Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych
w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi
w Warszawie w 2003 roku i w Ustroniu w 2004 roku.
I Informacje ogólne. Przyjęta formuła działania Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym
Na XI Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych w dniu 27/28 listopada
2003 w Warszawie przyjęto sprawozdanie Zarządu V kadencji za okres działalności pomiędzy X i
XI ZK i udzielono mu absolutorium.
W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie:
1. Stanisław Lewandowski

– prezes –

EGO Sp. z o. o.

2. Jacek Młodkowski

– wiceprezes –

ZZW CNSW S.A.

3. Lech Hryckiewicz

– wiceprezes –

EWŻ S.A.

4. Czesław Kotas

– skarbnik –

ZEW Porąbka – Żar S.A.

5 Katarzyna Trojanowska

– sekretarz –

ENERGA ZEW Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu. Zarząd przyjął do realizacji
uchwały i wnioski XI Zgromadzenia Krajowego. Z uwagi na niedługi okres pomiędzy Zgromadzeniami Krajowymi nie wszystkie uchwały i wnioski mogły zostać zrealizowane, jednakże podjęto
starania, aby zaawansowanie ich realizacji było możliwie największe.
Każde z posiedzeń odbywało – zgodnie z tradycją obecnego Zarządu – w przedsiębiorstwie
związanym z TEW. Zarząd obradował we Włocławku, w Ustce, w Olsztynie i w Samociążku. Wciąż
zbyt mała aktywizacja środowiska wymusza taki system prowadzenia odbywania posiedzeń, pozwala ponadto na poznanie problemów i przemyśleń członków TEW rozrzuconych po całej Polsce. Posiedzenia Zarządu TEW składały się z reguły z dwóch części. W części otwartej omawiano sprawy
nurtujące gospodarzy spotkania, podejmowano dyskusję o miejscu energetyki wodnej w przekształcającej się polskiej gospodarce. W części zamkniętej posiedzeń dyskutowano nad bieżącymi sprawami Towarzystwa Elektrowni Wodnych realizując przyjęte przez XI Zgromadzenie Krajowe
uchwały, wnioski i sugestie.
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O zagadnieniach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach Zarządu członkowie TEW byli informowani na bieżąco poprzez publikację protokołów na stronie internetowej TEW.
Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa w dniu 18 grudnia 2003 we Włocławku skoncentrowano
się na sposobie prowadzenia gospodarki skojarzonej na stopniach wodnych. Dyskutowano o podziale kosztów utrzymania stopni i zakresie decyzyjnym poszczególnych podmiotów użytkujących stopnie – do najczęstszych tarć dochodzi pomiędzy energetyką a gospodarką wodną. Zarząd został zobowiązany przez Prezesa Wacława Zdulskiego do przygotowania propozycji umiejscowienia energetyki wodnej w przekształcającej się gospodarce i przedstawienia jej decydentom.
Posiedzenie Zarządu TEW w Ustce miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ zaproszeni
zostali wszyscy członkowie – założyciele. Na spotkanie przybyli:
kol. Stanisław Cicholski,
kol. Tadeusz Białek,
kol. Wiesław Biliński,
ponieważ zaś obecni byli kol. Stanisław Lewandowski i kol. Czesław Kotas, obrady toczyły się z
udziałem pięciu spośród piętnastu żyjących członków –założycieli. Przedmiotem obrad była zgodność celów realizowanych obecnie przez TEW z celami, jaki stawiali sobie założyciele przed trzynastu laty. Omawiano kierunki zmian w polskiej gospodarce i miejsce, w którym powinna znajdować
się energetyka wodna. Choć rzeczywistość gospodarcza zmieniła się znacznie, idea założycieli Towarzystwa Elektrowni Wodnych jest realizowana – TEW pracuje nad zapewnieniem energetyce
wodnej należytej pozycji w sektorze energetycznym – nawet przekształcanym i wstrząsanym chaotycznymi zabiegami rozmaitych gospodarczych szamanów. Wnioskowano o nadanie honorowego
członkostwa TEW wszystkim założycielom, jak też o włączenie się ich do bieżących prac Zarządu
jako doradców, ponieważ oni właśnie powinni stać na straży zgodności podejmowanych obecnie
działań z ideami, które zainspirowały twórców Towarzystwa.
Podnoszono temat wykonania kwot energii z OZE wobec systematycznego deprecjonowania roli
energetyki wodnej, a sztucznego zwiększania znaczenia biopaliw i współspalania. Nieprzyjmowanie
do wiadomości przez decydentów, że jedynie energetyka wodna dysponuje udokumentowanymi zasobami zdolnymi pokryć zapisane kwoty energii z OZE, grozi niewywiązaniem się Polski z podję-
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tych zobowiązań (bez właściwego rozeznania rzeczywistych możliwości uzyskania żądanych wielkości energii z OZE) i koniecznością zapłaty wysokich kar.
Kolejną kwestią budzącą uzasadniony niepokój założycieli była atomizacja środowiska energetyki wodnej. Po X ZK w Ciechocinku odłączyła się od TEW grupa osób związana z ESP-ami i utworzyła konkurencyjne stowarzyszenie, przenosząc nań wszelkie profity płynące z posiadania potężnego „patrona” – przede wszystkim finansowe. Pojawiły się dwa stowarzyszenia reprezentujące energetykę wodną: TEW silny kadrami i tradycją, ale zubożały z powodu zerwania umów o współpracy
przez ESP-y, i stowarzyszenie powstałe pod auspicjami i za pieniądze ESP-ów – silne finansowo, ale
nie kwapiące się do wypracowywania własnych koncepcji, różniących się od aktualnie obowiązujących na szczeblu rządowym. W takiej sytuacji przystąpienie TEW do struktur międzynarodowej organizacji International Hydropower Association przydaje nam znaczenia i wzmacnia naszą pozycję
w rozmowach z decydentami.
Podczas spotkania w Ustce Zarząd zapowiedział powstanie internetowej gazety. Pierwszy numer
ukazał się 10 lutego 2004. Jak dotąd ukazuje się co tydzień (w każdy czwartek). Niestety zespół redakcyjny jest bardzo wąski – pomimo padających licznych deklaracji współpracy, pomimo autentycznych emocji towarzyszących wypowiedziom niektórych kolegów, świadczących o głębokim
zaangażowaniu w problemy, na palcach jednej ręki można policzyć osoby współtworzące gazetę.
Otrzymali ją Państwo w formie papierowej w materiałach XII Zgromadzenia Krajowego.
Posiedzenie w Olsztynie poświęcone było wykorzystaniu nowych stopni wodnych dla potrzeb
energetyki. Zespół Elektrowni Wodnych Łyna S.A. prowadzi budowę kaskady Łyny na odcinku od
Lidzbarka Warmińskiego do granicy. Zarząd ZEW Łyna podzielił się z nami swoimi doświadczeniami. Prezes Krzysztof Nakonieczny obiecał włączyć się do prac TEW nad ustawą o OZE, która
wcześniej czy później musi ujrzeć światło dzienne.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad:
 zmianą aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów hamujących rozwój krajowej energetyki wodnej,
 współpracą z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, których celem jest rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (Vis Venti, TRMEW),
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 rozpoznawanie barier, jakie napotyka energetyka wodna w swojej działalności, podlegając
obciążeniom finansowym nakładanym na nią w sposób nadmierny i dowolny,
 podnoszenia kultury technicznej służb eksploatujących elektrownie wodne poprzez współorganizację seminariów i konferencji i przedstawianie na nich referatów,
 utworzeniem Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych zostało przyjęte jako członek korporacyjny do International
Hydropower Association – zgodnie z uchwałą XI Zgromadzenia Krajowego.

II Rozwój liczebny i merytoryczny TEW
Z radością witamy w naszych szeregach nowych członków, w tym wysokiej klasy specjalistów z
różnych dziedzin, jak też członków wspierających, którzy wspierają nas nie tylko finansowo, ale też
służą radą i doświadczeniem w swojej specjalności. Bieżącą kadencję zaczynaliśmy w 144 osoby,
obecnie jest nas 174. Przyjęliśmy 34 członków zwyczajnych. Przyjęcie w nasze szeregi wielu z nich
podnosi prestiż naszej organizacji – są wśród nich osoby cieszące się wielkim autorytetem nie tylko
w polskim świecie elektrowni wodnych.

III Działalność Biura TEW
Najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, które realizowało
Biuro Towarzystwa:
1. Przygotowanie i organizacja XI Zgromadzenia Krajowego Warszawa 2003 27/28 listopada 2003
roku.
2. Przygotowanie seminarium: „Turbiny wodne – niezawodność i ekologia”
3. Przygotowanie i współorganizacja seminarium:


Hydrotechnika VI Ustroń 2004

4. Przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu – na zlecenie Zarządu


W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu:


18.12.2003. - Włocławek, (brak kol. Lecha Hryckiewicza),
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22.01.2004 Ustka (brak kol. Lecha Hryckiewicza i kol. Jacka Młodkowskiego),



25.03.2004 Olsztyn (brak kol. Lecha Hryckiewicza i kol. Jacka Młodkowskiego),



27/28 04.2004 Samociążek.

5. Udział w konferencjach naukowo – technicznych:


80-lecie eksploatacji Elektrowni Gródek połączone z wręczeniem medali im. Prof. Alfonsa
Hoffmanna; medale otrzymali następujący członkowie TEW:
- kol. Jan Henryk Kaźmierkiewicz,
- kol. Stanisław Lewandowski,
- kol. Bogdan Sienkiewicz,
- kol. Henryk Subocz,
- kol. Jerzy Uchański.
- kol. Andrzej Stanke

Przedstawiona działalność była realizowana w ścisłej współpracy z Zarządem TEW.
6. Ewidencja członków.


Członków zwyczajnych TEW na dzień 23.04.2004r. jest 174, w tym 8 członków honorowych
w okresie sprawozdawczym skreślono: 1 – zmarł; przyjęto 3 członków zwyczajnych, na
27.11.2003r. było 172 członków w tym 8 honorowych,



Członków wspierających na dzień 27.11.2003. jest 31, w okresie sprawozdawczym skreślono
2 i przyjęto 2 członków wspierających.

7. W okresie sprawozdawczym działalność Biura była prowadzona przy obsadzie ¾ etatu – Dyrektor Biura.
W okresie sprawozdawczym Biuro TEW było prowadzone przez kol. Henrykę Stachowicz. Komercyjna działalność Biura Towarzystwa koncentrowała się głównie w zakresie zagadnień związanych z
celami statutowymi TEW. Realizowano ponadto prace zlecone. Szczególną troską Biura była organizacja zadań związanych z szeroko pojętą działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną:
organizacja seminariów i konferencji, stoiska targowego, wydawnictwa o charakterze promocyjnym.
Działalność ta przynosi Towarzystwu dochody i będzie nadal rozwijana.
IV Zakończenie
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Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników XII Zgromadzenia Krajowego z prośbą o szeroką dyskusją nad niniejszym sprawozdaniem, która wytyczy kierunki działania Zarządu na kolejny
rok.
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