Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych
w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi
w Ustroniu w 2004 roku i w Pieczyskach w 2005 roku.
I Informacje ogólne. Przyjęta formuła działania Zarządu Towarzystwa w okresie
sprawozdawczym
Na XII Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych w dniu 27
maja 2004 w Ustroniu przyjęto sprawozdanie Zarządu V kadencji za okres działalności pomiędzy XI i XII ZK i udzielono mu absolutorium.
W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie:
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1. Stanisław Lewandow– prezes –
ski
2. Jacek Młodkowski

– wiceprezes –

3. Janusz Herder

– wiceprezes –

4. Czesław Kotas1

– skarbnik –

5. Janusz Steller2

– skarbnik –

6. Katarzyna Trojanow– sekretarz –
ska

Aktualne zatrudnienie
Elektrownie Górnej Odry Sp. z o. o.
Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn
–
Niedzica –Sromowce Wyżne S.A.
Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek
Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka –
Żar S.A.
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej
Akademii Nauk w Gdańsku
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych
Sp.z o.o.

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu oraz XIII
Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe, zwołane w celu wyboru członka Zarządu
TEW w związku z rezygnacją kol. Czesława Kotasa z funkcji Skarbnika TEW sprawowanej od początku istnienia Towarzystwa. Zarząd przyjął do realizacji uchwały i
wnioski XII Zgromadzenia Krajowego.
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do XIII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Krajowego w dniu 15 października 2004
od XIII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Krajowego w dniu 15 października 2004
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Trzynaste w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu odbyło się z udziałem przedstawicieli eksploatacji jeleniogórskich elektrowni wodnych bezpośrednio w ich siedzibie. Pozostałe dwa posiedzenia Zarząd odbył w Gdańsku, w gościnnych progach
Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. O zagadnieniach omawianych na kolejnych posiedzeniach Zarządu członkowie TEW byli informowani na
bieżąco poprzez publikację protokołów na stronie internetowej TEW.Z powodu wycofania się Elektrowni Szczytowo – Pompowych S.A. ze wsparcia TEW Zarząd stara
się jak najbardziej ograniczyć koszty swego funkcjonowania – przejawem takiego
działania jest m. in. ograniczenie „wędrownych” posiedzeń. Wpływa to bez wątpienia
niekorzystnie na skuteczność przepływu informacji o podejmowanych przez zarząd
działaniach, co przy znacznym ograniczeniu aktywności strony internetowej jest
szczególnie dotkliwe, ale niestety nie ma alternatywy. Dzięki ograniczeniu tych wydatków TEW może włączyć się w prace nad kształtowaniem prawa i narzędzi prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki wodnej w Polsce.
Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa w dniu 22 lipca 2004 r. omówiono problemy organizacyjne i techniczno – produkcyjne spółki Jeleniogórskie Elektrownie
Wodne sp. z o.o. Została ona utworzona na bazie wyodrębnionej organizacyjnie i majątkowo struktury funkcjonującej w Zakładzie Energetycznym Jelenia Góra S.A.
Spółka prowadzi eksploatację 13 elektrowni wodnych (w tym 8 przepływowych i 5
zbiornikowych, z których 3 zbiorniki włączono w system ochrony przeciwpowodziowej). Prowadzone jest również utrzymanie mechaniczne w zakresie remontów bieżących). Pozostałe elementy utrzymania są prowadzone w systemie zleconym. Elektrownie wodne stanowiące własność spółki są zlokalizowane na rzekach: Bóbr, Kwisa
i Kamienna. Dużym utrudnieniem w eksploatacji utrzymaniu elektrowni są zadania
nakładane w pozwoleniach wodno-prawnych, zgodnie z którymi spółka winna utrzymywać cieki wodne na dużych odcinkach.
W dyskusji poruszono następujące problemy:
- aspekty pozytywne i negatywne organizacji energetyki wodnej funkcjonującej
w ramach skonsolidowanych spółek dystrybucyjnych;
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- handel energią zieloną - sytuacja aktualna i prognozowane rozwiązania;
- prace legislacyjne – udział stowarzyszenia w tworzeniu i opiniowaniu aktów
prawnych, konieczność zmian i stworzenia ustawy o oze;
- zagadnienia współpracy z gospodarka wodna;
- techniczne aspekty eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych.
Posiedzenie w dniu 15 października 2004 było poświęcone ukonstytuowaniu się
nowego Zarządu TEW po wyborze kol. Janusza Stellera. Kol. Steller przedstawił informację o nawiązaniu kontaktu z eurodeputowanym z Województwa Zachodniopomorskiego, który zajmuje się problematyką energetyki ze źródeł odnawialnych.
Piętnaste posiedzenie w dniu 8 grudnia 2004 miało szczególny charakter. Odbyło
się w Grudziądzu, w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
zostało połączone z uroczystym opłatkiem, co miało wymiar i ludzki, i symboliczny,
ponieważ więzy osobiste łączące nas z członkami bratniego stowarzyszenia zyskały
wymiar formalny. Nie był to jednakże kongres zjednoczeniowy, jakkolwiek współpraca pomiędzy nami była i pozostaje ścisła i zgodna. Problematyka poruszona podczas spotkania dotyczyła wprowadzanej od 2005 roku certyfikacji źródeł pochodzenia
energii, co w ma stanowić podwalinę uruchomienia giełdy zielonych certyfikatów.
Wypracowano wspólne stanowisko na podstawie przedstawionych propozycji. Jako
propozycje środowiska energetyki wodnej zostanie ono przedstawione podczas dyskusji w zespole zajmującym się nowelizacją ustawy prawo energetyczne, która to do
czasu opracowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych stanowić będzie podstawowy dokument regulujący obrót „zieloną energią”.
Posiedzenie w dniu 17 marca 2005 poświęcono przygotowaniom do XIV Zgromadzenia Krajowego. Podjęto decyzję co do miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia – tym razem, z powodu nałożenia się terminów świąt i innych zgromadzeń, odbędzie się ono na początku czerwca (zamiast planowanego ostatniego tygodnia maja).
Postanowiono zorganizować towarzyszące Zgromadzeniu Krajowemu seminarium
„Ocena stanu rozwoju energetyki wodnej w Polsce w aspekcie strategii rozwoju ener-
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getyki odnawialnej, znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne i Polityki energetycznej Polski do 2025 roku”.
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),
 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 włączyło się do prac w ESHA poprzez osobę
kol. Janusza Stellera, który reprezentuje na tym forum nasze stanowisko.
Kontynuowano udział w pracach Zespołu ds. Monitorowania Rynku Bilansującego
działającego pod kierunkiem OSP PSE S.A. W spotkaniach Zespołu uczestniczył nasz
przedstawiciel kol. Władysław Kiełbasa.
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 170. Przyjęliśmy 37
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.
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Z powodu nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 24 miesiące musieliśmy
skreślić z listy członków zwyczajnych TEW siedmiu kolegów. Głębokie przekształcenia w energetyce zawodowej (konsolidacja, restrukturyzacja, likwidacja niektórych
podmiotów) spowodowały, iż ze wspierania nas zrezygnował Zakład Energetyczny
Jelenia Góra. Pozyskaliśmy jednak nowych członków wspierających.

III Działalność Biura TEW
Najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, które realizowało Biuro Towarzystwa:
1. Przygotowanie i organizacja XII Zgromadzenia Krajowego Ustroń 27 maja 2004
roku.
2. Przygotowanie i organizacja XIII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Krajowego
Gdańsk 15 października 2004 roku
3. Przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu – na zlecenie Zarządu
a. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu:


23 lipca 2004 Jelenia Góra (brak kol. Katarzyny Trojanowskiej i kol. Czesława Kotasa),



15 października 2004 Gdańsk (brak kol. Stanisława Lewandowskiego),



8 grudnia 2004 r. Grudziądz (wspólnie z TRMEW połączone ze spotkaniem
opłatkowym)



17 marca 2005 Gdańsk (brak kol. Jacka Młodkowskiego),

4. Wydanie biuletynu Hydroenergetyka
5. Wydanie kalendarza
6. Przygotowanie i współorganizacja oraz udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowo – technicznych:
a. Ustroń’ 27/28 maja 2003 r „HYDROTECHNIKA VI’2004”.współudział w organizacji ogólnokrajowego sympozjum z jednoczesną organizacja XII Zgromadzenia Krajowego. Członkowie TEW wygłosili dwa referaty.
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b. Bydgoszcz’2-3 czerwca 2004 I Międzynarodowa Konferencja Procesorów
Energii „ECO – EURO – ENERGIA”. Udział w organizacji konferencji. Prezes
TEW był członkiem Rady Programowej. Członkowie TEW zgłosili 2 referaty,
które zostały przyjęte przez organizatorów.
c. Wisła’7-9 czerwca 2004 „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” APE
’04-P. wygłoszono referat.
d. Grudziądz’18-20 czerwca 2004, Seminarium „Problemy rozwoju energetyki
odnawialnej” . Zaproszenie przez TRMEW, wygłoszenie referatu. Udział w
Zgromadzeniu Krajowym.
e. Gdańsk’13

września

2004,

seminarium

HYDROFORUM

nt.

”Mała Energetyka Wodna w Polsce i Unii Europejskiej”. Seminarium zostało
zorganizowane w przez działające w IMP PAN Centrum Doskonałości Czystych i Bezpiecznych Technologii w Energetyce CLEANERPAS w związku z
przyjazdem do Polski prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Małych Elektrowni Wodnych (ESHA), Profesora Bernharda Pelikana z Uniwersytetu Rolniczego w Wiedniu. Współorganizatorami seminarium oraz przeprowadzonej w
dniu następnym wycieczki technicznej po obiektach MEW były: Towarzystwo
Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych (TRMEW) oraz Zakład Elektrowni Wodnych Gdańskiej Kompanii
Energetycznej ENERGA.
f. Pieczyska nad Zalewem Koronowskim’21-22 września 2002 r „Ekologiczne,
techniczne i społeczne aspekty rozwoju wykorzystania elektrowni wodnych w
Polsce”. Tematem wiodącym seminarium była ocena współdziałania gospodarki wodnej i energetyki wodnej w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej UE. Współorganizator. Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpił
Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w ramach obchodów
40 rocznicy śmierci prof. Alfonsa Hoffmanna.
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g. Ciechocinek’4-5 październik 2004, II Okrągły stół Hydroenergetyki Wisła –
Wołga, Kaskady elektrowni wodnych na rzekach Europy (cel –sterowaniebezpieczeństwo- naturalne środowisko- zielona energia).
h. Porto Portugalia’18 – 20 październik 2004, HYDRO’2004 „A new era for
hydropower”. Udział w Zgromadzeniu IHA. Wygłoszono referat nt udziału
energetyki wodnej w świadczeniu usługi systemowej kompensacji mocy biernej
i regulacji napięcia.
i. Ustroń – Jaszowiec 6-8 kwietnia 2005, XIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Antykorozja – Systemy, Materiały, Powłoki”. Konferencja organizowana
przez SITPChem NOT Gliwice, dotycząca zabezpieczeń przeciwkorozyjnych w
budownictwie wodnym i okrętownictwie. Szczególna uwagę poświęcono nowym materiałom i technologiom zabezpieczeń.
j. Polana Zgorzelisko 9 - 11 maja 2005, XI Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór „Bezpieczeństwo ekologiczne polskich budowli hydrotechnicznych – Zapory a środowisko” Polski Komitet Wielkich Zapór, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Patronat: Minister Środowiska. Omówiono
m.in. wpływ istniejących zapór na środowisko, stan techniczny i eksploatację
zapór, remonty i naprawy zapór, zbiorniki i ich wpływ na kształt fali powodziowej, zapory dla zbiorników poflotacyjnych i materiałów odpadowych, architekturę budowli hydrotechnicznych; kompozycję z krajobrazem, zbiorniki
wodne w programie NATURA 2000.
k. Kazimierz Dolny’25-27 kwietnia 2005, XI Konferencja N-T Rynek Energii
Elektrycznej Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w strukturze UE. Obecność
w Komitecie Honorowym. Jeden z referatów programowych opracowany z
udziałem TRMEW.
l. Warszawa’26 maja 2005 „ Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce i rozszerzonej Europie – Nowe wyzwania”. Seminarium organizowane jest przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej we współpracy z Instytutem Energetyki
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wialnej i Ochrony Środowiska, European Renewable Energy Council oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Obecność na zaproszenie EC BREC.
m. Bydgoszcz’7-8 czerwca 2005, II Międzynarodowa Konferencja Procesorów
Energii „ECO – EURO – ENERGIA”. Udział w organizacji konferencji. Prezes
TEW jest członkiem Rady Programowej. Członkowie TEW zgłosili 3 referaty,
które zostały przyjęte przez organizatorów. Prezes TEW współprzewodniczył
w dwóch sesjach.
n. Pieczyska’ 10 czerwca 2005 r., Seminarium „Ocena stanu rozwoju energetyki
wodnej w Polsce w aspekcie w aspekcie strategii rozwoju energetyki odnawialnej, znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne i Polityki energetycznej Polski do 2025 r." Organizacja wraz z XIV ZK.
o. Zamek Kliczków’ 7-9 grudzień 2005. Międzynarodowa Konferencja Hydroforum’2005. W organizacji.
Przedstawiona działalność była realizowana w ścisłej współpracy z Zarządem TEW.
7. Ewidencja członków:
a. członków zwyczajnych TEW na dzień 31.05.2005. jest 170 w tym 8 członków
honorowych w okresie sprawozdawczym skreślono 7; przyjęto 3 członków
zwyczajnych,
b. członków wspierających jest 30 na dzień 27.11.2003. było 31. Skreślono 3,
przyjęto 2 Członków wspierających.
8. W okresie sprawozdawczym działalność Biura była prowadzona przy obsadzie ¾
etatu – Dyrektor Biura.

8

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA ELEKTROWNI WODNYCH
W OKRESIE MIĘDZY ZGROMADZENIAMI KRAJOWYMI USTROŃ 2004 – PIECZYSKA 2005

Komercyjna działalność Biura Towarzystwa została ograniczona jedynie do zagadnień ściśle związanych z celami statutowymi TEW. Szczególną troską Biura była
organizacja zadań związanych z szeroko pojętą działalnością informacyjną i szkoleniową członków Towarzystwa
W okresie sprawozdawczym Biuro TEW było prowadzone przez kol. Henrykę Stachowicz
IV Zakończenie
Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników XIV Zgromadzenia Krajowego
z prośbą o szeroką dyskusją nad niniejszym sprawozdaniem, która wytyczy kierunki
działania Zarządu na kolejną kadencję.
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