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energetyki wodnej okaza y si  niewielkie. 
Niemniej, w wyniku demonta u niektórych 
urz dze  przez wycofuj ce si  si y niemiec-
kie, dewastacji niektórych obiektów w trakcie 
i bezpo rednio po dzia aniach wojennych, 
a przede wszystkim wskutek akcji repara-
cyjnej podj tej przez w adze radzieckie na 
zaj tych terytoriach III Rzeszy, w roku 1945 
moc ta uleg a radykalnemu zmniejszeniu. 
Najwi kszy uszczerbek wynika  ze skutecz-
nego unieruchomienia 2 hydrozespo ów EW 
Ro nów przez si y niemieckie oraz z wywie-
zienia wszystkich hydrozespo ów EW Dy-
chów na terytorium Zwi zku Radzieckiego. 
O ile odzyskanie pe nej mocy EW Ro nów 
wymaga o tylko zainstalowania 2 nowych 
regulatorów turbin, co nast pi o ju  w roku 
1946, o tyle wznowienie pracy EW Dychów 
okaza o si  mo liwe dopiero po usuni ciu 
zniszcze  i instalacji podstawowego wypo-
sa enia technologicznego. W pierwszym 
okresie (1946-1949) odbudow  kierowa  in . 
A. Hoffmann [9]. Ostatecznie w elektrowni 
zainstalowano turbiny i generatory wykona-
ne odpowiednio w zak adach LMZ oraz Elek-
trosi a w Leningradzie (dzi : St. Petersburg). 

W latach 1951-52 uruchomiono hydroze-
spo y nr 1 i 3, za  w roku 1961 – hydrozespó  
nr 2. Rok pó niej, na drugim ko cu Polski, 
uruchomiono EW Myczkowce (8 MW).

Mo na przyj  umownie, e uruchomienie 
ostatniego hydrozespo u EW Dychów za-
ko czy o nie tylko okres odbudowy ener-
getyki wodnej na terenie powojennej Polski,
ale tak e realizacji inwestycji przerwanych
wskutek dzia a  wojennych. czna moc za-
instalowana elektrowni wodnych osi gn a
warto  311 MW, z czego 79,5 MW przy-
pada o na EW Dychów. Uruchomiono te
szereg zupe nie nowych obiektów, w tym EW
Wa y na Odrze (9,7 MW) oraz EW Smuka a 
(4 MW) i Koronowo (26 MW) na Brdzie. Pro-
jektowaniem dwóch pierwszych obiektów
zajmowa o si  Warszawskie Biuro Projektów
Si owni Wodnych. Elektrownie Myczkow-
ce, Koronowo i uruchomion  w 1962 roku 
EW Tryszczyn na Brdzie projektowa o BSiPE 
ENERGOPROJEKT z Warszawy. Od pierwszej
po owy lat pi dziesi tych trwa a te  budo-
wa stopni wodnych z elektrowniami w D biu 
na Wi le oraz w miejscowo ci D be na Narwi.
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W  przededniu tragicznego wrze nia
1939 roku na przyznanych pó niejWWPolsce terenach III Rzeszy funk-

cjonowa y ju  liczne zawodowe elektrownie 
wodne. Liczba i moc elektrowni na terenie 
II Rzeczpospolitej by a znacznie mniejsza,
lecz od 4 lat trwa a budowa EW Ro nów
(50 MW). Rozpocz to te  budow  stopnia
Czchów z elektrowni  o mocy 8 MW. Po
wyj ciu z wielkiego kryzysu rozwój gospo-
darczy kraju nabra  tempa i w planach by y 
ju  kolejne projekty hydroenergetyczne.

W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDO-

WEJ

Krótko przed zako czeniem II wojny wia-
towej moc zainstalowana w elektrowniach 
wodnych, które w nast pstwie wojny zna-
laz y si  na terytorium pa stwa polskiego, 
przekracza a 250 MW. Oko o 50 % tej mocy 
pochodzi o z dwóch du ych elektrowni: EW 
Ro nów (50 MW) i EW Dychów (75 MW). 
Zniszczenia infrastruktury hydrotechnicznej 
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Z DZIEJÓW ENERGETYKI WODNEJ 

NA ZIEMIACH POLSKICH – CZĘŚĆ II

Stulecie uruchomienia najstarszych polskich elektrowni wodnych – EW Struga i EW Kamienna – sta o si  w roku 
1998 okazj  do uroczystej sesji Towarzystwa Elektrowni Wodnych oraz opracowania monograÞ i „100 lat ener-
getyki wodnej na ziemiach polskich” pod redakcj  mgra in . Jerzego Spoza [1]. Materia y zawarte w tej mono-
graÞ i s  kanw  artyku u przegl dowego, którego pierwsza cz  ukaza a si  w poprzednim numerze Energetyki 
Wodnej1. Omówiono w niej rozwój energetyki wodnej na ziemiach nale cych dzi  do pa stwa polskiego do 
wybuchu II wojny wiatowej.

1   Steller J.: Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach 
polskich – cz  1., Energetyka Wodna, 4/2013, 
s. 31-35.
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WIEDZA

Stopnie zosta y zaprojektowane przez Biuro
Projektów Si owni Wodnych i warszawski
„Energoprojekt”. Dostawc  turbin wodnych
na pocz tku lat 50. XX w. by a Þ rma Voith St
Pölten z Austrii okupowanej wówczas przez 
wojska radzieckie. Pó niej rol  t  przejmuj
Þ rmy Ganz Mavag (W gry) i KD Blansko
(Czechos owacja). Ta ostatnia Þ rma utrzy-
ma a pozycj  wiod cego dostawcy na rynek 
polski a  do transformacji ustrojowej.

Na pocz tku lat 60. XX w. daleko zaawan-
sowane by y kompleksowe studia nad dal-
szym rozwojem energetyki wodnej w Polsce. 
Do najwa niejszych nale  prace zespo u 
prof. A. Hoffmanna, pod którego kierun-
kiem opracowano „teoretyczny i techniczny 
kataster si  wodnych Polski”. Opracowa-
niem obj to wszystkie rzeki lub ich odcinki 
o potencjale jednostkowym przekraczaj -
cym 100 kW/km. Uzyskany wynik wskazy-
wa  na potencja  teoretyczny 23 TWh/rok 
oraz potencja  techniczny bliski 12 TWh/
rok. Oko o po owa tego potencja u (6177 
GWh/rok) okazuje si  by  zwi zana z Wis , 
du y potencja  reprezentuj  te  jej dop ywy 
prawobrze ne, w tym Dunajec (814 GWh/
rok), San (714 GWh/rok) i Bug (309 GWh/
rok). Potencja  hydroenergetyczny Odry jest 
zdecydowanie ni szy od potencja u Wis y 
i wynosi oko o 10% potencja u krajowego 
(1273 GWh/rok). Niektórzy specjali ci uwa-
aj , e w ciekach nieuwzgl dnionych w ka-

tastrze tkwi potencja  techniczny wynosz cy 
1,7 TWh/rok. Autorowi nie s  jednak znane 
prace dokumentuj ce t  ocen .

Niezale nie od prac nad ocen  potencja u 
hydroenergetycznego Polski prowadzone 
by y te  zaawansowane studia projekto-
we dotycz ce konkretnych przedsi wzi . 
Ju  w roku 1945 przedstawiono koncep-
cj  zabudowy Wis y 41 stopniami wodny-
mi o cznej mocy 1203 MW i produkcji 
rocznej 5244 GWh [10], a w latach 1956-
-57 CBSiPBW Hydroprojekt - dzia aj c we 
wspó pracy z PAN - przygotowa o koncep-
cj  Kaskady Dolnej Wis y obejmuj c  wraz 
ze stopniem Warszawa Pó noc 9 stopni 
o cznej mocy 820 MW [11]. To samo biu-
ro opracowa o w latach 50. XX w. projekt 
Kaskady Dolnego Bugu, na podstawie któ-
rego zrealizowano tylko stopie  D be na 
odcinku ko cowym, uznawanym dzi  za 
cz  Narwi. W tym samym czasie opra-
cowano te  projekty koncepcyjne kaskady 
Sanu, która – cznie z Solin  i Myczkow-
cami – mia a liczy  17 stopni, oraz kaskady 
Wis oka, sk adaj cej si  z 10 stopni [12, 13]. 

A w roku 1960 rozpocz y si  prace przy 
budowie EW Solina z najwy sz  w Polsce 
zapor  o wysoko ci 81,8 m. 

Dziesi ciolecie mi dzy rokiem 1961 a 1971 
to okres burzliwego rozwoju polskiej ener-
getyki wodnej, charakteryzuj cy si  podwo-
jeniem jej mocy zainstalowanej w elektrow-
niach pracuj cych na dop ywie naturalnym 
oraz uruchomieniem pierwszej klasycznej 
elektrowni pompowej (rys. 4). Do wa nych 
obiektów uruchomionych w tym czasie 
nale  EW Myczkowce na Sanie (8 MW), 
EW D be na Narwi (20 MW) i EW Tresna 

Biuro Projektów Si owni Wodnych. Budo-
w  stopnia prowadzi o przedsi biorstwo 
ZEW Solina-Myczkowce w Budowie z in . 
Micha em Chwiejem jako dyrektorem. Pro-
totypowe pompoturbiny (2 x 20 MW) oraz 
klasyczne turbiny wodne Francisa (2 x 48 
MW) zosta y dostarczone przez Þ rm  KD 
Blansko. Hydrogeneratory pochodzi y z do-
stawy Škoda Pilzno.
Dokumentacja stopnia wodnego W oc a-
wek (fot. 6) opracowana zosta a przez HY-
DROPROJEKT Warszawa-W oc awek we 
wspó pracy z biurami projektowymi ENER-
GOPROJEKT i TRANSPROJEKT. Inwestorem 
by  Centralny Urz d Gospodarki Wodnej, 
w imieniu którego inwestycj  poprowadzi  
Zarz d Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej 
Wis y we W oc awku. Elektrowni  wypo-
sa ono w 6 hydrozespo ów z turbinami 
Kaplana produkcji Charkowskich Zak a-
dów Turbinowych (ChTZ) oraz generatora-
mi z dostawy Uralelektrotia masz w Swier-
d owsku (dzi : Ni nyj Nowgorod).

Projektuj c elektrowni  pompow  ydowo 
wykorzystano dogodne po o enie jezior 
Kwiecko i Kamienne na rodkowym Pomo-
rzu. Jeziora te wykorzystano w charakterze 
naturalnych zbiorników elektrowni zapew-
niaj cych spad oko o 80 m. Elektrowni  wy-
posa ono w dwa hydrozespo y odwracalne 
o mocy po 50 MW i jeden hydrozespó  
z klasyczn  turbin  Francisa tej samej mocy. 
Podobnie, jak w przypadku Soliny, dostawc  
maszyn hydraulicznych by o KD Blansko, 
za  hydrogeneratorów - Škoda Pilzno.
Po kryzysie politycznym z grudnia 1970 r. 
i przej ciu w adzy przez ekip  Edwarda 
Gierka polityka gospodarcza Polski uleg a 

Dziesi ciolecie mi dzy rokiem 1961 

a 1971 to okres burzliwego rozwoju 

polskiej energetyki wodnej, charak-

teryzuj cy si  podwojeniem jej mocy 

zainstalowanej w elektrowniach pra-

cuj cych na dop ywie naturalnym 

oraz uruchomieniem pierwszej kla-

sycznej elektrowni pompowej.
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na Sole (21 MW). Okres ten ko cz  uru-
chomienia najwi kszych polskich elektrowni 
wodnych pracuj cych na dop ywie natural-
nym - EW Solina na Sanie (136 MW) w roku 
1969 [12] i EW W oc awek na Wi le (160,2 
MW) w roku 1970 – oraz pierwszej klasycz-
nej elektrowni pompowej zlokalizowanej 
w miejscowo ci ydowo na Pomorzu (150 
MW) w roku 1970.
Dokumentacja projektowa zapory i elek-
trowni w Solinie zosta a opracowana w BSiPE 
ENERGOPROJEKT w Warszawie, który prze-
j  zlikwidowane w 1958 roku Warszawskie 
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zmianie. Rozpocz  si  okres ekstensywne-
go rozwoju kraju i szybkiego wzrostu za-
potrzebowania na energi  elektryczn , co 
w ko cu doprowadzi o do deÞ cytu mocy 
w sieci. Sta o sie tak, mimo podj cia powa -
nych inwestycji w energetyce cieplnej, któr  
zamierzano rozwija  nie tylko w oparciu 
o krajowe zasoby w gla kamiennego i bru-
natnego, ale równie  o technologi  j drow . 
Zdaj c sobie spraw  z ograniczonego po-
tencja u hydroenergetycznego kraju, uzna-
no od pocz tku, e rola energetyki wodnej 
w systemie elektroenergetycznym polega  
b dzie przede wszystkim na us ugach sys-
temowych, a zw aszcza na utrzymywaniu 
sta ej cz stotliwo ci i napi cia sieci poprzez 
kompensacj  ß uktuacji obci enia w doli-
nach nocnych i w godzinach szczytu oraz 
na zapewnieniu rezerwy mocy w sytuacjach 
awaryjnych. W istniej cych okoliczno ciach 
oznacza o to celowo  podj cia budowy 
kolejnych z 10 planowanych elektrowni 
szczytowo-pompowych. W rezultacie do-
prowadzono do uruchomienia elektrowni 
Por bka- ar (500 MW) w Beskidzie Ma ym, 
doprowadzono budow  EW arnowiec (680 
MW) na Pomorzu Gda skim do fazy ko co-
wej oraz powa nie zaawansowano budow  
EW M oty (750 MW) w pobli u Bystrzycy 
K odzkiej. Kieruj c si  g ównie konieczno-
ci  zapewnienia ochrony przeciwpowo-

dziowej ju  w roku 1971 podj to decyzj  
o budowie zbiornika wodnego w pobli u 
Czorsztyna na Dunajcu z elektrowni  pom-
powo-szczytow  zgodnie z za o eniami za-
twierdzonymi rok wcze niej przez Centralny 

Urz d Gospodarki Wodnej. Przygotowania 
do budowy kolejnego stopnia na Dolnej 
Wi le podj to dopiero pod koniec dekady 
po zatwierdzeniu opracowanego w latach 
1963-72 programu pn. „Projekt komplek-
sowego rozwoju systemu wodnego rzeki 
Wis y” (tzw. program Wis a). W ramach tego 
projektu oraz pó niejszych studiów HY-
DROPROJEKTU i ENERGOPROJEKTU zak a-
dano budow  20 do 25 elektrowni w trzech 
kaskadach o cznej mocy 2040 MW i pro-
dukcji rocznej 6142 GWh. W pierwszym 
rz dzie przewidywano budow  Kaskady 
Dolnej Wis y z 8 stopniami o cznej mocy 

stopnie. Celem realizacji inwestycji powo-
ano przedsi biorstwo ZEW Dolna Wis a 

w Budowie z in . Stanis awem Cicholskim, 
jako jej dyrektorem naczelnym. Zak adano, 
e elektrownia przy ka dym kolejnym stop-

niu wyposa ona b dzie w 6 hydrozespo ów 
rurowych. Rozwa ano zarówno dostawy 
z Þ rm Escher Wyss, Voest Alpine i Neyrpic2, 
jak i uruchomienie produkcji licencyjnej 
w zak adach ZAMECH w Elbl gu [14].

Spo ród wszystkich tych ambitnych za-
mierze , w dekadzie gierkowskiej uda o 
si  doprowadzi  do ko ca jedynie budow  
elektrowni pompowej Por bka- ar (fot. 7). 
Jest to do dzi  elektrownia o najwy szym 
w Polsce spadzie (440 m), z hal  maszyn 
w kawernie wydr onej w masywie góry 
ar, na której szczycie zbudowano zbiornik 

górny. Zbiornikiem dolnym jest Jezioro Mi -
dzybrodzkie utworzone przez spi trzenie 
wód So y zapor  w Por bce. Elektrowni  
wyposa ono w 4 pompoturbiny konstrukcji 
nieistniej cej ju  Þ rmy brytyjskiej Boving 
(wyprodukowane we wspó pracy z KD 
Blansko) oraz silnikogeneratory produkcji 
General Electric i DOLMEL Wroc aw.

Liczne b dy, a przede wszystkim wolunta-
rystyczne zarz dzanie wielkimi inwestycjami 
i procesami gospodarczymi, doprowadzi y 
w drugiej dekadzie lat siedemdziesi tych 
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Po zako czeniu budowy EW ar-

nowiec w 1983 roku nasta  dla tzw. 

wielkiej energetyki wodnej kilkuna-

stoletni okres zastoju.

ródo: ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o.

zainstalowanej 1339 MW i produkcji 
rocznej 4 293 GWh [14]. Kaskada mia a 
tworzy  struktur  wielozadaniow  s u-

c  celom energetycznym (zw aszcza 
regulacji sieci podczas pracy w systemie 
przewa owym), transportowi rzecznemu, 
ochronie przeciwpowodziowej i retencji 
wody. Równolegle przewidywano budo-
w  licznych oczyszczalni cieków wzd u  
rzeki oraz rozwa ano budow  elektrowni 
cieplnych przy powsta ych zbiornikach 
z mo liwo ci  zaopatrzenia w paliwo 
drog  wodn . Kaskada mia a by  inwe-
stycj  samoÞ nansuj c  si  z przychodów 
przynoszonych przez wybudowane ju  

2   Wszystkie te Þ rmy dzia aj  dzi  pod innymi nazwami. 
Po licznych transformacjach dwie pierwsze wchodz  
w sk ad grupy Andritz Hydro, za  ostatnia tworzy trzon 
hydroenergetyczny grupy Alstom. 

FOT. 6 EW W OC AWEK
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XX w. do nadmiernego zad u enia kraju 
i narastaj cego niedoboru dóbr konsump-
cyjnych. Efektem by  wybuch niezadowole-
nia spo ecznego w roku 1976 i powstanie 
zorganizowanych struktur opozycji demo-
kratycznej, d cej do zmiany ustrojowej. 
Bezpo redni  konsekwencj  donios ych 
wydarze  sierpnia 1980 roku okaza o si  
nie tylko odsuni cie ekipy Edwarda Gierka 
od w adzy, ale równie  wyhamowanie wielu 
procesów inwestycyjnych, w tym – dalsze-
go rozwoju zawodowej energetyki wodnej. 
W ramach tych dzia a  wstrzymano za-
równo budow  EW M oty, jak i realizacj  
programu „Wis a”. 

Budowa EW arnowiec by a w tym czasie 
ju  na tyle zaawansowana, e rok pó niej 
mo na by o rozpocz  pierwsze próby ru-
chowe, a w roku 1983 odda  ca y obiekt 
do eksploatacji. Elektrownia wyposa ona 
zosta a w cztery pompoturbiny produkcji 

KD Blansko oraz silnikogeneratory pro-
dukcji Elektrotia masz z Charkowa. Obiekt 
usytuowano na po udniowo-wschodnim 
skraju Jeziora arnowieckiego stanowi -
cego jednocze nie zbiornik wody dolnej 
elektrowni. Zbiornik górny o powierzchni 
135 ha usytuowano na szczycie s siaduj ce-
go z jeziorem wzgórza morenowego. Prio-
rytetowe znaczenie tej inwestycji wynika o 
nie tylko z du ego zapotrzebowania na moc 
regulacyjn  i interwencyjn  pod koniec lat 
70. XX w., ale równie  z budowy pierwszej 
polskiej elektrowni j drowej, prowadzonej 
po przeciwnej stronie jeziora. Elektrow-
nia j drowa i wodna mia y tworzy  zespó , 
w którym EW arnowiec by aby cz onem 
regulacyjnym. Jak wiadomo, mimo ponie-
sionych nak adów Þ nansowych i w o onego 
wysi ku, od budowy elektrowni j drowej 
odst piono na pocz tku lat 90. XX w. pod 
silnym naciskiem organizacji proekologicz-
nych, które ju  wtedy dawa y zna  o swoich 
wp ywach. 

Po zako czeniu budowy EW arnowiec 
nasta  dla tzw. wielkiej energetyki wodnej 
kilkunastoletni okres zastoju, w którym przy 
du ych trudno ciach Þ nansowych i silnym 
sprzeciwie ujawniaj cych si  stopniowo 
organizacji proekologicznych prowadzono 
tylko budow  zespo u zbiorników Czorsz-
tyn-Niedzica (fot.8). Realizowano w ten 
sposób zamierzenia si gaj ce jeszcze cza-
sów prof. G. Narutowicza. Ostatecznie roz-
ruch elektrowni przeprowadzono w roku 
1996, a w po owie 1997 roku oddano do 
eksploatacji zespó  zbiorników cznie 

z wszystkimi urz dzeniami towarzysz cymi. 
Poniewa  wydarzeniu temu towarzyszy o 
przej cie fali kulminacyjnej wody tysi c-
letniej, wyra ano opini , e inwestycja ta 
sp aci a si  w ci gu jednego dnia chroni c 
dolin  Dunajca przed niespotykan  dot d 
powodzi . Elektrownia Wodna Niedzica zo-
sta a wyposa ona w 2 hydrozespo y o mocy 
po 46 MW z pompoturbinami typu Deriaza 
zamówionymi jeszcze w 1978 roku w Þ rmie 

KD Blansko oraz silnikogeneratorami po-
chodz cymi z dostawy Škoda Pilzno. Obiekt 
pozostaje do dzi  ostatni  du  elektrowni  

wodn  zbudowan  w powojennej Polsce. 
Liczba klasycznych elektrowni wodnych 
o mocy powy ej 5 MW pozostaje niezmie-
niona od roku 1970 (tabela 1).

Mimo zatrzymania programu „Wis a” oraz 
programu budowy kolejnych elektrowni 
pompowych, zwi zane z nimi zagadnienia 
sta y si  w latach osiemdziesi tych XX w. 
przedmiotem studiów w ramach progra-
mów badawczo-rozwojowych PR-8 oraz 
CPBR 5.1 pod wspóln  nazw  „Komplek-
sowy rozwój energetyki”. Liczono wci  
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ródo: PGE Energia Odnawialna S.A.

Fot. J. Bühler

FOT. 7 ZBIORNIK GÓRNY ELEKTROWNI 
POMPOWEJ POR BKA- AR

FOT. 8 WIDOK Z ZAMKU W NIEDZICY NA ZAPOR  I ZAMKI WODNE 
EW NIEDZICA. W G BI: ZBIORNIK DOLNY Z UJ CIEM WODY DLA EW SROMOWCE



jeszcze na wznowienie budowy Kaskady 
Dolnej Wis y. Do roku 2020 przewidywano 
te  budow  5 elektrowni pompowo-szczy-
towych o cznej mocy 4490 MW (EW M oty, 
Ro nów II, Kadyny, Niewistka, Sobel) [15]. 
Zbiornikami dolnymi dla elektrowni Ro nów 
II (700 MW) i Sobel (1000 MW) mia y by  
jeziora zaporowe na Dunajcu, gdzie pla-
nowano równie  uruchomienie elektrow-
ni klasycznej Dunajec III o mocy 150 MW. 
Elektrownia Niewistka (700 MW) mia a ko-
rzysta  z jeziora zaporowego kaskady Sanu, 
za  zbiornikiem wody dolnej dla elektrowni 
Kadyny (1040 MW) mia  by  Zalew Wi lany. 
W pracach nad tymi i innymi projektami lat 
siedemdziesi tych i osiemdziesi tych XX w.  
aktywnie uczestniczyli przedstawiciele war-
szawskiego ENERGOPROJEKTU – Ryszard 
Malinowski, Mieczys aw Przekwas, Andrzej 
Sowi ski, Edward Binkiewicz i inni.
Jak wiadomo, poza EW Niedzica ad-
na z wielkich inwestycji rozpatrywanych 
jeszcze na prze omie lat osiemdziesi tych 
i dziewi dziesi tych ub. wieku nie docze-
ka a si  realizacji, a podejmowana przez 
koncern ENERGA próba budowy pojedyn-
czego stopnia poni ej zapory we W oc aw-
ku napotyka dzi  z jednej strony zdecy-
dowany opór ze strony pozarz dowych 
organizacji proekologicznych i wspiera-
j cych je mediów (równie  publicznych), 
a z drugiej - brak nale ytego wsparcia ze 
strony rz dowej. Zwraca uwag  odmienne 
stanowisko spo eczno ci lokalnych, silnie 
zainteresowanych o ywieniem gospodar-
czym w dolinie Wis y.

Ten nieweso y obraz stagnacji roz wietlaj  
w ograniczonej mierze kroki podj te celem 
odtworzenia oraz rozwoju sektora ma ej 
energetyki wodnej, a zw aszcza jego cz ci 

niepublicznej. W nast pstwie ogólno wia-
towego kryzysu energetycznego pierw-
szej po owy lat siedemdziesi tych XX w., 
a nast pnie deÞ cytu mocy w krajowej sieci 
elektroenergetycznej, ju  w roku 1974 za-
niechano zamykania ma ych zawodowych 
elektrowni wodnych, których eksploatacja 
okazywa a si  nierentowna. Jednym z argu-
mentów by y druzgoc ce skutki wy cze  
zasilania elektrycznego dobrze rozwijaj -
cych si  ferm drobiu i ogrodnictw zlokalizo-
wanych cz sto na peryferyjnych obszarach 
sieci. W drugiej po owie lat siedemdziesi -
tych XX w. zagadnienia ma ej energetyki 
wodnej pojawi y si  w centralnie stero-
wanych mi dzyresortowych programach 
badawczo-rozwojowych, a w roku 1981 za-
palone zosta o „zielone wiat o” dla rozwoju 
niepublicznego sektora MEW w postaci 
uchwa y Rady Ministrów nr 192 „w spra-
wie rozwoju ma ej energetyki wodnej” [16]. 
Wiadomo, e inicjatorem tej uchwa y by  
ówczesny specjalista ds. energetyki wodnej 
w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, mgr 
in . Marian Hoffmann, syn nie yj cego ju  
prof. A. Hoffmanna oraz za o yciel i d u-
goletni prezes Towarzystwa Rozwoju Ma-
ych Elektrowni Wodnych. Efektem zmiany 
nastawienia w adz centralnych do rozwoju 
MEW by o wprowadzenie do programu 
rz dowego PR-8 prac nad inwentaryzacj  
stopni wodnych nadaj cych si  do wykorzy-
stania energetycznego. Inwentaryzacj  tak  
przeprowadzi o w latach 1980-1983 BSPiE 
ENERGOPROJEKT [15,17]. W jej rezulta-
cie wytypowano 1026 istniej cych i plano-
wanych stopni pi trz cych pozwalaj cych 
na instalacj  ma ych elektrowni wodnych 
o cznej mocy 200 MW i produkcji rocznej 
oko o 1000 GWh. Do programu PR-8, a na-
st pnie CPBR 5.1 wprowadzono równie  

kompletacj  typowego wyposa enia elek-
tromechanicznego MEW. Prace obejmowa y 
wdro enie do produkcji krajowej nowych 
typoszeregów turbin przeznaczonych dla 
ma ej energetyki wodnej, a tak e urz dze  
pomocniczych. Ostatecznie opracowano 
m.in. 2 typoszeregi turbin o przep ywie po-
przecznym (Banki-Michella) i 3 typoszeregi 
turbin rurowych [18]. Kolejne konstrukcje 
powstawa y w ramach projektów badaw-
czych realizowanych ju  po transformacji 
ustrojowej w latach 1989-1991. W ród licz-
nych zaanga owanych o rodków nauko-
wych i badawczo-rozwojowych wymieni  
nale y w pierwszym rz dzie Instytut Ener-
getyki, Politechnik  Gda sk  i Instytut Ma-
szyn Przep ywowych PAN, na których spo-
czywa y równie  obowi zki koordynacyjne. 
Z o rodkami tymi wspó pracowa y mi dzy 
innymi GBPiSE ENERGOPROJEKT, przedsi -
biorstwa energetyki zawodowej oraz zwi -
zane z energetyk  przedsi biorstwa, takie 
jak ZRE Gda sk, DOZAMET Nowa Sól, EMIT 
ychlin, ELMOR Gda sk, DOLMEL Wroc aw, 

OBR CHEMKOP. Ze strony resortu energety-
ki prace nadzorowa  mgr in . M. Hoffmann.

Efekty podj tych wysi ków nie od razu by y 
widoczne. W ci gu 40 lat warunki eko-
nomiczne, a zw aszcza niska cena ener-
gii elektrycznej, oraz pa stwowa doktryna 
o wy szo ci w asno ci uspo ecznionej nad 
w asno ci  prywatn  doprowadzi y prak-
tycznie do likwidacji zdecydowanej wi k-
szo ci prywatnych zak adów hydroenerge-
tycznych. Z 6330 zak adów czynnych jeszcze 
w roku 1953, na pocz tku lat 80. XX w. u yt-
kowano jedynie 300 obiektów, z których 
tylko kilkadziesi t by o wyposa onych w tur-
biny wodne. W 4 lata po wej ciu w ycie 
uchwa y nr 192 czynnych by o wci  tylko 
12 prywatnych elektrowni wodnych [17,18]. 
Turbiny pochodzi y zwykle z odzysku, cza-
sem by y to turbiny Francisa porzucone 
dziesi tki lat wcze niej. Mimo to, ju  w roku 
1990 by o takich obiektów 67, a ponad 100 
znajdowa o si  w budowie. Na stra y intere-
sów w a cicieli i inwestorów sta o powo ane 
w 1988 roku Towarzystwo Rozwoju Ma ych 
Elektrowni Wodnych (TRMEW). 

W III RZECZPOSPOLITEJ

Transformacja ustrojowa przynios a ureal-
nienie cen energii i sprawi a, e na rynku 
pojawili si  zagraniczni dostawcy wypo-
sa enia elektrowni wodnych – w ród nich 
wytwórcy turbin i kompaktowych hydroze-
spo ów rurowych dla sektora MEW: Mavel, 
Mecamidi, Gugler, Kössler, a niedawno tak e 
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Fot. Janusz Steller

FOT. 9 NISKOSPADOWA ELEKTROWNIA WODNA LUBOSZYCE 
WYPOSA ONA W HYDROZESPÓ  ZE RUB  ARCHIMEDESA



Gess. Obok funkcjonuj cych ju  od d u -
szego czasu krajowych wytwórców turbin 
wodnych, takich jak ZRE Gda sk, czy Wodel 
(niegdy  DOZAMET Nowa Sól), uaktywnili 
si  i inni krajowi dostawcy, m.in. Gajek En-
gineering Group (GEG), MEW Sc, WTW, Dr 
Z ber, czy Hydrex. Firma GEG skutecznie 
dzi  konkuruje z Mavelem, jako wiod -
cym dostawc  turbin rurowych. Wzros a 
te  liczba do wiadczonych biur projekto-
wych i Þ rm oferuj cych budow  elektrowni 
„pod klucz”. Ostatnio do grupy licz cych si  
krajowych dostawców hydrozespo ów dla 
MEW do czy a równie  Hydroergia oferu-
j ca niewielkie hydrozespo y rurowe typu 
straß o, z generatorami z magnesami trwa-
ymi, pozwalaj cymi na prac  ze zmienn  
szybko ci  obrotow .

sowania us ugami systemowymi, a tak e 
bardzo ju  silnymi wp ywami rodowisk 
proekologicznych, sankcjonowanymi co-
raz bardziej rygorystycznymi regulacjami 
prawno-administracyjnymi, nie uda o si  ju  
powróci  do adnego z wielkich projektów 
wstrzymanych u progu lat osiemdziesi tych 
XX w. Si y i rodki skierowano na moderni-
zacj  z ewentualnym zwi kszeniem mocy 
istniej cych obiektów. Jeszcze w latach 90. 
ub. wieku w wielu elektrowniach przyst -
piono do instalacji nowych uk adów nad-
zoru i sterowania. Podstawowe wyposa-
enie technologiczne, cznie z uk adami 

przep ywowymi maszyn hydraulicznych, 
zmodernizowano w latach nast pnych, m.in. 
w EW Ro nów, arnowiec, Myczkowce, So-
lina, D be, Dychów, ur i w wielu innych. 
Dostawcami nowych uk adów przep y-
wowych turbin i pompoturbin by y: Þ rma 
Escher Wyss wyst puj ca pod nazw  swoich 
kolejnych w a cicieli (Sulzer, VATech, An-
dritz), grupa Voith Hydro, Þ rmy powsta e 
z rozpadu dawnego KD Blansko ( KD 
Strojirny i BE) oraz ZRE Gda sk. W roku 
2013  zako czono uroczy cie modernizacj  
ESP ydowo. Równolegle, ju  od wielu lat 
prowadzone s  modernizacje wielu mniej-
szych obiektów obejmuj ce bardzo cz sto 
wymian  przestarza ych niskospadowych 
turbin Francisa na kompaktowe hydroze-
spo y z turbinami rurowymi. Hydrozespo y 
rurowe instalowane s  równie  w wi kszo ci 
nowych obiektów niskospadowych. Wycho-
dz c naprzeciw rosn cym wymaganiom 
ekologicznym inwestorzy ma ych elek-
trowni tego rodzaju coraz cz ciej si gaj  
po rozwi zania niekonwencjonalne, w tym 
hydrozespo y ze rubami Archimedesa 
(fot. 9), a tak e hydrozespo y VLH produko-
wane przez francusk  Þ rm  MJ23 [19]. Jak 
wskazuj  liczne badania, oba rozwi zania s  
przyjazne dla ryb sp ywaj cych w dó  rzeki.
Inwestycje poczynione w ci gu ostatniego 
dwudziestolecia sprawi y, e od przemia-
ny ustrojowej moc zainstalowana w pol-
skiej hydroenergetyce wzros a o blisko 
340 MW i pod koniec 2013 roku wynosi a 
blisko 2350 MW. Prawie ca y ten przyrost 
zwi zany jest z obiektami zaliczanymi do 
sektora OZE (Odnawialnych róde  Energii), 
lecz tylko 120 MW przypada na klasyczne 
elektrownie wodne. Przyrost mocy instalo-
wanej w hydroenergetyce klasycznej wyni-
ka prawie ca kowicie z inwestycji w nowe 
ma e elektrownie wodne. Produkcja nor-

Odej cie od pracy szczytowej i pod-

szczytowej oraz od pracy w systemie

ARCzM w zdecydowanej wi kszo ci 

polskich elektrowni wodnych, a tak e

wysokie ceny zielonych certyÞ katów,

sprawi y, e podstawowym kryterium

dla ustalania zasad prowadzenia ru-

chu sta a si  maksymalizacja pro-

dukcji energii elektrycznej.
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32 441 77 17 602 121 128

Ju  w 1995 roku liczba prywatnych elek-
trowni wodnych si gn a 235 instalacji, 
a moc zainstalowana wzros a z 4,5 MW 
w roku 1991 do 17 MW w roku 1995, by 
osi gn  warto  44 MW z ko cem deka-
dy. Z czasem zacz y pojawia  si  obiek-
ty o mocy si gaj cej kilku megawatów. 
W pierwszej po owie lat 90. XX w. inwe-
stycje modernizacyjne i odtworzeniowe, 
a nast pnie budow  nowych obiektów pod-
j  równie  sektor publiczny. Szczególnie 
znacz ce dzia ania tego rodzaju przepro-
wadzono w latach 90. ub. wieku w Zespole 
Elektrowni Wodnych Dychów wchodz cym 
w sk ad spó ki ESP SA (obecnie PGE Energia 
Odnawialna). W rezultacie ju  w tym czasie 
mo na obserwowa  systematyczny przyrost 
mocy zainstalowanej w klasycznych elek-
trowniach przep ywowych i zbiornikowych 
(rys. 4). W latach 1995-2013 rednie tempo 
tego przyrostu wynosi o oko o 5,8 MW/rok. 
W drugiej po owie lat dziewi dziesi tych 
XX w., kiedy to oddano ostatecznie do eks-
ploatacji zespó  zbiorników Czorsztyn-Nie-
dzica, dosz o te  do wznowienia procesów 
inwestycyjnych w tzw. wielkiej energety-
ce wodnej. Z powodu spadku zaintere-

3   Nazwa Þ rmy pochodzi od imion twórców tej wysoce 
innowacyjnej i zaawansowanej technologicznie kon-
strukcji – Marca Leclerca i Jacquesa Fonkenella.
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malizowana [20] z dop ywu naturalnego 
osi gn a ju  w roku 2011 pu ap 2400 
GWh i by a o blisko 1000 GWh wy sza 
ni  na pocz tku lat 90. ubieg ego stulecia 
(rys. 5). Chocia  w roku 2013 energia ta 
by a wytwarzana w 784 elektrowniach 
wodnych, to co trzecia kilowatogodzina 
pochodzi a z elektrowni wodnej we W o-
c awku. Znamienne jest, e tylko oko o 
48 % wskazanego wy ej przyrostu produk-
cji rocznej mo na przypisa  inwestycjom 
w sektorze MEW oraz uruchomieniu nowej 
du ej elektrowni w Niedzicy. Pozosta a 
cz  przyrostu wynika z poprawy w a-
sno ci energetycznych modernizowanych 
b d  remontowanych urz dze , a przede 
wszystkim ze zmiany sposobu prowadze-
nia ruchu w energetyce zawodowej. Uwi-
docznione w tabeli 1 wyniki produkcyjne 
wskazuj , e zmiana ta nie omin a równie  
elektrowni pompowych.

Nie ulega w tpliwo ci, e o ywieniu w bran-
y hydroenergetycznej, ale równie  w ca-
ym sektorze OZE sprzyja y dot d regula-
cje noweli Prawa Energetycznego z roku 
2004, wprowadzaj cej system zielonych 
certyÞ katów, a tak e wysoki poziom op aty 
zast pczej uiszczanej przez zobowi zane 
podmioty, które nie by y w stanie naby  
certyÞ katów celem ich umorzenia. Odej cie 
od pracy szczytowej i podszczytowej oraz 
od pracy w systemie ARCzM w zdecydowa-
nej wi kszo ci polskich elektrowni wodnych, 
a tak e wysokie ceny zielonych certyÞ katów 
sprawi y, e podstawowym kryterium dla 
ustalania zasad prowadzenia ruchu sta a 
si  maksymalizacja produkcji energii elek-
trycznej. Dzi  trudno powiedzie , na ile 
sytuacja ta jest trwa a. Z ca  pewno ci  
oznacza ona rezygnacj  z wykorzystywa-
nia atutów energetyki wodnej istotnych 
w porównaniu z innymi technologiami OZE. 

W przypadku powrotu do dawnych zasad 
nale y liczy  si  ze spadkiem ilo ci energii 
elektrycznej wytwarzanej przez polsk  hy-
droenergetyk .

Kieruj c si  trosk  o przysz o  polskiej hy-
droenergetyki w nowej rzeczywisto ci go-
spodarczej kraju, w roku 1992 grupa osób 
zwi zanych z tzw. zawodow  energetyk  
wodn  powo a a Towarzystwo Elektrowni 
Wodnych (TEW) z siedzib  we W oc awku 
i in . Stanis awem Cicholskim, jako jego 
pierwszym prezesem. Zgodnie z zapisem 
statutowym, podstawowym celem Towarzy-
stwa jest „podejmowanie dzia a  na rzecz 
wszechstronnego rozwoju oraz racjonalne-
go wykorzystania zasobów wodno-ener-
getycznych kraju” [21]. Z biegiem czasu 
do TEW do czyli przedstawicieli przemy-
s u i instytucji naukowych dzia aj cych na 
rzecz polskiej hydroenergetyki. Celem re-
alizacji wspólnych zada  statutowych TEW 
i TRMEW nawi za y blisk  wspó prac . Po-
si kuj  si  w niej obecno ci  w strukturach 
organizacji mi dzynarodowych – w Euro-
pejskim Stowarzyszeniu MEW (ESHA) i Mi -
dzynarodowym Stowarzyszeniu Energetyki 
Wodnej (IHA).

TRUDNE DZI  I NIEPEWNE JUTRO

W chwili pisania niniejszego tekstu przy-
sz o  energetyki wodnej w Polsce jest zno-
wu niepewna. Najwi ksze nowe inwestycje 
realizowane s  obecnie przez gospodark  
wodn  i dotycz  elektrowni o mocy nie-
przekraczaj cej 10 MW powstaj cych przy 
zbiorniku winna Por ba na Skawie (4,7 
MW) oraz przy budowanym od lat stopniu 
wodnym Malczyce na Odrze (9 MW). Tym-
czasem zako czono najwi ksze inwestycje 
modernizacyjne w du ych elektrowniach 
wodnych, a ka da próba inwestowania 
w nowe obiekty napotyka na zdecydowa-
ny opór rodowisk przekonanych o szkodli-
wo ci tego rodzaju dzia a . Mimo podj tej 
uchwa y sejmowej i stara  inwestora trudno 
okre li  termin rozpocz cia budowy drugie-
go stopnia wodnego na Dolnej Wi le.
Z drugiej strony ograniczony dost p do 
ju  istniej cych stopni pi trz cych stanowi 
od dawna istotn  barier  rozwojow  MEW, 
za  zasady post powa  rodowiskowych, 
systematycznie zaostrzane pod wp ywem 
„zielonego lobby”, coraz skuteczniej blo-
kuj  rozwój ca ego sektora. Próby debaty 
przedstawicieli organizacji pozarz dowych, 
reprezentuj cych energetyk  wodn  i ro-
dowisk okre laj cych si  jako proekologicz-
ne, s  niezwykle trudne, naje one licznymi 
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Tab.1 Krajowe elektrownie wodne o mocy powy ej 5 MW wg stanu na koniec 2013 roku4

ródo: Materiay TEW pozyskane w ramach projektu SHP STREAMMAP

4  W kolumnie „rok uruchomienia” wskazano dat  pierwszego rozruchu i ostatniej modernizacji zwi zanej ze zwi kszeniem mocy. W ta-
beli „produkcja” podano rednioroczn  produkcj  za okres 2007-2011, a w przypadku elektrowni pompowych – poprzedzono j  
produkcj  w roku 1989 [15] 

1. arnowiec

pompowa

Jezioro
arnowieckie

1983
2009

680
716

1413
347,3

PGE EO

2. ar-Por bka So a 1979 500
511

157,2
PGE EO

3. ydowo
J. Kwiecko/
J. Kamienne

1970-71
2013

152
162

172
45,9

Energa 
Wytwarzanie

4. Solina

z cz onem
pompowym

San
1969
2003

136
199

105
112,5

PGE EO

5. Niedzica Dunajec 1997 92 87,2
ZEW 

Niedzica SA 

6. Dychów Bóbr
1936
2007

75
90

51
67,7

PGE EO

7. W oc awek

klasyczna 
zbiornikowa/
przep ywowa

Wis a 1970-71 160 847,1
Energa 

Wytwarzanie

8. Ro nów Dunajec 1941-43 50 148,3
Tauron 

Ekoenergia

9. Koronowo Brda 1960-61 26 46,8
ENEA 

Wytwarzanie

10. Tresna So a 1967 21 29,6 PGE EO

11. D be Narew 1963 20 117,2 PGE EO

12. Por bka So a 1953 13 24,7 PGE EO

13. Wa y l skie Odra 1958 9,7 45,7
Tauron 

Ekoenergia

14. Myczkowce San 1962 8,3 34,2 PGE EO

15. Czchów Dunajec 1951-54 8,1 40,0
Tauron 

Ekoenergia

16. ur Wda 1929 8,0 12,3
ENEA 

Wytwarzanie

17. Pilchowice I Bóbr 1912 7,5 30,4
Tauron 

Ekoenergia

18. Bielkowo Radunia 1925 6,7 14,8
Energa 

Wytwarzanie

 Elektrownie pompowe razem 

 Elektrownie w sektorze OZE razem

 Wszystkie elektrownie o mocy ponad 5 MW 

1378

719,3

2097,3

550,4

1658,5

2208,9

Lp. Elektrownia Typ
Rzeka/

zb. naturalny 

Rok 

uruchom.

Moc

MW

Produkcja

GWh

W a ciciel/

Operator



WIEDZA

uprzedzeniami oraz brakiem zaufania. Jed-
nym z nielicznych optymistycznych progno-
styków dla sektora energetyki wodnej s  
sygna y wiadcz ce o zamiarze wznowienia 
budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej 
M oty – tym razem przez Electricité de Fran-
ce, obecnego w a ciciela terenu budowy.
Decyzjom inwestycyjnym w klasycznej 
energetyce wodnej le s u y narastaj ca 
niepewno  dotycz ca nie tylko mechani-
zmów wsparcia, ale równie  d ugofalowych 
intencji w adz dotycz cych rozwoju ca ego 
sektora OZE. Po trzech latach utrzymywania 
sta ego poziomu celu wska nikowego dla 
udzia u OZE w konsumpcji energii elek-
trycznej brutto, nadmiar zielonych certyÞ -
katów spowodowa  na pocz tku 2013 roku 
gwa towne za amanie ich cen rynkowych. 
Publikowane do jesieni ubieg ego roku ko-
lejne projekty ustawy o OZE budzi y rosn cy 
niepokój i wstrzymywa y decyzje inwesty-
cyjne. Projekt przyj ty 6 lutego br. przez 
Komitet Sta y Rady Ministrów likwiduje 
wsparcie dla elektrowni o mocy powy ej 
5 MW i zdecydowanie ogranicza wspar-
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cie dla elektrowni pozosta ych. Przysz o  

energetyki wodnej w Polsce stoi pod zna-

kiem zapytania stanowi c zarazem kolejne 

wyzwanie dla organizacji, rodowisk i osób 

upatruj cych w hydroenergetyce nie tylko 

istotny sk adnik ca ego sektora OZE oraz 

wa ne narz dzie w r ku operatora systemu 

elektroenergetycznego, ale i wa ny czynnik 

szeroko rozumianego rozwoju kraju.
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Rys. 5 Produkcja energii elektrycznej w z dop ywu naturalnego w latach 1990-2012 wraz z prognoz  do roku 2020

ródo: opracowanie wasne


