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Wojciech Kułagowski       Warszawa 18.10.2000  

Prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

 

HYDROENERGETYKA W POLSCE- STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

1. Wprowadzenie 

 

Polska nie ma zbyt dobrych warunków do rozwoju hydroenergetyki, nie ma w naszym kraju 

warunków hydrologicznych do budowy wielkich elektrowni wodnych. Potencjał 

hydroenergetyczny jest niewielki z uwagi małe spadki terenów, niezbyt obfite opady, dużą 

przepuszczalność gruntów. Łączny teoretyczny potencjał energetyczny polskich rzek określony 

w katastrze sił wodnych opracowanym w latach 1953 -1961 na zlecenie Komitetu Gospodarki 

Wodnej PAN wynosi około 23,0 TWh/rok,  realny potencjał techniczny krajowych zasobów 

hydroenergetycznych możliwy do wykorzystania to około 12,1 TWh/rok, a szacowany 

potencjał ekonomiczny  wynosi około 8,5 TWh/rok .  

Potencjał ten jest nierównomiernie rozłożony na obszarze naszego kraju. Około 80% to Wisła 

wraz z dopływami, przy czym na dolnej Wiśle skupia się ponad 40% potencjału 

hydroenergetycznego, na górnej Wiśle 25%, na Wiśle środkowej 15%. 

W dorzeczu rzeki Odry jest około 18% krajowego potencjału technicznego, reszta to pozostałe 

rzeki Polski, głównie Pomorze i Pojezierze Mazurskie. 

Analizując krajowe zasoby hydroenergetyczne możemy wyróżnić trzy regiony: 

- region centralny- obejmujący Nizinę Mazowiecką i Wielkopolskę, raczej z niewielkimi 

spadami i okresowymi znacznymi wahaniami przepływu w rzekach, 

- region górski i podgórski- obejmujący południową Polskę, z dość znacznymi spadami i 

częstymi krótkookresowymi dużymi  i bardzo dużymi wezbraniami wody, 

- region północny Polski- Pomorze i Mazury, z dość dużymi spadami, z wyrównanym 

przepływem w rzekach. 

W okresie ponad stu lat hydroelektroenergetyki na ziemiach polskich przeżywała ona wzloty i 

upadki, wybudowano około 500 elektrowni różnej mocy ale i około 20- tu zlikwidowano.  

W  okresie powojennym do końca lat 80- tych, przy intensywnej elektryfikacji, urbanizacji i 

industrializacji kraju nastawiono się na budowę dużych państwowych elektrowni opartych na 

węglu kamiennym i brunatnym. Na energetykę wodną nikt specjalnie nie zwracał uwagi, z 

ponad 6 000 potencjalnych obiektów, gdzie istniały różnej wielkości budowle piętrzące, w 

których wykorzystywano energię wodną (młyny, kuźnie, tartaki i inne zakłady przemysłowe 
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wykorzystujące energię wodną), do naszych czasów dotrwało około 400. Owszem 

wybudowano również kilkanaście średniej wielkości elektrowni wodnych o mocy od kilku 

do kilkuset megawatów oraz około 100 małych elektrowni wodnych, ale nie można 

powiedzieć, żeby na hydroenergetykę zwracano szczególną uwagę. 

 W referacie, dla celów prezentacyjnych,  wprowadzono podział elektrowni wodnych na: 

- MEW małe, głównie prywatne o mocy do kilkuset kW, 

- małe o mocach od kilkuset kW do 10 MW, 

-  średnie o mocach od 10 MW do 50 MW,   

- duże o mocach powyżej 50 MW. 

2. Hydroenergetyka � stan obecny 

 

2.1  Podstawowe dane  

   

W latach 90- tych wybudowano jedną większą elektrownię wodną w Czorsztynie oraz niecałe 

300 MEW, ale hydroenergetyka  ma obecnie niewielkie znaczenie w polskim systemie 

elektroenergetycznym. Znaczącą rolę odgrywają jedynie elektrownie szczytowo- pompowe, 

dostarczające systemowe usługi regulacyjne, które umożliwiają szybką reakcję na gwałtowne 

zmiany obciążenia w systemie elektroenergetycznym oraz dostarczające energię w szczytach 

obciążeń  w ciągu doby. 

 Przechodząc do liczb (dane statystyczne na koniec 1999 r.) , przy 34200 megawatów (MW) 

mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym w elektrowniach wodnych jest 

zainstalowanych około 2 200 megawatów, co stanowi niecałe 6,5 % całej mocy zainstalowanej, 

z tego: 

-      w elektrowniach szczytowo- pompowych- około 1 350 MW, odpowiednio około 4%, 

- w małych i średnich  elektrowniach przepływowych i zbiornikowych energetyki 

zawodowej-  około 800 MW, odpowiednio około 2,4 %, 

- W małych elektrowniach wodnych i innych odnawialnych(MEW)- około 40 MW, 

odpowiednio 0,1 % . 

Przy rocznej produkcji energii elektrycznej w Polsce wynoszącej około 142 000 000 

megawatogodzin (MWh) (dane za rok 1999), produkcja energetyki wodnej i innych źródeł 

odnawialnych wynosząca około 4 300 000 MWh stanowi około 3%, z tego produkcja energii 

elektrycznej  z dopływu naturalnego wynosząca około 2 200 000 MWh, odpowiednio około 

1,5% . 
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Łącznie w Polsce pracuje dzisiaj 128 elektrowni wodnych w energetyce zawodowej oraz około 

360 małych elektrowni wodnych . Elektrownie wodne zgrupowane są w kilku 

przedsiębiorstwach wytwórczych, w kilkunastu spółkach dystrybucyjnych stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa oraz są własnością prywatną.  

Największą firmą posiadającą 23 elektrownie wodne jest spółka akcyjna �Elektrownie 

Szczytowo- Pompowe� (około 75% całej mocy zainstalowanej elektrowni wodnych), drugą 

firmą jest ZZW Czorsztyn- Niedzica � Sromowce Wyżne S. A. Większe elektrownie wodne w 

spółkach dystrybucyjnych to ESP Żydowo- własność Zakładu Energetycznego Słupsk S. A., 

EW Włocławek- własność Zakładu Energetycznego Toruń S.A., EW Rożnów- własność 

Zakładu Energetycznego Kraków S.A.  

Małe elektrownie wodne (MEW)  mają przeważnie prywatnych właścicieli. 

Potencjał energetyczny naszych rzek jest więc wykorzystany w niewielkim stopniu, jego 

wykorzystanie wynosi  obecnie około 15% naturalnych zasobów technicznych rzek polskich. 

Przyczyny takiego stanu związane były z bardzo ograniczonym inwestowaniem w przeszłości  

w budowę stopni i zbiorników wodnych. Skutki tego  ujawniają się katastrofalnie w okresach 

wielkich powodzi lub okresach suchych narażając społeczeństwo, gospodarkę narodową oraz 

dobra polskiej kultury na straty czasami nieodwracalne. W minionym dziesięcioleciu głównymi 

inwestorami w tym obszarze byli:  

- Skarb Państwa inwestor elektrowni w Czorsztynie, 

- Elektrownie Szczytowo- Pompowe SA, która w przeciągu swojej 7- mio letniej 

działalności . odtworzyła i uruchomiła  w dorzeczu  Odry  elektrownie wodne: Gorzupia II, 

Szprotawa i Żagań I na rz. Bóbr oraz Sobolice, Bukówka i Zasieki na rz. Nysa Łużycka; 

zmodernizowała i modernizuje elektrownie: Gubin na rz. Nysa Łużycka, Grajówka, 

Dychów, i Raduszec na rzece Bóbr a także wybudowała  nową elektrownię Kliczków na 

rzece Kwisie, 

- Iwestorzy prywatni, którzy wybudowali niecałe 360 MEW, 

- Niektóre spółki dystrybucyjne i gospodarka wodna, które zmodernizowały i wybudowały 

kilkanaście małych i średnich elektrowni wodnych. 

 

2.2  Przepisy normujące rozwój  

 

Do maja 1996 r. obowiązywała uchwała RM nr 192 z 07.09.1981 r. o wspieraniu energetyki 

odnawialnej. 
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Wprowadzone na początku lat 90- tych zasady rozliczeń za energię odnawialną oraz obecne 

regulacje prawne wprowadzone z Prawem Energetycznym ( rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z 2 lutego 1999 r.), dotacje i kredyty preferencyjne pomimo swojej niedoskonałości 

pozwoliły inwestorom prywatnym  na coroczne uruchamianie od kilkunastu do dwudziestu 

paru MEW, a pozostałym inwestorom na realizację opisanych wyżej przedsięwzięć. 

Powstałe w 1988 roku Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz powstałe w 

1991 roku Towarzystwo Elektrowni Wodnych, starają się, poprzez wymianę poglądów i 

doświadczeń, doradztwo oraz ukierunkowane działania, wspierać tę dziedzinę energetyki. 

  

 

3. Perspektywy rozwoju 

 

3.1  Obecne i przyszłe regulacje prawne 

 

Sejm RP w lipcu 1999 r. uznał, �że użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia 

osiągnięcie korzyści ekologicznych gospodarczych i społecznych� a �wzrost wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego 

rozwoju państwa�. W swojej rezolucji Sejm RP zobowiązał Radę Ministrów do podjęcia niżej 

wymienionych działań: 

1. przyjęcia zobowiązania do osiągnięcia, w perspektywie średnioterminowej i 

długoterminowej, określonego udziału energii z źródeł odnawialnych w bilansie 

energetycznym państwa, 

2. opracowania w terminie do końca 1999 r., strategii rozwoju energetyki odnawialnej w 

Polsce wraz z programem działań krótko-,  średnio- i długoterminowych, zapewniających 

odpowiedni wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

3. zharmonizowania strategii rozwoju energetyki odnawialnej z polityką energetyczną i 

polityką ekologiczną państwa, 

4. stworzenia warunków prawnych i finansowych do aktywnego uczestnictwa podmiotów 

gospodarczych, samorządów organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w rozwoju 

energetyki odnawialnej, z uwzględnieniem specyfiki tego sektora , opierającego się 

głównie na instalacjach małych rozproszonych. 

Polityka Rządu RP w zakresie energetyki odnawialnej (obejmuje produkcję z dopływu 

naturalnego) jest określona w �Założeniach polityki energetycznej Polski do roku 2020 r.�-   

przyjętych prze Radę Ministrów w lutym tego roku. Chociaż dokument ten poświęca niewiele 
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miejsca energii i energetyce odnawialnej oraz nie tworzy konkretnych instrumentów, które 

pozwoliły by na jej skuteczną promocję, ale nawiązuje do wspomnianej wyżej rezolucji Sejmu 

RP z 8 lipca 1999 r. 

 Również inne istotne regulacje prawne i dokumenty rządowe: 

- Prawo Energetyczne (znowelizowane wraz z istniejącym rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze 

źródeł  niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z 

wytwarzaniem ciepła,  a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz 

zakresu tego obowiązku oraz projektem zmian tego rozporządzenia), 

- Prawo wodne (przepisy obecne jak i projekt tego prawa), 

- �Strategia rozwoju energetyki odnawialnej� z 12 września 2000 Ministerstwo Środowiska, 

regulują i opisują możliwości rozwoju  energetyki wodnej, chociaż skuteczność wspierania i 

wizja rozwoju tej energetyki w świetle zapisów zawartych w tych dokumentach (lub projektach 

przepisów), jest  dyskusyjna. 

 

3.2  Rozwiązania rynkowe 

 

Elektrownie wodne sprzedają swoje produkty: 

- energię elektryczną czynną, 

- regulacyjne usługi systemowe (moc interwencyjną i usługi systemowe), 

zarówno na rynku systemowym jak i na rynkach lokalnych. 

Sprzedaż regulacyjnych usług systemowych to dzisiaj domena głównie elektrowni szczytowo- 

pompowych lub przyzbiornikowych z członem pompowym. Głównym dostawcą tych usług 

oraz energii elektrycznej produkowanej z wody przepompowywanej są Elektrownie 

Szczytowo-Pompowe S.A. Ceny za te usługi są cenami taryfowymi, zatwierdzanymi przez 

Prezesa URE  a  zasady rozliczeń są określane w umowach z odbiorcą tych usług i energii � 

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. jako Operatorem Systemu Przesyłowego. 

Urynkowienie systemowych usług regulacyjnych jest  ściśle związane z rozwojem rynku 

bieżącego godzinowego.  

Sprzedaż energii elektrycznej z dopływu naturalnego jest dzisiaj regulowana przez dwa 

rozporządzenia: 

- taryfowe, 

- �ekologiczne�(obowiązkowy zakup ze źródeł poniżej 5 MW). 



 

 6 

Energia elektryczna z elektrowni o mocy powyżej 5MW jest sprzedawana na rynku 

konkurencyjnym a energia z MEW podlega obowiązkowemu zakupowi po maksymalnych 

cenach taryfowych na niskim napięciu w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych (powoduje 

to dużą rozpiętość cen zakupu w kraju). 

Polski projekt nowego rozporządzenia �ekologicznego�, oparty częściowo na rozwiązaniach 

brytyjskich,: 

- wprowadza obowiązek  zakupu określonego procentu energii ze źródeł odnawialnych w 

latach 2001 do 2010 i dalej, 

- znosi limit mocy źródeł wytwarzających energię elektryczną lub ciepło,  

- określa ceny zakupu energii na podstawie uzasadnionych kosztów, przy czym koszty 

energii  odnawialnej zakupionej w drodze przetargów lub konkursów ofert będą uznane za 

uzasadnione,  

- przywraca obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zbudowanych 

w ramach inwestycji centralnych lub ze źródeł odnawialnych stanowiących własność 

przedsiębiorstw obrotu lub przez nie kontrolowanych, 

- określa warunki spełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku zakupu 

energii elektrycznej   ze źródeł odnawialnych. 

Należy pamiętać, że znowelizowane Prawo Energetyczne umożliwia Prezesowi URE 

nakładanie surowych kar za niedotrzymanie wymogu obowiązkowego zakupu energii 

odnawialnej.  

Szacunki angielskie oceniają, przy poziomie kar za niedotrzymanie obowiązku zakupu energii 

odnawialnej w wysokości 3p/kWh , że energia odnawialna wpłynie na podniesienie cen zakupu 

energii o 2%. 

 

4.    Atrakcyjność inwestowania w hydroenergetyce 

 

4.1  Nakłady  inwestycyjne, możliwości finansowania projektów 

 

Nakłady na budowę MEW, małych, średnich i dużych  elektrowniach wodnych należy  oceniać 

w dwóch przypadkach: 

- zabudowa na istniejących zaporach, 

-  razem z wybudowaniem zapory. 

W niniejszym referacie nie są analizowane nakłady na elektrownie szczytowo- pompowe. 
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Nakłady na MEW wynoszą od 3 500 do 10 000 PLN/kW w zależności od nakładów na zaporę, 

Nakłady na małe i średnie elektrownie wodne wynoszą od 8 000 do 15 000 PLN/kW w 

zależności od nakładów na zaporę, 

Nakłady na duże elektrownie wodne to rząd 14 000 do 24 000 PLN/kW.  

Warto, w tym miejscu, przytoczyć opinię prywatnych inwestorów w energetyce odnawialnej w 

Wielkiej Brytanii (WB) działających w warunkach zbliżonych do obecnie projektowanych u 

nas: 

- proces ofertowania (forma zakupu energii ze źródeł odnawialnych) jest długi i 

skomplikowany, 

- większość dużych projektów wymaga żmudnych negocjacji i uzgodnień, 

- okres zwrotu z tego typu inwestycji jest długi, 

- bardzo trudno zorganizować finansowanie tego typu projektów.  

Opinia taka wyrażona została na ostatniej międzynarodowej konferencji Hydro 2000- w Bernie 

w Szwajcarii w październiku tego roku, pomimo mocnego wspierania energetyki odnawialnej 

w WB, również przez różnego rodzaju fundusze pomocowe.  

W obecnych warunkach rynkowych w Polsce: 

- przy braku możliwości dalszego angażowania się Skarbu Państwa w hydroenergetykę, 

- ograniczonych możliwościach  pozyskiwania preferencyjnych kredytów na budowę 

średnich i dużych elektrowni (protesty ekologów, wysokość nakładów na jeden obiekt, 

konieczność wywłaszczeń/wykupu gruntów zalewanych), 

- braku dobrych regulacji prawnych co do podziału kosztów utrzymania budowli 

hydrotechnicznych, 

- braku jasnych i stabilnych przepisów prawnych, 

o  jakimś większym wykorzystaniu istniejących zasobów hydrotechnicznych należy 

zapomnieć. 

Opłacalne są tylko: 

- MEW budowane na istniejących piętrzeniach (o ile nie zmienią się zasady zakupu i ceny), 

-  eksploatacja starych zamortyzowanych małych, średnich i dużych elektrowni, przy 

dobrym stanie budowli piętrzących, przy  niezbyt wysokich kosztach ich utrzymania. 

Dla uzupełnienia powyższych informacji przytaczam możliwości pozyskania wsparcia 

finansowego w energetyce odnawialnej w warunkach polskich(przedstawia poniższa tabela). 
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Instytucje krajowe  Instytucje zagraniczne 
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_Objaśnienie:
BOŚ � Bank Ochrony Środowiska 

SGP/GE/UNDP � Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska 

FPŚ � Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

FAPA � Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 

LGPP/USAID � Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego 

KBN � Komitet Badań Naukowych 

ATT � Agencja Techniki i Technologii 

PHARE � Program Unii Europejskiej dla Europy Środkowej 

ALTENER II, SYNERGY, JOULE/THERME � Programy celowe UE 

FP 5 � Piąty Program Ramowy UE o Współpracy Naukowo � Technicznej 

ISPA � Program UE dla państwa aspirujących (ochrona środowiska + transport) 

SAPARD � Program UE dla państwa aspirujących (rolnictwo) 

EIB � Europejski Bank Inwestycyjny 

EBOIR � Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

CIF � Węglowy Fundusz Inwestycyjny 

GEF � Globalny Fundusz Środowiska 

JI � Joint Implementation (wspólne działania, ochrona klimatu) 

DEPA � Duńska Agencja Ochrony Środowiska 

FWPN � Fundacja Współpracy Polsko � Niemieckiej 

EAES  Environmentally Adapted Energy Systems 

BK � HF � British Know � How Fund, BŚ- Bank Światowy  
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4.2  Możliwy przyrost produkcji 

  

W  �Założeniach polityki energetycznej Polski do roku 2020 r.�, projekcie rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł  niekonwencjonalnych i 

odnawialnych... oraz  zakłada się w Polsce zwiększenie udziału elektroenergetyki odnawialnej w całkowitej 

produkcji energii elektrycznej do roku 2010 z obecnych 1,5% ( w zużyciu blisko 2%) do: 

- około 7 000 000  MWh /rok  *( ok. 4% produkcji i 6% w sprzedaży finalnej) według �Założeń polityki 

energetycznej...� , 

- 7,5% (patrz projekt rozporządzenia Ministra MG oraz �Strategię rozwoju energetyki odnawialnej� MŚ) w 

roku 2010 i w latach następnych. 

 Analizując tylko scenariusz �PRZETRWANIA� z �Założeń polityki energetycznej...� � prognozowana  

produkcja w roku 2010 ma wynieść około 176 000 000 MWh a w roku 2020- około 202 000 000 MWh, 

oznacza to wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych z obecnych 2200 000 MWh do: 

- 7 000 000 MWh według �Założeń polityki energetycznej...� , 

- około10- 11 000 000 MWh w roku 2010 oraz 14- 15 000 000 MWh w roku 2020 według projektu 

rozporządzenia ... i � Strategii rozwoju...�(podane zakresy uwzględniają mniejsze straty przesyłu przy 

produkcji w źródłach odnawialnych na niższych poziomach napięć). 

Przyjmując średni czas wykorzystania mocy zainstalowanej w: 

- elektrowniach wodnych ok. 4000 godz/rok, 

-  wiatrowych   ok. 2000 godz/rok, 

-  elektrociepłowni spalających biopaliwa i biomasę  ok. 5000 godz/rok,  

(pozostałe źródła odnawialne energii w warunkach polskich w produkcji energii elektrycznej są pomijalne) 

oznacza to wybudowanie w przeciągu 10- ciu lat nowych źródeł o łącznej mocy zainstalowanej:  

- około 1 500 MW według �Założeń polityki energetycznej...�, 

- około 3 000 MW według projektu rozporządzenia ... i � Strategii rozwoju...�. 

Punktem wyjścia jest: 

- około 850 MW w hydroenergetyce (źródła pracujące na dopływie naturalnym), 

- około 3 MW  w energetyce wiatrowej, 

- około 7 MW w elektrociepłowniach na biopaliwa i biomasę. 

Potencjalne możliwości rozwoju hydroenergetyki są silnie ograniczone kilkoma czynnikami: 

- inwestycyjnym (wysokie nakłady jednostkowe jeśli całość nakładów, łącznie ze stopniem wodnym, 

obciąża energetykę; długi cykl inwestycji, długi okres zwrotu kapitału), 

- ekologicznym ( wpływ na środowisko i związane z tym silne protesty przeciwko budowie dużych i 

średnich elektrowni przyzbiornikowych), 
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- alokacją zasobów hydroenergetycznych w Polsce ( gros zasobów � 55 % to dolna i środkowa Wisła), 

- przepisami  (głównie Prawem Wodnym i Prawem Energetycznym).  

Biorąc powyższe pod uwagę nie należy spodziewać się większego przyrostu produkcji z elektrowni wodnych 

niż 1 300 000 do 1 500 000 MWh/rok,  co daje przyrost mocy rzędu 350 MW (�Strategia...�- 200 MW) w ciągu 

10 �ciu lat.  

Analizując dotychczasowy rozwój hydroenergetyki i zarysowane trendy można przyjąć , że w MEW i małych 

elektrowniach wodnych, może przybyć około 200 MW a w średniej wielkości elektrowniach kolejne 150- 200 

MW.  

Pozostały przyrost, mniej więcej po połowie, to energia z wiatru oraz z biopaliw i biomasy (�Strategia ...� 

odpowiednio 600 MW i około 1700 MW).    

 

5.   Podsumowanie 

 

W obecnych uwarunkowaniach prawno- ekonomicznych polska energetyka wodna ma niewielkie szanse 

znaczniejszego rozwoju. 

Nie ma możliwości budowy  średnich i większych elektrowni wodnych przy : 

- obecnych zasadach partycypacji w kosztach budowy i utrzymania zapór , 

-  poziomie wydatków Skarbu Państwa na przedsięwzięcia hydrotechniczne, 

- niedostrzeganiu innych korzyści związanych z budową zbiorników wodnych, 

-  silnym, często nieuzasadnionym sprzeciwie organizacji ekologicznych. 

Projektowane rozwiązania prawne nadal nie stwarzają dobrych warunków do rozwoju hydroenergetyki.  

Potrzebne są bardziej zdecydowane działania polityczne, zgodne z kierunkową polityką naszego Państwa, 

tworzące narzędzia do aktywnego promowania tej energetyki poprzez: 

- zagwarantowanie stabilnego udziału w produkcji i zakupie energii ze źródeł odnawialnych przez firmy 

zajmujące się obrotem  energią elektryczną, 

- jasno określone i stabilne gwarancje cenowe (ceny minimalne) i preferencje podatkowe, 

- precyzyjne i stabilne Prawo Energetyczne oraz Prawo Wodne wraz z przepisami wykonawczymi,  

- jasno określone, proporcjonalne i nie dyskryminujące zasady korzystania z budowli hydrotechnicznych ,.  

Dodatkową pomocą powinny być : 

- aktywne wspieranie badań nad nowymi użytkowymi technikami i technologiami w tym zakresie, 

-  promocja efektywnych rozwiązań, 

-  ułatwienia w uzyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy  celowych polskich i  zagranicznych  

przeznaczonych na rozwój energetyki odnawialnej. 
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Skrót artykułu 

 

W pierwszej części  referatu autor przedstawia: zasoby  hydroenergetyczne Polski, stopień ich wykorzystania, 

wybrane dane statystyczne krajowych elektrowni wodnych, dotychczasowe przepisy warunkujące 

funkcjonowanie i rozwój tych źródeł. 

W części drugiej ustosunkowuje się do: najnowszych regulacji prawnych  oraz przygotowywanych projektów, 

dokumentów rządowych, analizuje warunki i możliwości dalszego rozwoju hydroenergetyki w świetle 

polityki energetycznej Polski do roku 2020, Strategii rozwoju energetyki odnawialnej opracowanej przez 

Ministerstwo Środowiska, zapisów Prawa Energetycznego, 

proponowanych rozwiązań rynkowych dla energii elektrycznej. 

W podsumowaniu autor proponuje działania, które mogłyby  wspomóc rozwój energetyki wodnej.  


