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Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi 

w Toruniu w 2009 roku i w Bydgoszczy 2010  
 

I.  Informacje ogólne. Przyjęta formuła działania Zarządu Towarzystwa w okresie 

sprawozdawczym 

Na XVIII Zgromadzeniu Krajowym Towarzystwa Elektrowni Wodnych w dniu 28 maja 

2009 roku w Toruniu, przyjęto sprawozdanie Zarządu VII kadencji za okres działalności 

pomiędzy XVII a XVIII ZK.  

Okres objęty niniejszym sprawozdaniem jest drugim rokiem działalności Zarządu VII 

kadencji. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie: 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Aktualne zatrudnienie 

1. Andrzej Tersa – prezes ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. 

2. Janusz Steller – wiceprezes  
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej 

Akademii Nauk w Gdańsku 

3. Marek Hensler – wiceprezes Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek 

4. Leszek Opyrchał – skarbnik  

5. Krzysztof 

Białkiewicz 
– sekretarz  

6. Jerzy Kujawski – członek zarządu Małe Elektrownie Wodne s.c. J.M.P. Kujawscy  

Zasadniczą część prac prowadziło Prezydium Zarządu (PZ), zbierając się i kontaktując na 

roboczo. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz 1 posiedzenia 

Prezydium Zarządu.  

II Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu TEW VII kadencji 

1. W dniu 21 grudnia 2009r w Straszynie odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa 

Elektrowni Wodnych. Do najważniejszych zagadnień należały: 

 

a. Dyskusja nad realizacją uchwał i wniosków XVIII ZK. 

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił: 

 przygotować artykuł do zamieszczenia np. w „Gospodarce Wodnej”, który będzie 

propagował budowę elektrowni wodnych, 

 na bieżąco przesyłać uwagi do aktów prawnych przesłanych nam przez Ministerstwo, 

 upoważnił dyrektor biura do działań na rzecz propagowania energetyki wodnej wśród 

dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursu wśród młodzieży, 

 zaoferować członkom korporacyjnym TEW wykonanie na ich zlecenie biuletynów 

informacyjnych propagujących pozytywne oddziaływanie piętrzeń wód 

powierzchniowych na ochronę siedlisk ludzkich. 
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b. Omówienie udziału w planowanych konferencjach. 

 Rynek Energii Elektrycznej 2010  

 HYDROFORUM 2010  

 HIDROENERGIA 2010, w Szwajcarii.  

 

Uzgodniono, że reprezentowanie TEW podczas konferencji Rynek Energii Elektrycznej 

Zarząd zaproponuje Prezesowi Honorowemu Towarzystwa – koledze Stanisławowi 

Lewandowskiemu. 

Kolega Janusz Steller poinformował, że Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

najprawdopodobniej nie podejmie się organizacji HYDROFORUM 2010 z powodu zbyt 

szczupłych zasobów kadrowych i dużego obciążenia innymi zadaniami.  

Przedstawił również informację o konferencji HIDROENERGIA 2010, która odbędzie się 

w roku 2010 w Lozannie oraz o ostatnim posiedzeniu Zarządu ESHA w Brukseli. 

Poinformował o pracach nad zmianą statutu tej organizacji oraz o zamiarze powierzenia 

TEW i TRMEW organizacji konferencji HIDROENERGIA w roku 2012 lub 2014. Zwrócił 

uwagę na fakt, że w roku 2011 TEW będzie organizować konferencję dotyczącą strategii 

rozwoju energetyki wodnej w ramach projektu „Mapa Strumieni MEW”. 

 

c. Informacja o stanie realizacji realizowanego przez TEW projektu ESHA – Mapa strumieni 

MEW 

d. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia działalności gospodarczej TEW w zakresie 

wykonywania ocen stanu technicznego obiektów, operatów wodno-prawnych, raportów 

oddziaływania na środowisko, badań przekrojów profilu koryta rzeki itd. 

 

2. W dniu 16 kwietnia 2010 w hotelu „Cztery Pory Roku” w Straszynie odbyło się połączone 

posiedzenie Zarządów TEW i TRMEW. Zarząd TEW reprezentowali koledzy Jerzy Kujawski 

i Janusz Steller. Posiedzenie poprzedziło spotkanie grupy roboczej ds. prognozy rozwoju 

energetyki wodnej do roku 2050, któremu przewodniczył kol. Robert Szlęzak z TRMEW. W 

spotkaniu tym uczestniczyli koledzy Stanisław Lewandowski i Janusz Steller. Powołano 

zespół ds. opracowania zasad działania grupy roboczej, w którego skład weszli: kol. Robert 

Szlęzak, kol. Stanisław Lewandowski, prof. Wojciech Majewski. W trakcie obrad 

połączonych Zarządów partnerzy przedstawili informacje o prowadzonej działalności oraz 

ustosunkowali się pozytywnie do propozycji wspólnej organizacji konferencji 

HIDROENERGIA 2012 lub 2014 w Polsce. 

 

3. W dniu 19 kwietnia 2010 w IMP PAN w Gdańsku odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu. Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia. 

 Przygotowania do Zgromadzenia Krajowego. 

 Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2009. W roku 2009 TEW uzyskało 

zysk w wysokości 14.820,46 zł.  

Kolega Janusz Steller potwierdził rezygnację z organizacji HYDROFORUM 2010 i 

poinformował obecnych członków Prezydium o przebiegu spotkania w Straszynie. 

 

III Działalność Statutowa TEW 

 

Najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, które realizował 

Zarząd i Biuro Towarzystwa. 

1. Przygotowanie i współorganizacja oraz udział w seminariach, sympozjach 

i konferencjach naukowo – technicznych 

2. Udział w pracach Polskiej Rady Koordynacyjnej (PRK) OZE  
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3. Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dot. energetyki 

4. Udział w pracach zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki zespołu 

roboczego nt. urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa. 

5. Udział w realizacji działania „Mapa Strumieni dla Małej Energetyki Wodnej” 

realizowanego we współpracy z ESHA, w ramach unijnego programu „Inteligentna 

Energia – Europa”  

6. Realizując uchwałę XVIII ZK dot. propagowania energetyki wodnej wśród dzieci i 

młodzieży, TEW wzięło udział w organizacji XIII Spotkania Ekologicznego pod 

hasłem „Podaruj wodę przyszłym pokoleniom”, które odbyło się 04.03.2010 r. w 

Zespole Szkół nr 1 w Redzie. W ramach spotkania odbyły się finały konkursów 

wiedzy ekologicznej, literackiego, plastycznego i fotograficznego, w których 

uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół województwa pomorskiego. Towarzystwo 

Elektrowni Wodnych sprawowało patronat nad konkursem fotograficznym. 

Przewodniczącą komisji konkursowej była przedstawicielka Towarzystwa Elektrowni 

Wodnych Henryka Stachowicz. Dla autorów prac wyróżnionych w konkursie 

fotograficznym TEW zakupiło nagrody, które były sponsorowane przez Energa 

Elektrownie Straszyn Sp. z o.o oraz EW Żarnowiec SA 

Ad.1) 

Wśród współorganizowanych konferencji należy wymienić w szczególności Spotkanie Sieci 

Wykonawców Prac Badawczo-Rozwojowych na Rzecz Małej Energetyki Wodnej 

zorganizowane w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN we wrześniu 2010 roku. Aktywny 

udział w spotkaniu m.in. kol. kol. Andrzej Tersa, który przywitał zebranych w imieniu TEW, 

i Janusz Steller, który przewodniczył obradom. Ważnym elementem spotkania była wizyta w 

elektrowniach Kaskady Raduni zakończona uroczystą kolacja w hotelu „Cztery Pory Roku” 

 

Ad.3) 

Zarząd TEW ustosunkował się m.in. do pisma Ministerstwa Gospodarki z dnia 23 kwietnia 

br. w sprawie założeń do ustawy o odnawialnych źródeł energii. W założeniach tych rozważa 

się możliwość ograniczenia wsparcia publicznego dla elektrowni o mocy powyżej 20 MW. 

Do propozycji tej Zarząd ustosunkował się bardzo krytycznie zwracając uwagę m.in. na już 

obecny brak wsparcia dla budowy obiektów wielozadaniowych przez energetykę wodną oraz 

na przewymiarowanie wielu elektrowni wodnych w związku z zamiarem wykorzystania ich 

do pracy szczytowej. 

 

IV Działalność Biura TEW 

 

W okresie sprawozdawczym Biuro TEW organizowało i uczestniczyło w realizacji 

działalności statutowej (m.in. o której mowa wyżej) oraz gospodarczej. Spośród zadań 

realizowanych przez Biuro należy między innymi wymienić: 

 przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu – na zlecenie Zarządu, 

 opracowanie raportu rocznego dla Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., 

 wydanie biuletynu Hydroenergetyka 2010, 

 udział w targach GREENPOWER 2010 w Poznaniu (18-20.05.2010). 

 

V 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. 


