Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych
w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi
w Warszawie w 2008 roku i w Toruniu w 2009 roku.
I.

Informacje ogólne. Przyjęta formuła działania Zarządu Towarzystwa w okresie
sprawozdawczym

Na XVII Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych w dniu 11-12
września 2008r. w Warszawie przyjęto sprawozdanie Zarządu VI kadencji za okres
działalności pomiędzy XIV-XVII ZK i udzielono mu absolutorium. XVII Zgromadzenie
Krajowe było również zgromadzeniem wyborczym, gdzie dokonano wyboru władz
stowarzyszenia na nową kadencję. Okres objęty sprawozdaniem był pierwszym rokiem
działalności Zarządu VII kadencji.
W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie:
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Aktualne zatrudnienie

ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych
Sp.z o.o.
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej
2. Janusz Steller
– wiceprezes
Akademii Nauk w Gdańsku
Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
3. Marek Hensler
– wiceprezes
Samociążek
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór
4. Leszek Opyrchał
– skarbnik
Instytut Metrorologgi i Gospodarki
Wodnej
Południowy Zakład Automatyki i
5. Krzysztof Białkiewicz
– sekretarz
Zabezpieczeń "Energoefekt" Sp. z o.o.
Małe Elektrownie Wodne s.c. J.M.P.
6. Jerzy Kujawski
– członek zarządu
Kujawscy
Zasadniczą część prac prowadziło Prezydium Zarządu (PZ), zbierając się i kontaktując na
roboczo. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu oraz dwa posiedzenia
Prezydium Zarządu.
1. Andrzej Tersa

II

– prezes

Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu TEW VII kadencji

1. I posiedzenie Zarządu VII kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się
w Warszawie w dniu 12 września 2008 w przerwie obrad XVII 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 kadencję.
2. 30 października 2008 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu korespondencyjnie.
Obrady odbywały się poprzez wymianę korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) oraz
telefoniczną. PZ było poświęcone nowej organizacji Biura TEW. Istotnym novum było
stworzenie stanowiska Dyrektora Biura ds. Technicznych, w którego zakresie obowiązków
jest kierowanie pracami całego biura, pozyskiwanie zleceń i organizacja działalności
gospodarczej biura oraz kontrola pracy Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej.
Obowiązki Dyrektora ds. Technicznych Prezydium powierzyło na okres 6 miesięcy panu
Władysławowi Kiełbasie. Dotychczasowy Dyrektor Biura pani Henryka Stachowicz objęła
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obowiązki Dyrektora Biura ds. Administracyjnych. W jej zakres obowiązków wchodzi
organizacja i zapewnienie ciągłości bieżącej pracy biura oraz organizacja i obsługa
Prezydium, Zarządu oraz walnych zgromadzeń Towarzystwa.
3. II posiedzenie Zarządu VII kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się w
dniu 18 grudnia 2008 w Elektrowni Wodnej we Włocławku
 Prezes Andrzej Tersa omówił materiały z posiedzenia Prezydium Zarządu TEW
odbytego w dniu 30.10.2008 i przedstawił nowy regulamin Biura Zarządu, który
został zaakceptowany przez Zarząd.
 Prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych poinformował o podpisaniu rekomendacji
dla członków TEW (kol. Mariusz Gajda, Edmund Ciesielka, Janusz Steller, Stanisław
Lewandowski, Jerzy Kujawski) do pełnienia funkcji ekspertów do oceny projektów w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dziedzinie
„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.4 PO IiŚ)”.
 Prezes Tersa przedstawił propozycję opracowaną przez p. Stanisława
Lewandowskiego, która uzależnia wysokość składki płaconej przez Elektrownie
Wodne od wyprodukowanej przez nie energii.
 P. Janusz Steller poinformował o I Międzynarodowym Kongresie OZE, który
odbędzie się 21.05.2009 i zaproszeniu TEW do wzięcia udziału w pracach Rady
Programowej. Zarząd przyjął informację na temat Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE
i wyznaczył do prac w Radzie Programowej p. Władysława Kiełbasę a do udziału w
kongresie p. Janusza Stellera.
 P. Janusz Steller poinformował, że w ramach projektu SHAPES przewodnik „Jak
zbudować małą elektrownię wodną” zostanie przetłumaczony na język polski i
zwrócił się z prośbą o konsultacje, do których zebrani się zadeklarowali.
 Leszek Opyrchał zgłosił propozycję zorganizowania biblioteki hydrotechniki.
Propozycja została przyjęta z zainteresowaniem.
 P. Jerzy Kujawski przypomniał o wyrażonych w mailu z 28.11.2008 swoich
zastrzeżeniach do sytuacji prawnej wynikającej ze składaniem od 15.11.2008 odwołań
od decyzji wodnoprawnych do Dyrektora RZGW a nie, jak dotychczas, do Wojewody.
W tej sytuacji RZGW będzie w II instancji sędzią w sprawie, w której w I instancji
było stroną. Zarząd upoważnił p. Jerzego Kujawskiego do sformułowania wniosku do
Rzecznika Praw Obywatelskich i przygotowania stanowiska TEW.
4. W dniu 30 marca 2009 w Straszynie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu. Na
posiedzeniu PZ omówiono następujące zagadnienia.
 Przygotowania do Zgromadzenia Krajowego.
 Udział w Kongresie i Targach „Green Power” (19-2.05.2009r., Poznań):
 V Kongres „Energia i Przemysł” (7-9.05.2009) Warszawa
 Zgłoszenie kandydata TEW do Zarządu IHA oraz delegata na światowy kongres IHA
„Advancing Sustainable Hydropower” (23-26.06.2009, Reykjavik) - Prezydium
Zarządu uznało, że nie będzie zgłaszało kandydatury naszego przedstawiciela do
Zarządu IHA ani na kongres IHA.
 Opinia TEW dla Ministerstwa Gospodarki do listu pana Łukasza Barnasia dot.
blokowania rozwoju Elektrowni Wodnych w związku z Naturą 2000.
 Stanowisko TEW dla Ministerstwa Gospodarki do „Polityki energetycznej Polski do
2030r.”.
5. III posiedzenie Zarządu VII kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się w
dniu 27 kwietnia 2009 w Samociążku. Przedmiotem obrad były m.in. następujące
zagadnienia.
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III

Pan Marek Hensler i Andrzej Tersa przedstawili krótkie informacje o zagadnieniach
eksploatacji w Elektrowniach Wodnych Samociążek oraz Straszyn oraz o niektórych
przedsięwzięciach inwestycyjnych koncernów ENEA i Energa w zakresie energetyki
wodnej.
Przedstawiono stanowisko TEW w sprawie zapytań z Ministerstwa Gospodarki
dotyczących:
- dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (PEP),
- redakcji pisma do Ministerstwa Gospodarki w sprawie propozycji dotyczących
rozwoju energetyki wodnej w Polsce.
Omówiono uczestnictwo przedstawicieli TEW w konferencjach dotyczących
energetyki wodnej:
- Stan pozyskiwania OZE w Polsce.
- Greenpower'2009
- V Kongres Energia i Przemysł.
- Rynek Energii Elektrycznej.
- HYDROFORUM 2010.
Omówiono projekty realizowane przez TEW (m.in. koncepcja programowoprzestrzenna modernizacji EW Rosnowo, Niedalino i Borowo dla ENERGA
Elektrownie w Koszalinie Sp.z o.o., biuletyn reklamowy „Hydroenergetyka”, Raport
Roczny dla ZEW Porąbka Żar) oraz projekty ESHA.
Zarząd zatwierdził przygotowany przez Henrykę Stachowicz program obrad oraz
regulamin obrad ZK.
Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2008. W roku 2008 TEW uzyskało
zysk w wysokości 3930,05 zł.
Przedstawiciel TRMEW Pan Kuba Puchowski poinformował o obchodach 20-tej
rocznicy działalności TRMEW.
Działalność Biura TEW

Najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, które
realizowało Biuro Towarzystwa.
 Przygotowanie i organizacja XV Zgromadzenia Krajowego Straszyn 25/26 maja 2006
roku.
 Przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu – na zlecenie Zarządu.
 Wydanie biuletynu Hydroenergetyka
 Przygotowanie i współorganizacja oraz udział w seminariach, sympozjach
i konferencjach naukowo – technicznych
 Udział w targach GREENPOWER 2009 w Poznaniu.
 Udział w pracach Polskiej Rady Koordynacyjnej (PRK) OZE
 Przygotowanie informacji nt. sytuacji energetyki węglowej (kurcząca się baza
paliwowa i ogromne nakłady potrzebne na udostępnienie nowych złóż, szkody w
środowisku i wysokie koszty związane z ograniczeniami emisji) do uzasadnienia
uchwały Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej (PIGEO) ws. pakietu
energetyczno-klimatycznego skierowanej do Rządu – w kontekście forsowanej przez
MG polityki dalszego „stawiania na węgiel”, bez względu na koszty (w tym tzw.
technologie „sekwestracji CO2” – CCS)
 Opiniowanie nowelizacji Prawa energetycznego (proponowane zmiany zasadniczo nie
dotykają kwestii mających znaczenie dla energetyki wodnej)
 Udział w pracach Rady Programowej Kongresu „Green Power” (J. Steller / S.
Lewandowski / W. Kiełbasa) – w tym: uzgodnienia z koordynatorem (SEO) programu
konferencji tematycznej „Energetyka wodna” w 2-gim dniu Kongresu (20.05.2009r.)
3













Opracowanie stanowiska TEW ws. „Polityki energetycznej Polski do 2030r.” (Wer.
4), przekazanego do Ministerstwa Gospodarki (Zarząd TEW, red. W. Kiełbasa).
Opiniowany dokument praktycznie całkowicie pomijał rolę energetyki wodnej – w
dokumencie głównym nie było na jej temat nawet żadnej wzmianki, a jedynie w
Załączniku Nr 2 uwzględniono niewielki rozwój MEW, przy całkowitym
zignorowaniu rozwoju dużych elektrowni. W stanowisku TEW zaproponowaliśmy
odpowiednią korektę tej polityki energetycznej, uwzględniającą umiarkowany rozwój
dużej (w tym: uruchomienie elektrowni na 2-gim stopniu na Wiśle i nowej elektrowni
szczytowo-pompowej) i małej energetyki wodnej (w tempie nieprzekraczającym 10
MW/rok).
Opracowanie – wspólnie z TRMEW – odpowiedzi na zapytanie MG ws. barier
ograniczających rozwój energetyki wodnej (J. Steller, W. Kiełbasa):
- opis potencjału hydroenergetyki, aktualnego stanu jego wykorzystania, oraz
zasadności i możliwych scenariuszy rozwoju energetyki wodnej w Polsce,
- identyfikacja i opis barier rozwoju energetyki wodnej oraz propozycje ich eliminacji.
Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie prelekcji pt. „Energia a środowisko” oraz
udział w XII Spotkaniach Ekologicznych „Korzystaj ekonomicznie – będzie
ekologicznie” zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Redzie dn. 05.03.2009r.
(W. Kiełbasa, H. Stachowicz). Było to ciekawe, sympatyczne i budujące wydarzenie.
Program tej imprezy był bogaty i przeprowadzony bardzo sprawnie: część artystyczna
– przedstawienie w wykonaniu uczniów o tematyce ekologicznej, a następnie:
prezentacja kol. Władysława Kiełbasy, oraz konkurs wiedzy ekologicznej, w którym
wzięli udział uczniowie reprezentujący 9 gimnazjów z woj. pomorskiego. Poziom
merytoryczny konkursu był bardzo wysoki – pytania szczegółowe i trudne, a
uczniowie wykazali się zaawansowaną wiedzą. Wydaje się, że udział w takich
spotkaniach z młodzieżą szkół ponadpodstawowych może znacząco przyczynić się do
popularyzacji wiedzy nt. energetyki wodnej i kształtowania jej pozytywnego
wizerunku w społeczeństwie.
Przygotowanie i rozpowszechnienie oferty TEW ws. (odpłatnego) udzielenia
rekomendacji wykonawcom robót / dostawcom wyposażenia – oferta została
„zawieszona” 19.01.2009r. na stronie internetowej Towarzystwa pod zakładką „O
nas” / „Oferujemy”. Dotychczas Prezydium Zarządu nie udzieliło takich rekomendacji
wykonawcom / dostawcom.
Przygotowanie i skierowanie do członków wspierających listu ws. wsparcia TEW
dobrowolną, dodatkową składką (dla wytwórców energii zależną od wielkości
produkcji). Działalność gospodarcza: opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej modernizacji EW Rosnowo, Niedalino i Borowo (dla ENERGA
Elektrownie w Koszalinie Sp. z o.o.) – dla potrzeb przygotowania odpowiedniego
wniosku o dotację UE do inwestycji.
Opracowanie raportu rocznego dla ZEW Porąbka Żar SA

IV Zakończenie
Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników
XVIII Zgromadzenia Krajowego z prośbą o szeroką dyskusją licząc na potwierdzenie
zasadności podejmowanych w tym roku działań oraz na wytyczenie kierunków działania
Zarządu na kolejną kadencję.
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