
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej  

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

29 kwietnia 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w dniu 29 kwietnia 

2022 roku odbyło się w godzinach 10:00 – 13:00 w formie on-line. Uczestnikami 

spotkania byli członkowie Grupy, przedstawiciele oraz zaproszeni goście 

z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, Banku 

Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

PAN, firmy Nanoseen, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we 

Wrocławiu, firmy Bards.ai, Politechniki Wrocławskiej, Wodociągów Płockich, PKN 

ORLEN S.A., Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Europejskiego Regionalnego 

Centrum Ekohydrologii PAN. 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich Uczestników, którego dokonał 

przewodniczący Grupy. Następnie przedstawiona została struktura Grupy oraz 

wymienieni zostali jej stali członkowie. Omówiono cele grupy oraz sposoby ich 

realizacji a następnie przewodniczący Grupy przekazał głos prelegentom.  

 

Prezentację Firmy Nanoseen rozpoczęto od jej przedstawienia. Spółka powstała 

w 2020 r. w Gdyni w oparciu o wiedzę i doświadczenie inżynierów z zakresu 

nanotechnologii. Głównym produktem firmy są nanomembrany do oczyszczania 

i odsalania wody. Firma realizuje również inne projekty związane ze zmniejszeniem 



    
 

 
 

emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeniem micro i nanoplastikiem w wodach 

słonych i słodkich. Obecnie zespół składa się z 10 osób, ale planowane jest jego 

powiększenie o kolejnych 3 inżynierów. W prezentacji omówiono zagadnienie 

narastającego kryzysu wodnego jako kryzysu globalnego dotykającego również 

Europy. Zwrócono uwagę na dane, które wskazują, że w 2025 roku 3 mld ludzi żyć 

będzie na obszarach z utrudnionym dostępem do zasobów wody czystej i pitnej. Już 

teraz na południowym zachodzie Europy (Hiszpania, Włochy, Malta) w okresie letnim 

występują trudności z dostępem do wody. Jest to problem, który z roku na rok 

narasta. Przewiduje się, że w roku 2040 cała ziemia zostanie objęta kryzysem 

wodnym. Na tym stwierdzeniu zakończono wprowadzanie i przystąpiono do 

prezentacji produktu firmy: Nanoseenx - urządzenia do oczyszczania i odsalania 

wody, którego testy przeprowadzone zostały w zeszłym roku w Sopocie. Dotychczas 

stworzone zostały dwa prototypy - instalacje mobilne o różnych rozmiarach. 

Oferowane przez firmę nanomembrany stanowiące podstawowy element 

oferowanego urządzenia są skalowalne, mogą być produkowane w różnych 

rozmiarach i o różnej grubości w zależności od potrzeb. Przedstawiane rozwiązanie 

pozwala na oczyszczenie i odsalanie wody w sposób grawitacyjny, nie wymaga 

dostarczenia dodatkowej energii do realizacji procesu i jest 8 razy tańsze od 

najpopularniejszej obecnie metody odsalania wody z wykorzystaniem procesu 

odwróconej osmozy. Rozwiązanie pozwala kontrolować mineralizację i zasolenie 

wody w zakresie od 1 do 99%, w odróżnieniu od wody pozyskanej w procesach 

osmozy wymagającej dodatkowego jej mineralizowania. Nanoseenx redukuje 

negatywny wpływ na środowisko - nie produkuje dwutlenku węgla, membrany są 

biodegradowalne oraz podlegają regeneracji i oczyszczaniu. Jest to pierwsza na 

świecie technologia oczyszczania i odsalania wody przeznaczona dla miejsc 

pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Następnie przedstawiono proces 

powstawania nanomembran w oparciu o autorskie syntezy nanomateriału. Wszystkie 

nanomembrany produkowane są we własnych laboratoriach, ich produkcja 

rozpoczyna się od wytwarzania 20 rodzajów nanomateriałów nowej generacji, które 



    
 

 
 

następnie mieszane są w zależności od oczekiwanych właściwości końcowych 

membrany. W ten sposób firma może wyprodukować 30 różnego rodzaju 

nanomembran o różnym kształcie i grubości, które następnie montowane są do 

mobilnych systemów odsalania i uzdatniania wody. Proponowane przez Nanoseen 

rozwiązanie opiera się na kaskadowym oczyszczaniu “step by step”, w którym 

w zależności od potrzeb ilość etapów może być różna. Schemat oczyszczania 

przedstawiono na przykładzie 6 etapowego procesu oczyszczania wody z morza 

Bałtyckiego: trzy etapy w sekcji oczyszczania oraz  trzy etapy w sekcji odsalania. 

W każdym etapie wychwytywane są inne zanieczyszczenia bądź jony. Membrany 

mogą być łączone w dowolny sposób tworząc membrany typu “sandwich”, co 

pozwala dopasować proponowane rozwiązanie do dowolnego rodzaju 

zanieczyszczenia bądź zasolenia. Liczba etapów w poszczególnych sekcjach 

w zależności od potrzeb może ulegać zmianie. Wytrzymałość membran określona 

została od 0,4 do 6,5 MPa w zależności od typu membrany. Urządzenie pozwala 

uzyskać dostęp do wody pitnej, zdatnej do spożycia w ciągu 5 min. Membrany mogą 

być regenerowane do 10 razy oraz są wymienne. Obecnie trwają prace nad 

zwiększeniem trwałości membran. Jony wychwytywane na poszczególnych 

membranach w ramach gospodarki obiegu zamkniętego mogą zostać powtórnie 

wykorzystane. Obecnie stworzono dwie generacje urządzenia. Druga generacja 

charakteryzuje się większą wydajnością - pozwala na oczyszczenie 1 000 l wody na 

dobę oraz żywotnością na poziomie 200 dni (w tym czasie należy wykonać 10 razy 

regenerację membran). Przewiduje się w kolejnych latach ulepszenia zmierzające do 

osiągnięcia wydajności oczyszczania wody na poziomie 10 tys. litrów i żywotności 10 

tys. dni przy możliwości dokonywania regeneracji powyżej 100 razy. Zwrócono 

uwagę na trwające badania dotyczące możliwości oczyszczania wody pochodzącej 

z różnych źródeł: rzeki, jeziora oraz o różnym stopniu zasolenia i zanieczyszczenia. 

Celem firmy jest stworzenie multifunkcyjnej technologii, która będzie umożliwiać 

oczyszczanie różnego rodzaju cieczy, w tym również solanek. Podkreślono, że 

Nanoseen współpracuje z przedsiębiorstwami, które mają problemy z oczyszczaniem 



    
 

 
 

wód opracowując dedykowane technologie oczyszczania dla swoich Klientów. Na 

koniec zaprezentowano obecne zastosowania produkowanych rozwiązań mobilnych, 

wśród których wymieniono m.in.: instalacje na plażach w Afryce, serwisy awaryjne 

(rescue service), instalacje na statkach i jachtach oraz zastosowania w turystyce 

i wojsku (miniaturowe rozwiązania). Na koniec omówiono zalety proponowanego 

rozwiązania na tle konkurencji i zakończono prezentację. 

 

Przewodniczący Grupy zaprosił do dyskusji. W tym miejscu przedstawiciel Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zadeklarował gotowość do 

podjęcia współpracy przy realizacji testów przedstawionego rozwiązania. Następnie 

zadano pytania dotyczące sposobu regulowania poziomu wychwytywania 

zanieczyszczeń przez urządzenie oraz odpowiedzialności za utylizację bądź 

powtórne wykorzystanie cząsteczek wychwyconych przez filtry i odzyskiwanych 

w ramach regeneracji membran. Prelegent w odpowiedzi zaznaczył, że ilość 

wychwytywany zanieczyszczeń zależy od doboru nanomateriałów w membranach, 

a więc wykorzystanej mieszanki. W odniesieniu do drugiego pytania zwrócono 

uwagę, że jest to zagadnienie nowe, które dopiero stało się przedmiotem badań, 

szczególnie w zakresie możliwości łatwej i szybkiej regeneracji membran przez 

użytkowników. Sposób oraz zasady zagospodarowania odzyskanych w procesie 

regeneracji membran jonów nie został jeszcze określony. Kolejne pytania dotyczyły 

analiz ekonomicznych omawianego rozwiązania w kontekście kosztów realizacji 

podobnych zadań przy zastosowaniu osmozy odwróconej. W odpowiedzi wskazano, 

że porównywano koszty opracowania i produkcji urządzenia do wyników kosztów 

przedstawionych w publikacjach naukowych. Zadano pytanie dotyczące wpływu 

technologii na środowisko. W odpowiedzi podkreślono, że proponowane rozwiązanie 

charakteryzuje się brakiem emisji CO2 i biodegradowalnością nanomembran. 

 

Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Grupy oddał głos autorom kolejnej 

prezentacji. 



    
 

 
 

Prelegenci rozpoczęli od podziękowania za zaproszenie. Prezentację nt. 

“Inteligentne rozwiązania do zarządzania wodą we Wrocławiu” rozpoczęli od 

przedstawienia prowadzonych przez  MPWiK projektów, które doprowadziły do 

organizacji Hackathonu. Jako cele wdrażania inteligentnego zarzadzania wodą 

wymieniono m.in: ograniczenia w stratach wody, zrównoważone zarządzanie 

surowcem, usprawnianie procesu zarządzania siecią wodociągową, gromadzenie 

danych w czasie rzeczywistym, sprawne modelowanie procesów prowadzonych na 

sieci wodociągowej, budowanie relacji z Klientami oraz bieżące informowanie 

o awariach i przerwach w dostawach wody. Pierwszy z przedstawionych w ramach 

prezentacji projektów to “Smartflow - oprogramowanie do monitoringu pracy sieci 

wodociągowej”. W ramach programu w mieście Wrocław sieć wodociągowa 

podzielona została na strefy i opomiarowana ponad setką czujników ciśnienia 

i przepływu oraz gęstą siecią logerów w liczbie ponad 1 000 szt., które pozwalają na 

wykrywanie wycieków wody. W oprogramowaniu zaimplementowano metodykę 

bilansu wody zgodną z metodyką International Water Association, która umożliwia 

prowadzenie monitoringu utraty wody w każdym z obszarów miasta. W ramach 

projektu prowadzony jest również monitoring jakości dostarczanej dla mieszkańców 

Wrocławia wody. Drugim z przedstawionych projektów jest projekt “Wrocław = Smart 

City - budowa sieci zdalnych odczytów wodomierzy”. Na chwilę obecną siecią 

pokryte jest 78% powierzchni Wrocławia, liczba zamontowanych liczników 

z modułami radiowymi wynosi 11,5 tys. szt. a pokrycie ww. licznikami całej 

powierzchni miasta planowane jest do końca 2022 roku. Możliwości systemu 

pozwalają na otrzymywanie odczytów o zużyciu wody w standardzie LoRa co jedną 

godzinę. Następnie przedstawiono korzyści płynące z wprowadzenia opomiarowania 

radiowego dla Klientów, wymieniając m.in. bieżący monitoring zużycia wody, 

racjonalizację zużycia wody, oszczędności oraz ograniczenie liczby zgłaszanych 

przez klientów reklamacji. Następnie Prelegenci przystąpili do omawiania projektów 

z kategorii projektów akceleracyjnych realizowanych we współpracy ze startup’ami. 



    
 

 
 

Pierwszym z omawianych w tej kategorii projektów był projekt realizowany we 

współpracy z firmą BZB UAS: “Automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu do 

obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do systemu 

kanalizacji”. W projekcie do automatycznej klasyfikacji pokrycia terenu w kontekście 

naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 

miejskiej wykorzystane zostały bezzałogowe statki powietrzne (drony) oraz sztuczna 

inteligencja. W ramach przeprowadzonego doświadczenia na 5 obiektach 

badawczych o łącznej pow. 30 km2 uzyskano poprawność automatycznego 

rozpoznawania elementów pokrycia terenu na poziomie 75-84%. Takie wyniki 

pokazują potencjał rozwojowy projektu. Kolejnym projektem z kategorii 

akceleracyjnych był projekt realizowany wspólnie z firmą Milfar AI polegający na 

wykorzystaniu sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazu pochodzącego 

z inspekcji stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie przedmiotowej 

technologii umożliwia zastąpienie pracy ludzkiej w trudnych warunkach 

środowiskowych pracą maszyn i urządzeń zdalnie sterowanych. Pozwala to na 

zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych prac, przyspieszenie ich realizacji oraz 

ujednolicenie uzyskiwanych materiałów i ich analiz. Ostatni z omawianych projektów, 

realizowany w ramach Hackathonu, dotyczył predyktywnego zarządzania 

utrzymaniem sieci wodociągowej - Asset Health. Celem projektu było wskazanie 

odcinków wodociągów, które w pierwszej kolejności powinny zostać wyremontowane 

i tych, które szczególnie narażone są na awarie. Projekt obecnie jest kontynuowany - 

trwają prace nad ulepszeniami algorytmów IA.  

W tym miejscu prelegentka przystąpiła do omawiania wydarzenia “Wrocław Smart 

Water Hackathon” zorganizowanego w marcu bieżącego roku. Wymienione zostały 

wyzwania postawione przed uczestnikami: prognozowanie zapotrzebowania na wodę 

w perspektywie krótko (24 h co 10 min.) i długoterminowej (48 h co 1 h), opracowanie 

modelu działań na rzecz gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

ulepszenie z wykorzystaniem IA procesów zarządzania wodą w mieście. Na tym 

prelegentka zakończyła swoją część wystąpienia i oddała głos zwycięscy Wrocław 



    
 

 
 

Smart Water Hackathon, który przedstawił prezentację pn. „Projekt Hydromancja 

czyli gospodarowanie wodą w mieście przy wsparciu sztucznej inteligencji – szanse, 

prognozy i optymalizacja”. W ramach wprowadzenia przedstawiono zespół badawczy 

Bards.ai & Politechnika Wrocławska oraz cel projektu realizowanego na terenie m. 

Wrocław we współpracy z MPWiK Wrocław. Zauważono, że zużycie wody jest 

wynikową wielu czynników, a obecna analiza zmian zużycia wody w MPWiK opiera 

się w głównej mierze na doświadczeniu pracowników. Następnie podkreślono, że 

w projekcie wykorzystano zasoby danych MPWiK Wrocław z okresu ponad 10 lat, 

opisano przebieg procesu wdrażania projektu oraz stwierdzono, że zamierzeniem 

projektu jest predykcja zużycia wody za pomocą autorskiej aplikacji dla operatorów 

MPWiK (wspomaganie podejmowania decyzji). W ramach Wrocław Smart Water 

Hackathon przygotowano prototyp aplikacji, gdzie wyniki modelowania wyniosły: 

2,93% - średni błąd względny predykcji 10 min/24h oraz 4,71% średni błąd względny 

predykcji 1 h/48h. 

 

W tym miejscu przewodniczący Grupy odniósł się do prezentacji i podziękował 

prelegentom.  

 

Zgodnie z agendą następną prezentację pn. „Blue Bridge” przedstawił zespół 

Wodociągów Płockich sp. z o.o. oraz Dyrektor Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej 

w PKN ORLEN S.A. Ekologiczny projekt Blue Bridge dotyczy efektywnego 

wykorzystania zasobów wody. Na początku przedstawiono rys historyczny powstania 

pomysłu na projekt w ramach zrównoważonej gospodarki oraz budowania zespołu 

roboczego. Celem projektu jest zmniejszenie wolumenu wody surowej pobieranej 

z Wisły przez PKN ORLEN do około 25 %, a ponadto pozytywny wpływ na jakość 

wody w Wiśle poprzez zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych 

przez wodociągi miejskie. Miasto Płock w symbiozie z PKN ORLEN będzie posiadało 

zamknięty obieg wody, czyli zamierzeniem jest przejście z gospodarki wodno-

ściekowej linearnej na cyrkularną. Podkreślono, że jest to innowacyjny projekt 



    
 

 
 

gospodarki obiegu zamkniętego w skali Polski oraz Europy, który wpisuje się w cele 

programowe Zielonego Ładu oraz jest zgodny z ideą European Green Deal and 

Circural Economy. Wymieniono korzyści realizacji projektu, w tym m.in. ponowne 

wykorzystanie odzyskanej wody co stanowi zapobieganie niedoborom wody, które 

dotykają całą UE oraz poprawa bioróżnorodności i atrakcyjności terenów Wiślanych. 

W dalszej części przybliżono charakterystykę podmiotów, które uczestniczą 

w projekcie, w tym podano parametry techniczne oczyszczalni ścieków komunalnych 

Maszewo/Płock oraz Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku. Następnie 

zaprezentowano etapy realizacji projektu oraz wykonane przez zespół roboczy 

analizy z prezentacją danych statystycznych dotyczących m.in. przebiegu zmienności 

strumienia ścieków wypływających z oczyszczalni za okres 7 lat. Na podstawie 

wyników badań sfomułowano koncepcję projektu z podziałem na następujące etapy: 

obróbka oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni 

ścieków należącej do Wodociągów Płockich w myśl rozporządzenia w sprawie 

ponownego wykorzystania wody w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska; 

transport doczyszczonego medium do terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN 

S.A. z wykorzystaniem innowacyjnych technologii; wykorzystanie medium 

w procesach technologicznych realizowanych na terenie Zakładu. Dalej 

zaprezentowano: analizę teasera technologii doczyszczania ścieków możliwych do 

zastosowania w koncepcji, założenia do opracowania Koncepcji Programowo-

Przestrzennej i Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz harmonogram prac. Zwrócono 

uwagę na podpisane pomiędzy PKN ORLEN i Wodociągami Płockimi porozumienie 

w sprawie realizacji koncepcji oraz powołania zespołu do przeprowadzenia badań 

pilotażowych. Na końcu omówiono założenia realizacji projektu w podziale na 

korzyści lokalne i globalne. Wśród tych ostatnich wymieniono m.in.: obniżenie śladu 

wodnego i środowiskowego; domykanie/zamykanie obiegów wodnych, zastosowanie 

techniki Zero Liquid Discharge, a także wprowadzenie gospodarki cyrkularnej 

w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w miastach oraz realizację celu 

wpisującego się w nową Taksonomię Komisji Europejskiej.  



    
 

 
 

Przewodniczący Grupy odniósł się do prezentacji, podziękował prelegentom 

i rozpoczął dyskusje, w trakcie której skupiono się na lokalizacji planowanej 

magistrali wodociągowej w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz 

podkreślono współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej 

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na poziomie krajowym 

i regionalnym. 

 

W dalszej części spotkania prezentację pn. „Skutki awarii kolektorów oczyszczalni 

ścieków Czajka na Zatoce Gdańskiej„ wygłosiła przedstawicielka Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Na wstępie w celu przedstawienia skali problemu 

przybliżono charakterystykę techniczną oczyszczali ścieków Czajka oraz podano 

dane opisujące skalę awarii oczyszczalni w latach 2019 i 2020 na tle danych 

o awariach komunalnych oczyszczalni na świecie w XXI wieku. Następnie omówiono 

przebieg badań dotyczących zmiany parametrów wód powierzchniowych w roku 

2020 przed, w trakcie oraz po awarii w ujściu Wisły (406 - 415 km poniżej miejsca 

awarii) oraz w czterech punktach wód powierzchniowych na brzegu Bałtyku. 

Podkreślono, że zrozumienie i przewidywanie możliwych konsekwencji awarii 

oczyszczalni ścieków ma fundamentalne znaczenie. Szacuje się, że około 72 % 

wszystkich awarii oczyszczalni na świecie ma miejsce z powodu kombinacji awarii 

konstrukcji oraz ekstremalnych warunków pogodowych. Dalej omówiono lokalizacje 

miejsc pobierania próbek oraz metodykę badań. Następnie zaprezentowano zmiany 

jakości wody podczas przyjścia fali ścieków surowych w punktach poboru 

z podziałem na: pH wody, przewodnictwo, węgiel organiczny ogółem, fosfor 

całkowity, zawartość tlenu rozpuszczonego O2, zawartości wody N-NO3/L, 

chemiczne zapotrzebowanie na tlen, z pokazaniem spadku klasy ekologicznej jakości 

wody w stosunku do poziomu zmierzonego na początku monitoringu na podstawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Na końcu podano wnioski 

z przeprowadzonych badań przedstawiających konsekwencje awarii oczyszczalni 

ścieków, które potwierdzają że oddziaływania wynikające z mieszania ścieków 



    
 

 
 

z wodami Bałtyku, zwłaszcza po zachodniej stronie od ujścia Wisły trwały znacznie 

dłużej i nie wykazywały żadnych oznak poprawy nawet po 3 tygodniach od zrzutu 

ścieków. W przypadku awarii oczyszczalni zakres badania wody powinien 

obejmować ostatecznego odbiorcę zanieczyszczonej części wód.  

 

Przewodniczący Grupy odniósł się do prezentacji, podziękował prelegentce 

i rozpoczął dyskusje, w której skupiono się na badaniach mikrobiologicznych, wyniki 

których zostaną opublikowane w dalszej części prowadzonych przez prelegentkę 

prac badawczych. W ramach dalszej dyskusji omówiono możliwą współpracę 

z przedstawicielami Wodociągów Płockich, określono zakres danych hydrologicznych 

oraz sfomułowano czynniki mające wpływ na prawidłową interpretację pomiarów prób 

osadowych.    

 

Ostatnia prezentacja pn. „Fakty i mity o Małych Elektrowniach Wodnych (MEW)” 

przedstawiona przez autora bloga „Świat Wody” oraz przedstawiciela Europejskiego 

Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN dotyczyła omówienia pozytywnych 

i negatywnych stron realizacji MEW. Prezentacja uwzględnia dane, zawarte 

w Raporcie pn. „Małe Elektrownie Wodne w Polsce” opracowanym przez UN Global 

Compact Network Poland w roku 2022. Na początku przybliżono potencjał techniczny 

energetyki wodnej na poszczególnych kontynentach oraz opisano sytuację w Polsce, 

gdzie odnawialne źródła energii (OZE) stanowią ponad 20 % mocy zainstalowanej. 

Całkowity potencjał energetyki wodnej w Polsce szacowany jest na około 1GW, 

w szczycie Polska potrzebuje około 27 GW – czyli energetyka wodna może zapewnić 

3,7 % zapotrzebowania i ten potencjał jest już w dużym stopniu wykorzystany. 

Przytoczono opinie, że o ile rozwój MEW w Polsce jest pożądany, to nie odegra on 

jednak istotnej roli w transformacji polskiej energetyki w kierunku źródeł 

niskoemisyjnych. Następnie przytoczono wyniki badań oraz argumenty 

charakteryzujące inwestycje w postaci MEW oraz ich wpływ na środowisko. Między 

innymi zauważono, że: energetyka wodna stanowi stabilniejsze źródło energii 



    
 

 
 

w porównaniu do słońca czy wiatru, ale nadal zależne od czynników naturalnych 

(przykład Zalewu Sulejowskiego); energetyka wodna jest mniej emisyjna niż spalanie 

paliw kopalnych, ale nie zawsze jest korzystna – według badań zbiorniki zaporowe 

służące pozyskiwaniu energii emitują metan, dwutlenek węgla i inne gazy 

cieplarniane; lokalizacja MEW na rzekach o dużych spadkach powoduje straty 

w najcenniejszych gatunkach ryb. Stwierdzono, że biorąc pod uwagę istotne i trwałe 

straty przyrodnicze oraz niską wydajność i wysokie koszty inwestycji wobec innych 

OZE, ocena możliwości dalszego rozwoju MEW powinna uwzględniać zarówno 

wysokie koszty środowiskowe jak i ograniczone zyski energetyczne. Przedstawiono, 

w oparciu o dane z Raportu, liczbę MEW w Polsce oraz ich moc w skali kraju. 

Zauważono, że rozwój energetyki wodnej jest przedmiotem dyskusji na poziomie UE 

i w poszczególnych krajach członkowskich, jest to spowodowane rozbieżnościami 

pomiędzy cechami rozwojowymi OZE a wysiłkami na rzecz powstrzymania utraty 

różnorodności biologicznej. Według badań MEW jest jednym z głównych źródeł 

degradacji hydromorfologicznej rzek i istotną przeszkodą w osiąganiu celów 

środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Na końcu przytoczono zalecenia, 

które mogą zmniejszyć negatywny skutek takich inwestycji, w tym m.in. stosowanie 

obszarów „no-go” na których energetyka wodna nie będzie rozwijana, opracowanie 

dotyczące drożności rzek dla wędrówek ryb, stosowanie nowych rozwiązań 

technologicznych (przykład turbiny prądotwórczej w Zakładzie Produkcji Wody 

„Pomorzany”); ułatwienie procedowania modyfikacji takich inwestycji.  

 

Przewodniczący Grupy odniósł się do prezentacji, podziękował prelegentowi 

i rozpoczął dyskusje, w ramach której wyrażono opinie na temat stosowania nowych 

rozwiązań technologicznych przy realizacji MEW, w tym odejścia od technologii tzw. 

„korytarzowych” oraz omówiono doświadczenie RDOŚ w Bydgoszczy.  

 

W tym miejscu przewodniczący Grupy zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 8 maja 2022 r. 


