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1. WSTĘP 
 
 Sprawozdanie dotyczy realizacji prac wykonanych w roku 2012 w ramach VI 
etapu umowy 186/10/Wn-50/NE-GW-TX/D z dnia 09.06.2010 r. na „Wykonanie ocen 
stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych będących 
własnością Skarbu Państwa i administrowanych przez Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej – jednostki podległe prezesowi krajowego zarządu gospodarki 
wodnej”. Umowa została zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska – 
reprezentowanym przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Umową objęto obiekty piętrzące tworzące 
zbiorniki wodne różnych klas będące w administracji Regionalnych Zarządów 
Gospodarki Wodnej w  Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we 
Wrocławiu. Rodzaje i zakresy prac kontrolnych dla poszczególnych obiektów zostały 
uzgodnione z zainteresowanymi RZGW. W sprawozdaniu nie podano statystycznych 
zestawień dotyczących rodzajów uszkodzeń oraz stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa kontrolowanych obiektów. Informacje te zawarte będą 
w opracowaniu p.t. „Raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę na 
dzień 31 grudnia 2012 r.”. 
 
 
 
2. ZAKRES PRAC 
 
 Zakres prac związany z wykonaniem ocen obejmował między innymi  
przeglądy obiektów, wykonanie pomiarów przez zespoły pracowników Ośrodka 
Technicznej Kontroli Zapór wraz z wykorzystaniem części pomiarów wykonanych 
przez innych wykonawców (głównie przez służby eksploatacyjne RZGW), zebranie 
wyników wszystkich rodzajów pomiarów, ich weryfikację, wizualizację i analizę, 
wykonanie opracowania zawierającego ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa 
obiektów w tym poszczególnych elementów budowli piętrzących. Oceniano w oparciu 
o przyjętą w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór metodykę następujące elementy 
budowli: 
▪ podłoże, 
▪ korpus, 
▪ urządzenia przeciwfiltracyjne i drenażowe, 
▪ urządzenia do przepuszczania wody, 
▪ skarpy i otoczenie, 
▪ aparaturę kontrolno-pomiarową. 
 Zagrożone elementy budowli hydrotechnicznych w większości ocen były 
dokumentowane przez zdjęcia fotograficzne. 
 Z uwagi na odmowę przekazania przez RZGW we Wrocławiu  wyników 
pomiarów wykonanych przez służby eksploatacyjne, oceny dla tych obiektów są 
zubożone o analizę brakujących  wyników. Pomimo wielokrotnych interwencji  w tej 
sprawie bezpośrednio w RZGW we Wrocławiu OTKZ nie otrzymał przedmiotowych 
wyników,  co uniemożliwiło uwzględnienie ich w ocenach. 
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3. DZIAŁANIA WYKONANE W RAMACH UMOWY 
 
 Zrealizowane w ramach umowy prace obejmowały następujące działania: 
▪ wykonanie pomiarów przemieszczeń liniowo-kątowych budowli piętrzących; 
▪ weryfikację pomiarów przemieszczeń wykonanych przez geodezyjne jednostki 

specjalistyczne (pomiary przemieszczeń bezwzględnych) i służby eksploatacyjne 
obiektów (pomiary przemieszczeń względnych); 

▪ wykonanie pomiarów rozpoznawczych (sondażowych) zjawisk filtracji, stanów 
zagęszczeń nasypów gruntowych, jakości betonów oraz parametrów 
fizykomechanicznych materiałów budujących korpusy zapór i ich podłoże; 

▪ uczestniczenie w komisyjnych przeglądach stanu technicznego budowli 
piętrzących; 

▪ weryfikację wyników badań specjalistycznych, głównie gruntowych i filtracyjnych, 
prowadzonych na poszczególnych obiektach; 

▪ opracowanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących; 
▪ testowanie i weryfikację aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym systemów 

ASTKZ. 
 

Dla potrzeb ocen stanu technicznego wykonano jako odrębne zadania badania 
specjalistyczne związane z bieżącą oceną stanu technicznego i bezpieczeństwa 
kontrolowanych obiektów, głównie geotechniczne, badania zjawisk filtracyjnych, 
badania betonów oraz inne o charakterze ocen długoterminowych, (badania 
agresywności wody na konstrukcję betonową, badania podwodne). 
 
4. OBIEKTY I BUDOWLE KONTROLOWANE W 2012 R 
  
 Lokalizację obiektów, dla których zrealizowano prace objęte umową 
przedstawiono na rys. 1, a ich spis z podziałem na poszczególne RZGW i zakres 
zrealizowanych prac w tabeli nr  3. 
Zgodnie ze spisem zamieszczonym w wyżej wymienionej tabeli, bieżącej kontroli, 
badaniom, pomiarom i ocenie w roku 2012 poddanych zostało łącznie 95 obiektów 
piętrzących wodę obejmujących 192 budowle różnych klas. 
 
Klasa I 
Biała Góra, Gdańska Głowa, Wisła Czarne, Porąbka, Tresna, Świnna Poręba, 
Jeziorsko, Siedlątkowo, Teleszyna, Pęczniew, Gawrony, Pątnów, Poraj, Sulejów, 
Bukówka, Dobromierz, Kozielno, Mietków, Nysa, Otmuchów, Słup, Turawa. 
  
Klasa II 
Kamienna Grodza, śluza Brdyujście, Czersko Polskie, Stopień wodny Bydgoszcz, 
Przegalina Południowa, Przegalina Północna, Mylof, Wrota Żuławskie, śluza 
Dzierżno, śluza Kłodnica, hydrowęzeł Koźle, Przeczyce, Łąka, Dzierżno Duże, 
Besko, Borek Szlachecki, Chańcza, Czaniec, Dębe, Dobczyce, Klimkówka, 
Kościuszko, Łączany, Przewóz, jaz Franciszkański, jaz Rypinkowski, jaz 
Bernardyński, Okole, Czyżkówko, Pakość, Włocławek (zapora czołowa, jaz, 
śluza),Włocławek - przepompownia, Włocławek – Brama p.powodziowa, Brody 
Iłżeckie, Wióry, Żerań, Brzeg Dolny, Sosnówka, Topola. 
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Rysunek 1 Lokalizacja obiektów kontrolowanych przez OTKZ w 2012 r. 

 
Klasa III 
Michałowo, Szonowo, Rakowic, śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice, śluza 
Rudzieniec, śluza Łabędy, Dzierżno Małe, Kuźnica Warężyńska, Dwory, Rzeszów, 
Smolice, jaz Grodzisko, Morzysław, Koszewo, Poraj (zapory boczne i pompownia), 
Prądy, Osowa Góra, Krostkowo, śluza Nowa, Walkowice, Romanowo, Lipica, 
Pianówka, Mikołajewo, Rosko, Wrzeszczyna, Dębe (zapora czołowa, jaz), Dębe – 
zapory boczne, Dębe – przepompownie, Opole – jaz na Odrze, Opole – jaz na 
kanale, Młynówka. 
 
 
5. ZASADY SPORZĄDZANIA OCEN 
 
 Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wykonywane były zgodnie 
z „Wytycznymi kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” opracowanymi 
przez Ośrodek TKZ w 2008 r., określającymi między innymi niezbędną zawartość 
operatów z geodezyjnych pomiarów kontrolnych oraz zawartość samych ocen. 
Zgodnie z opracowanymi wytycznymi  oceny zawierają między innymi określone, 
szczegółowe informacje dotyczące kontrolowanego obiektu, wykaz materiałów 
w oparciu o które wykonywana jest ocena, wyniki pomiarów i obserwacji wraz 
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z odpowiednimi zestawieniami tabelarycznymi i ilustrującymi je wykresami, analizę 
inżynierską stanu technicznego poszczególnych budowli wchodzących w skład 
obiektu oraz sformułowaną na podstawie przeprowadzonej analizy ocenę stanu 
technicznego oraz bezpieczeństwa poszczególnych budowli i całego obiektu. Oceny 
zawierają również ocenę przydatności do użytkowania (w przypadku kontroli 5-cio 
letniej zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 2. Prawa budowlanego), zalecenia w zakresie 
bieżącej eksploatacji budowli, ewentualne zalecenia remontowe oraz ewentualne 
zalecenia ograniczające pracę budowli. Poprawność wszystkich wykonanych w 
ramach umowy ocen została zweryfikowana przez zatrudnionych w OTKZ 
rzeczoznawców budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych. Zasady 
przyjętej kwalifikacji poszczególnych elementów budowli wg ich stanu technicznego 
i stanu bezpieczeństwa odpowiadały ocenom punktowym wg załączonej  tabeli nr 1. 
 
           Tabela 1 

 
6. POMIARY i BADANIA 
6.1 Pomiary przemieszczeń 
 
 Podstawowymi pomiarami, w oparciu o które były wykonywane oceny stanu 
technicznego były pomiary geodezyjne przemieszczeń bezwzględnych i względnych 
oraz pomiary piezometryczne a także w ograniczonym zakresie pomiary rozmyć na 
górnych i dolnych stanowiskach budowli piętrzących.  
 
 Geodezyjne pomiary poziomych i pionowych przemieszczeń bezwzględnych 
budowli piętrzących wykonywane były głównie przez zespoły pomiarowe Zakładu 
Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór, 
i w niewielkim zakresie przez inne firmy specjalistyczne. Prowadzone w 2012 r. prace 
koncentrowały się głównie na kontrolowaniu obiektów klasy I i II. W sumie wykonano 
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odpowiednie pomiary i wyznaczono przemieszczenia 20 obiektów klasy I, 35 
obiektów klasy II i 12 obiektów klasy III.  
 Dla większości zapór i związanych z nimi budowli hydrotechnicznych 
prowadzono okresowe pomiary niwelacyjne sieci reperów kontrolowanych 
nawiązanych do reperów odniesienia położonych poza strefą oddziaływania 
badanego obiektu. Pomiary niwelacyjne prowadzono metodą niwelacji precyzyjnej w 
dwóch kierunkach za pomocą niwelatora kodowego DNA03 oraz kodowych łat 
inwarowych lub w uzasadnionych przypadkach z użyciem niwelatora optycznego 
NI007, NI002. Bezwzględne przemieszczenia pionowe wyznaczano ze średnim 
błędem rzędu ±0.3÷0.5 mm w odniesieniu do zidentyfikowanych jako stałe reperów 
odniesienia.  
 Wyznaczanie bezwzględnych przemieszczeń poziomych prowadzono głównie 
dla zapór i innych obiektów o konstrukcji betonowej. W tym celu wykonywano 
okresowe, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe w sieciach geodezyjnych składających 
się z punktów kontrolowanych związanych z obiektami badanymi i punktów 
odniesienia zapewniające możliwość definiowania bezwzględnego układu 
współrzędnych płaskich. Pomiary prowadzono przy zastosowaniu instrumentu Leica 
TS30 oraz sprzętu pomocniczego (lustra, sygnały, statywy). Wykonywane pomiary 
i obliczenia pozwoliły na wyznaczanie bezwzględnych przemieszczeń poziomych ze 
średnimi błędami rzędu ±1.0÷1.5 mm.  
 Dla zapory Wióry wykonano okresowy pomiar i wyznaczenie przemieszczeń 
pionowych płyt pomiarowych magnetycznych reperów wgłębnych (MRW). Dla  
szeregu obiektów wykonano kontrolny pomiar i wyznaczenie przemieszczeń 
względnych ze szczelinomierzy i pochyłomierzy. 
 Generalnie pomiary przemieszczeń względnych były realizowane przez służby 
eksploatacyjne poszczególnych obiektów, które wykonywały także pomiary 
piezometryczne. 
 

 

Rys. 2. Pomiary geodezyjne na obiekcie 
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Rys. 3. Przykładowy szkic sieci pomiarów kątowo - liniowych 

 

Rys. 4. Przykładowy szkic sieci niwelacyjnej 
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6.2. Prace geotechniczne 
 Prace geotechniczne zostały wykonane jako niezbędne działania 
uzupełniające dla wykonania ocen stanu technicznego części budowli i obiektów 
objętych programem prac na rok 2012. Konieczność ich wykonania wynikała 
z zaleceń wcześniej wykonanych ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa dla tych 
obiektów bądź spowodowanych przez powódź  lokalnych rozluźnień gruntu 
w ziemnych budowlach piętrzących i ich otoczeniu. Prace geotechniczne obejmowały 
głównie badania rodzaju i stanu zagęszczenia podłoża i korpusów budowli. 
 Badaniami geotechnicznymi objęte zostały następujące obiekty: 
- Mylof kl. II 
- Dzierżno Duże kl. II 
- Kozielno kl. I 
- Topola kl. I 
- jaz i śluza Krostkowo kl. III 
 
 
6.3. Badania filtracji 
 Obok   rutynowych pomiarów piezometrycznych związanych z bieżącą oceną 
zjawisk filtracji na wszystkich obiektach objętych umową, z uwagi na zastrzeżenia co 
do uzyskiwanych wyników pomiarów przy wykonywaniu ocen w ubiegłych latach 
wykonano dodatkowe prace związane m.in. z uzupełnieniem sieci piezometrycznej, 
oceną sprawności części piezometrów i ich udrożnieniem poprzez płukanie, a także 
badaniami kierunków i prędkości filtracji. 
 Pracami takimi zostały objęte następujące obiekty: 
•  Łąka   - ocena sprawności istniejących piezometrów wraz z płukaniem, 
•  Borek Szlachecki - ocena sprawności istniejących piezometrów wraz  

 z płukaniem, 
•  Brody Iłżeckie - ocena sprawności istniejących piezometrów wraz z płukaniem   

 oraz pomiarem temperatur i oporności wody, 
•  Kozielno - ocena sprawności istniejących piezometrów wraz z badaniami  

 kierunków i prędkości filtracji. 
 

   
 

Rys. 5  Sprzęt wykorzystywany przy ocenie sprawności piezometrów   
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Rys. 6    Łąka – płukanie piezometrów i badanie zjawisk filtracyjnych 
 

 
 

Rys. 7   Stopień wodny Dębe – rozkłady temperatury w zaporze ziemnej 
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Rys. 8    Zapora Wióry  - rozkład temperatury wody filtrującej 

 
6.4. Badania chemiczne 
 
 W 2012 r. wykonana została ocena agresywności chemicznej na beton wód 
cieków i zbiorników zaporowych, na których usytuowane są budowle 
hydrotechniczne takie jak zapory i jazy. Agresywność chemiczna wód 
powierzchniowych płynących (rzeki, potoki, kanały) lub stojących (jeziora, zbiorniki 
zaporowe) zależy od ich jakości tzn. składu chemicznego. Pod wpływem 
agresywności chemicznej środowiska wodnego następuje korozja betonu, która 
powodując jego zniszczenie, zagraża bezpieczeństwu budowli hydrotechnicznych. 
Ocena agresywności chemicznej środowiska wodnego na beton opiera się na 
wynikach analizy fizyko-chemicznej tego środowiska w zakresie wskaźników jakości 
odpowiedzialnych za korozyjne właściwości wody. Podstawowy zakres badań 
obejmuje ilościowe oznaczenia: odczynu pH, substancji rozpuszczonych, 
przewodności elektrolitycznej właściwej, siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, 



12 
 

agresywnego CO2, amoniaku oraz zasadowości. Ponadto dla zbiornika 
zegrzyńskiego przeprowadzone zostały badania zawartości metali ciężkich w 
osadach dennych. 
 Ocena agresywności chemicznej wody powierzchniowej cieków, na których 
znajdują się budowle hydrotechniczne objęte ww. umową wykonana została zgodnie 
z metodyką przyjętą w IMGW, wg której ocena agresywności jest dokonywana 
w oparciu o kryteria zamieszczone w poniższej tabeli. 
♦  

Tabela   2   Wartości graniczne stężeń wskaźników jakości wody odpowiedzialnych za ich 
właściwości korozyjne wg PN-EN 206-1:2003. 

Stopień agresywności 
chemicznej 
środowiska wodnego 

Wartości graniczne stężeń czynnika agresywnego 
SO4 pH 2- 
mg/l 

CO2 NHagresywn
y 

mg/l 

4 Mg+ 

mg/l 

XA1 mało agresywne 

2+ 

mg/l 

≥200 i 
≤ 600 

≤ 6,5 i 
≥ 5,5 

≥ 15 i 
≤ 40 

≥ 15 i 
≤ 30 

≥ 300 i 
≤ 1000 

XA2 średnio 
agresywne 

> 600 i 
≤ 3000 

< 5,5 i 
≥ 4,5 

> 40 i 
≤ 100 

> 30 i 
≤ 60 

> 1000 i 
≤ 3000 

XA3 silnie agresywne > 3000 i 
≤ 6000 

< 4,5 i 
≥ 4,0 

> 100 i do 
nasycenia 

> 60 i 
≤ 100 

> 3000 i do 
nasycenia 

 

Stopień agresywności chemicznej wody określa najbardziej niekorzystna wartość dla 
dowolnej pojedynczej charakterystyki chemicznej. 
Zakład Chemii wykonał badania jakości wód powierzchniowych i ocenę ich 
agresywności chemicznej na beton dla pięciu obiektów hydrotechnicznych: 

● RZGW w Poznaniu: Poraj kl. I i Mikołajewo kl. III 
● RZGW w Krakowie: Besko kl. II 
● RZGW w Warszawie: Sulejów kl. I i Dębe kl. II 

 
 Ocena agresywności chemicznej badanych wód powierzchniowych wykonana 
na podstawie dwóch serii pomiarowych , zgodnie z przyjętą metodyką wykazała, że 

• dla zapory Sulejów woda powierzchniowa w zbiorniku w okresie wiosny 
(kwiecień) nie była agresywna w stosunku do betonu, natomiast w okresie 
jesieni wykazywała agresywność chemiczną i powodowała korozję betonu 
zapory; 

• dla zapory Besko woda powierzchniowa w zbiorniku w okresie wiosennym 
(kwiecień) nie była agresywna w stosunku do betonu, natomiast w okresie 
jesiennym wykazywała agresywność chemiczną i powodowała korozję betonu 
zapory; 

• dla zapory Poraj wody powierzchniowe w zbiorniku wykazywały aktywność 
chemiczną powodującą korozję betonu tylko w okresie jesiennym; 

• dla śluzy Mikołajewo wody rzeki Noteci w okresie wiosny i jesieni nie 
wykazywały agresywności wobec konstrukcji betonowych; 

• dla jazu Mikołajewo wody rzeki Noteci w okresie wiosny nie wykazywały 
agresywności w stosunku do betonów, natomiast w okresie jesieni wykazały 
agresywność powodując korozję betonu konstrukcji jazu; 

• dla jazu zapory czołowej Dębe woda ze zbiornika zegrzyńskiego nie 
wykazywała agresywności zarówno w okresie wiosennym jak też jesiennym; 

• osady denne zbiornika zegrzyńskiego w zakresie badanej zawartości metali 
ciężkich WWA i PCB nie są zanieczyszczone jako urobek. 
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6.5. Badania podwodne 
 

W ramach oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wykonano 
badania  podwodnych elementów konstrukcyjnych  obiektów Besko, Poraj, Sulejów, 
Brody Iłżeckie, Romanowo, Rosko, Wisła Czarne. Dodatkowo w wyniku wstępnego 
rozpoznania stwierdzono progresję niekorzystnych zjawisk i potrzebę wykonania 
badań podwodnych śluzy Osowa Góra na Kanale Bydgoskim (uszkodzenie 
spowodowane uderzeniem jednostki pływającej) oraz śluz Krostkowo i Lipica na 
Dolnej Noteci (deformacja konstrukcji i wiek obiektów). 
 Oględziny poszczególnych budowli wykonywano pod wodą w warunkach 
zróżnicowanej widzialności  od 0,2 m do ok. 3,0 m. Prace prowadzone były zgodnie 
z „Zasadami wykonywania badań podwodnych dla oceny stanu technicznego 
budowli piętrzących”  - publikacja   OTKZ   2004r. 
 Ogólny podwodny przegląd budowli lub jej części polegał na przemieszczaniu 
się przez nurka lub pojazd podwodny w określony sposób wokół badanych 
elementów budowli z jednoczesną wizualną oceną ich stanu technicznego. 
W przypadku odnalezienia uszkodzenia nurek na bieżąco przekazywał telefonicznie 
na powierzchnię  lokalizację, rodzaj i wielkość uszkodzenia,  a kierujący badaniami 
inżynier określał stopień zagrożenia dla budowli. Podstawowym czynnikiem 
decydującym o efektywności i jakości badań był zakres widzialności pod wodą oraz 
kwalifikacje i doświadczenie nurka. W przypadku bardzo ograniczonej lub „zerowej” 
widzialności rozpoznanie podwodne było  pracochłonne i wykonywane praktycznie 
metodą „na dotyk”, co niestety nie daje pełnej gwarancji odnalezienia wszystkich 
ewentualnych uszkodzeń znajdujących się na badanej budowli. 
W przypadku inspekcji wykonywanej przy pomocy pojazdu stan techniczny i stopień 
zagrożenia określano na powierzchni  na podstawie obrazu z kamer wideo. 
Pojazd podwodny (mini ROV) jest urządzeniem zdalnie kierowanym przez operatora 
przeznaczonym do wizualnej inspekcji podwodnej  różnorodnych obiektów.  Pojazd 
porusza się w toni samodzielnie w dowolnie zadanym kierunku i przekazuje obraz na 
stanowisko kierowania z jednej z dwóch kamer wideo ( czarno-białej lub kolorowej – 
do wyboru) za pośrednictwem przewodu. Zaletą urządzenia jest możliwość 
prowadzenia długotrwałych obserwacji na głębokości do 150 metrów, w każdych 
warunkach klimatycznych i w miejscach niedostępnych lub niebezpiecznych dla 
nurków. Jedynym zagrożeniem dla urządzenia jest niekontrolowany burzliwy 
przepływ dużej objętości wody przez urządzenia spustowe budowli piętrzących (np. 
nagła awaria zamknięć). 
 W trakcie oględzin nurka lub obserwacji obrazu wideo z pojazdu podwodnego 
oceniano stan techniczny elementów betonowych i ich połączeń (szczeliny 
dylatacyjne) zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia takie jak:  

• przemieszczenia  i odkształcenia  elementów betonowych, 
• rysy powierzchniowe, 
• pęknięcia,  
• ubytki masy betonowej, 
• otwory, 
• uszkodzenia erozyjne, 
• uszkodzenia kawitacyjne, 
• raki, 
• barwne nacieki. 
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Rys. 9 .  Śluza Osowa Góra – pęknięcia w płycie dennej (fotografia  z kamery nurka) 

 

 Ogólnej ocenie podlegały również stalowe elementy konstrukcyjne zamknięć, 
ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych odkształceń kształtu, uszkodzeń 
mechanicznych powierzchni oraz stanu zabezpieczających powłok antykorozyjnych. 
Ponadto, w trakcie ogólnego przeglądu na górnej wodzie, nurek sprawdzał przy 
pomocy barwnika fluorescencyjnego te uszkodzenia, które w jego ocenie mogły być 
miejscem infiltracji wód zbiornikowych w konstrukcję budowli. Wspomniane badania 
polegały na obserwacji przemieszczania się barwnika w pobliżu dylatacji, ubytków 
wgłębnych lub pęknięć - w przypadku nieszczelności powinna być widoczna pod 
wodą infiltracja barwnika w konstrukcję (Na badanych obiektach nie stwierdzono 
nieszczelności w konstrukcjach betonowych.)  
W 2012 roku zakres prac podwodnych na obiektach objętych umową trójstronną był 
następujący: 
• Śluzy :  

Romanowo, Lipica, Rosko, Osowa Góra, Krostkowo - cała budowla – 
nurkowie i pojazd 

• Stopnie Wodne: 
Sulejów  – cała budowla przelewowa - jaz – nurkowie i pojazd (*) ,  

 bez  elektrowni wodnej ( nie podlega ocenie OTKZ) 
Poraj - cała budowla przepuszczająca wodę  (*) – nurkowie i pojazd 
Brody Iłżeckie - cała budowla przelewowa - jaz (*) - nurkowie 
Besko – część budowli przelewowej – ściana piętrząca - pojazd 
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Wisła Czarne – część budowli przelewowej – cała niecka wypadowa - pojazd 
Uwagi 
(*) Nie badano ekranów korpusu zapory ziemnej od WG 
Wymienione wyżej obiekty były (wcześniej)  w przeszłości badane pod wodą przez 
ekipę składającą się z tych samych nurków zatrudnianych okresowo  w OTKZ dla 
wykonania niezbędnych przeglądów. 
 
 

 
 

Rys. 10   Strefa badań podwodnych na jazie w Brodach Iłżeckiech (kolor żółty) 
 
 
 

 
 

Rys. 11   Strefa badań podwodnych śluzy Romanowo na rzece Noteci 
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7. INNE PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY 
 
 W 2012 roku w ramach innych działań OTKZ związanych z kontrolą 
bezpieczeństwa zrealizowano następujące prace: 

• ocena systemów ASTKZ działających na zaporach Dębe, Włocławek i Wióry- 
administrowanych przez RZGW Warszawa, 

• badania jakości betonów na jazie Grodzisko kl. III będącym w administracji 
RZGW Kraków, 

• uzupełnienie szczelinomierzy na zaporze Wisła Czarne administrowanej przez 
RZGW Gliwice, 

• uzupełnienie sieci pomiarowej (reperów) na śluzie Dzierżno oraz Łąka 
będących w administracji RZGW Gliwice, 

• wykonanie projektu rodzaju i rozmieszczenia aparatury kontrolno-pomiarowej 
dla jazu Grodzisko będącego w administracji RZGW Kraków. 

 Ocena systemów ASTKZ związana była z kontrolą poprawności odczytów 
zainstalowanych czujników, które są wykorzystywane przy ocenie stanu 
technicznego i bezpieczeństwa tych obiektów. Potrzeba stałej kontroli tych systemów 
wynika z tego, że każdy system był instalowany w innym czasie, przez różne firmy, 
a do pomiarów tych samych danych fizycznych używane są różne czujniki, 
znajdujące się w różnym stanie technicznym. Np. systemy ASTKZ Dębe i Włocławek 
oparte są głównie na aparaturze Apilsens, Peltron i Ultrasystem, a najmłodszy z tych 
systemów ASTKZ Wióry w całości oparty jest na aparaturze niemieckiej firmy Glötzel. 
Wykonana przez OTKZ ocena pozwoliła na określenie wadliwych wskazań 
czujników, koniecznych zakresów ich regulacji bądź konieczności wymiany 
niektórych z nich.  
Pozostałe wykonane prace związane były z koniecznością poprawy bieżącej kontroli 
stanu technicznego budowli piętrzących. 
 
 
8. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE USZKODZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH 
 
 Stwierdzone w działaniach kontrolnych w roku 2012 uszkodzenia budowli 
piętrzących wynikają głównie z następujących czynników: starzenia się budowli, 
niedostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego podłoża, błędów w projektowaniu 
i wykonawstwie, niewłaściwego nadzoru w czasie budowy oraz niewłaściwego 
utrzymania jak również wynikających z niewystarczających nakładów opóźnień 
w realizacji prac remontowych. Za typowe nieprawidłowości występujące w czasie 
eksploatacji budowli piętrzących można uznać: 

• zjawisko intensywnej filtracji oraz wiążącą się z nim nieefektywną pracę 
drenaży i systemów odwadniających, 

• erozję powyżej i poniżej budowli piętrzących wywołującą uszkodzenia 
ubezpieczeń poszurów i ponurów, 

• lokalne rozgęszczenia korpusu budowli ziemnych, 
• uszkodzenia konstrukcji betonowych, 
• uszkodzenia aparatury pomiarowo-kontrolnej. 

 Zjawisko wzmożonej filtracji ma często istotny wpływ na stan techniczny 
podłoża powodując jego stopniową degradację. Dużą rolę odgrywają tu procesy 
starzenia się przesłon filtracyjnych, ich wadliwe wykonanie, brak lub niewłaściwa 
konstrukcja urządzeń drenażowych oraz słabe rozpoznanie hydrogeologiczne. 
Uszkodzenie urządzeń przeciwfiltracyjnych to głównie wynik ich starzenia się 
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i niestarannego wykonawstwa. Zdarzają się jednak również błędy projektowe, takie 
jak brak lub niewłaściwe usytuowanie przesłon, niedostateczne ich wymiary, źle 
zaprojektowane lub wykonane płyty ekranu itp.  
Uszkodzenia i nieskuteczność działania urządzeń drenażowych są wynikiem 
kolmatacji, niewłaściwych rozwiązań projektowych, niestarannego wykonawstwa 
i braku konserwacji. 
Odnotowano przypadki niewłaściwego usytuowania urządzeń drenażowych, co 
powoduje iż nie przechwytują one wód  filtrujących przez lub pod zaporą. Przykładem 
tego mogą być np. rozwiązania przyjęte dla zapory czołowej i zapór bocznych w 
Jeziorsku. Do częstych przypadków należy brak właściwej konserwacji tych 
urządzeń, a szczególnie czyszczenia rowów, studzienek, wylotów drenaży oraz 
szybkiej naprawy uszkodzonych  urządzeń drenażowych. 
 Do typowych zjawisk zagrażających obiektom piętrzącym wodę należy 
również erozja na górnych i dolnych stanowiskach stopni wodnych. Kłopoty takie 
występowały i występują m.in. w Łączanach, Przewozie, Dębem, Brzegu Dolnym 
oraz Włocławku. 
 Istotnym niedomaganiem występującym na polskich budowlach piętrzących są 
uszkodzenia korpusów zapór ziemnych. Są one wywołane podobnymi przyczynami 
jak w przypadku podłoża z tym, że dużą rolę odgrywa tu niestaranne rozpoznanie 
i przygotowanie podłoża do posadowienia budowli (chodzi o prawidłowe rozwiązanie 
połączenia korpusu z podłożem). Dodatkowo dochodzą tu niestaranne zagęszczenia 
nasypów, nieskuteczne rozwiązania urządzeń przeciwfiltracyjnych i przepustowych, 
destrukcyjny wpływ częstych zmian poziomu dolnej wody. Należy też zauważyć 
pojawiające się coraz częściej działania destrukcyjne w korpusach zapór ziemnych 
spowodowane przez zwierzęta, szczególnie nornice i bobry. 
 Uszkodzenia korpusów zapór betonowych objawiają się zwiększoną 
powierzchniową porowatością, ubytkami betonu, wypadaniem kruszywa, spękaniami 
i uszkodzeniami mechanicznymi powodującymi przecieki. 
Są one wywołane różnymi czynnikami. m.in. mechanicznym oddziaływaniem lodu 
(przymarzanie lodu do betonu, uderzeniem brył lodu), korozją betonu, zmianami 
warunków termicznych (zamarzanie i rozmarzanie) szczególnie w szwach roboczych. 
 Korozja betonu ma miejsce głównie na skutek wad technologicznych 
i wykonawczych oraz braku właściwej pielęgnacji w czasie budowy. Może 
występować pod działaniem następujących czynników: 

• tlen i wilgotność powietrza. Skutkuje utlenianiem zbrojenia. Objawami są rdza 
i ubytki powierzchniowe odkrytych elementów metalowych. 

• dwutlenek węgla i wilgoć w powietrzu. Powodują karbonatyzację betonu 
objawiającą się rysami wzdłuż zbrojenia, odpryskami otuliny betonowej, 
rdzewieniem zbrojenia. 

• miękka woda powoduje ługowanie związków chemicznych tworzących wycieki 
związków wapnia na powierzchniach betonu, głównie wzdłuż spękań i szwów 
roboczych (w konstrukcjach połączonych z murami powoduje utratę spójności 
zaprawy cementowej w spoinach). 

• agresywne związki chemiczne zawarte w wodzie. Powodują korozję 
pęczniejącą i skutkującą wykwitami powierzchniowymi, pęcznieniem 
i wykruszeniami betonu oraz korozją zbrojenia. 

 Zmiany jakościowe w betonie połączone ze zmiennymi w czasie obciążeniami 
budowli mogą doprowadzić do przekroczenia stanu granicznego i do powstawania 
zarysowań i pęknięć. Wnikająca w te obszary woda przyspiesza proces destrukcji 
budowli.  
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 Należy też zwrócić uwagę na  agresywne oddziaływanie organizmów. Należą 
do nich porosty roślin , glonów i grzyby rozkładające związki chemiczne zawarte 
w betonie. Skutkuje to spękaniami i plackowatymi ubytkami na powierzchniach 
betonowych. 
 Związane z konstrukcjami betonowymi zamknięcia upustowe wykazują różne 
rodzaje niedomagań. Głównie polegają one na zmianach i uszkodzeniach 
materiałowych. Np. dla konstrukcji stalowych, są to korozja i wżery elementów 
konstrukcyjnych i blach opierzających, a dla uszczelniających elementów 
drewnianych np. progi – degradacja biologiczna. Ten ostatni rodzaj uszkodzeń 
spotyka się często na śluzach np. śluza  miejska  w Bydgoszczy, śluza Brdyujście itp. 
 W czasie działań kontrolnych stwierdzono na szeregu obiektach uszkodzenia 
w kontrolnych sieciach pomiarowych. W szczególności dotyczy to kontrolowanych 
reperów ziemnych oraz piezometrów. Na niektórych obiektach brak jest w dalszym 
ciągu aparatury kontrolnej bądź wymaga ona uzupełnienia. W szczególności dotyczy 
to jazów i śluz na Odrze.  
 Stan techniczny kilku z kontrolowanych w 2012 r., obiektów na skutek 
istniejących uszkodzeń oceniono jako niedostateczny jednak nie zagrażający ich 
bezpieczeństwu. Szczegółowe opisy stanu technicznego i bezpieczeństwa 
poszczególnych budowli i obiektów  znajdują się w poszczególnych ocenach. 
 
 
 
9. PRZYKŁADY WYSTĘPUJĄCYCH USZKODZEŃ KONTROLOWANYCH 

BUDOWLI 
 
 

 
 
 

Rys. 12     Filar jazu Brody Iłżeckie 
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Rys. 13   Śluza Brzeg Dolny – spękania betonu lewego muru oporowego śluzy 
 
 
 

 
 

Rys. 14   Brzeg Dolny – spękania betonu na dylatacji lewego muru oporowego śluzy 
 
 
 



20 
 

 

 
 

Rys. 15   Dębe – zapora boczna Arciechów (km 0+330, 
 uszkodzona korona i skarpa odpowietrzna) 

 
 
 

 
 

Rys. 16   Dębe – zapora boczna Arciechów (km 0+541, wypływ z dna rowu typu źródłowego) 
 



21 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rys. 17  Zapadnięte płyty ubezpieczenia prawego brzegu w dolnym stanowisku jazu Dąbie 
 
 
 
 

 
 

Rys. 18    Ubezpieczenie prawego brzegu dolnego stanowiska jazu Dąbie 
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Rys. 19   Mietków, zapora boczna Imbramowice – żeremie na pompowni 
 
 
 
 
 
10. PODSTAWOWE PRZYCZYNY NIEDOSTATECZNEGO STANU 

TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH 
 
 Główną przyczyną powstałych i przyszłych uszkodzeń kontrolowanych budowli 
piętrzących jest wieloletnie oddziaływanie środowiska w jakim się te budowle 
znajdują, a więc procesy starzeniowe. Należy pamiętać, że większość budowli 
znacznie przekroczyło wiek 50 lat, a ok. 70% ma więcej niż 30 lat. Na stałe 
oddziaływanie ciśnienia wody i procesy atmosferyczne nakładają się błędy 
projektowe, wadliwe wykonawstwo oraz niedostateczne rozpoznanie 
przedprojektowe, głównie warunków hydrogeologicznych powodując dodatkowe 
skutki negatywnie wpływające na trwałość i stan techniczny budowli. Z uwagi na 
ograniczone środki finansowe, wpływ na te procesy ma także niekonsekwentna 
realizacja programów zabudowy rzek i opóźnienia w przeprowadzaniu prac 
remontowych i modernizacyjnych. 
Na zwiększenie możliwości pojawiania się zagrożeń istotny wpływ ma również wzrost 
wielkości przepływów wezbraniowych spowodowanych zmianami strukturalnymi w  
zabudowach zlewni oraz globalne zmiany klimatyczne. Zagadnienie to jest aktualnie 
na tyle istotne, że wymaga uwzględnienia nowych warunków hydrologicznych i 
sprawdzenia możliwości przepustowych istniejących urządzeń większości budowli 
piętrzących w Polsce. 
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11. WNIOSKI W ZAKRESIE POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI 
PIĘTRZĄCYCH 

 
1. Do niezbędnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa budowli 

piętrzących zaliczyć należy: 
- zapewnienie środków finansowych na wynikające z wieku budowli działania 

utrzymaniowe i modernizacyjne, 
- modernizację istniejącej na obiektach piętrzących aparatury kontrolno – 

pomiarowej z możliwością realizacji automatycznych pomiarów, 
- przystąpienie do weryfikacji miarodajnych i kontrolnych przepływów 

wezbraniowych oraz zdolności przepływowych obiektów piętrzących wodę, 
- pilne dokończenie prac legislacyjnych i wprowadzenie w życie przepisów 

dotyczących warunków utrzymania i eksploatacji budowli wodnych, co 
zapewni właściwe warunki dla bezpiecznej ich eksploatacji, 

- zaktualizowanie przepisów dotyczących wymagań technicznych jakim powinny 
odpowiadać budowle wodne w aspekcie klas ważności posiadanych przez 
istniejące już budowle. 

2. Konieczny jest rozwój systemów informatycznych (baz danych) o obiektach 
i budowlach hydrotechnicznych. Powinny one zapewniać uzyskiwanie bieżących 
informacji o eksploatowanych obiektach i ich stanie technicznym. 

3. W celu poprawy bezpieczeństwa wskazanym jest kontynuowanie i  rozwój prac 
związanych z zagadnieniem ryzyka, co pozwoli na wytypowanie budowli 
i obiektów stwarzających możliwość powstania strat ludzkich, materialnych 
i środowiskowych, a więc wymagających w pierwszej kolejności budowy 
systemów ostrzegawczych. 

4. Niezbędne jest wprowadzanie do praktyki działań kontrolnych aktualnych 
doświadczeń światowych w tej dziedzinie. Wymaga to współpracy zagranicznej 
zainteresowanych specjalistów oraz udziału w branżowych konferencjach, 
sympozjach i szkoleniach. 
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Tabela 3  Zakres prac dla obiektów administrowanych przez poszczególne 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

 
  RZGW Gdańsk 

Lp. OBIEKT - klasa 
1 Biała Góra I 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
2 Gdańska Głowa I 
  Pomiary przemieszczeń  
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
3 Kamienna Grodza II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
4 Śluza Brdy Ujście II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
5 Stopień wodny Bydgoszcz II  

(śluza, j.farny, j.ulgowy) 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
6 Czersko Polskie II (śluza, jaz, elektrownia) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
7 Przegalina Południowa II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
8 Przegalina Północna  II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
9 Mylof II (zapora, jazy, elektrownia) 
  Badania geotechniczne (geologia + zagęszczenie) 
  Rozpoznanie zjawisk filtracji (prędkości + wydatek z drenażu) 

  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
10 Michałowo III 

(śluza, jaz, zapora, MEW w budowie) 
  Pomiar zerowy przemieszczeń (niwel + kryzy) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

11 Szonowo III 
(śluza, jaz, zapora, MEW) 

  Pomiar zerowy przemieszczeń (niwel + kryzy) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

12 Rakowiec (śluza, jaz) III 
  Pomiar zerowy przemieszczeń (niwel + kryzy) 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

13 Wrota Żuławskie II 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
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  RZGW Gliwice 
Lp. OBIEKT - klasa 
1 Śluza Dzierżno kl. II 
  Pomiary przemieszczeń (wraz z uzupełnieniem reperów i wymianą wahadła) 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
2 Śluza Kłodnica kl. II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
3 Hydrowęzeł Koźle 

stary jaz na Nowej Odrze, nowy jaz na Starej Odrze, śluza zabytkowa 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
4 Śluza Nowa Wieś kl. III 
  Pomiar przemieszczeń  
  Okresowa ocena stanu technicznego  
5 Śluza Sławięcice kl. III 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
6 Śluza Rudziniec  kl. III 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
7 Śluza Łabędy kl. III 
  Pomiar przemieszczeń  
  Okresowa ocena stanu technicznego  
8 Zbiornik Wisła Czarne  kl. I 
  Pomiary przemieszczeń (wraz z uzupełnieniem szczelinomierzy) 
  Badanie części podwodnej 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
9 Zbiornik Przeczyce  kl. II 

zapora czołowa i boczna Boguchwałowice 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

10 Zbiornik Łąka  kl. II 
i przepompownia melioracyjna Brzeźce 

  Pomiary przemieszczeń (wraz z uzupełnieniem punktów sieci geodezyjnej) 
  Ocena sprawności piezometrów (płukanie) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

11 Zb. wod. Dzierżno Duże  kl. II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badania geotechniczne (zagęszczenie) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

12 Zb. wod. Dzierżno Małe  kl. III 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

13 Zb. Kuźnica Warężyńska  kl. III 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

14 Polder Buków  kl. II 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
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  RZGW Kraków 
Lp. OBIEKT - klasa 
1. BESKO, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badanie agresywności wody 
  Badanie części podwodnej 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
2. BOREK SZLACHECKI, II 
  Pomiary przemieszczeń wraz z przekrojami wału 
  Ocena sprawności piezometrów (płukanie) 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
3. CHAŃCZA, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
4. CZANIEC, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
5. DĄBIE, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
6. DWORY, III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
7. DOBCZYCE, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
8. KLIMKÓWKA, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
9. KOŚCIUSZKO, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

10. ŁĄCZANY, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

11. PORĄBKA, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

12. PRZEWÓZ, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

13. RZESZÓW, III  
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

14. SMOLICE, III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

15. TRESNA, I 
  Pomiary przemieszczeń (zapora + osuwisko nr. 3) 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
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16. Świnna - Poręba, I (w budowie) 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów przeprowadzanych na obiekcie 

17. Jaz GRODZISKO 
  Badania betonów 
  Projekt akp 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
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  RZGW Poznań 
Lp. OBIEKT - klasa 
1 Jeziorsko - zapora czołowa I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
2 Jeziorsko - obwałowanie w Siedlątkowie I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
3 Jeziorsko - zapora boczna Teleszyna I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
4 Jeziorsko - zapora boczna Pęczniew I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
5 Kalisz - Jaz Franciszkański II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań   
6 Kalisz - Jaz Rypinkowski II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
7 Kalisz - Jaz Bernardyński II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
8 Okole II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
9 Czyżkówko II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

10 Pakość - zapora + hydrowęzeł II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

11 Gawrony - śluza + jaz I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

12 Pątnów - śluza + przepompownia I/II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

13 Morzysław - śluza + przepompownia III/II 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

14 Koszewo - śluza III 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  

15 Poraj - zapora czołowa  I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badanie części podwodnej 
  Badanie agresywności wody 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

16 Poraj - zapory boczne 1,2,3 + przepompownie III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
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 Okresowe oceny stanu technicznego - obiekty klasy III (przegląd i ocena wizualna 
obiektu) 

 17 Śluza Prądy 
 18 Śluza Osowa Góra + badania części podwodnej 
 19 Krostkowo (jaz + śluza) + badania części podwodnej  
       Badania geotechniczne (geologia + zagęszczenie) 

 20 Śluza Nowe 
 21 Walkowice (jaz + śluza) 
 22 Romanowo (jaz + śluza)  
       Badania części podwodnej   

 23 Lipica (jaz + śluza) + badania części podwodnej  
 24 Pianówka (jaz + sluza) 
 25 Mikołajewo (jaz + śluza) 
        Badanie agresywności wody 

 26 Rosko (jaz + śluza) 
        Badania części podwodnej   

 27 Wrzeszczyna (jaz + śluza) 
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  RZGW Warszawa 
Lp. OBIEKT - klasa 
1 WŁOCŁAWEK, II zapora czołowa, jaz, śluza 
  Pomiary przemieszczeń 
  Sondowanie dolnego stanowiska jazu 
  Analiza i ocena funkcjonowania ASTKZ 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
2 WŁOCŁAWEK, II - przepompownie 

  
Okresowa ocena stanu technicznego 
Radziwie I, Radziwie II, Borowiczki 

3 WŁOCŁAWEK II, Brama Ppowodziowa 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
4 DĘBE, III - zapora czołowa i jaz 
  Pomiary przemieszczeń 
  Zagęszczenie gruntu korpusu zapory  
  Badanie agresywności wody + osady denne 
  Sondowanie dolnego i górnego stanowiska jazu 
  Analiza i ocena funkcjonowania ASTKZ 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
5 DĘBE, III - zapory boczne 

  
Okresowa ocena stanu technicznego + geotechnika 
Arciechów 

6 DĘBE, III - przepompownie 

  
Okresowa ocena stanu technicznego 
Rządza, Arciechow, Popielarze  

7 SULEJÓW, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badanie części podwodnej 
  Badanie agresywności wody 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

8 
BRODY IŁŻECKIE, II  
oraz zapora boczna Styków z przepompownią 

  Pomiary przemieszczeń 

  Udrożnienie (płukanie) piezometrów wraz z pomiarem temperatury i oporności wody  

  Badanie części podwodnej 
  Okresowa ocena stanu technicznego  
9 WIÓRY, II 
  Pomiary przemieszczeń + MRW i kryza piezometru 
  Analiza i ocena funkcjonowania ASTKZ 
  Okresowa ocena stanu technicznego  

10 ŻERAŃ, III - śluza 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  
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  RZGW Wrocław 
Lp. OBIEKT - klasa 
1 BUKÓWKA, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
2 DOBROMIERZ, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
3 KOZIELNO, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badania geotechniczne (geologia + zagęszczenie) 
  Ocena sprawności piezometrów, badanie kierunków i prędkości filtracji 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
4 MIETKÓW, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
5 NYSA, I 
  Pomiary przemieszczeń ( wraz z zaporą boczną Siestrzechowice i przelewem Ścibórz) 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
6 OTMUCHÓW, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
7 SŁUP, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
8 TURAWA, I 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
9 BRZEG DOLNY, II - STOPIEŃ WODNY 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 

10 SOSNÓWKA, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 

11 TOPOLA, II 
  Pomiary przemieszczeń 
  Badania geotechniczne (geologia + zagęszczenie) 

  Ocena sprawności piezometrów, badanie kierunków i prędkości filtracji 

  Okresowa ocena stanu technicznego 
12 OPOLE - JAZ KLAPOWY NA ODRZE, III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 

13 OPOLE - JAZ KLAPOWY NA KANALE ULGI, III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 

14 MŁYNÓWKA - JAZ WLOTOWY + BRAMA PPOW, III 
  Pomiary przemieszczeń 
  Okresowa ocena stanu technicznego 
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