
Miejsce obrad 

Konferencja będzie obradować w Sali B Warszawskiego Centrum EXPO XXI, poło-

żonego w okolicach Dworca Zachodniego PKP, przy ul. Gen. I.Prądzyńskiego 12/14. 

Samochodem najłatwiej tu dotrzeć skręcając z Alei Prymasa Tysiąclecia w ulice 

M.Kasprzaka i J.Bema. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ulicach 

M.Kasprzaka i Tunelowej (kilkanaście minut piechotą). Dojście tunelem i ulicą Tune-

lową z Dworca Zachodniego PKP zajmuje około 23 minuty. 

Zgłoszenie udziału i rejestracja w dniu obrad 

Do dnia 17 września włącznie możliwe jest zgłoszenie udziału poprzez stronę interne-

tową RENEXPO www.renexpo-warsaw.com. Do godziny 12:00 w dniu 19 września 

udział można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na adres Punktu Konsultacyj-

nego Energetyki Wodnej lub Biura TEW - pkew@imp.gda.pl lub biuro@tew.pl. Po tym 

terminie zgłoszenie udziału możliwe będzie już tylko podczas rejestracji w dniu konfe-

rencji, od godziny 8:00. Podstawowa opłata konferencyjna po 31 sierpnia wynosi 600 zł 

brutto. Zniżki przewidziano m.in. dla członków TEW i TRMEW. Dalsze informacje 

dostępne są na stronach internetowych www.renexpo-warsaw.com, www.tew.pl, 

www.imp.gda.pl.   

Kolacja konferencyjna 

Na kolację konferencyjną połączoną z przyjęciem dla uczestników Zgromadzenia Kra-

jowego TEW zapraszamy do w hotelu Roko przy ul. Mikołajskiej 2 (do godziny 23:12 

dogodna komunikacja z centrum liniami autobusowymi 127 i 191). Uczestnicy, którzy 

nie zgłosili udziału w kolacji na formularzu rejestracyjnym, będą mogli to uczynić 

jeszcze w dniu konferencji przed rozpoczęciem Sesji II.  
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Program Konferencji 

8:00 Rejestracja uczestników 

9:00 Powitanie uczestników, wystąpienia okolicznościowe i otwarcie obrad 

Sesja I:  Stan dzisiejszy i przyszłość energetyki wodnej w Polsce i w Europie 

9:15 J.Steller (IMP PAN/TEW): 5 lat Polskich Konferencji Hydroenergetycznych 

- od HYDROFORUM do RENEXPO Poland 

9:30 W.Majewski (IMGW): Co dalej z polską gospodarką wodną? 

9:55 K.Trojanowska (ENERGA/TEW), S.Lewandowski (TEW):  

Energetyka wodna w strategii gospodarowania zasobami wodnymi 

10:15 E.Malicka (TRMEW):  

Możliwości wykorzystania istniejących obiektów piętrzących 

 pod budowę MEW. Dostępne bazy danych i uwarunkowania prawne 

10:30 Otwarcie targów RENEXPO Poland 2015 

Sesja II: Debata panelowa "Energetyka wodna w poszukiwaniu swoich szans" 

11:30 S.Lewandowski (Hydroconsult/TEW), J.Cieślak (PGE EO/TEW),  

J.Popczyk (Politechnika Śląska): Wprowadzenie do dyskusji 

12:30 Przerwa obiadowa 

Sesja III: Dobre praktyki oraz doświadczenia z projektowania,  

budowy i eksploatacji elektrowni wodnych 

13:30 J.Granatowicz, P.Śliwiński (ENERGA Invest):  

Modernizacja MEW w Rościnie 

13:45 J.Tomalik (Hydroergia):  

Dobre praktyki podczas modernizacji zabytkowych turbin Francisa  

na przykładzie MEW Krosnowice oraz MEW Szklarska Poręba II 

14:00 J.Tomalik (Hydroergia): Mała elektrownia wodna z turbiną Francisa  

jako system odzysku energii w oczyszczalni ścieków w Toruniu 

14:15 K.Puchowski (Thordon Bearings Inc.):  
Łożyska smarowane wodą i ich zastosowanie w hydrotechnice 

14:30 J.Wysocki (Enerko Energy): Turbiny Kaplana zaprojektowane z wykorzysta-

niem łożysk smarowanych wodą - doświadczenia producenta turbin 

14:45 D.Niesyty, K.Puchowski (Piła Młyn):  

Pływające bariery ochronne - ograniczenie napływających zanieczyszczeń   
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15:00 Przerwa kawowa 

Sesja IV: Nowe rozwiązania techniczne  

oraz prace badawcze i badawczo-rozwojowe 

15:15 P.Pistelok, S.Gawron (Komel): Generatory synchroniczne  

z magnesami trwałymi dedykowane dla małych elektrowni wodnych 

15:30 P.Punys, E.Kasiulis (Uniwersytet A.Stulginskisa / LTEW):  

Możliwości wyzyskania energii przepływu swobodnego w rzekach Litwy 

15:45 R.Vestby (Deep River): Elektrownie wodne bez obiektów piętrzących 

16:00 A.Góralczyk, A.Adamkowski (IMP PAN): Model turbiny o przepływie 

osiowym w dyszy – wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych   

16:15 K. Drejer (Ansee Consulting): Wykorzystanie modelu OpenFOAM  

do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na przykładzie rzeki Brdy 

16:30 A.Polniak (AQUA-Tech):  

Autonomiczne jazy powłokowe i zastosowanie kompozytów w konstrukcjach 

urządzeń hydrotechnicznych na przykładzie powłokowych jazów klapowych 

16:45 Przerwa kawowa  

Sesja V: Proekologiczne innowacje techniczne w energetyce wodnej 

17:00 D.Niesyty (Piła Młyn): Ochrona ryb przed wpłynięciem do turbin  

- elektroniczne bariery ochronne dla ryb   

17:15 P.Augustyn (Procom System): NEPTUN - innowacyjne rozwiązanie 

odstraszające ryby przed wpływaniem do turbin elektrowni wodnych 

17:30 M.Drzewiecki (ITE): Hydro Connect - innowacyjne przepławki dla ryb 

17:45 D.Bartelt, M.Detering (DB Sediments):  

Zrównoważone retencjonowanie wody i wytwarzanie energii elektrycznej  

z technicznym wspomaganiem transportu osadów 

18:00 M.Drzewiecki (ITE): Wpływ nowoprojektowanych elektrowni wodnych  

na krajobraz na przykładzie turbin VLH i Stream Diver 

18:15 Zamknięcie obrad 

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono nazwiska przewidywanych prelegentów 

20:00 Kolacja konferencyjna 

 


