
An na Sto bier ska1

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce 

do celów energetycznych2

Abs trakt

Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich
wy ko rzy sta nia do ce lów ener ge tycz nych. W tym ce lu po rów na no za -
so by teo re tycz ne i tech nicz ne rzek Pol ski. Wy ni ka z nich, iż naj więk -
szy po ten cjał hy dro lo gicz ny po sia da Wi sła i Od ra. Głów nym pro ble -
mem tak ma łe go wy ko rzy sta nia za so bów hy dro lo gicz nych rzek Pol ski
jest nie re ali zo wa nie ist nie ją cych pla nów np. bu do wa sie ci ka skad na
Wi śle. Prze ciw bu do wie du żych elek trow ni występują or ga ni za cje
eko lo gicz ne oraz brak środ ków fi nan so wych. Je dy nym spo so bem na
roz wią za nie pro ble mu jest roz bu do wa ma łych elek trow ni wod nych,
któ re nie in ge ru ją w śro do wi sko przy rod ni cze.

Ener gia wod na

Ener gia wod na, to ener gia pły ną cej wo dy, przede wszyst kim
rzek, wy ko rzy sty wa na współ cze śnie naj czę ściej w elek trow niach wod -
nych do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, czę sto tań szej niż ener gia
uzy ski wa na pod czas spa la nia pa liw ko pal nych w elek trow niach ter -
micz nych i ener gia z ter micz nych elek trow ni ją dro wych, a z pew no -

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa.
2 Fragment pracy licencjackiej wykonanej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin pod kierunkiem

prof. dr hab. Jerzego Makowskiego
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ścią mniej za nie czysz cza ją ca śro do wi sko niż pa li wa ko pal ne. Wy two -
rze nie ener gii elek trycz nej w elek trow niach wod nych jest moż li we
dzię ki za po rom wod nym prze gra dza ją cym ko ry to rze ki, sztucz nie
spię trza ją cym wo dę w zbior ni kach na zy wa nych je zio ra mi za po ro wy -
mi (Gło dek, 1985).

Zbior ni ki za po ro we słu żą z re gu ły kil ku róż nym ce lom go spo dar -
czym. Naj waż niej sze ce le ich bu do wy we dług Głod ka (1985), to:
— pro duk cja ener gii elek trycz nej;
— na wad nia nie upraw (pa stwisk);
— za opa trze nie lud no ści w wo dę pit ną;
— uzy ski wa nie wo dy dla ce lów prze my sło wych;
— po pra wa wa run ków że glu gi na rze ce;
— ochro na przed po wo dzia mi;
— stwo rze nie wa run ków dla re kre acji i wy po czyn ku.

Ni niej sza pra ca do ty czy Pol ski oraz tyl ko jed ne go z ce lów bu do wy
je zior za po ro wych – pro duk cji ener gii elek trycz nej w elek trow niach
wod nych. We dług Ulbri cha (2000), wła ści wie za pro jek to wa ne elek trow -
nie wod ne są zwy kle do brze „wpa so wa ne” w cykl obie gu wo dy w przy -
ro dzie obej mu ją cy opad at mos fe rycz ny, pa ro wa nie, spływ po wierzch -
nio wy i pod ziem ny. W tym ce lu mu szą być od po wied nio zlo ka li zo wa ne
pod wzglę dem to po gra ficz nym i geo lo gicz nym, w tej czę ści cy klu obie -
gu wo dy, któ ra od po wia da od pły wo wi po wierzch nio we mu. Dzię ki cią -
głe mu od na wia niu za so bów wo dy w na stęp stwie opa dów at mos fe rycz -
nych uzy ski wa nie ener gii elek trycz nej w elek trow niach wod nych jest
sto sun ko wo ta nie i bez piecz ne eko lo gicz nie (Mi kul ski, 1998).
Elek trow nie wod ne za spo ka ja ją mniej wię cej 20% po trzeb ener ge -
tycz nych współ cze sne go świa ta – naj wię cej w kra jach roz wi ja ją cych
się (oko ło 30%), gdzie za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną jest
sto sun ko wo ma łe. Znacz nie mniej w kra jach uprze my sło wio nych
(śred nio 17%), o wiel kim za po trze bo wa niu na ener gię.

Teo re tycz ne za so by ener gii wod nej na świe cie sza cu je się na oko -
ło 40700 TWh/rok. Naj więk sze jej za so by i moż li wo ści jej po zy ska nia
wy stę pu ją w Azji (Ro sja, Chi ny, In die, In do ne zja), Ame ry ce Pół noc -
nej (Sta ny Zjed no czo ne i Ka na da) i Ame ry ce Po łu dnio wej (Bra zy lia). 

Naj wię cej ener gii elek trycz nej pro du ku je się w elek trow niach
wod nych o du żej mo cy. W Eu ro pie w 2005 ro ku du że elek trow nie
wod ne (o mo cy po wy żej 10 MW) mia ły za in sta lo wa ną moc rzę du 90
MW, pod czas gdy elek trow nie ma łe (po ni żej 10 MW) tyl ko 10 MW.
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Dys pro por cje by ły by jesz cze więk sze, gdy by przy jąć za więk szo ścią
kra jów Unii Eu ro pej skiej, że ma łe elek trow nie wod ne (MEW) ma ją
moc po ni żej 5 MW, a na wet (jak to jest w kra jach skan dy naw skich) 
– po ni żej 2 MW. Więk szość ist nie ją cych na świe cie i bu do wa nych
współ cze śnie elek trow ni wod nych to elek trow nie du że. Ostat nie in -
we sty cje w tej dzie dzi nie, to wspo mnia na (w przy pi sie do ta be li 1)
elek trow nia Trzech Prze ło mów na rze ce Jang cy w Chi nach, bu do wa -
na od 1993 ro ku, o do ce lo wej mo cy 18200 MW oraz już pra cu ją ca
elek trow nia wod na Ita ipú na Pa ra nie (w Bra zy lii) o mo cy do ce lo wej
20600 MW (www.ure.gov.pl).

Wiel kie elek trow nie wod ne są ren tow ne, a ich spraw ność
prze wyż sza elek trow nie ciepl ne, zwłasz cza elek trow nie opa la ne
wę glem ka mien nym bądź bru nat nym, a na wet ma zu tem (Le wan -
dow ski, 2001). Uzy ski wa na ener gia elek trycz na jest więc ta nia,
a sto pień uciąż li wo ści, czy też ska że nia śro do wi ska, za nie dby wal -
nie ma ły. 

Wśród za let wiel kich elek trow ni wod nych Le wan dow ski (2001)
wy mie nia na stę pu ją ce:
— brak za nie czysz czeń pro duk ta mi spa la nia i py ła mi;
— oszczę dza nie złóż pa liw ko pal nych;
— 8 – 10 -krot nie niż sze kosz ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej

w sto sun ku do kon wen cjo nal nych elek trow ni ciepl nych;
— wy so ka spraw ność.
Wa da mi du żych elek trow ni wod nych są:
— wiel ka (i prak tycz nie nie od wra cal na) in ge ren cja w śro do wi sko

przy rod ni cze (gi gan tycz na za po ra, mi sa je zio ra za po ro we go);
— ogra ni czo ny czas użyt ko wa nia (czę sto krót szy niż pier wot nie pla -

no wa ny), w na stęp stwie za mu la nia i stop nio we go wy peł nia nia mi -
sy je zio ra za po ro we go ru mo szem nie sio nym przez rze ki;

— wy so kie kosz ty in we sty cji – wyż sze niż w przy pad ku elek trow ni
ciepl nych, a we dług da nych In ter na tio nal Ri vers Ne twork and the
Word Com mis sion on Dams (IRN&WCD), 2006, prze cięt nie
o 50% wyż sze od pla no wa nych.

Wy mie nio ne wa dy nie wy stę pu ją, lub są moż li we do znacz ne go
ogra ni cze nia, w przy pad ku ma łych elek trow ni wod nych (MEW). Pro -
du ku je się tam ener gię elek trycz ną głów nie na po trze by lo kal ne,
a ska la przed się wzię cia po zwa la na do bre je go „wpa so wa nie” w struk -
tu rę śro do wi ska. Po zwa la to mó wić na wet o po pra wie sta nu śro do wi -
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ska, gdyż bu do wa nie wiel kich spię trzeń wo dy, ja zów, śluz umoż li wia
nie jed no krot nie po pra wę bi lan su hy dro lo gicz ne go i hy dro bio lo gicz -
ne go naj bli żej oko li cy (Cheł mic ki, 2001). 

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce 

Po cząt ki ener ge ty ki wod nej w Pol sce, po dob nie jak w in nych
kra jach Eu ro py, wią za ły się z nie wiel ki mi za kła da mi ener ge tycz ny -
mi, okre śla ny mi dzi siaj ja ko ma łe elek trow nie wod ne. Roz wój tech ni -
ki i ro sną ce po trze by go spo dar ki szyb ko jed nak skło ni ły in we sto rów
do bu do wy więk szych obiek tów. 

W 1982 ro ku by ło w Pol sce 123 je zio ra za po ro we zbu do wa ne na
po trze by elek trow ni wod nych (Gło dek, 1985). W 1997 ro ku od da no do
użyt ku ze spół elek trow ni wod nych o na zwie Czorsz tyn – Nie dzi ca -
Sro mow ce Wy żne na Du naj cu. Skła da się on z du żej elek trow ni o mo -
cy 90 MW przy za po rze głów nej, po ni żej zam ku w Nie dzi cy oraz ma -
łej elek trow ni (o mo cy 2,1 MW) przy zbior ni ku wy rów naw czym (Mi -
kul ski, 1998). To jed na z więk szych elek trow ni wod nych w Pol sce. In -
ne obiek ty zbu do wa ne do 1990 ro ku to: Hań cza na Czar nej, 
Do bczy ce na Ra bie, Je zior ko na War cie oraz Do bro mierz na Strze -
gom ce. Naj więk szą elek trow nią wod ną w Pol sce (elek trow nią szczy to -
wo -po mp ową) jest Żar no wiec na Je zio rze Żar no wiec kim, o mo cy prze -
kra cza ją cej 700 MW. Ze sta wie nie naj więk szych elek trow ni 
wod nych w Pol sce za wie ra ta be la 1 (tab. 1). Wy róż nio no w niej kon -
wen cjo nal ne elek trow nie wod ne (EW), elek trow nie szczy to wo -po mp -
owe (ESP) oraz ze spo ły elek trow ni wod nych (ZEW). Z ko lei na ma pie 
(ryc. 1) uka za no ich roz miesz cze nie.
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Ta be la 1. Moc waż niej szych elek trow ni wod nych w Pol sce w MW
(źró dło:www.re pu bli ka.pl/felk ner/ener gia.htm)

Tab. 1.  Moc ważniejszych elektrowni wodnych w Polsce w MW

(źródło:www.republika.pl/felkner/energia.htm).

ESP Żarnowiec 716

ZEW Porąbka – Żar - Tresna 533,6

EW Włocławek 160,2

ESP Żydowo 150

ZEW Solina – Myczkowice 144,3

ZEW Dychów 100,9

ZEW Czorsztyn-Niedzica 92,1

ZEW Rożnów – Czchów 64

ZEW Koronowo – Tryszczyn – Smukała 33,3

ZEW Płoty 33

EW Dębe 20

ZEW Straszyn 13,7

ZEW Jastrowice 12,9

ZEW Żur- Grodek 11,9

EW Wały 10,8

ZEW Pilichowice 9,2

POLSKA 1813,8

Ryc 1. Roz miesz cze nie naj więk szych elek trow ni wod nych w Pol sce.

elektrownie przepływowe
elektrownie pompowe
elektrownie zbiornikowe
elektrownie zbiornikowe z
pompowaniem
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Roz wój ener ge ty ki wod nej w Pol sce zwią za ny był z re ali za cją
wie lo let nie go pla nu wiel kich in we sty cji wod nych (Mi kul ski, 1998).
Prze wi dy wał on m.in. bu do wę tzw. Ka ska dy Dol nej Wi sły obej mu ją -
cej od ci nek rze ki od uj ścia po War sza wę. W skład ka ska dy mia ło
wejść kil ka stop ni wod nych (Tczew, Opa le ni ca, Chełm no, So lec Ku jaw -
ski, Cie cho ci nek - Nie sza wa, Wło cła wek, Płock i Wy szo gród.). Wy bu do -
wa no je den, we Wło cław ku po ni żej Płoc ka. Bu do wa po zo sta łych, ze
wzglę du na za gro że nia dla śro do wi ska ja kie nio sła re ali za cja tak wiel -
kich in we sty cji wod nych (Mi kul ski, 1998; Le wan dow ski, 2001), zo sta -
ła za nie cha na.

Bo gac two rzek i je zior w Pol sce, bar dziej niż bu do wie wiel kich
elek trow ni wod nych, sprzy ja roz wo jo wi tzw. ma łej ener ge ty ki 
wod nej (Mi kul ski, 1998). Pierw sze obiek ty te go ty pu po ja wi ły się
w Pol sce już pod ko niec XIX wie ku. W 1898 ro ku uru cho mio no
dwie ta kie elek trow nie: Stru gę na rze ce Słu pi oraz Ka mien ną na
Dra wie (Le wan dow ski, 2001). Ma łe elek trow nie na ogół nie na le żą
do pań stwo wej sie ci ener ge tycz nej. Ma ją zwy kle zna cze nie lo kal ne.
Bu du je się je w miej scach, gdzie wa run ki przy rod ni cze gwa ran tu ją
tech nicz ną moż li wość ge ne ro wa nia ener gii elek trycz nej, a jej do pro -
wa dze nie z pań stwo wej sie ci ener ge tycz nej by ło by trud ne i kosz tow -
ne. Elek trow nie te współ pra cu ją z pań stwo wym sys te mem ener ge -
tycz nym i sprze da ją nad miar wy ge ne ro wa nej ener gii elek trycz nej,
co do dat ko wo pod no si ich efek tyw ność eko no micz ną. Zwy kle są 
to obiek ty o mo cy oko ło 200 kW, więk sze do cho dzą do 500 kW 
(Mi kul ski, 1998). Prze waż nie ko rzy sta ją z ni skie go spa du wo dy, 
lecz w gó rach mo że to być spad wy so ki. Elek trow nia na Ja rząb czym
Po to ku w Do li nie Cho cho łow skiej wy ko rzy stu je spad 100 me tro wy
(Hof f man, 1992).

Wzrost za in te re so wa nia ma ły mi elek trow nia mi wod ny mi na stą -
pił w ostat nim ćwierć wie czu XX wie ku. Im pul sem był świa to wy 
kry zys ener ge tycz ny i ro sną ce uza leż nie nie od im por to wa nych no śni -
ków ener gii. W Pol sce po wrót do ma łych elek trow ni wod nych roz po -
czął się od in wen ta ry za cji za nie dba nych, a na wet zde wa sto wa nych
i unie ru cho mio nych ma łych elek trow ni wod nych. Ob ję ła ona 2131
obiek tów. W po cząt ko wej fa zie re ali za cji te go przed się wzię cia pod da -
wa no re no wa cji i uru cha mia no za le d wie kil ka elek trow ni rocz nie.
W la tach 80. i 90. licz ba ta wzro sła na wet do kil ku na stu elek trow ni. Przy -
pusz cza się, że uru cho mie nie dzie siąt ków sta rych elek trow ni wod nych,
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a tak że bu do wa no wych obiek tów, mo gły by mieć zna cze nie dla za spo -
ko je nia ro sną cych po trzeb ener ge tycz nych rol nic twa. Ko niecz nym
wa run kiem jest jed nak ob ni że nie kosz tów no wych in sta la cji i uru cho -
mie nie pro duk cji ma łych tur bin i ge ne ra to rów (Ko śmi der, 1993).

Za so by hy dro ener ge tycz ne rzek Pol ski

Za so by teo re tycz ne

Pol ska na le ży do kra jów o skrom nych za so bach hy dro ener ge tycz -
nych (Wi śniew ski, Re gul ska, 1998). W la tach 50. pod ję to pra ce ma ją -
ce na ce lu okre śle nie za so bów ener ge tycz nych rzek Pol ski. Ich pod su -
mo wa niem by ło opra co wa nie w 1961 ro ku „ka ta stru sił wod nych Pol -
ski”. Pra ce kon ty nu owa no w na stęp nych la tach. Za ję ło się ni mi Biu -
ro Stu diów i Pro jek tów Ener ge tycz nych „ENER GO PRO JEKT”
w War sza wie. Ostat nia ak tu ali za cja do ko na na zo sta ła w la tach 1981 –
1993 (Ty miń ski, 1997).

Teo re tycz ne za so by hy dro ener ge tycz ne (po ten cjał teo re tycz ny)
wy ra ża ją się su mą po ten cja łu gra wi ta cyj ne go rzek (Ty miń ski, 1997)
i za le żą od dwóch czyn ni ków: spad ku rze ki i jej prze pły wu (Gło dek,
1985).

Pierw szy z tych czyn ni ków okre śla ny jest hy dro lo gią rze ki
i przyj mo wa ny na pod sta wie wie lo let nich ob ser wa cji dla prze cięt ne -
go ro ku o śred nich wa run kach hy dro lo gicz nych. Na pod sta wie Atla su
Na ro do we go Pol ski (1973 – 1978) moż na stwier dzić, że w Pol sce naj -
więk szy prze pływ śred ni ma ją dwie rze ki: Wi sła i Od ra. Jed nak prze -
pływ nie na każ dym od cin ku jest ta ki sam. Naj więk szy prze pływ ma
Wi sła w dol nym bie gu. Wy no si on oko ło 2000 m3/s. W środ ko wym
bie gu prze pływ Wi sły jest niż szy i wy no si oko ło 500 m3/s, zaś w gór -
nym wa ha się od 5 do 100 m3/s. Du ży prze pływ ma ją nie któ re rze ki
do rze cza Wi sły. Na le żą do nich San, Du na jec, Bug, Na rew i Pi li ca.
Od ra ma prze pływ mniej szy niż Wi sła. W gór nym bie gu nie prze kra -
cza on 10 m3/s, w środ ko wym wzra sta do 300 m3/s a w dol nym wy no -
si on 500 m3/s. Do pły wa mi Od ry o naj więk szym prze pły wie są War -
ta, Bóbr i Ny sa Kłodz ka. Rze ki przy mo rza ma ja prze pływ oko ło 20
m3/s.

Spad rze ki okre śla się ilo czy nem spad ku i dłu go ści rze ki na da -
nym jej od cin ku. Moc teo re tycz ną dla da ne go od cin ka rze ki ob li cza
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się sto su jąc od po wied nie rów na nia. Do ob li cze nia po ten cja łu teo re -
tycz ne go Ener go pro jekt uwzględ nił, oprócz ak tu al nych da nych hy -
dro lo gicz nych, tak że: 
— per spek ty wicz ne pla ny roz wo ju go spo dar ki wod nej;
— za po trze bo wa nie na wo dę in nych użyt kow ni ków;
— ist nie ją ce za go spo da ro wa nie te re nu;
— ak tu al ny stan tech ni ki w ener ge ty ce wod nej.

Po uwzględ nie niu prze pły wu śred nie go oraz spa du rze ki moż na
ob li czyć po ten cjał teo re tycz ny. Naj więk szy po ten cjał teo re tycz ny ma
do rze cze Wi sły (16457 GWh/rok) oraz Od ry (5966 GWh/rok). Rze ki
przy mo rza dys po nu ją po ten cja łem 582 GWh/rok (naj więk szym – Słu -
pia – 88 GWh/rok), na to miast Du na jec ma 1433 GWh/rok, San – 1124
GWh/rok, Bug – 649 GWh/rok, a Pi li ca – 316 GWh/rok. Z do pły wów
Od ry naj więk sze za so by teo re tycz ne ma War ta – 1032 GWh/rok i Bóbr
– 591 GWh/rok (Ty miń ski, 1997). Wg ob li czeń Ener go pro jek tu teo re -
tycz ne za so by hy dro ener ge tycz ne Pol ski wy no szą 23005 GWh/rok.

Za so by tech nicz ne rzek Pol ski

Oprócz po ten cja łu teo re tycz ne go ob li cza się rów nież po ten cjał tech -
nicz ny (net to), sta no wią cy część cał ko wi te go po ten cja łu po uwzględ nie -
niu ogra ni czeń wy ni ka ją cych z nie rów no mier no ści prze pły wu w cza sie,
na tu ral nej wiel ko ści spa dów i spraw no ści sto so wa nych urzą dzeń. Po ten -
cjał tech nicz ny okre śla się na pod sta wie da nych eks plo ata cyj nych elek -
trow ni moż li wych do wy ko rzy sta nia ze wzglę dów tech nicz nych.

Z oce ny za so bów tech nicz nych rzek Pol ski prze pro wa dzo nej
przez Ener go pro jekt wy ni ka, że naj więk szy po ten cjał tech nicz ny ma
do rze cze Wi sły – 9270 GWh/rok. Znacz nie niż szy ma do rze cze Od ry
– 2802 GWh/rok. 

Pra ce Ener go pro jek tu po zwo li ły tak że na oce nę moż li wo ści roz -
wo ju ma łej ener ge ty ki wod nej. Naj ko rzyst niej sze pod wzglę dem za so -
bów tech nicz nych są rze ki re gio nów gór skich na po łu dniu kra ju.
Atrak cyj ne pod tym wzglę dem są tak że wo je wódz twa pół noc ne i za -
chod nie. W su mie za so by tech nicz ne rzek Pol ski wy no szą 11950
GWh/rok, uwzględ nia jąc za rów no du że elek trow nie wod ne jak i ma -
łe za kła dy ener ge tycz ne. W ta be li 2 (tab. 2) przed sta wio no rze ki Pol -
ski o naj więk szym po ten cja le tech nicz nym. Wy róż nia się wśród nich
tyl ko Wi sła z po ten cja łem prze kra cza ją cym 6000 GWh/rok.
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Ta b. 2. Po ten cjał tech nicz ny rzek Pol ski (Ty miń ski, 1997).

Po ten cjał tech nicz ny rzek sta no wi za le d wie 52 % za so bów teo re -
tycz nych. naj wię cej za so bów (oko ło 68 %) przy pa da na do rze cze Wi -
sły, w tym po ło wa na jej środ ko wy i dol ny bieg (po ni żej uj ścia Pi li cy).
Po za Wi słą (45,2 %), Od rą (9,3 %) wy róż nia ją się pod wzglę dem za -
so bów tech nicz nych dwa do pły wy Wi sły: Du na jec (6 %) i San (5,2 %),
(Ty miń ski, 1997).

Sto pień wy ko rzy sta nia ener gii wod nej w Pol sce

W Pol sce wy ko rzy sta nie ener gii wod nej jest nie wiel kie, cho ciaż
spo śród do stęp nych źró deł ener gii od na wial nej ener gia wod na jest
wy ko rzy sty wa na naj in ten syw niej. W kra ju jest 126 elek trow ni wod -
nych za wo do wych, w tym trzy szczy to wo -po mp owe oraz oko ło 300
ma łych elek trow ni pry wat nych o mo cy nie prze kra cza ją cej 200 kW.
Więk szość elek trow ni zo sta ła wy bu do wa na w pierw szej po ło wie XX
wie ku i wy ma ga mo der ni za cji. Tyl ko 5 % elek trow ni za wo do wych nie
prze kro czy ło wie ku 20 lat, na to miast 16 % ma już 80 lat (Wi śniew ski,
Re gul ska, 1998).

Elek trow nie wod ne umoż li wia ją wy ko rzy sta nie po ten cja łu ener -
ge tycz ne go rzek. W Pol sce wy ko rzy stu je się go w nie wiel kim stop niu,
co sta wia nasz kraj na jed nym z ostat nich miejsc w Eu ro pie – da ne
po rów naw cze za miesz czo no w ta be li 3 (tab. 3). 

Wisła 6177

Odra 1273

Dunajec 814

San 714

Warta 351

Bóbr 320

Bug 309

Narew 179

Pilica 170

Nysa Kłodzka 134

Rzek 
Zasoby techniczne

(GWh/rok)
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Ta b. 3.  Wy ko rzy sta nie po ten cja łu ener ge tycz ne go rzek w wy bra nych kra jach
Eu ro py (źró dło: www.re pu bli ka.pl/felk ner/ener gia.htm)

Nie wiel ki jest rów nież udział ener ge ty ki wod nej w ogól no kra jo -
wej pro duk cji ener gii elek trycz nej. Obec nie prze kra cza on nie znacz -
nie 6 % (Wi śniew ski, Re gul ska, 1998), co wy ni ka z nie wiel kie go
udzia łu mo cy za in sta lo wa nej w elek trow niach wod nych w sto sun ku
do mo cy kra jo wej. Ta kie re la cje w ener ge ty ce pol skiej są na stęp stwem
roz wi ja nia ener ge ty ki ciepl nej wy ko rzy stu ją cej za so by wę gla ka mien -
ne go i wę gla bru nat ne go.

Pro gram roz wo ju pol skiej hy dro ener ge ty ki do 2020 ro ku opra co -
wa ny przez Biu ro Stu diów i Pro jek tów Ener ge tycz nych w War sza wie
prze wi du je znacz ny przy rost mo cy w ener ge ty ce wod nej – o 2660
MW. Nie wy da je się on jed nak re al ny ze wzglę du na za nie cha nie bu -
do wy ka ska dy dol nej Wi sły (1178 MW; w now szym wa rian cie pro -
gnoz – 1340 MW z rocz ną pro duk cją 4200 GWh), opóź nie nia w bu do -
wie pla no wa nych elek trow ni szczy to wo -po mp owych (1350 MW)
i wol niej szy niż za kła da no roz wój ma łych elek trow ni wod nych (530
MW) – (Ma rec ki, 1994). Wąt pli wa jest tak że re ali za cja no wych in we -
sty cji na Sa nie (11 stop ni wod nych). Na peł niej sze za go spo da ro wa nie
za so bów ener ge tycz nych nie po zwa la ją pro ble my na tu ry eko no micz -
nej i przy rod ni czej.

Pod su mo wa nie

Ce lem pra cy by ło okre śle nie po ten cja łu ener ge tycz ne go rzek Pol -
ski. Prze pro wa dzo na ana li za wy ka za ła, że jest on nie wiel ki, a po nad -
to sła bo wy ko rzy sty wa ny. Ist nie ją pla ny wzro stu wy ko rzy sta nia ener -
gii wod nej rzek. Głów nym za mie rze niem jest za bu do wa hy dro tech -

Szwajcaria 92

Francja 82

Hiszpania 79

Norwegia 63

Szwecja 63

Austria 49

Polska 14–15

Wybrane kraje
Stopień wykorzystania 

rzek w %
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nicz na dol nej Wi sły. Re ali za cja te go pro jek tu jest jed nak wstrzy ma -
na. Prze szko dą są za rów no wzglę dy fi nan so we jak i uza sad nio ne ra cje
ochro ny przy ro dy. Fak tem jest tak że, że na świe cie (głów nie jed nak
w Eu ro pie) od cho dzi się od bu do wy wiel kich za pór i du żych je zior za -
po ro wych. Tak że w Pol sce co raz więk szą wa gę przy wią zu je się do ma -
łych elek trow ni wod nych. Moż li wo ści ich roz wo ju są jednak ogra ni -
czo ne.
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