SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych
w okresie między XX i XXI Zgromadzeniem Krajowym
I.

Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 9 września 2011 roku do 28 czerwca 2012
roku. Jest to pierwszy rok działalności Zarządu VIII kadencji.
Według stanu na dzień 20 czerwca 2012 r. Towarzystwo Elektrowni Wodnych liczy:


134 członków zwyczajnych, w tym 2 prezesów honorowych,
28 członków zasłużonych w tym 3 członków honorowych ;



19 członków wspierających.

W okresie sprawozdawczym nie przyjęto nowych członków zwyczajnych, ubyło 10
członków zwyczajnych. Przyjęto 1 członka wspierającego, skreślono 1 członka
wspierającego. Zmniejszenie liczby członków zwyczajnych jest skutkiem skreślenia osób
nieopłacających już od kilku lat swoich składek.
W okresie sprawozdawczym od dnia 9 września 2011 r. do 8 listopada 2011 r. Zarząd
TEW pracował w składzie:
1. Andrzej Tersa

– Prezes Zarządu

2. Janusz Steller

– Wiceprezes Zarządu

3. Janusz Herder

– Wiceprezes Zarządu

4. Leszek Opyrchał

– Skarbnik

5. Andrzej Smoliński

– Sekretarz

6. Jerzy Kujawski

– Członek Zarządu

W dniu 6 października do Biura TEW wpłynęło pismo kol. Andrzeja Tersy z prośbą o
przyjęcie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu oraz uczestnictwa w pracach Zarządu.
Na posiedzeniu w dniu 08.11.2011 r. Zarząd rozpatrzył wniosek kol. Andrzeja Tersy o
rezygnacji z funkcji pełnionych w Zarządzie. W związku z rezygnacją prezesa podjęto uchwałę o ukonstytuowaniu się nowego Zarządu TEW. Zarząd ukonstytuował sie w następującym
składzie:
1. Janusz Herder

– Prezes Zarządu

2. Janusz Steller

– Wiceprezes Zarządu

3 Leszek Opyrchał

– Wiceprezes Zarządu

4. Jerzy Kujawski

– Skarbnik

5. Andrzej Smoliński

– Sekretarz
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W niniejszym sprawozdaniu Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Krajowemu TEW informacje dotyczące:






realizacji uchwał XX Zgromadzenia Krajowego,
działalności statutowej,
działalności w ramach projektów Unii Europejskiej,
działalności gospodarczej,
działalność organów Towarzystwa:
 Biura TEW,
 Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej,
 sytuacji finansowej,
 przebiegu posiedzeń Zarządu TEW.
Na zakończenie przedstawiono ocenę bieżącej sytuacji Towarzystwa i zalecenia dotyczące przedsięwzięć zmierzających do wzmocnienia jego kondycji oraz poprawy skuteczności
jego działań.

II. Realizacja uchwał XX-go Zgromadzenia Krajowego
XX Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych obradowało w dniach
8-9 września 2011 roku w Dychowie. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie Zarządu VII
kadencji za okres działalności pomiędzy XIX-tym a XX-tym Zgromadzeniem Krajowym. XX
Zgromadzenie Krajowe nie przyjęło uchwał zobowiązujących Zarząd do realizacji szczególnych działań, wobec czego Zarząd kontynuował realizację działań określonych na poprzednich Zgromadzeniach.

III. Działalność Statutowa TEW
III.1. Udział w tworzeniu prawa
Towarzystwo Elektrowni Wodnych od lat bierze udział w konsultacjach społecznych
aktów prawnych związanych z energetyką wodną dla dobra interesu społecznego i gospodarczego. TEW jest organizacją, która jest przez organy administracji państwowej zapraszana do
udziału w takich konsultacjach i której głos jest brany pod uwagę. W ostatnim czasie Towarzystwo uczestniczy w konsultacjach projektów ustawy o odnawialnych źródłach energii, która będzie regulować systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, oraz ustawy
Prawo Wodne.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w wielostronnych spotkaniach w sprawie ustawy o
OZE, które odbyły:
1. 24 września 2011 roku w hotelu Hansa w Rulewie
2. 1 października 2011 roku w hotelu Hansa w Rulewie
3. 04-05 stycznia 2012 roku w hotelu Hansa w Rulewie
4. 26.01.2012 r. w siedzibie TRMEW w Grudziądzu
Inicjatorem wszystkich zebrań było Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Podczas dwóch pierwszych spotkań omawiano zasady koordynacji działań
TEW, TRMEW oraz spółek Energa Hydro i Elektrownie Wodne Samociążek. W związku ze
zmianami, do jakich doszło w międzyczasie w strukturach TEW, współpracę tę wznowiono
dopiero w grudniu 2011 roku, po ogłoszeniu projektu ustawy. W spotkaniu w dniach 4-5
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stycznia 2010 roku udział wzięli przedstawiciele spółek OZE z czterech koncernów energetycznych: PGE, ENERGA, TAURON i ENEA, reprezentanci towarzystw: SEO, TRMEW i
TEW oraz firm doradczych. Podczas spotkania uzgodniono i poinformowano, że uwagi do
projektu ustawy o OZE zostaną wniesione przez koncerny energetyczne i ich spółki zależne
zajmujące się OZE, uwagi towarzystw zostaną opracowane wspólnie, a przynajmniej uzgodnione. Ważnym efektem tego spotkania było ustalenie, że uwagi będą formułowane w ten
sposób, żeby uwzględniać interesy całej energetyki wodnej, małej i dużej.
Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu jest proponowany przez Ministerstwo Gospodarki współczynnikowy system wsparcia ograniczający prawo do świadectw pochodzenia wytworzonej energii elektrycznej do 15 lat od uruchomienia instalacji OZE. pozbawienie systemu wsparcia OZE oddane do użytku przed 1995 rokiem z wyłączeniem biogazu. W praktyce, zapis ten w praktyce dotyczył tylko energetyki wodnej. Dodatkowo, modernizacje tych obiektów wykonane przed wejściem w życie ustawy nie uprawniały do uzyskania wsparcia, podczas gdy obiekty wybudowane po 1995 roku poddane modernizacji uzyskiwały prawo do wsparcia.
Przedstawiciele TEW pracowali składzie „Grupy Strategicznej” powołanej podczas
spotkania zorganizowanego przez TRMEW w Rulewie. Po ostatnim spotkaniu TEW i
TRMEW wypracowały wspólne stanowisko w sprawie projektu. Dokumenty zawierające
uwagi odzwierciedlające to stanowisko towarzystwa złożyły ostatecznie niezależnie w Ministerstwie Gospodarki na początku lutego. Należy nadmienić, że uwagi i propozycje zapisów
towarzystw były wykorzystane w opracowaniach koncernów energetycznych, jak i odwrotnie.
Niezależnie od udziału w konsultacjach społecznych, od czasu rozpoczęcia dyskusji nad
ustawą przedstawiciele TEW wielokrotnie prezentowali publicznie swoje stanowisko w tej
sprawie podczas różnych konferencji i zebrań, w tym podczas rozmów prowadzonych w ramach Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Wodnej przy Ministerstwie Gospodarki oraz podczas
spotkań w PRKOZE. Działania przedstawicieli TEW w tym zakresie przejawiały się również
w opiniowaniu (o ile było to możliwe) uwag innych instytucji i towarzystw. Potwierdzono
przynajmniej jeden przypadek złagodzenia (niekorzystnych dla energetyki wodnej) uwag do
projektu ustawy o OZE.
W czerwcu br. Towarzystwo wzięło udział w konsultacjach założeń ustawy Prawo
Wodne. Tym razem szczególnie kontrowersyjną sprawą okazał się zamiar Ministerstwa Środowiska, by wprowadzić opłaty za użytkowanie wody przez elektrownie wodne. Oceniając
negatywnie nakładanie kolejnych obciążeń na sektor energetyki wodnej, TEW i TRMEW
zdecydowanie odrzucają uzależnienie ewentualnych opłat jedynie od ilości wody przepływającej przez turbiny. Podobnie jak w przypadku ustawy o OZE oba towarzystwa uzgodniły
swoje stanowiska. Dokumenty o zbliżonej treści zostały skierowane do Ministerstwa Środowiska w dniu 22 czerwca br. przez oba towarzystwa. Krótki czas na złożenie uwag uniemożliwił szerszą koordynację w tym zakresie.
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III.2. Konferencje i seminaria
Zarząd nie posiada pełnej wiedzy o wszystkich konferencjach i seminariach, w których
uczestniczyli członkowie TEW, wskazując Towarzystwo, jako swoją afiliację. Poniżej przedstawiamy niekompletną listę tych spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele TEW:
1.

Kongres Greenpower 2011, Warszawa, Hotel Hilton, 5-6 października 2011 r.
Zgodnie z zaproszeniem skierowanym do TEW przez organizatorów Kongresu, Towarzystwo przygotowało dwa referaty:
a) Arkadiusz Dudek:
Uwarunkowania administracyjno-prawne dla rozwoju energetyki wodnej
b) Andrzej Tersa, Janusz Steller:
Niektóre oczekiwania inwestorów działających na rynku energetyki wodnej
W związku z sytuacją zaistniałą w tym czasie w Zarządzie doszło do wygłoszenia jedynie
referatu kol. A. Dudka, lecz obie prezentacje są dostępne dla uczestników Kongresu na
jego stronie internetowej.

2.

Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej
Konferencja branżowa towarzysząca targom RENEXPO,
Warszawa, Centrum EXPO XXI, 27 października 2011 roku
Organizatorem konferencji odpowiedzialnym za jej stronę merytoryczną było Towarzystwo Elektrowni Wodnych. Za stronę logistyczną – w tym zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i obsługą – odpowiadała firma REECO Poland Sp. z o.o., organizator Międzynarodowych Targów Energetycznych RENEXPO Poland.
W organizacji konferencji wziął udział także Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.
Konferencję poprzedziły Warsztaty Walidacyjne Projektu SHP STREAMMAP, które
przeprowadzono w formie dyskusji panelowej, koncentrującej się głównie na bieżących
problemach energetyki wodnej w Polsce. Warsztaty prowadził kol. Janusz Steller, który
wygłosił również referaty wprowadzające do dyskusji:
a) ESHA i Mapa strumieni rozwoju MEW. Prezentacja projektu SHP STREAMMAP
b) Energetyka wodna Polski, Czech i Słowacji w bazie danych HYDI i dokumencie strategicznym projektu STREAMMAP. Wprowadzenie do debaty
W toczącej się dyskusji brali udział m.in. kol. kol. Krystyna Krzyżanowska, Stanisław
Lewandowski, Katarzyna Trojanowska.
Obrady części konferencyjnej prowadzili wspólnie kol. Bogusław Kuba Puchowski, prezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i kol. Janusz Steller, wiceprezes
TEW. W trakcie obrad wygłoszono 12 referatów, w tym referat:
Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla
OZE opracowany przez p. Michała Wilkowskiego i kol. Stanisława Lewandowskiego.

3.

Spotkanie Forum Dialogu Społecznego poświęcone projektowi ustawy o OZE, Gdański
Park Naukowo-Technologiczny, 19 stycznia 2012 roku
Spotkanie zgromadziło licznych przedstawicieli organizacji pozarządowych i działających na terenie Gdańska firm związanych z sektorem OZE. Z wystąpieniami przedstawiającymi punkt widzenia środowiska energetyki wodnej wystąpili kol. Katarzyna Trojanowska i kol. Janusz Steller. W spotkaniu i dyskusji udział wzięli także kol. Julitta Jagielska i kol. Jerzy Kujawski.
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4.

Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej”, Kazimierz Dolny, 08-10 maja 2012 r.
W obradach konferencji uczestniczył z ramienia TEW kol. Stanisław Lewandowski

5.

Międzynarodowy Kongres Małej Energetyki Wodnej Hidroenergia 2012, Wrocław 2326 maja 2012 r.
Organizatorami Kongresu była ESHA i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych, ale kol. Janusz Steller został poproszony o wejście do Komitetu Organizacyjnego i objęcie funkcji wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu. Poprowadził także sesję inauguracyjną, podczas której wygłosił referat przeglądowy:
Hydropower sector in Poland – current status and outlook
Dodatkowo, podczas sesji poświeconej projektowi SHP STREAMMAP kol. J. Steller
przedstawił referat:
Mapping the way forward for the hydro sector in the EU. Market Data Report
opracowany wspólnie z p. Davidem Williamsem, prezesem Brytyjskiego Towarzystwa
Energetyki Wodnej, i p. Martiną Saffarzedah, pracownikiem biura ESHA. Referat prezentował wyniki prac analitycznych związanych z oceną z sytuacją na europejskim rynku
małej energetyki wodnej.
Kongresy Hidroenergia organizowane są od roku w cyklu dwuletnim w różnych krajach
Unii Europejskiej i należą do najważniejszych na świecie konferencji poświęconych
sprawom małej energetyki wodnej. Tego roczny kongres był rekordowy pod względem
wielkości. Zarejestrowano 320 delegatów, a przez sale konferencyjne i targi przewinęło
sie łącznie 600 osób.

6.

Konferencja na temat projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 29 maja 2012 roku
Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaprezentowali rozwiązania prawne zastosowane w kolejnym projekcie ustawy o OZE. Z ramienia TEW udział w
konferencji wziął kol. Andrzej Tersa.

7.

Konferencja „Ustawa OZE – założenia projektu i systemy wsparcia”, Master Institute,
Warszawa, Atrium, 19 czerwca 2012.
Podczas konferencji kol. Janusz Steller zaprezentował referat:
Ustawa o OZE, a przyszłość polskiej energetyki wodnej (autorzy: J. Steller, J. Herder)

Spośród innych zebrań i spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele TEW, wymienić należy następujące wydarzenia:
 Debata „Wiatr czy atom?”, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk,
15.09.2011r.,
 „Stan gospodarki wodnej w Polsce- problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Pomorza)”, konferencja zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza i Gdański Oddział NOT, Gdańsk, 27.09.2011r.,
 „Demokracja energetyczna”, debata zorganizowana przez Ruch Palikota i Zielonych
2004, Gdynia, 26.03.2012r.,
 Debata Energetyczna V Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego (część ogólna oraz panel
energetyczny pt. Jaka energetyka? Wybór na pokolenia”), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 21.04.2012r.,
 Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektu strategii regionalnej województwa pomorskiego (27.04.2012 r.),
 Spotkania z cyklu „Płynie Wisła, płynie …”, Biblioteka Społeczna, Gdańsk Stogi.
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Podczas wszystkich tych wydarzeń Towarzystwo Elektrowni Wodnych reprezentowane
było przez kol. Julittę Jagielską. W niektórych ze spotkań udział brali także kol. Katarzyna
Trojanowska i kol. Janusz Steller.
Obecnie Towarzystwo Elektrowni Wodnych pracuje nad organizacją konferencji branżowej „Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej”. Konferencja ta zaplanowana została na dzień 18 października br., jako wydarzenie towarzyszące targom RENEXPO, organizowanym przez firmę REECO Poland Sp. z o.o. na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI i Współpracę przy organizacji konferencji zadeklarowały już Towarzystwo
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

III.3. Publikacje
Podobnie, jak w przypadku konferencji, Zarząd może nie mieć wiedzy na temat niektórych publikacji członków TEW, w których autorzy wskazywali swoja przynależność do Towarzystwa. Działalność publikacyjna Zarządu w okresie sprawozdawczym związana była
przede wszystkim z udostępnianiem wersji elektronicznej prezentacji towarzyszących ich
wystąpieniom konferencyjnym.
Biuro TEW doprowadziło do wydania kolejnego Biuletynu „Hydroenergetyka”. Biuletyn zawiera płatne informacje reklamowe o naszych partnerach, ale również informację o samym Towarzystwie oraz o projekcie SHP STREAMMAP i o organizowanej przez nas konferencji „Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej”.

III.4. Działalność promocyjna: wystawy, targi i imprezy popularyzacyjne
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo prowadziło promocję swojej działalności
uczestnicząc w następujących targach energetycznych:
1.

I. Międzynarodowe Targi Energetyczne RENEXPO,
Warszawa, Centrum Wystawiennicze EXPO XXI, 26-28 października 2011 r.

2.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower'2012,
Poznań, 8-10 maja 2012 r.

3.

Międzynarodowe Targi Małej Energetyki Wodnej towarzyszące kongresowi Hidroenergia 2012,
Wrocław, Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, 24-25 maja 2012 r.

Na stoiskach TEW eksponowane było logo członków wspierających, promowano usługi
oferowane przez Towarzystwo i przez partnerów reklamujących się w wydawanym corocznie
Biuletynie „Hydroenergetyka”.
Obecnie Towarzystwo przygotowuje się do udziału w organizowanych po raz drugi w
Polsce Międzynarodowych Targach RENEXPO. Targi odbędą się w dniach 17-18 października 2012r. na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Organizatorem jest firma REECO Poland Sp.z o.o. TEW będzie promować przede wszystkim własną działalność statutową i
gospodarczą.
Wzorem lat ubiegłych Towarzystwo Elektrowni Wodnych angażowało się także w działalność popularyzującą energetykę wodną w oczach społeczeństwa:
1. Biuro TEW wzięło udział w organizacji XV-go Spotkania Ekologicznego pod patronatem
Burmistrza Miasta Redy i Pomorskiego Kuratora Oświaty pod hasłem „Ziemia dla człowieka – człowiek dla Ziemi”, które odbyło się 14.03.2012 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 woje6
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wództwa pomorskiego. Towarzystwo Elektrowni Wodnych sprawowało patronat nad konkursem fotograficznym.
2. W dniu 15 marca br. kol. Katarzyna Trojanowska wygłosiła prelekcję na temat hydroenergetycznego wykorzystania rzeki Raduni. Prelekcja została wygłoszona w Bibliotece Społecznej w gdańskiej dzielnicy Stogi, podczas jednego ze spotkań z cyklu „Płynie Wisła,
płynie…”

III.5. Współpraca z organami rządowymi
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo współpracowało głównie z Departamentem
Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Współpraca ta realizowana była poprzez działalność w
ramach Zespołu Doradczego ds. Rozwoju Energetyki Wodnej. Zasadniczym celem Zespołu
jest wypracowanie zasad udostępniania stopni wodnych pozostających w administracji organów rządowych inwestorom z sektora energetyki wodnej. W ramach tych prac w roku 2011
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadził inwentaryzację wszystkich takich stopni.
Oprócz tego obrady Zespołu stanowią często okazję wymiany poglądów ze stroną rządową na
ważne tematy dotyczące energetyki wodnej.

III.6. Współpraca z innymi partnerami krajowymi
Już od szeregu lat Towarzystwo Elektrowni Wodnych prowadzi ożywioną współpracę z
Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. W okresie sprawozdawczym współpraca ta dotyczyła:
1. wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie projektów
ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy Prawo Wodne,
2. organizacji konferencji RENEXPO 2011,
3. organizacji kongresu Hidroenergia 2012.
W związku z pracami nad projektem ustawy o OZE doszło do kontaktów roboczych z
przedstawicielami Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej (SEO). W trakcie rozmów przedstawiciele TEW, jak i SEO wyrazili wolę kontynuowania współpracy.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Energii
Odnawialnej (PIGEO) oraz utworzonej przy niej Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE (PRK
OZE). W roku sprawozdawczym przedstawiciele TEW uczestniczyli w szeregu posiedzeń
PRK OZE, poświeconych głównie projektowi ustawy o OZE. PRK OZE grupuje dziś prawie
wszystkie liczące się organizacje pozarządowe reprezentujące sektor OZE i jest liczącym się
partnerem w kontaktach z Sejmem i z Rządem. Udział przedstawicieli TEW w pracach PRK
OZE pozwolił już kilkakrotnie wpłynąć na takie sformułowanie stanowiska Rady, by
uwzględniało ono w należyty sposób interesy sektora energetyki wodnej.

III.7. Współpraca z partnerami zagranicznymi
Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest od wielu lat członkiem korporacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Wodnej (International Hydropower Association,
IHA) i posiada dostęp do licznych dokumentów wydawanych przez tą organizację i możliwość udziału w prestiżowych spotkaniach. Dotychczasowe uczestnictwo TEW w pracach
IHA ogranicza się jednak do udziału w głosowaniach, co związane jest z trudnościami kadrowymi po naszej stronie. Osobą odpowiedzialną za kontakty z IHA jest kol. Janusz Steller.
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Od szeregu lat TEW współpracuje nieformalnie z Europejskim Stowarzyszeniem Małej
Energetyki Wodnej (European Small Hydropower Association, ESHA). Interesy TEW reprezentuje kol. Janusz Steller zasiadający od roku 2004 w szerokim zarządzie ESHA (ESHA
Governing Board), jako przedstawiciel Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. W związku z
tą współpracą w latach 2010-2012 TEW uczestniczył w konsorcjum realizującym projekt
Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP. Zarząd wielokrotnie rozważał wstąpienie do ESHA na prawach członka korporacyjnego. Przeszkodą w podjęciu tego rodzaju decyzji były
zawsze względy finansowe.

IV. Działalność w ramach projektów Unii Europejskiej
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Elektrowni Wodnych kontynuowało realizację projektu Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa strumieni Małej Energetyki
Wodnej), jako jeden z 10 partnerów konsorcjum działającego pod kierunkiem ESHA. Prace
TEW polegały przede wszystkim na:
1. gromadzeniu danych dotyczących stanu sektora energetyki wodnej
w Polsce, w Czech i na Słowacji
2. formułowaniu ocen i rekomendacji, których realizacja mogłaby korzystnie wpłynąć
na rozwój sektora we wszystkich ww. krajach.
Ocenę sytuacji w Czechach i na Słowacji zamierzano przeprowadzić w oparciu o
współpracę z ekspertami lokalnymi. Niestety, mimo czynionych wysiłków, plany te nie doczekały się urzeczywistnienia i ostatecznie zadanie to musieliśmy realizować samodzielnie.
W dniu 27 października 2011 r. przeprowadzono „warsztaty walidacyjne” projektu, których celem była weryfikacja metod badawczych oraz opracowanych rekomendacji. Warsztaty
zorganizowano w formie dyskusji panelowej, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, URE, KZGW, a także TEW, TRMEW oraz firm
projektowych i konsultingowych.
Realizację projektu zakończyła oficjalnie sesja specjalna podczas kongresu hidroenergia 2012. W rzeczywistości do końca lipca trwać będzie uzupełnianie niektórych dokumentów i opracowywanie sprawozdań.
Podstawowymi produktami projektu są:
1. HYDI - cyfrowa baza danych o energetyce wodnej w krajach Unii Europejskiej,
2. dokument strategiczny pod nazwą „Mapa drogowa rozwoju MEW w Unii Europejskiej”.
Baza danych HYDI została uruchomiona w lutym 2011 roku i jest obecnie dostępna
bezpłatnie ze stron internetowych ESHA.
Dokument strategiczny znajduje sie w końcowej fazie prac redakcyjnych. Aktualizacja
bazy danych HYDI prowadzona będzie w następnych latach, jako jedno z zadań projektu RESTOR. Polskim partnerem konsorcjum powołanego do jego realizacji zostało Towarzystwo
Rozwoju Małych Elektrowni - członek ESHA na prawach stowarzyszenia reprezentującego
narodowy sektor MEW.
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Działalność gospodarcza

Dzięki dobrej współpracy z wysokiej klasy ekspertami oraz wysoko wyspecjalizowanymi firmami, Towarzystwo Elektrowni Wodnych było w stanie realizować szereg umów z
przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym:
 opracowanie raportu rocznego z pracy elektrowni wodnych Oddziału Koronowo w spółce
Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek
 wykonanie pomiarów i mapy batymetrycznej rzeki Wisły poniżej elektrowni i jazu we
Włocławku,
Obecnie TEW realizuje umowę: „Projekt usunięcia rumowiska i modernizacji kanału
odpływowego EW Juszkowo” dla Energa Hydro Sp. z o.o.

VI. Działalność Biura TEW
i Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej
W okresie sprawozdawczym Biuro TEW zapewniało pełną obsługę administracyjnofinansową działalności statutowej, gospodarczej i związanej z realizacją projektu SHP
STREAMMAP. W szczególności Biuro zajmowało się następującymi zadaniami:
 przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu TEW (łącznie z przygotowywaniem protokołów);
 obsługa XX Zgromadzenia Krajowego i organizacja XXI Zgromadzenia Krajowego TEW;
 organizacja seminarium pt. „Automatyzacja i Monitoring Elektrowni Wodnych” oraz
udział w organizacji Spotkania Walidacyjnego i konferencji programowej podczas targów
RENEXPO;
 pozyskiwanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie zleceń zewnętrznych;
 działalność wydawnicza (w tym wydanie biuletynu reklamowego Hydroenergetyka 2012);
 działalność promocyjna (w tym udział w przeprowadzeniu XV-ych Spotkań Ekologicznych w Redzie oraz organizacja i obsługa stoiska TEW podczas targów: RENEXPO 2011;
Greenpower 2012; Hidroenergia 2012).
W bieżącej kadencji Biuro doprowadziło także do zmian w sposobie zarządzania stroną
internetową TEW oraz komunikacji z członkami Towarzystwa. Wprowadzone zmiany zapewniają zdecydowanie wyższa elastyczność działania.
W działalności związanej z obsługa finansową Biuro TEW korzysta z usług z biura rachunkowego PERFEKTA z Wejherowa.
Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej (PKEW) zaangażowany był przede wszystkim
w prace merytoryczne związane z realizacją projektu SHP STREAMMAP, ale także w kompletację informacji o potencjale hydroenergetycznym Polski i jego wykorzystaniu. Na bieżąco
systematyzowano bazę danych TEW i uzupełniano ją o informacje zawarte w nowo publikowanych regionalnych strategiach rozwoju OZE oraz uzyskane w ramach projektu STREAM
MAP. PKEW udzielał odpowiedzi na korespondencję osób zainteresowanych energetyką
wodną lub ją przekierowywał do kompetentnych specjalistów. PKEW reprezentował też Towarzystwo Elektrowni Wodnych podczas licznych konferencji i spotkań na poziomie krajowym i regionalnym.
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VII. Informacja o sytuacji finansowej
Zgodnie ze sporządzonym przez biuro rachunkowe PERFECTA bilansem i rachunkiem
zysków i strat przychody TEW w roku 2011 wyniosły 352.900,20 zł, w tym:
- ze składek

26.270 zł,

- z działalności odpłatnej

185.800,00 zł.

- wpływy z OFRON-u z tytułu dofinansowania
- dotacja unijna na realizację projektu SHP STREAMMAP

27.491,24 zł
108.751,10 zł

Działalność Towarzystwa przyniosła w 2011 r. zysk w wysokości 29 069,16 zł. Zysk jest
przeznaczony na działalność statutową TEW.
Stan funduszów własnych TEW wynosił na koniec roku 2011

+ 55.777,14 zł.

Mimo, że aktualna sytuacja finansowa TEW nie wskazuje na bieżące zagrożenia, to należy
zwrócić uwagę na następujące fakty:
 mały udział składek (zarówno od członków wspierających, jak i zwyczajnych) w budżecie
TEW,
 niewielka liczba klientów działalności gospodarczej,
 zakończenie realizacji projektu SHP STREAMMAP.
Te okoliczności sprawiają, że stabilność finansowa TEW jest dość krucha i powinna
stać się przedmiotem troski przyszłego Zarządu.

VIII. Posiedzenia Zarządu
W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu. Poniżej przedstawiono
najważniejsze wyciągi z zatwierdzonych protokołów zawierające podstawowe informacje o
przebiegu obrad i podjętych ustaleniach.

VIII.1. Samociążek 08.11.2011r.
Program obrad
 Informacja w sprawie rezygnacji kol. Andrzeja Tersy z funkcji Prezesa Zarządu TEW,
ponowne ukonstytuowanie się Zarządu oraz podjęcie związanych z nową sytuacją decyzji
organizacyjnych.
 Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i liczbie członków TEW
 Dyskusja na temat strategii działania TEW na najbliższy rok oraz niezbędnych zmianach w
organizacji prac Zarządu.
 Informacja o bieżących pracach Towarzystwa i realizowanych projektach
 Dyskusja nt. działań Zarządu TEW w związku z przygotowywaną ustawą o OZE
 Dyskusja na temat działań zmierzających do zmian praktyki stosowanej przez Dyrekcje
Ochrony Środowiska w odniesieniu do ocen środowiskowych dla inwestycji MEW
Przebieg obrad i niektóre ustalenia
W trakcie dyskusji uzgodniono, że Zarząd zwróci się do członków Towarzystwa z komunikatem informującym o przyczynach zmian w składzie Zarządu. Uznano także, że utrzymywanie obecnej sytuacji z jednym członkiem Zarządu pochodzącym z energetyki zawodo10
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wej jest niedopuszczalne zarówno ze względów merytorycznych, jak i technicznych. Uznano,
że dla dalszego działania Towarzystwo musi uzyskać jednoznaczną legitymację ze strony
przedsiębiorstw energetyki wodnej. W tej sytuacji podjęto decyzje o skróceniu kadencji Zarządu do jednego roku i zwróceniu się do członków wspierających o deklarację wsparcia dalszych prac Towarzystwa zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym. Podjęto decyzje zmierzające do zapewnienia kworum podczas najbliższego Zgromadzenia Krajowego
poprzez skreślenie członków uchylających się od płacenia składek członkowskich.
Ponieważ nie udało się uzgodnić treści komunikatu skierowanego do członków zwyczajnych, dyskusje na ten temat postanowiono kontynuować droga elektroniczną.

VIII.2. Samociążek, 20 grudnia 2011r.
Program obrad
 Przyjęcie komunikatu dla członków TEW w związku ze zmianami w Zarządzie TEW
 Dyskusja nt. organizacji prac Zarządu w roku 2012 w tym organizacja redakcji strony internetowej i prac zespołu ds. legislacyjnych
 Przygotowanie dokumentu strategicznego dotyczącego przyszłości TEW
 Dyskusja nt. działań Zarządu TEW w związku z przygotowywanym pakietem ustaw energetycznych i współpraca z TRMEW w związku z nową ustawą Prawo Wodne
 Przygotowania do kongresu Hidroenergia
 Udział TEW w projekcie SHP STREAMMAP
Przebieg obrad i niektóre ustalenia
Zarząd postanowił, że Towarzystwo weźmie aktywny udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o OZE. Prace te zaowocowały obszernym dokumentem przekazanym
na początku lutego do Ministerstwa Gospodarki.

VIII.3. Samociążek, 29 maja 2012r.
Program obrad
 Dyskusja nt organizacji i programu Zgromadzenia Krajowego TEW
 Dyskusja nt. działań Zarządu TEW
w związku z przygotowywanym pakietem ustaw energetycznych
 Informacja o przebiegu kongresu hidroenergia 2012
 Sprawy różne, (w tym przygotowania i udział w targach RENEXPO, zakończenie prac w
ramach projektu SHP STREAMMAP, informacja w sprawie składki IHA).
Przebieg obrad i niektóre ustalenia
Zarząd potwierdził wcześniejszą deklarację o skróceniu swojej kadencji. Ustalono termin, miejsce i program Zgromadzenia Krajowego. Uzgodniono konieczność wprowadzenia
zmian w statucie ułatwiających podejmowania ważnych decyzji przez Zgromadzenie Krajowe. Po zasięgnięciu opinii prawnej postanowiono skorzystać z instytucji pisemnego upoważnienia do głosowania wystawianego zaufanym kolegom przez członków nieobecnych podczas
Zgromadzenia Krajowego. Postanowiono, że tezy przewidywanego wcześniej dokumentu
strategicznego znajdą się w sprawozdaniu z działalności Zarządu TEW. Postanowiono także,
że Zarząd podejmie kroki zmierzające do podniesienia składki członkowskiej do wysokości
gwarantującej możliwość realizacji zadań statutowych Towarzystwa
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Zarząd zdecydował o przyjęciu propozycji organizacji konferencji branżowej towarzyszącej
targom RENEXPO oraz przyjął informację o zakończeniu projektu SHP STREAMMAP. W
sprawie składki członkowskiej do IHA Zarząd postanowił wstrzymać się z jej opłaceniem do
czasu dalszych decyzji w sprawie składek własnych lub powołania nowego Zarządu.

IX. Stan i perspektywy dalszej działalności TEW
Tegoroczne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych ma charakter
wyjątkowy. Oto upływa 20 lat odkąd grupa osób zawodowo, ale także emocjonalnie, związanych z polską energetyką wodną postanowiła utworzyć organizację pozarządową działającą
na rzecz już wówczas zagrożonego sektora, a przede wszystkim na rzecz racjonalnego zagospodarowania polskiego potencjału hydroenergetycznego. W ciągu tego już dość długiego
okresu czasu Towarzystwo miało swoje chwile satysfakcji, jak obchody 100-lecia energetyki
wodnej w Polsce, czy zakończone sukcesem wyniki konsultacji i negocjacji ważnych aktów
prawnych, ale także chwile kryzysu, jak odejście z Towarzystwa największego członka
wspierającego wraz z dużą grupą członków zwyczajnych. Nie ma dla nas wątpliwości, że
bilans sukcesów i niepowodzeń w ciągu minionego dwudziestolecia jest jednak pozytywny i
mamy prawo patrzeć w przeszłość z poczuciem wypełnionej misji, nawet jeśli nie zawsze
udało się osiągnąć pożądany sukces. Spojrzeniu w przeszłość i uhonorowaniu Członków Założycieli TEW postanowiliśmy poświęcić pierwszy dzień Zgromadzenia Krajowego.
W drugim dniu obrad chcielibyśmy w całości skoncentrować się na wcale niełatwych
wyzwaniach dnia dzisiejszego i określeniu formuły dalszego działania Towarzystwa.
Doświadczenia szeregu lat wskazują, że Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest postrzegane, jako ważny partner społeczny reprezentujący szeroko rozumiany sektor energetyki
wodnej. Uczestnicząc w tym charakterze w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa
Gospodarki i Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz opiniując przygotowywane akty prawne
mamy możliwość oddziaływać bezpośrednio na ich ostateczny kształt. Dzięki współpracy z
innymi organizacjami i strukturami pozarządowymi, uczestnictwu w seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach, a także ich kreowaniu - mamy wpływ na kształtowanie postaw
środowisk opiniotwórczych i w ograniczonej mierze opinii publicznej.
Ostatni okres ujawnił szereg nowych wyzwań związanych przede wszystkim z regulacjami w przygotowywanej Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii i w Prawie Wodnym.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych włączyło się w nurt prac nad tymi dokumentami realizując w ten sposób swoją misję statutową. Niestety, zarówno nowe wyzwania, jak i kryzys kadrowy, do jakiego doszło w naszym stowarzyszeniu jesienią 2011 roku, obnażyły aż nadto
dobitnie kruchość podstaw, na których TEW opiera swoją działalność. Są to także przyczyny,
dla których Zarząd TEW podjął decyzję o skróceniu swojej kadencji do jednego roku oraz o
podjęciu dyskusji nad przyszłością Towarzystwa podczas tegorocznego Zgromadzenia Krajowego. W programie obrad przewidzieliśmy też dyskusję nad dotychczasowym statutem,
która – mamy nadzieję – doprowadzi do jego modyfikacji w sposób zapewniający nam większą elastyczność i skuteczność działania.
W dniu dzisiejszym działalność Towarzystwa opiera się w zasadniczej mierze na społecznym zaangażowaniu grupy osób w różny sposób powiązanych z energetyką wodną. Spośród pięciu członków Zarządu TEW, tylko dwie osoby reprezentują przedsiębiorstwa energetyczne, a tylko jedna osoba - duże przedsiębiorstwo energetyki wodnej i strategicznego
członka wspierającego TEW. Co więcej, nie wszyscy aktywni członkowie TEW mogą liczyć
na wsparcie swoich pracodawców. Działalność niektórych z nich stoi w kolizji z ich podstawowymi obowiązkami zawodowymi. Jednocześnie - mimo prowadzonej działalności gospodarczej - Towarzystwo odczuwa dotkliwe problemy finansowe. Wycofanie się niektórych
przedsiębiorstw energetyki wodnej ze wspierania TEW na początku ubiegłej dekady, a na12
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stępnie procesy konsolidacyjne w całej polskiej energetyce sprawiły, że liczba przedsiębiorstw energetycznych wspierających działalność TEW radykalnie spadła. Jednocześnie,
część z nich opłaca składki w wysokości zupełnie nieadekwatnej do swoich możliwości i do
korzyści, jakie całemu sektorowi energetyki wodnej przynosi działalność TEW. Tymczasem
Towarzystwo z największym trudem znajduje środki na podstawową działalność statutową, a
wezwania do zapłaty składek członkowskich w ważnych dla naszej misji organizacjach federacyjnych, stawiają Zarząd corocznie przed trudnymi dylematami.
Te bolesne ale konieczne przemyślenia upewniły Zarząd w przekonaniu, że dotychczasowa formuła funkcjonowania TEW uległa wyczerpaniu. Racją istnienia Towarzystwa jest
działanie na rzecz racjonalnego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego kraju poprzez
wspieranie rozwoju sektora energetyki wodnej, a w szczególności sektora publicznego. Jeśli
Towarzystwo ma skutecznie wypełniać swoją misję statutową, to konieczne są zasadnicze
zmiany, które zapoczątkować powinna legitymizacja działań TEW przede wszystkim przez
przedsiębiorstwa energetyczne, w których interesie występuje Towarzystwo. Legitymizacja ta
powinna przybrać formę realnego wsparcia kadrowego, finansowego i organizacyjnego.
1. W naszym przekonaniu wsparcie kadrowe powinno polegać przede wszystkim na wprowadzeniu do Zarządu koleżanek i kolegów ściśle związanych ze strategicznymi członkami
wspierającymi TEW. Oczekujemy, że osoby te będą posiadać pełne poparcie swoich pracodawców dla działalności na rzecz Towarzystwa i realizacji wspólnie wyznaczonych celów. Dzisiejsza sytuacja, w której tylko jeden członek Zarządu pochodzi z tzw. energetyki
zawodowej jest niedopuszczalna i stawia pod znakiem zapytania reprezentatywność TEW
w rozmowach z naszymi partnerami, a zwłaszcza w konsultacjach ze stroną rządową. Z
drugiej strony bez wsparcia swoich pracodawców, członkowie Zarządu nie są w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu dla pracy na rzecz celów statutowych TEW.
2. Wsparcie finansowe to przede wszystkim składki członkowskie, które powinny być adekwatne do przychodów członków wspierających wynikających z ich działalności w obszarze energetyki wodnej i zapewniać trwałe podstawy ekonomiczne funkcjonowania Towarzystwa. W tej dość delikatnej sprawie Zarząd TEW wypracował pewne propozycje, które
powinny zostać omówione z naszymi członkami wspierającymi.
Zakładamy, że częścią wsparcia pozostaną nadal doraźne dotacje do konkretnych przedsięwzięć TEW, takich jak konferencje i seminaria związane z energetyką wodną, a także
korzystanie z odpłatnych usług TEW. Obciążenia te powinny zostać jednak bardziej równomiernie rozłożone między różnych członków wspierających.
3. Wsparcie organizacyjne to przede wszystkim pomoc logistyczna przy przedsięwzięciach
organizowanych przez TEW, ale także udział w tych wydarzeniach.
W obliczu wyżej wymienionych okoliczności Zarząd zdecydował się zaapelować do
wszystkich członków Towarzystwa, a zwłaszcza do członków wspierających, o aktywny i
liczny udział w Zgromadzeniu Krajowym. Liczymy na rzeczową i szczerą dyskusję, z której
wynikać będzie między innymi deklaracja w sprawie dalszego zainteresowania działalnością
Towarzystwa.
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X.

XXI Zgromadzenie Krajowe TEW. Pieczyska 29 czerwca 2012 r.

Podziękowania

Oddając niniejsze sprawozdanie do rąk delegatów przybyłych na XXI Zgromadzenie
Krajowe Zarząd TEW zwraca się do Zgromadzenia o udzielenie mu absolutorium i dziękuje
wszystkim członkom Towarzystwa, którzy w różny sposób wspierali jego działania podczas
upływającej kadencji. Oczekujemy dyskusji nad działalnością Zarządu w okresie, jaki upłynął
od poprzedniego Zgromadzenia, ale przede wszystkim nad przyszłością Towarzystwa.
Liczymy, że dyskusja ta otworzy nowe perspektywy działalności zarówno przed Zarządem wyłonionym w wyniku wyborów, jak i przed całym Towarzystwem Elektrowni Wodnych

1. Janusz Herder

– Prezes Zarządu

2. Janusz Steller

– Wiceprezes Zarządu

3. Leszek Opyrchał

– Wiceprezes Zarządu

4. Jerzy Kujawski

– Skarbnik

5. Andrzej Smoliński

– Sekretarz

Pieczyska nad Zalewem Koronowskim, 28 czerwca 2012 r.
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