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Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych 
w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi 

w Pieczyskach w 2005 roku i w Straszynie w 2006 roku. 

 

 

I Informacje ogólne. Przyjęta formuła działania Zarządu Towarzystwa w okresie 

sprawozdawczym 

Na XIV Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych w dniu 

9 czerwca 2005 w Pieczyskach przyjęto sprawozdanie Zarządu V kadencji za okres 

działalności pomiędzy XII i XIV ZK i udzielono mu absolutorium. XIV Zgromadze-

nie Krajowe było również zgromadzeniem wyborczym, gdzie dokonano wyboru 

władz stowarzyszenia na nowa kadencję. Okres objęty sprawozdaniem był pierwszym 

rokiem działalności Zarządu VI kadencji. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie: 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Aktualne zatrudnienie 

1. Stanisław Lewandow-

ski 
– prezes –  

2. Janusz Steller – wiceprezes – 
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej 

Akademii Nauk w Gdańsku 

3. Andrzej Tersa – wiceprezes – 
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych 

Sp.z o.o. 

4. Janusz Herder – skarbnik – 
Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samocią-

żek 

5. Katarzyna Trojanowska – sekretarz – 
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych 

Sp.z o.o. 

6. Ryszard Jopp – członek – 
ENWOD Elektrownie Wodne Słupsk Sp. 

z o.o. 

7. Adam Mazurek – członek – 
Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z 

o.o. Oddział we Wrocławiu 

8. Jacek Młodkowski – członek – 
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica –

S.A. 

 

W związku z problemami, które w zeszłej kadencji wynikły z powodu rezygnacji z 

pełnienia funkcji przez dwóch członków Zarządu (konieczność zwołania Nadzwy-
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czajnego Zgromadzenia Krajowego TEW w celu dokonania wyborów uzupełniają-

cych), skład Zarządu zwiększono do ośmiu osób. Fakt ten implikował zmianę trybu 

pracy Zarządu. Zasadniczą część prac prowadziło Prezydium Zarządu (PZ), zbierając 

się i kontaktując na roboczo. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedze-

nia Zarządu w pełnym składzie oraz dziewięć posiedzeń PZ. Zarząd przyjął do reali-

zacji uchwały i wnioski XIV Zgromadzenia Krajowego. 

II Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu TEW VI kadencji 

I posiedzenie Zarządu VI kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się 

w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Żagiel” w Pieczyskach w dniu 9 czerwca 

2005 w przerwie obrad XIV Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni 

Wodnych i było poświęcone ukonstytuowaniu się nowego Zarządu. Nowo powołany 

Prezes przedstawił ramowy plan pracy i zaproponował sposób pracy na najbliższą ka-

dencję. 

II posiedzenie Zarządu zostało zwołane na 15 listopada 2005 w Straszynie. 

Uczestniczący w obradach Honorowy Prezes TEW, kol. Stanisław Cicholski, przed-

stawił sytuacje w środowisku energetyków wodnych i uznał ją za wielce niepokojącą, 

ponieważ głos podzielonego środowiska brzmi dużo mniej donośnie niż środowiska 

zjednoczonego – niekoniecznie wokół ludzi, ważne jest wspólne głoszenie tych sa-

mych idei. Za pozytywne uznał nawiązanie współpracy z Towarzystwem Rozwoju 

Małych Elektrowni Wodnych. Niepokojem napełnia pozostawanie poza wspólnym 

frontem Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, które swój udział w wielu przed-

sięwzięciach na rzecz energetyki wodnej uzależnia od obecności tam naszego stowa-

rzyszenia. Kol. Stanisław Cicholski wnioskował o podjęcie działań w celu nawiązania 

współpracy przez całe środowisko energetyki wodnej. 

Zarząd podjął temat eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych na przykładzie 

Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie, który gościł zgromadzonych. Problem 

przedstawił Prezes Zarządu ZEW Straszyn, kol. Andrzej Tersa. Podniesiono nie naj-

lepszą współpracę energetyków wodnych z urzędami administracji terenowej, co wy-

nika najczęściej z niejasnych zapisów w aktach prawnych. Stwierdzono, iż istnieją 
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przesłanki do pilnego podjęcia prac nad nowelizacją niektórych rozporządzeń i ustaw 

dotyczących energetyki wodnej, tym bardziej że wiele z nich jest niekompatybilnych 

z pozostałymi. Po pierwszej części obrad nastąpiło zwiedzanie nowo uruchomionej 

elektrowni w Pruszczu – całkowicie zautomatyzowanej, wykorzystującej istniejące 

piętrzenie. W dalszej części obrad przedstawiono: 

- udział członków TEW w sympozjach, konferencjach i spotkaniach poświęconych 

problemom energetyki wodnej (kol. Stanisław Lewandowski) 

- zaawansowanie prac nad renowacją nagrobka Prof. Alfonsa Hoffmanna (kol. An-

drzej Tersa), 

- stan przygotowań do konferencji HYDROFORUM 2005 (kol. Janusz Steller), 

- możliwości pozyskania środków na działalność TEW z funduszy lokalnych i euro-

pejskich (kol. Katarzyna Trojanowska), 

- wykonanie budżetu za rok 2005 (kol. Henryka Stachowicz). 

III posiedzenie Zarządu VI kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się 

w dniu 8 grudnia 2005 w Zamku Kliczków podczas międzynarodowej konferencji 

naukowo-technicznej z cyklu HYDROFORUM. Było to posiedzenie odbyte wspólnie 

z nowo wybranym Zarządem Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. 

Omawiano zagadnienie współpracy, zmierzającej w dalszej perspektywie czasowej do 

połączenia obu towarzystw. Omówiono też postęp prac nad tworzeniem Punktu Kon-

sultacyjnego Energetyki Wodnej. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii 

Nauk zadeklarował wsparcie rzeczowe w postaci wyposażonego pomieszczenia, w 

którym będzie się mieścił PK EW. Trwają prace nad pozyskaniem środków na za-

pewnienie właściwej obsługi punktu. W tworzenie PK EW jest też zaangażowane 

TRMEW. 

IV posiedzenie również było wspólnym posiedzeniem Zarządów obu towarzystw. 

Odbyło się w dniu 27 stycznia 2006 we Włocławku w elektrowni wodnej. Na posie-

dzeniu dyskutowano zasady współpracy, sposób organizacji wspólnych zespołów 

problemowych. TRMEW zaproponowało włączenie się TEW do prac przy wydawa-

niu Biuletynu MEW (dotychczas wydawano go przy wsparciu NFOŚ). Doprecyzowa-
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no warunki pracy PK EW. Wyrażono nadzieję, iż powołanie PK EW ułatwi nawiązy-

wanie kontaktów z instytucjami naukowo – badawczymi, potencjalnymi inwestorami 

oraz z administracją państwową. 

Powołano Fundusz Dobrej Pamięci mający służyć upamiętnieniu kolegów, którzy 

już odeszli, jak też pomoc tym, którzy po przejściu na emeryturę czują się opuszczeni 

przez środowisko, któremu poświęcili swoje najlepsze lata. Pierwszym przedsięwzię-

ciem FDP było odnowienie nagrobka Prof. Hoffmanna na cmentarzu na Srebrzysku w 

Gdańsku. 

Przedstawiono aktywność TEW na arenie międzynarodowej: nasz przedstawiciel 

brał udział w posiedzeniu Zarządu ESHA i obradach konferencji Hidroenergia w 

Szkocji. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Zarządu: 

16.06.2005 – IMP PAN Gdańsk 

1. Organizacja cyklu seminariów w temacie „Procesy zachodzące w krajowej 

energetyce i ich przewidywany wpływ na organizację i rozwój energetyki 

rozproszonej”. 

2. Przygotowanie udziału TEW w organizacji HYDROFORUM’2005.  

3. Wytypowanie członków TEW do prowadzenia monitorowania zmian 

legislacyjnych w zakresie energetyki wodnej i w obszarach stycznych. Proponuję: 

4. Przyjęcie harmonogramu działania w sprawie restauracji nagrobka prof. A. 

Hoffmanna  

5. Propozycje do planu rocznego pracy Zarządu TEW.  

6. Omówienie współpracy z SAPE i TRMEW 

13.07.2005 – Uniwersytet Kaunas 

1. Obecny stan energetyki wodnej na Litwie i w Polsce oraz problemy związane z jej 

dalszym rozwojem.  

2. Struktury organizacyjne, zakresy oraz stosowane formy działania stowarzyszeń 

LHA i TEW.  

3. Bariery i ograniczenia stawiane środowisku energetyki wodnej przez różne 

instytucje rządowe i władze regionalne oraz przez proekologiczne stowarzyszenia 

i pseudoekologiczne ugrupowania.  

4. Zagadnienia związane z wymogiem budowania przepławek dla ryb również przy 

elektrowniach funkcjonujących na istniejących i eksploatowanych przez dziesiątki 

lat stopniach wodnych. 

5. Możliwości rozwoju małej energetyki wodnej w oparciu o potencjał 

hydroenergetyczny stopni nisko- i ultra-niskospadowych. 
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6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy LHA i TEW w szczególności w pracach 

ESHA. 

7. Bieżąca wymiana informacji o wprowadzanych zmianach legislacyjnych oraz o 

konkretnych rozwiązaniach technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w 

obszarze energetyki wodnej. 

8. Uczestnicy spotkania zwiedzili elektrownię Kaunas, największą przepływową 

elektrownię wodną na Litwie, oraz małą elektrownię wodną Pastrevis na rzece 

Streva. 

9. Przyjęto uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii 

elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. 

 

18.08.2005 – Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. w Straszynie 

1. Rozporządzenie MŚ w sprawie instrukcji gospodarowania wodą 

2. Program udrażniania rzek 

3. Współpraca z Litewskim Stowarzyszeniem Hydroenergetyków [LHA]: Pozytyw-

nie oceniono efekty spotkania Prezydium Zarządu TEW z Zarządem Litewskiego 

Stowarzyszenia Hydroenergetyków [LHA].  

4. Restauracja grobu prof. Alfonsa Hoffmanna:  Prezydium zarządu zapoznało się z 

informacją Prezesa TEW o stanie uzgodnień w sprawie realizacji Uchwały 

Zgromadzenia Krajowego TEW nakładającej na Zarząd TEW obowiązek podjęcie 

działań idących w kierunku restauracji grobu prof. Alfonsa Hoffmanna.  

5. Komitet Studiów Wytwarzania PKEE:  Prezydium uznało konieczność wprowa-

dzenia do tego Komitetu Studiów Wytwarzania przedstawiciela sfery wytwarzania 

energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.  

6. Współpraca z DBI SCHOOL CENTER (Program UE – „Leonardo da Vinci”):   

7. Ogólne Zgromadzenie członków IHA w Sztokholmie:  zwolniono kol. Janusza 

Stellera z podjętego wcześniej zobowiązania uczestniczenia w Zgromadzeniu 

Ogólnym IHA, ponieważ okazało się możliwe telefoniczne oddanie głosów za in-

teresującymi nas zmianami w Konstytucji IHA  

8. Prezydium Zarządu przyjęło informacje kol. Janusza Stellera o stanie przygotowań 

do konferencji HYDROFORUM 2005.  

 

15.09.2005 – IMP PAN Gdańsk 

1. Zajęcie stanowiska w sprawie sposobu głosowania uchwał - 

zaproponowano przyjęcie zasady głosowania przez pocztę elektroniczną 

2. Program nowelizacji ustawy Prawo wodne i innych ustaw „środowisko-

wych - wyspecyfikowanie koniecznych zmian w ustawie Prawo wodne i ustawie 

Prawo ochrony środowiska i związanych z tymi ustawami aktami wykonawczymi. 
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3. Program udrażniania rzek 

4. Współpraca z energetyką wodną w innych krajach europejskich:  

5. Restauracja grobu prof. Alfonsa Hoffmanna: grób prof. Alfonsa 

Hoffmanna zostanie odrestaurowany zgodnie z życzeniem i projektem jego syna 

Prezesa Mariana Hoffmanna. 

6. Ocena Strategii Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii [Strategia]:  

7. Bank Informacji Polskiej Energetyki Wodnej [BI PEW]: Prezydium Za-

rządu zapoznało się z wynikami konsultacji w sprawie techniczno – organizacyj-

nych możliwości uruchomienia BI PEW w siedzibie IMP PAN w Gdańsku.  

 

07.10.2005 – Biuro TEW Reda 

1. Prace nad rozporządzeniem w sprawie zakresu obowiązków uzyskania i przedsta-

wienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej 

oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 

energii – Projekt z dnia 8 września 2005 r.  

2. Prezydium Zarządu uznaje za konieczne przeprowadzenie bezpośrednich konsulta-

cji z pozostałymi członkami Zarządu.  

 

26.10.2005 – IMP PAN Gdańsk 

1. W związku z wyborami do władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydroener-

getyków [IHA] i dokonanymi wcześniej zmianami w Konstytucji IHA Prezydium 

Zarządu postanowiło zaproponować reprezentantów TEW: 

2. Prezydium Zarządu przyjęło propozycję pozyskania zdemontowanego w ew Do-

brzyca hydrozespołu i jego ekspozycji dla celów edukacyjnych przed oficjalną sie-

dzibą TEW we Włocławku.  

3. Ustalono termin i miejsce posiedzenia Zarządu w pełnym składzie 

 

16.12.2005 – Zamek Kliczków 

1. Prezydium Zarządu uznaje zasadność utrzymania członkowstwa wspierającego 

PKEE  

2. Zamkniecie zadania restauracji nagrobka grobu prof. Alfonsa Hoffmanna i jego 

najbliższych - spotkanie z Honorowym Prezesem TR MEW Marianem Hoffman-

nem przy grobie jego ojca prof. A. Hoffmanna w rocznicę śmierci.  

3. Utworzenie funduszu „DOBREJ PAMIĘCI”. 

4. Punkt Konsultacji Energetyki Wodnej [PK EW]: 

4.1. spotkanie w Agencji Rynku Energii  

5. Instytut Maszyn Przepływowych PAN przyjmuje propozycje udziału w przedsię-

wzięciu prowadzącym do organizacji PK EW i deklaruje udostępnienie pomiesz-

czenia na siedzibę PK EW, serwera i pomoc techniczną, 
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6. Spotkanie przedstawicieli Zarządów TEW i TRMEW, podczas którego omówiono 

zakres i formy dalszej współpracy pomiędzy TRMEW a TEW oraz propozycję 

zwołania wspólnego posiedzenia Zarządów w styczniu 2006 

7. Prezes TEW poinformował o stanie prac nad projektem ekspozycji urządzeń mo-

dernizowanych elektrowni wodnych.  

 

05.01.2006 – Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. w Straszynie 

1. Prezydium Zarządu przyjęło informację Prezesa A. Tersy o organizacji wystawy 

„Wisła w dziejach Gdańska i Powiśla oraz współczesna koncepcja rozwoju tego 

regionu” przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańska 

oraz Archiwum Państwowe w Gdańsku i udziale w tym przedsięwzięciu Oddziału 

ZE Gdańsk KE ENERGA SA.  

2. Prezydium Zarządu zapoznało się z ankietą opracowana przez Szkołę Główną Go-

spodarstwa Wiejskiego w Warszawie pozwalającą ocenić efektywność ekonomicz-

ną MEW. 

 

10.02.2006 – IMP PAN Gdańsk 

1. Omówiono przyjęte przez Zarząd uchwały i przyjęto program ich realizacji. 

Prezydium Zarządu przyjęło propozycję listy specjalistów, którzy powinni być 

wzięci pod uwagę przy kompletowaniu zespołów problemowych.  

2. Prezydium Zarządu akceptuje zapisy zawarte w notatce ze spotkania Stanisława 

Cicholskiego Honorowego Prezesa Zarządu TEW z Janem Tokarzem Prezesem 

Zarządu SEO. Zgodnie z pkt 3 notatki w najbliższym czasie zostanie 

zaproponowana lista zagadnień do wspólnych działań obu stowarzyszeń. 

3. Zostały podjęte prace nad organizacją Zgromadzenia Krajowego’2006, które 

zgodnie z przyjętą uchwałą ZK’2004 powinno się odbyć w ostatnim tygodniu maja. 

 

 

III Rozwój liczebny i merytoryczny TEW 

 

Obecnie Towarzystwo Elektrowni Wodnych liczy 172 członków zwyczajnych i 33 

wspierających. 

 

IV Działalność Biura TEW 
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Najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, któ-

re realizowało Biuro Towarzystwa: 

1. Przygotowanie i organizacja XV Zgromadzenia Krajowego Straszyn 25/26 maja 

2006 roku. 

2. Przygotowanie i organizacja Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej od stro-

ny prawnej, administracyjnej i  logistycznej. 

3. Przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu – na zlecenie Zarządu 

a. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu: 

 9 czerwca 2005 w Pieczyskach, 

 15 listopada 2005 w Straszynie (brak kol. Jacka Młodkowskiego), 

 8 grudnia 2005 w Kliczkowie (wspólnie z TRMEW – brak kol. Jacka Młod-

kowskiego, kol. Janusza Herdera i kol. Ryszarda Joppa) 

 27 stycznia 2006 we Włocławku (wspólnie z TRMEW – brak kol. Jacka 

Młodkowskiego, kol. Janusza Herdera, kol. Andrzeja Tersy i kol. Ryszarda 

Joppa), 

4. Wydanie biuletynu Hydroenergetyka 

5. Wydanie kalendarza 2006 

6. Przygotowanie i współorganizacja oraz udział w seminariach, sympozjach i konfe-

rencjach naukowo – technicznych: 

a. przygotowanie i organizacja wycieczki technicznej na Litwę i konferencji nt. 

uwarunkowań prawnych funkcjonowania energetyki wodnej w Polsce i na Li-

twie 7-10 września 2005 

b. 7-9 grudnia 2005 HYDROFORUM wspólnie z IMP PAN.  

c. Bydgoszcz’7-8 czerwca 2006 III Międzynarodowa Konferencja Procesorów 

Energii „ECO – EURO – ENERGIA”. Udział w organizacji konferencji. Prezes 

TEW jest członkiem Rady Programowej. 

d. udział w posiedzeniu Zarządu European Small Hydropower Association (ES-

HA) w Brukseli w dniu 3 lutego 2006-05-18 

e. udział w organizowanej przez ESHA konferencji Hidroenergia w Szkocji. 
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Przedstawiona działalność była realizowana w ścisłej współpracy z Zarządem TEW. 

 

7. Ewidencja członków: 

a. członków zwyczajnych TEW na dzień 15.05.2006. jest 172 w tym 8 członków 

honorowych w okresie sprawozdawczym skreślono 0; przyjęto 2 członków 

zwyczajnych,  

b. członków wspierających na dzień 15.05.2006 jest 33. Skreślono 0, przyjęto 3 

Członków wspierających. 

8. W okresie sprawozdawczym działalność Biura była prowadzona przy obsadzie ¾ 

etatu – Dyrektor Biura. 

Komercyjna działalność Biura Towarzystwa została ograniczona jedynie do za-

gadnień ściśle związanych z celami statutowymi TEW. Szczególną troską Biura była 

organizacja zadań związanych z szeroko pojętą działalnością informacyjną i szkole-

niową członków Towarzystwa. Również zorganizowanie i prowadzenie Funduszu 

Dobrej pamięci było jednym z priorytetowych przedsięwzięć. W ciągu ostatniego pół-

rocza Biuro TEW prowadziło intensywna działalność na rzecz pozyskania funduszy 

na działalność Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej – wniosek o przyznanie 

dotacji został złożony w dniu 28 kwietnia 2006.. 

W okresie sprawozdawczym Biuro TEW było prowadzone przez kol. Hen-

rykę Stachowicz 

Od 15 maja 2006 pracę w PK EW rozpoczęła p. Julitta Jagielska. 

V Zakończenie 

Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników XV Zgromadzenia Krajowego z 

prośbą o szeroką dyskusją nad niniejszym sprawozdaniem, która wytyczy kierunki 

działania Zarządu na kolejną kadencję. 

 


