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Z DZIEJÓW ENERGETYKI WODNEJ
NA ZIEMIACH POLSKICH – CZĘŚĆ II

FOT. 5 ELEKTROWNIA WODNA DĔBE

Fot. Janusz Steller

Stulecie uruchomienia najstarszych polskich elektrowni wodnych – EW Struga i EW Kamienna – staâo siĕ w roku
1998 okazjā do uroczystej sesji Towarzystwa Elektrowni Wodnych oraz opracowania monograÞi „100 lat energetyki wodnej na ziemiach polskich” pod redakcjā mgra inŰ. Jerzego Spoza [1]. Materiaây zawarte w tej monograÞi sā kanwā artykuâu przeglādowego, którego pierwsza czĕŒă ukazaâa siĕ w poprzednim numerze Energetyki
Wodnej1. Omówiono w niej rozwój energetyki wodnej na ziemiach naleŰācych dziŒ do paĽstwa polskiego do
wybuchu II wojny Œwiatowej.

W

przededniu tragicznego wrzeŒnia
1939 roku na przyznanych póŮniej
Polsce terenach III Rzeszy funkcjonowaây juŰ liczne zawodowe elektrownie
wodne. Liczba i moc elektrowni na terenie
II Rzeczpospolitej byâa znacznie mniejsza,
lecz od 4 lat trwaâa budowa EW RoŰnów
(50 MW). Rozpoczĕto teŰ budowĕ stopnia
Czchów z elektrowniā o mocy 8 MW. Po
wyjŒciu z wielkiego kryzysu rozwój gospodarczy kraju nabraâ tempa i w planach byây
juŰ kolejne projekty hydroenergetyczne.

W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Krótko przed zakoĽczeniem II wojny Œwiatowej moc zainstalowana w elektrowniach
wodnych, które w nastĕpstwie wojny znalazây siĕ na terytorium paĽstwa polskiego,
przekraczaâa 250 MW. Okoâo 50 % tej mocy
pochodziâo z dwóch duŰych elektrowni: EW
RoŰnów (50 MW) i EW Dychów (75 MW).
Zniszczenia infrastruktury hydrotechnicznej
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energetyki wodnej okazaây siĕ niewielkie.
Niemniej, w wyniku demontaŰu niektórych
urzādzeĽ przez wycofujāce siĕ siây niemieckie, dewastacji niektórych obiektów w trakcie
i bezpoŒrednio po dziaâaniach wojennych,
a przede wszystkim wskutek akcji reparacyjnej podjĕtej przez wâadze radzieckie na
zajĕtych terytoriach III Rzeszy, w roku 1945
moc ta ulegâa radykalnemu zmniejszeniu.
Najwiĕkszy uszczerbek wynikaâ ze skutecznego unieruchomienia 2 hydrozespoâów EW
RoŰnów przez siây niemieckie oraz z wywiezienia wszystkich hydrozespoâów EW Dychów na terytorium Zwiāzku Radzieckiego.
O ile odzyskanie peânej mocy EW RoŰnów
wymagaâo tylko zainstalowania 2 nowych
regulatorów turbin, co nastāpiâo juŰ w roku
1946, o tyle wznowienie pracy EW Dychów
okazaâo siĕ moŰliwe dopiero po usuniĕciu
zniszczeĽ i instalacji podstawowego wyposaŰenia technologicznego. W pierwszym
okresie (1946-1949) odbudowā kierowaâ inŰ.
A. Hoffmann [9]. Ostatecznie w elektrowni
zainstalowano turbiny i generatory wykonane odpowiednio w zakâadach LMZ oraz Elektrosiâa w Leningradzie (dziŒ: St. Petersburg).

W latach 1951-52 uruchomiono hydrozespoây nr 1 i 3, zaŒ w roku 1961 – hydrozespóâ
nr 2. Rok póŮniej, na drugim koĽcu Polski,
uruchomiono EW Myczkowce (8 MW).
MoŰna przyjāă umownie, Űe uruchomienie
ostatniego hydrozespoâu EW Dychów zakoĽczyâo nie tylko okres odbudowy energetyki wodnej na terenie powojennej Polski,
ale takŰe realizacji inwestycji przerwanych
wskutek dziaâaĽ wojennych. áāczna moc zainstalowana elektrowni wodnych osiāgnĕâa
wartoŒă 311 MW, z czego 79,5 MW przypadaâo na EW Dychów. Uruchomiono teŰ
szereg zupeânie nowych obiektów, w tym EW
Waây na Odrze (9,7 MW) oraz EW Smukaâa
(4 MW) i Koronowo (26 MW) na Brdzie. Projektowaniem dwóch pierwszych obiektów
zajmowaâo siĕ Warszawskie Biuro Projektów
Siâowni Wodnych. Elektrownie Myczkowce, Koronowo i uruchomionā w 1962 roku
EW Tryszczyn na Brdzie projektowaâo BSiPE
ENERGOPROJEKT z Warszawy. Od pierwszej
poâowy lat piĕădziesiātych trwaâa teŰ budowa stopni wodnych z elektrowniami w Dābiu
na WiŒle oraz w miejscowoŒci Dĕbe na Narwi.

WIEDZA
Stopnie zostaây zaprojektowane przez Biuro
Projektów Siâowni Wodnych i warszawski
„Energoprojekt”. Dostawcā turbin wodnych
na poczātku lat 50. XX w. byâa Þrma Voith St
Pölten z Austrii okupowanej wówczas przez
wojska radzieckie. PóŮniej rolĕ tĕ przejmujā
Þrmy Ganz Mavag (Wĕgry) i ĈKD Blansko
(Czechosâowacja). Ta ostatnia Þrma utrzymaâa pozycjĕ wiodācego dostawcy na rynek
polski aŰ do transformacji ustrojowej.

A w roku 1960 rozpoczĕây siĕ prace przy
budowie EW Solina z najwyŰszā w Polsce
zaporā o wysokoŒci 81,8 m.
Dziesiĕciolecie miĕdzy rokiem 1961 a 1971
to okres burzliwego rozwoju polskiej energetyki wodnej, charakteryzujācy siĕ podwojeniem jej mocy zainstalowanej w elektrowniach pracujācych na dopâywie naturalnym
oraz uruchomieniem pierwszej klasycznej
elektrowni pompowej (rys. 4). Do waŰnych
obiektów uruchomionych w tym czasie
naleŰā EW Myczkowce na Sanie (8 MW),
EW Dĕbe na Narwi (20 MW) i EW Tresna

Biuro Projektów Siâowni Wodnych. Budowĕ stopnia prowadziâo przedsiĕbiorstwo
ZEW Solina-Myczkowce w Budowie z inŰ.
Michaâem Chwiejem jako dyrektorem. Prototypowe pompoturbiny (2 x 20 MW) oraz
klasyczne turbiny wodne Francisa (2 x 48
MW) zostaây dostarczone przez Þrmĕ ĈKD
Blansko. Hydrogeneratory pochodziây z dostawy Škoda Pilzno.
Dokumentacja stopnia wodnego Wâocâawek (fot. 6) opracowana zostaâa przez HYDROPROJEKT Warszawa-Wâocâawek we
wspóâpracy z biurami projektowymi ENERGOPROJEKT i TRANSPROJEKT. Inwestorem
byâ Centralny Urzād Gospodarki Wodnej,
w imieniu którego inwestycjĕ poprowadziâ
Zarzād Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej
Wisây we Wâocâawku. Elektrowniĕ wyposaŰono w 6 hydrozespoâów z turbinami
Kaplana produkcji Charkowskich Zakâadów Turbinowych (ChTZ) oraz generatorami z dostawy UralelektrotiaŰmasz w Swierdâowsku (dziŒ: NiŰnyj Nowgorod).

MW

Na poczātku lat 60. XX w. daleko zaawansowane byây kompleksowe studia nad dalszym rozwojem energetyki wodnej w Polsce.
Do najwaŰniejszych naleŰā prace zespoâu
prof. A. Hoffmanna, pod którego kierunDziesiĕciolecie miĕdzy rokiem 1961
kiem opracowano „teoretyczny i techniczny
a 1971 to okres burzliwego rozwoju
kataster siâ wodnych Polski”. Opracowapolskiej energetyki wodnej, charakniem objĕto wszystkie rzeki lub ich odcinki
teryzujācy siĕ podwojeniem jej mocy
o potencjale jednostkowym przekraczajācym 100 kW/km. Uzyskany wynik wskazyzainstalowanej w elektrowniach prawaâ na potencjaâ teoretyczny 23 TWh/rok
cujācych na dopâywie naturalnym
oraz potencjaâ techniczny bliski 12 TWh/
oraz uruchomieniem pierwszej klarok. Okoâo poâowa tego potencjaâu (6177
sycznej elektrowni pompowej.
GWh/rok) okazuje siĕ byă zwiāzana z Wisâā,
Projektujāc elektrowniĕ pompowā ůydowo
duŰy potencjaâ reprezentujā teŰ jej dopâywy
wykorzystano dogodne poâoŰenie jezior
prawobrzeŰne, w tym Dunajec (814 GWh/ na Sole (21 MW). Okres ten koĽczā uru- Kwiecko i Kamienne na Œrodkowym Pomorok), San (714 GWh/rok) i Bug (309 GWh/ chomienia najwiĕkszych polskich elektrowni
rzu. Jeziora te wykorzystano w charakterze
rok). Potencjaâ hydroenergetyczny Odry jest wodnych pracujācych na dopâywie natural- naturalnych zbiorników elektrowni zapewzdecydowanie niŰszy od potencjaâu Wisây nym - EW Solina na Sanie (136 MW) w roku
niajācych spad okoâo 80 m. Elektrowniĕ wyi wynosi okoâo 10% potencjaâu krajowego 1969 [12] i EW Wâocâawek na WiŒle (160,2 posaŰono w dwa hydrozespoây odwracalne
(1273 GWh/rok). Niektórzy specjaliŒci uwa- MW) w roku 1970 – oraz pierwszej klasycz- o mocy po 50 MW i jeden hydrozespóâ
Űajā, Űe w ciekach nieuwzglĕdnionych w ka- nej elektrowni pompowej zlokalizowanej
z klasycznā turbinā Francisa tej samej mocy.
tastrze tkwi potencjaâ techniczny wynoszācy w miejscowoŒci ůydowo na Pomorzu (150
Podobnie, jak w przypadku Soliny, dostawcā
1,7 TWh/rok. Autorowi nie sā jednak znane MW) w roku 1970.
maszyn hydraulicznych byâo ĈKD Blansko,
prace dokumentujāce tĕ ocenĕ.
Dokumentacja projektowa zapory i elek- zaŒ hydrogeneratorów - Škoda Pilzno.
trowni w Solinie zostaâa opracowana w BSiPE Po kryzysie politycznym z grudnia 1970 r.
NiezaleŰnie od prac nad ocenā potencjaâu ENERGOPROJEKT w Warszawie, który prze- i przejĕciu wâadzy przez ekipĕ Edwarda
Gierka polityka gospodarcza Polski ulegâa
hydroenergetycznego Polski prowadzone jāâ zlikwidowane w 1958 roku Warszawskie
byây teŰ zaawansowane studia projektowe dotyczāce konkretnych przedsiĕwziĕă.
JuŰ w roku 1945 przedstawiono koncep- Rys. 4 Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych na ziemiach polskich w latach 1910-2012
cjĕ zabudowy Wisây 41 stopniami wodny2400
mi o âācznej mocy 1203 MW i produkcji
2200
Moc generacyjna (MW) elektrowni wodnych
rocznej 5244 GWh [10], a w latach 1956na terenach dzisiejszej Polski
2000
-57 CBSiPBW Hydroprojekt - dziaâajāc we
1800
wspóâpracy z PAN - przygotowaâo koncep1600
cjĕ Kaskady Dolnej Wisây obejmujācā wraz
elektrownie
1400
ze stopniem Warszawa Póânoc 9 stopni
pompowe
o âācznej mocy 820 MW [11]. To samo biu1200
ro opracowaâo w latach 50. XX w. projekt
1000
Kaskady Dolnego Bugu, na podstawie któelektrownie zbiornikowe
800
z członem pompowym
rego zrealizowano tylko stopieĽ Dĕbe na
600
odcinku koĽcowym, uznawanym dziŒ za
400
czĕŒă Narwi. W tym samym czasie opraklasyczne elektrownie
200
cowano teŰ projekty koncepcyjne kaskady
zbiornikowe i przepływowe
Sanu, która – âācznie z Solinā i Myczkow0
1940
1930
2010
1990
1960
2000
1910
1920
1970
1980
1950
cami – miaâa liczyă 17 stopni, oraz kaskady
Wisâoka, skâadajācej siĕ z 10 stopni [12, 13].
ŭródâo: opracowanie wâasne
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FOT. 6 EW WáOCáAWEK

ŭródâo: ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o.

zmianie. Rozpoczāâ siĕ okres ekstensywnego rozwoju kraju i szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energiĕ elektrycznā, co
w koĽcu doprowadziâo do deÞcytu mocy
w sieci. Staâo sie tak, mimo podjĕcia powaŰnych inwestycji w energetyce cieplnej, którā
zamierzano rozwijaă nie tylko w oparciu
o krajowe zasoby wĕgla kamiennego i brunatnego, ale równieŰ o technologiĕ jādrowā.
Zdajāc sobie sprawĕ z ograniczonego potencjaâu hydroenergetycznego kraju, uznano od poczātku, Űe rola energetyki wodnej
w systemie elektroenergetycznym polegaă
bĕdzie przede wszystkim na usâugach systemowych, a zwâaszcza na utrzymywaniu
staâej czĕstotliwoŒci i napiĕcia sieci poprzez
kompensacjĕ ßuktuacji obciāŰenia w dolinach nocnych i w godzinach szczytu oraz
na zapewnieniu rezerwy mocy w sytuacjach
awaryjnych. W istniejācych okolicznoŒciach
oznaczaâo to celowoŒă podjĕcia budowy
kolejnych z 10 planowanych elektrowni
szczytowo-pompowych. W rezultacie doprowadzono do uruchomienia elektrowni
Porābka-ůar (500 MW) w Beskidzie Maâym,
doprowadzono budowĕ EW ůarnowiec (680
MW) na Pomorzu GdaĽskim do fazy koĽcowej oraz powaŰnie zaawansowano budowĕ
EW Mâoty (750 MW) w pobliŰu Bystrzycy
Kâodzkiej. Kierujāc siĕ gâównie koniecznoŒciā zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej juŰ w roku 1971 podjĕto decyzjĕ
o budowie zbiornika wodnego w pobliŰu
Czorsztyna na Dunajcu z elektrowniā pompowo-szczytowā zgodnie z zaâoŰeniami zatwierdzonymi rok wczeŒniej przez Centralny
34
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Urzād Gospodarki Wodnej. Przygotowania
do budowy kolejnego stopnia na Dolnej
WiŒle podjĕto dopiero pod koniec dekady
po zatwierdzeniu opracowanego w latach
1963-72 programu pn. „Projekt kompleksowego rozwoju systemu wodnego rzeki
Wisây” (tzw. program Wisâa). W ramach tego
projektu oraz póŮniejszych studiów HYDROPROJEKTU i ENERGOPROJEKTU zakâadano budowĕ 20 do 25 elektrowni w trzech
kaskadach o âācznej mocy 2040 MW i produkcji rocznej 6142 GWh. W pierwszym
rzĕdzie przewidywano budowĕ Kaskady
Dolnej Wisây z 8 stopniami o âācznej mocy

Po zakoĽczeniu budowy EW ůarnowiec w 1983 roku nastaâ dla tzw.
wielkiej energetyki wodnej kilkunastoletni okres zastoju.
zainstalowanej 1339 MW i produkcji
rocznej 4 293 GWh [14]. Kaskada miaâa
tworzyă strukturĕ wielozadaniowā sâuŰācā celom energetycznym (zwâaszcza
regulacji sieci podczas pracy w systemie
przewaâowym), transportowi rzecznemu,
ochronie przeciwpowodziowej i retencji
wody. Równolegle przewidywano budowĕ licznych oczyszczalni Œcieków wzdâuŰ
rzeki oraz rozwaŰano budowĕ elektrowni
cieplnych przy powstaâych zbiornikach
z moŰliwoŒciā zaopatrzenia w paliwo
drogā wodnā. Kaskada miaâa byă inwestycjā samoÞnansujācā siĕ z przychodów
przynoszonych przez wybudowane juŰ

stopnie. Celem realizacji inwestycji powoâano przedsiĕbiorstwo ZEW Dolna Wisâa
w Budowie z inŰ. Stanisâawem Cicholskim,
jako jej dyrektorem naczelnym. Zakâadano,
Űe elektrownia przy kaŰdym kolejnym stopniu wyposaŰona bĕdzie w 6 hydrozespoâów
rurowych. RozwaŰano zarówno dostawy
z Þrm Escher Wyss, Voest Alpine i Neyrpic2,
jak i uruchomienie produkcji licencyjnej
w zakâadach ZAMECH w Elblāgu [14].
SpoŒród wszystkich tych ambitnych zamierzeĽ, w dekadzie gierkowskiej udaâo
siĕ doprowadziă do koĽca jedynie budowĕ
elektrowni pompowej Porābka-ůar (fot. 7).
Jest to do dziŒ elektrownia o najwyŰszym
w Polsce spadzie (440 m), z halā maszyn
w kawernie wydrāŰonej w masywie góry
ůar, na której szczycie zbudowano zbiornik
górny. Zbiornikiem dolnym jest Jezioro Miĕdzybrodzkie utworzone przez spiĕtrzenie
wód Soây zaporā w Porābce. Elektrowniĕ
wyposaŰono w 4 pompoturbiny konstrukcji
nieistniejācej juŰ Þrmy brytyjskiej Boving
(wyprodukowane we wspóâpracy z ĈKD
Blansko) oraz silnikogeneratory produkcji
General Electric i DOLMEL Wrocâaw.
Liczne bâĕdy, a przede wszystkim woluntarystyczne zarzādzanie wielkimi inwestycjami
i procesami gospodarczymi, doprowadziây
w drugiej dekadzie lat siedemdziesiātych
2

Wszystkie te Þrmy dziaâajā dziŒ pod innymi nazwami.
Po licznych transformacjach dwie pierwsze wchodzā
w skâad grupy Andritz Hydro, zaŒ ostatnia tworzy trzon
hydroenergetyczny grupy Alstom.

WIEDZA
XX w. do nadmiernego zadâuŰenia kraju
i narastajācego niedoboru dóbr konsumpcyjnych. Efektem byâ wybuch niezadowolenia spoâecznego w roku 1976 i powstanie
zorganizowanych struktur opozycji demokratycznej, dāŰācej do zmiany ustrojowej.
BezpoŒredniā konsekwencjā doniosâych
wydarzeĽ sierpnia 1980 roku okazaâo siĕ
nie tylko odsuniĕcie ekipy Edwarda Gierka
od wâadzy, ale równieŰ wyhamowanie wielu
procesów inwestycyjnych, w tym – dalszego rozwoju zawodowej energetyki wodnej.
W ramach tych dziaâaĽ wstrzymano zarówno budowĕ EW Mâoty, jak i realizacjĕ
programu „Wisâa”.
Budowa EW ůarnowiec byâa w tym czasie
juŰ na tyle zaawansowana, Űe rok póŮniej
moŰna byâo rozpoczāă pierwsze próby ruchowe, a w roku 1983 oddaă caây obiekt
do eksploatacji. Elektrownia wyposaŰona
zostaâa w cztery pompoturbiny produkcji
ĈKD Blansko oraz silnikogeneratory produkcji ElektrotiaŰmasz z Charkowa. Obiekt
usytuowano na poâudniowo-wschodnim
skraju Jeziora ůarnowieckiego stanowiācego jednoczeŒnie zbiornik wody dolnej
elektrowni. Zbiornik górny o powierzchni
135 ha usytuowano na szczycie sāsiadujācego z jeziorem wzgórza morenowego. Priorytetowe znaczenie tej inwestycji wynikaâo
nie tylko z duŰego zapotrzebowania na moc
regulacyjnā i interwencyjnā pod koniec lat
70. XX w., ale równieŰ z budowy pierwszej
polskiej elektrowni jādrowej, prowadzonej
po przeciwnej stronie jeziora. Elektrownia jādrowa i wodna miaây tworzyă zespóâ,
w którym EW ůarnowiec byâaby czâonem
regulacyjnym. Jak wiadomo, mimo poniesionych nakâadów Þnansowych i wâoŰonego
wysiâku, od budowy elektrowni jādrowej
odstāpiono na poczātku lat 90. XX w. pod
silnym naciskiem organizacji proekologicznych, które juŰ wtedy dawaây znaă o swoich
wpâywach.
Po zakoĽczeniu budowy EW ůarnowiec
nastaâ dla tzw. wielkiej energetyki wodnej
kilkunastoletni okres zastoju, w którym przy
duŰych trudnoŒciach Þnansowych i silnym
sprzeciwie ujawniajācych siĕ stopniowo
organizacji proekologicznych prowadzono
tylko budowĕ zespoâu zbiorników Czorsztyn-Niedzica (fot.8). Realizowano w ten
sposób zamierzenia siĕgajāce jeszcze czasów prof. G. Narutowicza. Ostatecznie rozruch elektrowni przeprowadzono w roku
1996, a w poâowie 1997 roku oddano do
eksploatacji zespóâ zbiorników âācznie

FOT. 7 ZBIORNIK GÓRNY ELEKTROWNI
POMPOWEJ PORĀBKA-ůAR

ŭródâo: PGE Energia Odnawialna S.A.

z wszystkimi urzādzeniami towarzyszācymi.
PoniewaŰ wydarzeniu temu towarzyszyâo
przejŒcie fali kulminacyjnej wody tysiācletniej, wyraŰano opiniĕ, Űe inwestycja ta
spâaciâa siĕ w ciāgu jednego dnia chroniāc
dolinĕ Dunajca przed niespotykanā dotād
powodziā. Elektrownia Wodna Niedzica zostaâa wyposaŰona w 2 hydrozespoây o mocy
po 46 MW z pompoturbinami typu Deriaza
zamówionymi jeszcze w 1978 roku w Þrmie
ĈKD Blansko oraz silnikogeneratorami pochodzācymi z dostawy Škoda Pilzno. Obiekt
pozostaje do dziŒ ostatniā duŰā elektrowniā

wodnā zbudowanā w powojennej Polsce.
Liczba klasycznych elektrowni wodnych
o mocy powyŰej 5 MW pozostaje niezmieniona od roku 1970 (tabela 1).
Mimo zatrzymania programu „Wisâa” oraz
programu budowy kolejnych elektrowni
pompowych, zwiāzane z nimi zagadnienia
staây siĕ w latach osiemdziesiātych XX w.
przedmiotem studiów w ramach programów badawczo-rozwojowych PR-8 oraz
CPBR 5.1 pod wspólnā nazwā „Kompleksowy rozwój energetyki”. Liczono wciāŰ

FOT. 8 WIDOK Z ZAMKU W NIEDZICY NA ZAPORĔ I ZAMKI WODNE
EW NIEDZICA. W GáĔBI: ZBIORNIK DOLNY Z UJĔCIEM WODY DLA EW SROMOWCE

Fot. J. Bühler
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jeszcze na wznowienie budowy Kaskady
Dolnej Wisây. Do roku 2020 przewidywano
teŰ budowĕ 5 elektrowni pompowo-szczytowych o âācznej mocy 4490 MW (EW Mâoty,
RoŰnów II, Kadyny, Niewistka, Sobel) [15].
Zbiornikami dolnymi dla elektrowni RoŰnów
II (700 MW) i Sobel (1000 MW) miaây byă
jeziora zaporowe na Dunajcu, gdzie planowano równieŰ uruchomienie elektrowni klasycznej Dunajec III o mocy 150 MW.
Elektrownia Niewistka (700 MW) miaâa korzystaă z jeziora zaporowego kaskady Sanu,
zaŒ zbiornikiem wody dolnej dla elektrowni
Kadyny (1040 MW) miaâ byă Zalew WiŒlany.
W pracach nad tymi i innymi projektami lat
siedemdziesiātych i osiemdziesiātych XX w.
aktywnie uczestniczyli przedstawiciele warszawskiego ENERGOPROJEKTU – Ryszard
Malinowski, Mieczysâaw Przekwas, Andrzej
SowiĽski, Edward Binkiewicz i inni.
Jak wiadomo, poza EW Niedzica Űadna z wielkich inwestycji rozpatrywanych
jeszcze na przeâomie lat osiemdziesiātych
i dziewiĕădziesiātych ub. wieku nie doczekaâa siĕ realizacji, a podejmowana przez
koncern ENERGA próba budowy pojedynczego stopnia poniŰej zapory we Wâocâawku napotyka dziŒ z jednej strony zdecydowany opór ze strony pozarzādowych
organizacji proekologicznych i wspierajācych je mediów (równieŰ publicznych),
a z drugiej - brak naleŰytego wsparcia ze
strony rzādowej. Zwraca uwagĕ odmienne
stanowisko spoâecznoŒci lokalnych, silnie
zainteresowanych oŰywieniem gospodarczym w dolinie Wisây.
Ten niewesoây obraz stagnacji rozŒwietlajā
w ograniczonej mierze kroki podjĕte celem
odtworzenia oraz rozwoju sektora maâej
energetyki wodnej, a zwâaszcza jego czĕŒci

niepublicznej. W nastĕpstwie ogólnoŒwiatowego kryzysu energetycznego pierwszej poâowy lat siedemdziesiātych XX w.,
a nastĕpnie deÞcytu mocy w krajowej sieci
elektroenergetycznej, juŰ w roku 1974 zaniechano zamykania maâych zawodowych
elektrowni wodnych, których eksploatacja
okazywaâa siĕ nierentowna. Jednym z argumentów byây druzgocāce skutki wyâāczeĽ
zasilania elektrycznego dobrze rozwijajācych siĕ ferm drobiu i ogrodnictw zlokalizowanych czĕsto na peryferyjnych obszarach
sieci. W drugiej poâowie lat siedemdziesiātych XX w. zagadnienia maâej energetyki
wodnej pojawiây siĕ w centralnie sterowanych miĕdzyresortowych programach
badawczo-rozwojowych, a w roku 1981 zapalone zostaâo „zielone Œwiatâo” dla rozwoju
niepublicznego sektora MEW w postaci
uchwaây Rady Ministrów nr 192 „w sprawie rozwoju maâej energetyki wodnej” [16].
Wiadomo, Űe inicjatorem tej uchwaây byâ
ówczesny specjalista ds. energetyki wodnej
w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, mgr
inŰ. Marian Hoffmann, syn nieŰyjācego juŰ
prof. A. Hoffmanna oraz zaâoŰyciel i dâugoletni prezes Towarzystwa Rozwoju Maâych Elektrowni Wodnych. Efektem zmiany
nastawienia wâadz centralnych do rozwoju
MEW byâo wprowadzenie do programu
rzādowego PR-8 prac nad inwentaryzacjā
stopni wodnych nadajācych siĕ do wykorzystania energetycznego. Inwentaryzacjĕ takā
przeprowadziâo w latach 1980-1983 BSPiE
ENERGOPROJEKT [15,17]. W jej rezultacie wytypowano 1026 istniejācych i planowanych stopni piĕtrzācych pozwalajācych
na instalacjĕ maâych elektrowni wodnych
o âācznej mocy 200 MW i produkcji rocznej
okoâo 1000 GWh. Do programu PR-8, a nastĕpnie CPBR 5.1 wprowadzono równieŰ

FOT. 9 NISKOSPADOWA ELEKTROWNIA WODNA LUBOSZYCE
WYPOSAůONA W HYDROZESPÓá ZE őRUBĀ ARCHIMEDESA

Fot. Janusz Steller
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kompletacjĕ typowego wyposaŰenia elektromechanicznego MEW. Prace obejmowaây
wdroŰenie do produkcji krajowej nowych
typoszeregów turbin przeznaczonych dla
maâej energetyki wodnej, a takŰe urzādzeĽ
pomocniczych. Ostatecznie opracowano
m.in. 2 typoszeregi turbin o przepâywie poprzecznym (Banki-Michella) i 3 typoszeregi
turbin rurowych [18]. Kolejne konstrukcje
powstawaây w ramach projektów badawczych realizowanych juŰ po transformacji
ustrojowej w latach 1989-1991. WŒród licznych zaangaŰowanych oŒrodków naukowych i badawczo-rozwojowych wymieniă
naleŰy w pierwszym rzĕdzie Instytut Energetyki, Politechnikĕ GdaĽskā i Instytut Maszyn Przepâywowych PAN, na których spoczywaây równieŰ obowiāzki koordynacyjne.
Z oŒrodkami tymi wspóâpracowaây miĕdzy
innymi GBPiSE ENERGOPROJEKT, przedsiĕbiorstwa energetyki zawodowej oraz zwiāzane z energetykā przedsiĕbiorstwa, takie
jak ZRE GdaĽsk, DOZAMET Nowa Sól, EMIT
ůychlin, ELMOR GdaĽsk, DOLMEL Wrocâaw,
OBR CHEMKOP. Ze strony resortu energetyki prace nadzorowaâ mgr inŰ. M. Hoffmann.
Efekty podjĕtych wysiâków nie od razu byây
widoczne. W ciāgu 40 lat warunki ekonomiczne, a zwâaszcza niska cena energii elektrycznej, oraz paĽstwowa doktryna
o wyŰszoŒci wâasnoŒci uspoâecznionej nad
wâasnoŒciā prywatnā doprowadziây praktycznie do likwidacji zdecydowanej wiĕkszoŒci prywatnych zakâadów hydroenergetycznych. Z 6330 zakâadów czynnych jeszcze
w roku 1953, na poczātku lat 80. XX w. uŰytkowano jedynie 300 obiektów, z których
tylko kilkadziesiāt byâo wyposaŰonych w turbiny wodne. W 4 lata po wejŒciu w Űycie
uchwaây nr 192 czynnych byâo wciāŰ tylko
12 prywatnych elektrowni wodnych [17,18].
Turbiny pochodziây zwykle z odzysku, czasem byây to turbiny Francisa porzucone
dziesiātki lat wczeŒniej. Mimo to, juŰ w roku
1990 byâo takich obiektów 67, a ponad 100
znajdowaâo siĕ w budowie. Na straŰy interesów wâaŒcicieli i inwestorów staâo powoâane
w 1988 roku Towarzystwo Rozwoju Maâych
Elektrowni Wodnych (TRMEW).
W III RZECZPOSPOLITEJ
Transformacja ustrojowa przyniosâa urealnienie cen energii i sprawiâa, Űe na rynku
pojawili siĕ zagraniczni dostawcy wyposaŰenia elektrowni wodnych – wŒród nich
wytwórcy turbin i kompaktowych hydrozespoâów rurowych dla sektora MEW: Mavel,
Mecamidi, Gugler, Kössler, a niedawno takŰe
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Gess. Obok funkcjonujācych juŰ od dâuŰszego czasu krajowych wytwórców turbin
wodnych, takich jak ZRE GdaĽsk, czy Wodel
(niegdyŒ DOZAMET Nowa Sól), uaktywnili
siĕ i inni krajowi dostawcy, m.in. Gajek Engineering Group (GEG), MEW Sc, WTW, Dr
Zāber, czy Hydrex. Firma GEG skutecznie
dziŒ konkuruje z Mavelem, jako wiodācym dostawcā turbin rurowych. Wzrosâa
teŰ liczba doŒwiadczonych biur projektowych i Þrm oferujācych budowĕ elektrowni
„pod klucz”. Ostatnio do grupy liczācych siĕ
krajowych dostawców hydrozespoâów dla
MEW doâāczyâa równieŰ Hydroergia oferujāca niewielkie hydrozespoây rurowe typu
straßo, z generatorami z magnesami trwaâymi, pozwalajācymi na pracĕ ze zmiennā
szybkoŒciā obrotowā.

OdejŒcie od pracy szczytowej i podszczytowej oraz od pracy w systemie
ARCzM w zdecydowanej wiĕkszoŒci
polskich elektrowni wodnych, a takŰe
wysokie ceny zielonych certyÞkatów,
sprawiây, Űe podstawowym kryterium
dla ustalania zasad prowadzenia ruchu staâa siĕ maksymalizacja produkcji energii elektrycznej.
JuŰ w 1995 roku liczba prywatnych elektrowni wodnych siĕgnĕâa 235 instalacji,
a moc zainstalowana wzrosâa z 4,5 MW
w roku 1991 do 17 MW w roku 1995, by
osiāgnāă wartoŒă 44 MW z koĽcem dekady. Z czasem zaczĕây pojawiaă siĕ obiekty o mocy siĕgajācej kilku megawatów.
W pierwszej poâowie lat 90. XX w. inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe,
a nastĕpnie budowĕ nowych obiektów podjāâ równieŰ sektor publiczny. Szczególnie
znaczāce dziaâania tego rodzaju przeprowadzono w latach 90. ub. wieku w Zespole
Elektrowni Wodnych Dychów wchodzācym
w skâad spóâki ESP SA (obecnie PGE Energia
Odnawialna). W rezultacie juŰ w tym czasie
moŰna obserwowaă systematyczny przyrost
mocy zainstalowanej w klasycznych elektrowniach przepâywowych i zbiornikowych
(rys. 4). W latach 1995-2013 Œrednie tempo
tego przyrostu wynosiâo okoâo 5,8 MW/rok.
W drugiej poâowie lat dziewiĕădziesiātych
XX w., kiedy to oddano ostatecznie do eksploatacji zespóâ zbiorników Czorsztyn-Niedzica, doszâo teŰ do wznowienia procesów
inwestycyjnych w tzw. wielkiej energetyce wodnej. Z powodu spadku zaintere-

sowania usâugami systemowymi, a takŰe
bardzo juŰ silnymi wpâywami Œrodowisk
proekologicznych, sankcjonowanymi coraz bardziej rygorystycznymi regulacjami
prawno-administracyjnymi, nie udaâo siĕ juŰ
powróciă do Űadnego z wielkich projektów
wstrzymanych u progu lat osiemdziesiātych
XX w. Siây i Œrodki skierowano na modernizacjĕ z ewentualnym zwiĕkszeniem mocy
istniejācych obiektów. Jeszcze w latach 90.
ub. wieku w wielu elektrowniach przystāpiono do instalacji nowych ukâadów nadzoru i sterowania. Podstawowe wyposaŰenie technologiczne, âācznie z ukâadami
przepâywowymi maszyn hydraulicznych,
zmodernizowano w latach nastĕpnych, m.in.
w EW RoŰnów, ůarnowiec, Myczkowce, Solina, Dĕbe, Dychów, ůur i w wielu innych.
Dostawcami nowych ukâadów przepâywowych turbin i pompoturbin byây: Þrma
Escher Wyss wystĕpujāca pod nazwā swoich
kolejnych wâaŒcicieli (Sulzer, VATech, Andritz), grupa Voith Hydro, Þrmy powstaâe
z rozpadu dawnego ĈKD Blansko (ĈKD
Strojirny i ĈBE) oraz ZRE GdaĽsk. W roku
2013 zakoĽczono uroczyŒcie modernizacjĕ
ESP ůydowo. Równolegle, juŰ od wielu lat
prowadzone sā modernizacje wielu mniejszych obiektów obejmujāce bardzo czĕsto
wymianĕ przestarzaâych niskospadowych
turbin Francisa na kompaktowe hydrozespoây z turbinami rurowymi. Hydrozespoây
rurowe instalowane sā równieŰ w wiĕkszoŒci
nowych obiektów niskospadowych. Wychodzāc naprzeciw rosnācym wymaganiom
ekologicznym inwestorzy maâych elektrowni tego rodzaju coraz czĕŒciej siĕgajā
po rozwiāzania niekonwencjonalne, w tym
hydrozespoây ze Œrubami Archimedesa
(fot. 9), a takŰe hydrozespoây VLH produkowane przez francuskā Þrmĕ MJ23 [19]. Jak
wskazujā liczne badania, oba rozwiāzania sā
przyjazne dla ryb spâywajācych w dóâ rzeki.
Inwestycje poczynione w ciāgu ostatniego
dwudziestolecia sprawiây, Űe od przemiany ustrojowej moc zainstalowana w polskiej hydroenergetyce wzrosâa o blisko
340 MW i pod koniec 2013 roku wynosiâa
blisko 2350 MW. Prawie caây ten przyrost
zwiāzany jest z obiektami zaliczanymi do
sektora OZE (Odnawialnych ŭródeâ Energii),
lecz tylko 120 MW przypada na klasyczne
elektrownie wodne. Przyrost mocy instalowanej w hydroenergetyce klasycznej wynika prawie caâkowicie z inwestycji w nowe
maâe elektrownie wodne. Produkcja nor3

Nazwa Þrmy pochodzi od imion twórców tej wysoce
innowacyjnej i zaawansowanej technologicznie konstrukcji – Marca Leclerca i Jacquesa Fonkenella.

$48$7HFK G]LÛNL ZLHOROHWQLHPX
GRĝZLDGF]HQLXZSURGXNFMLLGRVWDZLH
MD]µZ UXFKRP\FK GOD PDĄ\FK
HOHNWURZQL ZRGQ\FK MHVW OLGHUHP
UR]ZLÇ]DĆ WHJR W\SX QD U\QNX
SROVNLP
:  URNX ]DLQVWDORZDOLĝP\ QDMGĄXľV]H
Z QDV]\P NUDMX JXPRZH ]DPNQLÛFLH
SRZĄRNRZH Z 0(: Ȋ3U]\ĄÛNȋ 'ĄXJRĝÉ
]DPNQLÛFLD

JXPRZHJR

Z\QRVL



P

] PRľOLZRĝFLÇ SLÛWU]HQLD U]HNL QD Z\VRNRĝÉ
P
2EHFQLH

$48$7HFK

SURZDG]L

SUDFH

PRQWDľRZH SU]\ PRGHUQL]DFML VWRSQLD
ZRGQHJR Z 2ĄDZLH  U] 2GUD JG]LH ]D
VWRVRZDQR QRZDWRUVNLH UR]ZLÇ]DQLH MD]X
UXFKRPHJR ] JXPRZ\P ]DPNQLÛFLHP
SRZĄRNRZ\P Z\SRVDľRQ\P Z NODS\ NRP
SR]\WRZH

:LÛFHM LQIRUPDFML ]QDMGÇ 3DĆVWZR
QDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHM

ZZZDTXDWHFKLQIRSO

$48$7HFK6S]RR
XO3ORQµZ
6RVQRZLHF
WHO32 441 77 17_NRP602 121 128

ENERGETYKA WODNA

37

WIEDZA Z DZIEJÓW ENERGETYKI WODNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH – CZĘŚĆ II
Tab.1 Krajowe elektrownie wodne o mocy powyŰej 5 MW wg stanu na koniec 2013 roku4
Lp. Elektrownia
1.

Typ

ůarnowiec

Rzeka/
zb. naturalny

Rok
uruchom.

Moc
MW

Produkcja
GWh

Jezioro
ůarnowieckie

1983
2009

680
716

Soâa

1979

500

1970-71
2013
1969
2003

152
162
136
199

1413
347,3
511
157,2
172
45,9
105
112,5

Dunajec

1997

92

87,2

ZEW
Niedzica SA
PGE EO

pompowa

WâaŒciciel/
Operator
PGE EO

2.

ůar-Porābka

3.

ůydowo

J. Kwiecko/
J. Kamienne

4.

Solina

San

5.

Niedzica

6.

Dychów

Bóbr

1936
2007

75
90

51
67,7

7.

Wâocâawek

Wisâa

1970-71

160

847,1

8.

RoŰnów

Dunajec

1941-43

50

148,3

9.

Koronowo

Brda

1960-61

26

46,8

10.

Tresna

Soâa

1967

21

29,6

PGE EO

11.

Dĕbe

Narew

1963

20

117,2

PGE EO

12.

Porābka

Soâa

1953

13

24,7

PGE EO

13.

Waây őlāskie

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

16.

ůur

Wda

1929

8,0

12,3

17.

Pilchowice I

Bóbr

1912

7,5

30,4

18.

Bielkowo

Radunia

1925

6,7

14,8

Elektrownie pompowe razem

1378

550,4

Elektrownie w sektorze OZE razem

719,3

1658,5

Wszystkie elektrownie o mocy ponad 5 MW

2097,3

2208,9

z czâonem
pompowym

klasyczna
zbiornikowa/
przepâywowa

PGE EO
Energa
Wytwarzanie
PGE EO

Energa
Wytwarzanie
Tauron
Ekoenergia
ENEA
Wytwarzanie

Tauron
Ekoenergia
ENEA
Wytwarzanie
Tauron
Ekoenergia
Energa
Wytwarzanie

ŭródâo: Materiaây TEW pozyskane w ramach projektu SHP STREAMMAP
4

W kolumnie „rok uruchomienia” wskazano datĕ pierwszego rozruchu i ostatniej modernizacji zwiāzanej ze zwiĕkszeniem mocy. W tabeli „produkcja” podano Œredniorocznā produkcjĕ za okres 2007-2011, a w przypadku elektrowni pompowych – poprzedzono jā
produkcjā w roku 1989 [15]

malizowana [20] z dopâywu naturalnego
osiāgnĕâa juŰ w roku 2011 puâap 2400
GWh i byâa o blisko 1000 GWh wyŰsza
niŰ na poczātku lat 90. ubiegâego stulecia
(rys. 5). ChociaŰ w roku 2013 energia ta
byâa wytwarzana w 784 elektrowniach
wodnych, to co trzecia kilowatogodzina
pochodziâa z elektrowni wodnej we Wâocâawku. Znamienne jest, Űe tylko okoâo
48 % wskazanego wyŰej przyrostu produkcji rocznej moŰna przypisaă inwestycjom
w sektorze MEW oraz uruchomieniu nowej
duŰej elektrowni w Niedzicy. Pozostaâa
czĕŒă przyrostu wynika z poprawy wâasnoŒci energetycznych modernizowanych
bādŮ remontowanych urzādzeĽ, a przede
wszystkim ze zmiany sposobu prowadzenia ruchu w energetyce zawodowej. Uwidocznione w tabeli 1 wyniki produkcyjne
wskazujā, Űe zmiana ta nie ominĕâa równieŰ
elektrowni pompowych.
38

ENERGETYKA WODNA

W przypadku powrotu do dawnych zasad
naleŰy liczyă siĕ ze spadkiem iloŒci energii
elektrycznej wytwarzanej przez polskā hydroenergetykĕ.

Nie ulega wātpliwoŒci, Űe oŰywieniu w branŰy hydroenergetycznej, ale równieŰ w caâym sektorze OZE sprzyjaây dotād regulacje noweli Prawa Energetycznego z roku
2004, wprowadzajācej system zielonych
certyÞkatów, a takŰe wysoki poziom opâaty
zastĕpczej uiszczanej przez zobowiāzane
podmioty, które nie byây w stanie nabyă
certyÞkatów celem ich umorzenia. OdejŒcie
od pracy szczytowej i podszczytowej oraz
od pracy w systemie ARCzM w zdecydowanej wiĕkszoŒci polskich elektrowni wodnych,
a takŰe wysokie ceny zielonych certyÞkatów
sprawiây, Űe podstawowym kryterium dla
ustalania zasad prowadzenia ruchu staâa
siĕ maksymalizacja produkcji energii elektrycznej. DziŒ trudno powiedzieă, na ile
sytuacja ta jest trwaâa. Z caâā pewnoŒciā
oznacza ona rezygnacjĕ z wykorzystywania atutów energetyki wodnej istotnych
w porównaniu z innymi technologiami OZE.

Kierujāc siĕ troskā o przyszâoŒă polskiej hydroenergetyki w nowej rzeczywistoŒci gospodarczej kraju, w roku 1992 grupa osób
zwiāzanych z tzw. zawodowā energetykā
wodnā powoâaâa Towarzystwo Elektrowni
Wodnych (TEW) z siedzibā we Wâocâawku
i inŰ. Stanisâawem Cicholskim, jako jego
pierwszym prezesem. Zgodnie z zapisem
statutowym, podstawowym celem Towarzystwa jest „podejmowanie dziaâaĽ na rzecz
wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju” [21]. Z biegiem czasu
do TEW doâāczyli przedstawicieli przemysâu i instytucji naukowych dziaâajācych na
rzecz polskiej hydroenergetyki. Celem realizacji wspólnych zadaĽ statutowych TEW
i TRMEW nawiāzaây bliskā wspóâpracĕ. Posiâkujā siĕ w niej obecnoŒciā w strukturach
organizacji miĕdzynarodowych – w Europejskim Stowarzyszeniu MEW (ESHA) i Miĕdzynarodowym Stowarzyszeniu Energetyki
Wodnej (IHA).
TRUDNE DZIő I NIEPEWNE JUTRO
W chwili pisania niniejszego tekstu przyszâoŒă energetyki wodnej w Polsce jest znowu niepewna. Najwiĕksze nowe inwestycje
realizowane sā obecnie przez gospodarkĕ
wodnā i dotyczā elektrowni o mocy nieprzekraczajācej 10 MW powstajācych przy
zbiorniku őwinna Porĕba na Skawie (4,7
MW) oraz przy budowanym od lat stopniu
wodnym Malczyce na Odrze (9 MW). Tymczasem zakoĽczono najwiĕksze inwestycje
modernizacyjne w duŰych elektrowniach
wodnych, a kaŰda próba inwestowania
w nowe obiekty napotyka na zdecydowany opór Œrodowisk przekonanych o szkodliwoŒci tego rodzaju dziaâaĽ. Mimo podjĕtej
uchwaây sejmowej i staraĽ inwestora trudno
okreŒliă termin rozpoczĕcia budowy drugiego stopnia wodnego na Dolnej WiŒle.
Z drugiej strony ograniczony dostĕp do
juŰ istniejācych stopni piĕtrzācych stanowi
od dawna istotnā barierĕ rozwojowā MEW,
zaŒ zasady postĕpowaĽ Œrodowiskowych,
systematycznie zaostrzane pod wpâywem
„zielonego lobby”, coraz skuteczniej blokujā rozwój caâego sektora. Próby debaty
przedstawicieli organizacji pozarzādowych,
reprezentujācych energetykĕ wodnā i Œrodowisk okreŒlajācych siĕ jako proekologiczne, sā niezwykle trudne, najeŰone licznymi

WIEDZA
Rys. 5 Produkcja energii elektrycznej w z dopâywu naturalnego w latach 1990-2012 wraz z prognozā do roku 2020
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uprzedzeniami oraz brakiem zaufania. Jednym z nielicznych optymistycznych prognostyków dla sektora energetyki wodnej sā
sygnaây Œwiadczāce o zamiarze wznowienia
budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej
Mâoty – tym razem przez Electricité de France, obecnego wâaŒciciela terenu budowy.
Decyzjom inwestycyjnym w klasycznej
energetyce wodnej Ůle sâuŰy narastajāca
niepewnoŒă dotyczāca nie tylko mechanizmów wsparcia, ale równieŰ dâugofalowych
intencji wâadz dotyczācych rozwoju caâego
sektora OZE. Po trzech latach utrzymywania
staâego poziomu celu wskaŮnikowego dla
udziaâu OZE w konsumpcji energii elektrycznej brutto, nadmiar zielonych certyÞkatów spowodowaâ na poczātku 2013 roku
gwaâtowne zaâamanie ich cen rynkowych.
Publikowane do jesieni ubiegâego roku kolejne projekty ustawy o OZE budziây rosnācy
niepokój i wstrzymywaây decyzje inwestycyjne. Projekt przyjĕty 6 lutego br. przez
Komitet Staây Rady Ministrów likwiduje
wsparcie dla elektrowni o mocy powyŰej
5 MW i zdecydowanie ogranicza wspar-

cie dla elektrowni pozostaâych. PrzyszâoŒă
energetyki wodnej w Polsce stoi pod znakiem zapytania stanowiāc zarazem kolejne
wyzwanie dla organizacji, Œrodowisk i osób
upatrujācych w hydroenergetyce nie tylko
istotny skâadnik caâego sektora OZE oraz
waŰne narzĕdzie w rĕku operatora systemu
elektroenergetycznego, ale i waŰny czynnik
szeroko rozumianego rozwoju kraju.

Janusz Steller
Instytut Maszyn Przepâywowych im. R. Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
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