP/FIT została prze-
dłużona do trzydziestego czerwca 2024 roku, co daje szansę na realizację nowych projek-
tów MEW bądź modernizację istniejących elektrowni wodnych, którym skończył się prze-
widziany na 15 lat okres wsparcia.

Największy krajowy inwestor, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, planuje 
w najbliższych latach szereg inwestycji, polegających na modernizacji 13 elektrowni wod-
nych i budowie 11 nowych, co zwiększy ich łączną moc instalowaną o 13 MW.

Budownictwo wodne stanie się w najbliższych latach najbardziej rozwojową branżą w Pol-
sce, wyprzedzając budownictwo drogowe i kubaturowe.

O czasopiśmie

www.trmew.pl



Dystrybucja „Energetyki Wodnej” wśród uczestników  
wydarzeń branżowych w latach 2018-2021 

Międzynarodowe wydanie „Energetyki Wodnej” jest 
dostępne  bezpłatnie  dla użytkowników portalu LinkedIn.
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Informacje dla autorów

nr 1

nr 3

• aktualne trendy technologiczne i wyzwania 
energetyki pompowo-szczytowej

• ultra-niskospadowe turbiny Kaplana
• strategie ograniczania ryzyka w fazie konstruk-

cyjnej i budowlanej elektrowni wodnej 
• zastosowanie metod statystycznych w ocenie fil-

tracji przez zapory ziemne
• strategia rozwoju energetyki dla woj. dolnoślą-

skiego
• modernizacja i budowa MEW w Polsce i na świe-

cie (case study)

nr 2

nr 4
• eksploatacja i utrzymanie wielkogabarytowych 

rurociągów derywacyjnych 
• doważanie wirników hydrozespołów dużej mocy
• energetyka wodna w miejskich sieciach wodo-

ciągowych na obszarach nizinnych
• zdalna ocena wpływu dużej elektrowni wodnej 

na tarliska rybne
• inspekcje podwodne przy zastosowaniu dronów
• modernizacja i budowa MEW w Polsce i na świe-

cie (case study)

• potencjał nieczynnych kopalni dla projektów 
elektrowni szczytowo-pompowych 

• zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem oraz 
majątkiem elektrowni hybrydowych

• techniki GIS wykorzystywane przy planowaniu 
małych elektrowni wodnych 

• prognozowanie uszkodzeń kawitacyjnych 
maszyn i urządzeń hydraulicznych 

• systemy sterowania MEW na przykładach
• modernizacja i budowa MEW w Polsce i na świe-

cie (case study)

Tematyka i harmonogram wydawniczy  2022

Numer 
„Energetyki Wodnej”

Zamknięcie numeru 
(autorzy)

Zamknięcie numeru 
(reklamodawcy)

Orientacyjna
 data emisji

Nr 1 (I kwartał) 2/02/2022 22/02/2022 31/03/2022

Nr 2 (II kwartał) 22/04/2022 20/05/2022 30/06/2022

Nr 3 (III kwartał) 1/08/2022 19/08/2022 30/09/2022

Nr 4 (IV kwartał) 28/10/2022 18/11/2022 30/12/2022www.energetyka-wodna.pl/pl/wspolpraca/

Szczegóły związane z publikacją artykułów są dostępne 
na naszej stronie internetowej pod adresem:

Wszystkie artykuły zgłoszone do „Energetyki Wodnej” 
poddawane są ocenie przez Radę Redakcyjną czaso-
pisma, a po dopuszczeniu ich do publikacji, przecho-
dzą korektę redakcyjną oraz językowo-stylistyczną. 
W przypadku zgłoszenia uwag przez Radę Redak-
cyjną, redakcja kontaktuje się z autorem tekstu w celu 
weryfikacji wskazanych kwestii. 

Redakcja ustala termin emisji nadesłanego artykułu 
na podstawie jego zawartości w stosunku do tema-
tyki nadchodzących wydań czasopisma.

Artykuły przed drukiem przekazywane są do auto-
rów w celu jednorazowej autoryzacji. Autor jest 
zobowiązany przekazać redakcji aktualne dane 
kontaktowe (e-mail i telefon). • potencjał dla rozwiązań hybrydowych  

w polskich elektrowniach wodnych
• planowane inwestycje na polskich śródlądowych 

drogach wodnych
• wsparcie dla polskiego sektora MEW  

– zmiany legislacyjne
• pływająca elektrownia wodna z turbiną hydroki-

netyczną
• projektowanie przepławek dla ryb 
• modernizacja i budowa MEW w Polsce i na świe-

cie (case study)



Specyfikacja 
techniczna 
reklam
Wszystkie nadsyłane materiały powinny 
spełniać poniższe wymagania:

• format PDF, JPG, TIFF, EPS – 300 dpi

• paleta barw CMYK (czarny jako jeden 
kolor, nie składowa kilku barw)

• czcionki w krzywych

• spad 3 mmReklama online

Mały banner reklamowy (620×300 px) 
na stronie głównej “Energetyki Wodnej”* 

Rodzaj reklamy 1 emisja 2–3 emisje (–10%) 4 emisje (–20%)

Artykuł sponsorowany 3600 3240 2880

Okładka II – przód-wew. 5000 4590 4080

Okładka III – tył-wew. 4300 3870 3440

Okładka IV – tył-zew. 5700 5130 4560

1 str. A4 3600 3240 2880

½ str. A4 2200 1980 1760

¹∕₃ str. A4 1400 1260 1120

¼ str. A4 1100 990 880

¹∕₆ str. A4 900 790 700

Rozkładówka A3 8000 7200 6400

Istnieje możliwość wysyłki broszur firmowych wraz z dystrybucją prenumeraty czasopisma. 

• emisja roczna – 2 800 zł
• emisja dwuletnia – 4 480 zł

½ A4

¼ A4¹∕₆ A4

A4 A3

Oferta reklamowa

• emisja roczna – 1400 zł
• emisja dwuletnia – 2240 zł

Pojedynczy wpis 59×59 mm

400 zł – 14 dni

200 zł – 14 dni

Podwójny wpis 121×59 mm

Wpis do katalogu  
branżowego 

*podlinkowanie do wskazanej strony internetowej lub artykułu promo-
cyjnego zamieszczonego na stronie “Energetyki Wodnej”

122×59 mm

210×148,5 mm

210×75 mm

210×297 mm 420×297 mm

59×272 mm

Duży banner reklamowy (1500×600 px) 
na stronie głównej “Energetyki Wodnej”* 

¹⁄₃ 
A4

Dla każdej publikacji promocyjnej egzemplarz 
„Energetyki Wodnej”  gratis

ceny netto [zł] ceny netto [zł] ceny netto [zł]

instytut
turn idea

into solutions

Projektant elektrowni
wodnych
Michał Kubecki
e-mail: michal.kubecki@ioze.pl
tel.: +48 505 176 479
ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce www.instytutoze.pl

energy
turn plans

into reality

Łukasz Kalina
e-mail: lukasz.kalina@enerko.pl
tel.: +48 41 301 00 27
tel.: +48 512 008 805

Generalny 
wykonawca MEW

www.enerko.pl



Usługi dodatkowe Dotychczasowi klienci

Gilbert Gilkes & Gordon Ltd, Canal Head North, Kendal, Cumbria LA9 7BZ 
Registration No.173768 England and Wales  
Tel: +44 (0)1539 720028  Email: hydro@gilkes.com www.gilkes.com 

4SUSTAINABLE POWER GENERATION

4PELTON, TURGO & FRANCIS TURBINES

4CUSTOMISED ENGINEERED SOLUTIONS

4WATER TO WIRE PACKAGES

4MINI GRID SYSTEMS FOR RURAL ELECTRIFICATION

4PLANT MODERNISATION & OPTIMISATION

 

CUSTOMISED ENGINEERED SOLUTIONS FOR SMALL HYDROPOWER

OFFICES IN THE UK, JAPAN & NORTH AMERICA

ru
hf

us
.c

om
  

 sales@ruhfus.com  +49 (0) 2131 9146
As a German specialist in large customized hydraulic cylinders and control systems, our precise products 
are in use for a long time - worldwide. Since 1907.

Large-dimension hydraulic cylinders are our speciality.

ROZWIĄZANIA NAPĘDZAJĄCE ŚWIAT
ŁOŻYSKA W ELEKTROWNIACH 
WODNYCH BEZ OLEJU I SMARU

Zaprojektowane do zastosowania podczas konwersji, remontów i napraw bieżących
Główne łożyska prowadzące, uszczelnienia wałów, łożyska łopatek kierownicy

Kompletny projekt oraz wsparcie techniczne

Firma Thordon Bearings jest liderem w dostarczaniu 
innowacyjnych projektów eliminujących olej i smar.

Ż A D N Y C H  Z A N I E C Z Y S Z C Z E Ń  |  W Y S O K A  W Y D A J N O Ś Ć  |  S Y S T E M Y  Ł O Ż Y S K  I  U S Z C Z E L N I E Ń

Znajdź lokalnego dystrybutora na: www.ThordonBearings.com

 
Aby dowiedzieć się więcej o konwersji na wodę i zobaczyć, 

jak turbina staje się bardziej ekologiczną wejdź na stronę: 
www.ThordonBearings.com/hydrovideo

Uponor PEX piping systems

EN  Technical information

Empowering the world’s 
largest hydropower plants
and the smallest

Our experience speaks for itself: We have installed 
almost 40,000 machine units in hydropower 
plants. More than 25 % of energy generated 
around the world comes from power plants fitted 
with Voith components.

With our expertise and research, we are playing 
our part in the ongoing evolution of hydropower 
energy – in power plants of all sizes.

A Voith and Siemens Company

voith.com

CMYK 0/0/0/70

CMYK 0/36/98/0

RIALEX LOGO / WARIANT PODSTAWOWY/ CMYK FULL COLOR / POZYTYW 

ENErgetyka wodna - usługi

Siedziba główna i adres 
do korespondencji:
WWTECH
Tumlin Dąbrówka 68a
26-050 Zagnańsk

Telefon:
+48 662-293-646
+48 690-949-690

Biuro i klienci zagraniczni:
+48 608-701-702

• Współosiowe roztaczanie osadzeń 
łopatek kierowniczych np. pod 
tuleje Deva

Obróbka korekcyjna kołków  
ustalających

Obróbki połączeń 
kołnierzowych

Obróbka zaworów

Obróbka otworów sprzęgłowych
generatora oraz obróbka czoła

  
  

• Legalizacja otworów pod łożyska

Roztaczanie elementów wielkoga-
barytowych turbin wodnych

Frezowanie powierzchni  wielkoga-
barytowych turbin wodnych

•

• 

•

•

•

•

 

Do grona naszych klientów należą między innymi: Redakcja „Energetyki Wodnej” oferuje szereg usług dodatkowych:

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

• korekta tekstu (ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka)

• copywriting

• tłumaczenia specjalistyczne

• weryfikacja merytoryczna tłumaczeń

• przygotowanie materiałów graficznych:

 – infografiki

 – projekty reklam, ulotek broszur, bannerów

 – identyfikacja wizualna

 – projekty publikacji (czasopisma, książki)

 – mapy tematyczne

• organizacja szkoleń i eventów

• prowadzenie kampanii promocyjnych

• projektowanie stron internetowych

• zarządzanie stronami internetowymi

• wykonywanie analiz i raportów branżowych

• kojarzenie partnerów branżowych

• obsługa social mediów - LinkedIn
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Rekomendacje:
„Bardzo dziękuję za przesłane numery czasopisma. 
Jestem pod wrażeniem.”

dr Dariusz Brykala 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN „Bardzo dziękujemy za przesłanie „Energetyki Wod-

nej”. Numer wygląda bardzo ciekawie i jest bogaty 
w wiele interesujących informacji, a do tego pięknie 
złożony graficznie!” 

Anna Budzyńska-Sieczkowska 
Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Uważam że nr 3/2020 się Wam udał.” 

dr inż. Włodzimierz Bramowicz 
Włodzimierz Bramowicz Consulting

"Gratuluję wysokiego poziomu merytorycznego 
i estetycznego wydawnictwa i życzę dalszych suk-
cesów na tym polu." 

Zygmunt Turło 
Instytut Fizyki UMK Toruń

„Bardzo dobra pozycja wydawnicza dostarczająca 
bardzo interesującej i ciekawej literatury w temacie 
czystej energetyki.”

Jan Bekisz 
Właściciel MEW

„Państwa czasopismo jest naprawdę na wysokim 
poziomie i bardzo ciekawe.”

Katarzyna Maciejewska 
Kierownik Działu Edukacji i Promocji 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

„Wersja papierowa dotarła, elektroniczna  
– fantastyczna :)”

Monika Szymańska 
Wide-Vision

„Bardzo wartościowe w tematyce i bogate  
w szatę redakcyjną”

mgr inż. Jacek Sumera 
Prezes Zarządu  
FSNT NOT Tarnów

„Archiwum czasopisma jest znakomite  
– przejrzeliśmy, a nawet zacytowalismy  
niektóre artykuły."

prof. dr Petras Punys 
Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wodnej 
Instytut Inżynierii Zasobów Wodnych, Uniwersytet Witolda 
Wielkiego, Litwa

„Ostatnio regularnie czytam EW i pragnę stwierdzić, 
że zawierają one wiele interesujących wiadomości 
i że czasopismo jest redagowane bardzo  
profesjonalnie i w ładnej szacie graficznej.”

prof. Wojciech Majewski 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy

Michał Kubecki 
Redaktor naczelny

Michał Lis 
Redaktor prowadzący

Aleksandra Wołowiec 
Redaktor

Dominika Wójtowicz 
Redaktor www.energetyka-wodna.pl


