
Miejsce obrad 

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

nego 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 

Tegoroczna konferencja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do dnia 12 paź-

dziernika włącznie możliwe jest zgłoszenie udziału poprzez stronę internetową RENE-

XPO www.renexpo-warsaw.com. Do godziny 12:00 w dniu 14 października udział 

można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na adres Punktu Konsultacyjnego 

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

minie zgłoszenie udziału możliwe będzie już tylko podczas rejestracji w dniu konferen-

cji, od godziny 7:30. Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 430 zł netto. 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.  

Z dwóch ostatnich stron można pobrać także formularz rejestracyjny konferencji. 
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Program Konferencji 

7:30 Rejestracja uczestników 

8:30 Powitanie uczestników, wystąpienia okolicznościowe i otwarcie obrad 

Sesja I:  Administracyjno - prawne, środowiskowe i ekonomiczne  

uwarunkowania energetyki wodnej w Polsce i w Europie 

8:45 K.Trojanowska (TEW/Energa Hydro), S.Lewandowski 

(TEW/Hydroconsult), Elektrownie wodne - hobby czy biznes?  

9:00 Ł.Tomaszewski (MG): Założenia zoptymalizowanego mechanizmu wsparcia  

dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

9:15 R.Koropis (TRMEW): Analiza rentowności MEW do 1 MW  

w aspekcie likwidacji systemu wsparcia  

9:30 A.Grześ (TRMEW): Sytuacja na rynku energii elektrycznej  

i świadectw pochodzenia, a dalszy rozwój MEW w Polsce 

9:45 P.Ciołkowski (CMS C.McKenna & D.Greszta SK): Gwarancje pochodzenia  

- nowe możliwości poprawy rentowności energetyki wodnej? 

10:00 R.H.Josefsen (REN/Agder Energi Nett AS): Umowa prawna i topologia 

przyłączania rozproszonych źródeł energii. Procedura i wytyczne 

10:15 K.Eftevand (NVE): Hydroenergetyka w Norwegii.  

Procedury licencyjne oraz nadzór środowiskowy 

10:30 Otwarcie targów RENEXPO Poland 2013 

Sesja II:  Nie tylko produkcja energii elektrycznej  

- czyli co ma do zaoferowania energetyka wodna 

11:30 W.Majewski (IMGW): Hydroenergetyczne wykorzystanie dolnej Wisły 

11:45 E.Malicka (TRMEW):  

RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu 

12:00 E.Boretzki (Green Heritage Wasserkraft GmbH):  

Energetyka wodna a ekologia - przez dialog do celu 

12:15 P.Walko (PGE EO O/ZEW Solina-Myczkowce):  

Regulacja stosunków wodnych przez elektrownie zbiornikowe 

12:30 S.Lewandowski (TEW/Hydroconsult), A.Adamkowski,  

M.Lewandowski (IMP PAN): Potencjalne możliwości  

magazynowania energii w krajowej energetyce wodnej 

12:45 J.Wójcik (ZEW Niedzica): Wykorzystanie elektrowni wodnych  

do zaopatrzenia ludności lokalnej w energię elektryczną  

13:00 S.Lewandowski (TEW/Hydroconsult), E.Ostajewski (TEW):  

Aktualny stan gotowości elektrowni wodnych do pełnienia roli  

źródeł rozruchowych w systemie elektroenergetycznym 

13:15 Przerwa obiadowa 

14:15 Sesja III: Energetyka wodna w poszukiwaniu swojej szansy 

- debata panelowa 

15:30 Przerwa kawowa 

Sesja IV: Doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni  

wodnych - dobre praktyki, wnioski z niepowodzeń, nowe rozwiązania techniczne 

15:45 R.Storbekk (Norwegian Hydropower AS): Modułowa koncepcja  

standaryzowanych niskospadowych elektrowni wodnych 

16:00 J.Steller, K.Felicjancik, A.Henke, W.Janicki, Z.Krzemianowski (IMP PAN): 

Badania małych hydrozespołów niskospadowych  

- metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych 

16:15 A.Błaszczyk, A.Papierski (IMP PŁ / HYDRO-POMP),  

G.Koźba, A.Werner, D.Woźniak, M.Nawrocki (HYDRO-POMP): 

Ustalenie przyczyn pulsacji układu regulacji turbiny i sposób ich likwidacji 

16:30 A.Błaszczyk, A.Papierski (IMP PŁ / HYDRO-POMP),  

G.Koźba, A.Werner, D.Woźniak, M.Nawrocki (HYDRO-POMP): 

Remont hydrozespołu Kaplana. Modernizacja układu regulacji 

16:45 P.Szulc, J.Plutecki (Pol.Wrocławska): Możliwości wykorzystania 

 przepływu biologicznego do produkcji energii elektrycznej 

17:00 J.Plutecki (Pol.Wrocławska), J.Tomalik (Hydroergia): Analiza powstawania 

odskoku hydraulicznego podczas przepuszczania wód powodziowych 

17:15 Przerwa kawowa  

Sesja V: Hydrozespoły dla małej energetyki wodnej 

17:30 M.Hajdarowicz, A.Łojek, M.Kaniecki (ZRE Gdańsk): Modernizacje  

hydrozespołów wyposażonych w turbiny bliźniacze typu Francisa 

17:45 A.Adamkowski, A.Henke, A.Góralczyk (IMP PAN),  

M.Kaniecki (ZRE Gdańsk): Rurowa turbina Kaplana na niskie spady 

- badania modelowe i opracowanie typoszeregu 

18:00 J.Tomalik, M.Klein (Hydroergia): Projektowanie rury ssącej dla nowej 

 turbiny szybkobieżnej podczas modernizacji młyna wodnego Witkowice. 

Kompromis między optymalizacją rury ssącej,  

a ingerencją w istniejąca budowlę MEW 

18:15 Zamknięcie obrad 

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono nazwiska przewidywanych prelegentów. 


