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Rysunek 1 Wykorzystany potencjał techniczny energetyki 
wodnej na poszczególnych kontynentach (Berga, 2016).
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Piotr Meler (Prezes Zarządu Energa OZE S.A.)

całkowity potencjał energetyki wodnej w Polsce 
szacowany jest na ok. 1GW, w szczycie Polska 
potrzebuje ok. 27GW – energetyka wodna (cała a 
nie tylko MEWy) może zapewnić zatem 3,7% 
zapotrzebowania i ten potencjał jest już w dużym 
stopniu wykorzystany

dr inż. Paweł Gajda (Rada klimatyczna UN Global Compact Network Poland)  wskazuje, że: 

„o ile pewien rozwój małych elektrowni wodnych w Polsce jest pożądany, oczywiście pod 

warunkiem minimalizowania ich wpływu na środowisko wodne, to nawet w najbardziej 

optymistycznym scenariuszu nie odegrają one istotnej roli w transformacji polskiej 

energetyki w kierunku źródeł niskoemisyjnych.” 
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Fig. 4. Godzinowa i dobowa zmiana przepływu na stacji pomiarowej 
Gangkouwan w grudniu 2012. (Chen et al., 2015)
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Fig. 5 Wartości indeksu zmienności przepływu dla stacji pomiarowej w Gangkouwan
w okresie kwiecień 2012 – październik 2013 (Chen et al., 2015)



prof. dr hab. inż. arch. Ewa Krogulec (Rada klimatyczna UN Global Compact Network Poland), która 
zwraca uwagę na aspekty ilości i jakości wód podziemnych w otoczeniu energetyki wodnej. W zależności 
od lokalnych warunków hydrogeologicznych MEWy mogą zwiększać lub zmniejszać lokalne zasoby wód 
podziemnych. 

Energetyka wodna to stabilniejsze źródło energii w porównaniu do słońca czy wiatru, ale nadal zależne od 
czynników naturlanych – przykład Zalewu Sulejowskiego



dr hab. Andrzej Mikulski (Rada klimatyczna UN Global Compact Network Poland) zwraca uwagę na ważny aspekt 
energetyki wodnej: „Liczne prace naukowe i opracowania przeglądowe pokazują, że energia wodna, przynajmniej ta 
pozyskiwana preferowanymi aktualnie metodami wymagającymi przegradzania rzek, nie zasługuje na miano „zielonej” 
(Gipson i in 2017).” 

„Według najnowszych badań służące pozyskiwaniu energii zbiorniki zaporowe emitują rocznie metan, dwutlenek węgla 
i inne gazy cieplarniane w ilości w przybliżeniu odpowiadającej 1,07 gigatonom dwutlenku węgla (Harrison i in. 2021). […]
Dotyczy to nie tylko, jak się pierwotnie wydawało, dużych zbiorników tropikalnych, ale także tych, leżących w naszej strefie 
klimatycznej (Trojanowska i in 2009), a także zbiorników małych (Waldo i in. 2021).”

Przegradzanie i spiętrzanie rzeki na wiele sposobów dezorganizuje funkcjonowanie jej ekosystemu (np. Ellis i Jones 2013). 
• Przede wszystkim przerywa ciągłość transportu rumowiska. Jego ciągłe przemieszczanie jest niezbędne dla wszystkich 

procesów rzecznych, determinując m.in. zróżnicowanie siedlisk i przebieg tzw. metabolizmu rzeki, a więc 
skomplikowanego systemu przemian materii organicznej i nieorganicznej gromadzonej w rzece (Hall i Hotchkiss 2017).

• Osady deponowane w zbiorniku, ograniczają jego pojemność, a co za tym idzie, funkcjonalność. Ich usuwanie jest 
kosztowne, a często skazane na niepowodzenie, z uwagi na tempo depozycji. 

• Warto odnotować, że tempo tej depozycji będzie rosło wraz z ocieplaniem się klimatu (Honek i in. 2020). 
• Spowodowane przegrodzeniem zaburzenia funkcjonowania ekosystemu rzek ograniczają ich usługi ekosystemowe, na 

przykład ich zdolność do samooczyszczania (np. Wei i in. 2009)



dr inż. Grzegorz Radtke

(Zakład Ryb Wędrownych, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie)

lokalizacja MEWów na rzekach o dużych spadkach powoduje straty w najcenniejszych gatunkach ryb. Swój tekst dr 

Radtke kończy następującym podsumowaniem: „Elektrownie wodne określone są jako przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego wymagane są odpowiednie procedury i oceny środowiskowe. 

Szczególną troską powinny być objęte najcenniejsze odcinki rzek w tym te włączone w obszary chronione oraz 

zasiedlone przez reofilne, rzadkie i chronione gatunki ryb. Uwzględniając istotne i trwałe straty przyrodnicze oraz niską 

wydajność i wysokie koszty inwestycji wobec innych OZE (np. turbin wiatrowych), ocena możliwości dalszego rozwoju 

MEW powinna uwzględniać zarówno wysokie koszty środowiskowe jak i ograniczone zyski energetyczne”. 

„Spośród 771 elektrowni wodnych w Polsce (dane za 

rok 2019), niemal 99% tej liczby stanowią MEW 

o mocy <10MW, w tym największy udział mają tzw. 

mikroelektrownie (<0,3MW) - w skali kraju moc 

wszystkich 587 mikroelektrowni odpowiada liczbie 

ok. 20 turbin wiatrowych o mocy zainstalowanej po 

2MW każda.„ 



1.Zmiany klimatu
Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze (ppm przez 
objętość)Alternatywnie: Wzrost wymuszenia radiacyjnego (W / m ²) 
od początku rewolucji przemysłowej (~ 1750)

2. Utrata różnorodności 
biologicznej

Wskaźnik wymierania (liczba gatunków na milion rocznie)

3. Biogeochemiczne
a) antropogeniczny azot usuwany z atmosfery (miliony ton rocznie)
b) antropogeniczny fosfor trafiający do oceanów (miliony ton 
rocznie)

4. Zakwaszenie oceanów
Średni globalny stan nasycenia węglanu wapnia w powierzchniowej 
wodzie morskiej (jednostki omega)

5. Użytkowanie gruntów Powierzchnia ziemi przekształcona na pola uprawne (procent)

6. Woda słodka Globalne konsumpcja wody przez ludzi (km ³ rocznie)

7. Zubożenie warstwy ozonowej Stratosferyczne stężenie ozonu (jednostki Dobsona)

8. Aerozole atmosferyczne Ogólne stężenie cząstek stałych w atmosferze w ujęciu regionalnym

9. Zanieczyszczenie chemiczne
Stężenie substancji toksycznych, tworzyw sztucznych, substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, metali 
ciężkich i skażenia radioaktywnego w środowisku

https://www.stockholmresilience.org/

Przekroczenie szóstej granicy planetarnej: obieg słodkiej wody



Rysunek 2 Porównanie średniego oddziaływania dużej hydroenergetyki i skumulowanego efektu 27 
Małych Elektrowni Wodnych w Norwegii na różne aspekty społeczno-środowiskowe (na podstawie 
Bakken i in., 2014).



Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska (Rada klimatyczna UN Global Compact Network Poland)

„Badania (Lange et al. 2018) wskazują na liczne negatywne efekty rozwoju wodnej energii na terenie Europy, 
gdzie liczba już istniejących budowli jest bardzo wysoka, a zasięg oddziaływania często ingeruje w tereny 
chronione. Jest to jednym z powodów, dla których brak jest uzyskania zadowalających wskaźników w ramach 
wytycznych RDW. Mały rozmiar hydroelektrowni pozwala na realizację w miejscach mało dostępnych np. 
strumieniach alpejskich stanowiących zbiorniki endemicznej flory i fauny przystosowanej do specyficznych 
parametrów życia. Wprowadzane zmiany obniżają endemiczną biodywersyfikację umożliwiając dostęp dla 
organizmów inwazyjnych (Lange et al., 2018). 

Dr inż. Marta Wiśniewska (Polska Zielona Sieć)

„Rozwój energetyki wodnej jest przedmiotem dyskusji na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych 
krajach członkowskich. Jej przyczyną są identyfikowane rozbieżności pomiędzy celami rozwojowymi OZE a 
wysiłkami na rzecz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. Mamy liczne dowody negatywnego 
wpływu hydroenergetyki na środowisko. Energetyka wodna, w tym i małe elektrownie wodne (MEW), co 
przyznaje Komisja Europejska, jest jednym z głównych źródeł degradacji hydromorfologicznej rzek i istotną 
przeszkodą w osiąganiu celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).”



Źródło: Piotr Bednarek na podstawie danych z projektu Amber - danych nt. sztucznych barier z Europejskiego Atlasu Barier (https://amber.international/european-barrier-atlas/)

Dr inż. Marta Wiśniewska (Polska Zielona Sieć) 

Niemal dekadę na forum UE temu proponowano, 

by w oparciu o dialog z różnymi interesariuszami 

określić obszary „no-go” (na których energetyka 

wodna nie będzie rozwijana). Dobrym punktem 

wyjścia do stworzenia takiej listy w Polsce mogłaby 

być opracowanie dot. drożności rzek dla wędrówek 

ryb, w którym wymienia się te kluczowe dla 

zachowania populacji ryb. Są to: Słupia, Łupawa, 

Łeba, Reda, Drwęca, Wisła, Narew, San, Wisłok, 

Wisłoka Dunajec, Raba, Skawa, Soła, Wieprza, 

Grabowa, Rega, Parsęta, Noteć, Gwda, Drawa, 

Odra, Nysa Łużycka, Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Nysa 

Kłodzka, Biała Lądecka.”

https://amber.international/european-barrier-atlas/?fbclid=IwAR2sOTVD8uxSIFOzQApHnk-jZmg94MKQfnilmkGkC66QFOnu9nzcG80TIFk


Do użytku oddana została turbina prądotwórcza w Zakładzie 
Produkcji Wody „Pomorzany”. Agregat wykorzystuje do 
wytwarzania energii elektrycznej spadek grawitacyjny wody w 
rurociągu. Różnica poziomów między Zakładem a jeziorem 
Miedwie wynosi ponad 30 metrów. Wartość inwestycji wyniosła 
blisko 3,5 mln zł netto, z czego część stanowiły z fundusze unijne.



Dziękuję za uwagę

Więcej informacji:

• https://swiatwody.blog/2022/03/18/srodowiskowe-wyzwania-malych-elektrowni-wodnych-mew/

• https://swiatwody.blog/2022/04/14/fakty-i-mity-mewow-o-raporcie-i-debacie-male-elektrownie-wodne-w-
polsce/

• https://ungc.org.pl/raport-male-elektrownie-wodne-w-polsce/

https://swiatwody.blog/2022/03/18/srodowiskowe-wyzwania-malych-elektrowni-wodnych-mew/
https://swiatwody.blog/2022/04/14/fakty-i-mity-mewow-o-raporcie-i-debacie-male-elektrownie-wodne-w-polsce/
https://ungc.org.pl/raport-male-elektrownie-wodne-w-polsce/

