
SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA ELEKTROWNI WODNYCH 

w okresie między  

XXVII Zgromadzeniem Krajowym w Bielsku-Białej (19.09.2018 r.), 

 a XXVIII Zgromadzeniem Krajowym w Polańczyku (11.10.2019 r.) 

I. Informacje ogólne  

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od XXVII (Bielsko-Biała 19.09.2018 r.) do XXVIII 

(Solina 11.10.2019 r.) - Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Był to drugi 

rok działalności Zarządu X kadencji. 

Zachodzące w naszym kraju głębokie zmiany polityczne miały duży wpływ na możliwości 

działania Towarzystwa. Zmiany we władzach koncernów energetycznych spowodowały, że u progu 

działalności Zarządu TEW X kadencji dwa z czterech koncernów wycofały swoje członkostwo 

wspierające, co przełożyło się na poważne problemy finansowe TEW, jednak rozmowy i negocjacje 

prowadzone z nowymi władzami pozwoliły na powrót jednego z koncernów. Poza strukturami TEW 

pozostaje nadal TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.. Pomimo to nie uchylamy się od reprezentowania 

również jego interesów wobec innych podmiotów. 

W ciągu minionego roku Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych pracował w składzie: 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Aktualne miejsce pracy 

1. Janusz Steller Prezes Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 

2. Tomasz Bruzda Wiceprezes  PGE Energia Odnawialna SA 

3. Janusz Herder Wiceprezes  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 

4. Jerzy Kujawski Skarbnik Małe Elektrownie Wodne s.c., Kościerzyna 

5. Katarzyna Trojanowska Sekretarz  ENERGA Wytwarzanie SA  

(obecnie Energa OZE SA) 

6. Michał Krzyszkowski Członek Zarządu ZEW Niedzica 

7. Tadeusz Sobolewski Członek Zarządu doradca techniczny PGE EO 

8. Jan Wróblewski Członek Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA  

(obecnie Energa OZE SA) 

Z Zarządem TEW współpracował ściśle kol. Zbigniew Sasin z TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 

Prezydium Zarządu funkcjonowało w składzie:  

Janusz Steller 

Tomasz Bruzda 

Janusz Herder 

 

W realizacji zadań statutowych i wypracowywanej przez Zarząd strategii działania uczestni-

czył Pełnomocnik Zarządu, kol. Stanisław Lewandowski, który dodatkowo współpracował z Dyrek-

torem Biura TEW, kol. Henryką Stachowicz, w organizowaniu działalności gospodarczej Towarzy-

stwa. 
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Według stanu na dzień 7 października 2019 r. Towarzystwo liczy: 

 145 członków zwyczajnych; 

 17 członków zasłużonych w tym 1 prezes honorowy; 

 24 członków wspierających. 

Dzięki długotrwałym rozmowom i uzgodnieniom korporacyjnym udało nam się odzyskać 

wsparcie Energi OZE SA (dawniej ENERGA Wytwarzanie SA). Pozyskano też członków wspiera-

jących wśród nowo powstałych firm świadczących usługi na rzecz energetyki wodnej. Mamy na-

dzieję, że uda nam się podtrzymać dobrą współpracę z niektórymi innymi firmami, choć na zmie-

nionych zasadach.  

Z powodu przejścia na emeryturę pracownicy Punktu Konsultacyjnego Energetyki Wodnej je-

go działalność została zawieszona.  

W niniejszym sprawozdaniu Zarząd TEW przedstawia Zgromadzeniu Krajowemu informacje doty-

czące: 

- realizacji uchwał XXVII Zgromadzenia Krajowego,  

- działalności statutowej,  

- działalności gospodarczej,  

- działalności Biura Towarzystwa, 

- sytuacji finansowej Towarzystwa,  

- przebiegu posiedzeń Zarządu TEW. 

II. Realizacja uchwał XXVII Zgromadzenia Krajowego 

XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW [ZK XXVII] odbyło się w Bielsku - Białej w dniu 

19.09.2018 r., nazajutrz po VIII Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej. Podsumowano pierw-

szy rok działalności Zarządu X kadencji, skwitowano jego działalność poprzez udzielenie absoluto-

rium i przeprowadzono dyskusję programową formułując wytyczne na następny okres działalności 

Towarzystwa.  

Zgodnie z regulaminem obrad XXVII Zgromadzenie Krajowe podjęło następujące uchwały: 

1. uchwała nr 1/2018 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

X kadencji TEW za okres od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018 r. 

2. uchwała nr 2/2018 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

TEW za okres od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018 r. 

3. uchwała nr 3/2018 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego 

TEW za okres od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018 r. 

4. uchwała nr 4/2018 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

5. uchwała nr 5/2018 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do ponownego przeanalizowania 

możliwości i celowości przekształcenia w organizację pożytku publicznego. 
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Uchwały 1 – 4/2018 stanowiły integralną część obrad Zgromadzenia. 

 

Uchwała nr 5/2018 zgłoszona przez kol. Jerzego Kujawskiego była próbą rozwiązania trudnej sytu-

acji finansowej Towarzystwa wobec wycofania wsparcia przez część największych członków wspie-

rających i odległych perspektywach odzyskania tego wsparcia pomimo wielokrotnie przedstawia-

nych Zarządom Energi Wytwarzanie (obecnie Energa OZE SA) i Tauronu Ekoenergii Sp. z o.o. ar-

gumentów dotyczących celowości współpracy z TEW. 

Na posiedzeniu w Warszawie w dniu 20 marca 2019 kol. Stachowicz przedstawiła skonsultowaną z 

księgową opinię biura TEW w sprawie możliwości i celowości uzyskania przez Elektrowni Wod-

nych statutu organizacji pożytku publicznego. Zarząd stwierdził, że uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznego ma swoje zalety, lecz poważnymi wadami są m. in. zwiększenie kosztów pro-

wadzenia biura: wzrost kosztów prowadzenia biura rachunkowego, rachunku bankowego (subkonto) 

i konieczność organizacji Zgromadzenia Krajowego w terminie do końca czerwca danego roku, co 

zwiększy koszty jego organizacji, gdyż nie pozwoli go łączyć z ważną dla działalności TEW konfe-

rencją Hydroforum. 

 

Działalność Statutowa  
 

II.1. Działalność na rzecz rozwoju hydroenergetyki i ochrony interesów właścicieli 

oraz podmiotów związanych z tym sektorem wytwarzania energii. 

Konsultacje społeczne 

Na pierwszym posiedzeniu po wyborze w roku 2017 w Warszawie (25 października 2017) Zarząd 

powołał robocze zespoły tematyczne, które miały być siłami szybkiego reagowania w przypadku 

spodziewanego wystąpienia zjawisk i działań niekorzystnych dla energetyki wodnej. Zadaniem ze-

społów miało być przede wszystkim monitorowanie tworzonego prawa – do współpracy liderzy ze-

społów powinni angażować członków TEW oraz specjalistów spoza naszego grona. Powołane w 

listopadzie 2017 r. zespoły miały monitorować: 

1. System elektroenergetyczny 
obejmujący zagadnienia przyłączeń do sieci, prawa energetycznego, organizacji wirtualnych 

stref wytwarzania i lokalnych obszarów bilansowania, magazynowania energii, organizacji Kla-

strów Energii. Osobą odpowiedzialną za ten obszar zadań został kol. Janusz Herder. 

2. Gospodarkę wodną 
obejmujący zagadnienia współdziałania z organizacjami reprezentującymi organy administracji 

państwowej i samorządowej w tym obszarze. Osobą odpowiedzialną za ten obszar zadań został 

kol. Michał Krzyszkowski. 

3. Ekonomię 
obejmujący zagadnienia źródeł kosztów i zysków, mechanizmów wsparcia. Osobą odpowie-

dzialną za ten obszar zadań został kol. Jerzy Kujawski. 

Realizacja zadań przez powoływane zespoły robocze miała na celu zwiększenie skuteczności działa-

nia TEW poprzez czynne uczestnictwo członków zespołów w spotkaniach, konferencjach, konsulta-

cjach. Zespoły robocze zostały powołane na cały czas trwania kadencji, toteż prowadziły prace w 

dalszym ciągu. 
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Akty prawne konsultowane w roku pomiędzy Zgromadzeniami Krajowymi: 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne  

W dniu 18 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo wodne w wersji, na którą wpływ naszego 

stowarzyszenia oprócz formuły odnośnie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne był znikomy. 

Zapisy ustawy w sprawach związanych z energetyką wodną nie spełniły oczekiwań naszego środo-

wiska, okazało się zwłaszcza, że opublikowane zapisy stwarzają pole do nadinterpretacji odnośnie 

stosowania opłat stałych za wodę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej w elektrow-

niach wodnych. Stosowanie takiej wykładni mogło mieć dotkliwe konsekwencje, ponieważ PGW 

WP rozpoczęło działalność od kompulsywnego egzekwowania zawartych w nowych przepisach ob-

ciążeń fiskalnych wszystkich użytkowników wód – było to spowodowane błędnym założeniem, że 

PGW WP utrzyma się samo z wpływów za usługi wodne i niezagwarantowaniu w budżetach wy-

starczających środków na początkowy etap działalności przedsiębiorstwa. 

Szczególnie energiczną interwencję podjęło Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 

[TRMEW], które jako pierwsze zetknęło się z problemem. TRMEW skupiło wokół siebie całe śro-

dowisko energetyki wodnej. Dzięki intensywnemu lobbingowi i zgodnemu działaniu udało się sto-

sowne doprecyzowujące zapisy umieścić w ustawie z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy Prawo 

wodne i niektórych innych ustaw. Wprowadzono zmianę Art. 270 ust. 2. „Opłaty stałej nie ponosi 

się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na po-

trzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych.” 

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 

Trwają prace nad strategicznym dokumentem dla polskiej energetyki, który w kształcie proponowa-

nym przez stronę rządową absolutnie nie odzwierciedla oczekiwań środowiska hydroenergetyki, 

marginalizuje bowiem energetykę wodną i nie uwzględnia żadnego przyrostu mocy wytwórczych w 

tym segmencie OZE. Wobec planów związanych z budową drugiego stopnia na Wiśle i energetycz-

nego wykorzystania piętrzeń tworzonych dla potrzeb żeglugowych zarówno na Wiśle, jak i na Odrze 

oraz pozostałych rzekach objętych programem rozwoju transgranicznych szlaków żeglugowych jest 

to stanowisko nieakceptowalne, zwłaszcza w świetle deklaratywnego poparcia dla hydroenergetycz-

nego wykorzystania powstających piętrzeń regulujących szlaki żeglugowe, jakie padają ze strony 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych przedstawiło swoje stanowisko w sprawie przygotowywanego 

dokumentu wskazując szereg błędów i przekłamań jawnie dyskryminujących wręcz energetykę 

wodną.  

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu 2021 - 2030 

Towarzystwo wzięło udział w konsultacjach społecznych tego dokumentu przedstawiając obszernie 

swoje stanowisko. 

Przedstawiony w KPEK scenariusz rozwoju miksu energetycznego w Polsce zakłada dalszą stagna-

cję sektora energetyki wodnej. W ciągu 10 lat przewiduje się wzrost produkcji energii elektrycznej 

w segmencie OZE o około 1/3 - do poziomu oznaczającego wykorzystanie 28 % technicznego po-

tencjału kraju. Planowany przyrost produkcji średniorocznej ma wynieść 900 GWh - z niecałych 2,4 

TWh obecnie do 3,3 TWh w roku 2040. Przyrost ten tylko o 20 % przekracza średnioroczną produk-

cję EW Włocławek. Potencjał wytwórczy odcinka Wisły poniżej Włocławka ocenia się na 4 TWh 

rocznie, z czego wynika, że w KPEK nie przewidziano tu żadnych inwestycji hydroenergetycznych 

towarzyszących zabudowie dla potrzeb drogi wodnej E40 w ramach porozumienia AGN.  
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Stagnacja w energetyce wodnej wskazuje również na brak należytego rozwoju infrastruktury gospo-

darki wodnej. W sytuacji hydrologicznej kraju trudno zaakceptować tego rodzaju "plan na rzecz 

energii i klimatu " Wyjątkowo niepokojąca jest też całkowita rezygnacja z rozwoju energetyki pom-

powej. W sytuacji planowanego rozwoju niestabilnych źródeł energii elektrycznej jest to strategia 

zupełnie niezrozumiała i budząca głęboki sprzeciw. Stoi też w sprzeczności z polityką energetyczną 

prowadzoną przez inne kraje rozwijające energetykę wiatrową i fotowoltaiczną.  

II.2. Współpraca z partnerami krajowymi 

Wzorem lat poprzednich Towarzystwo Elektrowni Wodnych prowadziło współpracę z Towarzy-

stwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Współpraca ta przejawiała się konsultowaniem 

stanowisk we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących sektora energetyki wodnej, bieżą-

cą wymianą informacji i dokumentów w związku z działalnością prowadzoną na rzecz energetyki 

wodnej, a także współpracą merytoryczną podczas organizacji konferencji hydroenergetycznych.  

W ostatnim roku współpraca ta obejmowała m.in.: 

 konsultacje stanowisk w sprawie projektów ważnych aktów prawnych; 

 udział przedstawiciela TEW w Radzie Programowej kwartalnika "Energetyka Wodna", apel do 

członków TEW (zwyczajnych i wspierających) w kwestii jego wsparcia finansowego i meryto-

rycznego; 

 współuczestnictwo TRMEW oraz kwartalnika "Energetyka Wodna" w organizacji Polskiej 

Konferencji Hydroenergetycznej Hydroforum 2019; 

 uczestnictwo w zespole roboczym ds. energetyki wodnej przy Ministerstwie Gospodarki Mor-

skiej i Żeglugi Śródlądowej; 

 wymianę informacji; 

 uczestnictwo w innych zebraniach i spotkaniach organizowanych przez partnera; 

 wspólne reprezentowanie interesów energetyki wodnej na konferencjach i seminariach organi-

zowanych przez inne podmioty. 

W skład grupy roboczej ds. energetyki wodnej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej weszli dwaj przedstawiciele TEW: kol. Stanisław Lewandowski i kol. Michał Krzysz-

kowski. Dotychczas odbyło się jedno spotkanie, organizacyjne, w którym uczestniczył kol. Krzysz-

kowski. 

Kol. Tomasz Bruzda został powołany na członka grupy roboczej przy Komitecie Sterującym ds. In-

westycji na Śródlądowych Drogach Wodnych (Zarządzenia nr 17 ministra gospodarki morskiej i że-

glugi śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw In-

westycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.) zajmującej się realizacją zobowiązań dotyczących 

budowy dróg wodnych polegających na odtworzeniu i budowie nowych szlaków żeglownych. Komi-

tet sterujący spotyka się regularnie, kol. Bruzda stara się być rzecznikiem energetycznego wykorzy-

stania stopni wodnych powstających dla potrzeb żeglugi. 

Instytut Komel zaproponował współpracę z TEW przy organizacji XXVIII konferencji ”Problemy 

Eksploatacji Maszyn ni Napędów Elektrycznych” (PEMINE). Zaproponowano dla TEW organizację 

sesji poświęconej energetyce wodnej. Kolega Stanisław Lewandowski zaproponował wygłoszenie 

referatu nt. hydrozespołów odwracalnych z regulowaną szybkością obrotową – referat przeglądowy. 

Zarząd uznał, że TEW nie może pozwolić sobie na organizację sesji, ponieważ będzie zaangażowany 

w organizację własnej konferencji Hydroforum. Ostatecznie kol. S. Lewandowski przygotował refe-

rat jw. W końcowej fazie prac udział w jego redakcji wziął udział kol. Janusz Steller, który przed-
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stawił referat podczas konferencji, która odbyła się w maju 2019 w Rytrze. Wystąpienie spotkało się 

z dużym zainteresowaniem, a jego tekst został opublikowany w Zeszytach Problemowych Instytutu 

KOMEL.  

Sprawa współpracy z najstarszą w Polsce organizacją techniczną, Stowarzyszeniem Elektryków 

Polskich, nie została sfinalizowana pomimo przesłania przez TEW propozycji umowy. Oczekujemy 

na odzew SEP, rozważamy wystosowanie pisma z prośbą o wyjaśnienie sprawy. 

Podobnie przedstawia się sprawa współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i 

Ochrony Środowiska. Po początkowych dobrze rokujących kontaktach zainicjowanych jeszcze w 

zeszłym roku skończyło się na naszym piśmie z propozycjami obszarów i metod współdziałania. 

Rozmowy ze Stowarzyszeniem Poszanowania Energii i Środowiska SAPE Polska nie zostały 

podjęte. Jedyna nasza przedstawicielka, kol. Trojanowska, poinformowała co prawda Zarząd SAPE 

Polska o woli współpracy, ale na werbalnej deklaracji się – jak dotąd – skończyło. 

Dużo owocniejsza okazała się współpraca z organizacjami międzynarodowymi (nikt nie jest proro-

kiem we własnym kraju?) 

II.3. Współpraca z partnerami zagranicznymi 

Towarzystwo jest od wielu lat członkiem afiliowanym (affiliate member) Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Energetyki Wodnej (International Hydropower Association, IHA), w związku z 

czym posiada dostęp do licznych dokumentów wydawanych przez tę organizację oraz możliwość 

udziału w prestiżowych spotkaniach. W bieżącym roku budżetowym członkostwo w IHA i wiążące 

się z nim przywileje udało się utrzymać dzięki uzyskanemu zwolnieniu ze składki członkowskiej. 

Wskazane byłoby zaangażowanie członków Towarzystwa w pracach IHA np. w zakresie wymiany 

informacji o stosowanych rozwiązaniach prawnych w zakresie realizacji procesów przedinwestycyj-

nych i prowadzenia inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych na obiektach energetyki wod-

nej.  

Obecnie przedstawicielstwo TEW w IHA jest następujące: 

Primary Representative (główny przedstawiciel)  

– Dyrektor Biura TEW Henryka Stachowicz 

Nominated Corporate Representative (nominowany przedstawiciel korporacyjny) –  

1. Janusz Steller 

2. Tomasz Bruzda 

3. Michał Krzyszkowski 

4. Stanisław Lewandowski 

Osobami zaangażowanymi we współpracę w ostatnim roku były następujące osoby: kol. Henryka 

Stachowicz, kol. Michał Krzyszkowski, kol. Janusz Steller. Osoby te skorzystały z możliwości statu-

su Pro, co daje lepszy dostęp do informacji. W ramach współpracy, kol. Michał Krzyszkowski wziął 

udział w konferencji COP 24 w Katowicach jako członek delegacji IHA. Kol. Janusz Steller był na-

tomiast gościem Światowego Kongresu Hydroenergetycznego w maju tego roku. Kol. J.Steller brał 

aktywny udział w debatach oraz uczestniczył w „spotkaniu wysokiego szczebla” bezpośrednio przed 

rozpoczęciem obrad kongresu. Raport z udziału w Kongresie został zamieszczony na stronie interne-

towej TEW oraz ogłoszony drukiem w „Energetyce Wodnej”. 

Kontynuujemy dotychczasowe kontakty z Ambasadą Królestwa Norwegii, a właściwie z nawiąza-

nymi za tym pośrednictwem kontakty z Norweskim Urzędem ds. Zasobów Wodnych i Energii 

[NVE]. W ramach tych kontaktów kol. Janusz Steller wziął udział w podróży studyjnej po elektrow-
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niach wodnych południowej Norwegii. Z inicjatywą włączenia kol. J.Stellera w skład grupy polskiej 

wystąpiła do Ministerstwa Środowiska strona norweska – Norweski Zarząd Zasobów Wodnych i 

Energii. Wizyta obejmowała spotkanie seminaryjne w siedzibie spółki energetycznej Agder w Kri-

stiansand, podczas której kol. J.Steller przedstawił sytuacje energetyki wodnej w Polsce. W kolej-

nych dniach uczestnicy odwiedzili elektrownie wodne w dolinach rzek Otry i Mantali. Sprawozdanie 

z podróży zamieszczono na stronie internetowej TEW.  

Dostaliśmy zaproszenie do współpracy od stowarzyszenia Hydroenergetyka Ukrainy i podpisania 

memorandum. Stowarzyszanie to ma duże doświadczenie w energetyce wodnej. Na Ukrainie nadał 

powstają duże budowle hydroenergetyczne, na których mogliby uczyć się nasi specjaliści (pod wa-

runkiem, że uczelnie będą chciały ich kształcić). Przedstawiciele Hydroenergetyki Ukrainy zostali 

zaproszeni na Konferencję Hydroforum w Solinie i wezmą w niej udział, co pozwoli na zacieśnienie 

kontaktów. 

Współpraca z REECO GmbH przy organizacji konferencji krajowych została zakończona. TEW 

odeszło od organizacji dorocznych konferencji w Warszawie w hali Warszawskiego Centrum EXPO 

XXI na rzecz lokalizacji tych wydarzeń w sąsiedztwie ciekawych obiektów hydroenergetycznych. W 

zeszłym roku – jeszcze pod marką RENEXPO – Polska Konferencja Hydroenergetyczna odbyła się 

w Bielsku Białej, nieopodal ESP Porąbka–Żar, dziś gościmy w Solinie, w przyszłym roku planujemy 

przenieść się na Wybrzeże, w pobliże ESP Żarnowiec. Lokalizacja organizowanych przez TEW kon-

ferencji w pobliżu obiektów energetyki wodnej ma i ten walor, że pozawala na spotkanie uczestni-

ków konferencji oraz członków TEW z załogami tych elektrowni, ponieważ razem z konferencją or-

ganizowane jest Zgromadzenie Krajowe. Sprzyja to – mamy taką nadzieję – integracji członków 

TEW, podobnie jak organizowanie posiedzeń Zarządu w elektrowniach wodnych. W związku z 

odejściem od wiązania konferencji z Warszawą powróciliśmy do nazwy sprzed prawie 15 lat - Hy-

droforum. Konferencje z tego cyklu organizował od roku 1973 Instytut Maszyn Przepływowych 

PAN – w latach 2000 i 2005 (ostatnia edycja) przy rosnącym udziale TEW. Trwa natomiast współ-

praca z grupą REECO przy organizacji Wschodnioeuropejskiego Forum Hydroenergetycznego w 

ramach dorocznego wydarzenia RENEXPO Interhydro. Wydarzenia te odbywają się dorocznie w 

Salzburgu ostatnich dniach listopada. Sprawozdanie z ubiegłorocznego RENEXPO Interhydro uka-

zało się na stronie internetowej TEW, a także w formie artykułu w kwartalniku „Energetyka Wod-

na”. 

W dniach 15-17 października 2018 r. w gdańskim centrum konferencyjno-targowym Amber Expo 

odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu HYDRO. Targi i konferencje HYDRO należą do najwięk-

szych wydarzeń tego typu na świecie. Liczba uczestników HYDRO 2017 wyniosła około 1200 osób 

i były wśród nich osoby na najwyższych stanowiskach w sektorze energetyki wodnej na świecie. 

Organizatorem HYDRO jest brytyjska spółka Aqua Media International, wydawca dwumiesięcznika 

International Journal on Hydropower and Dams. Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest jednym z 

czterech polskich podmiotów wspierających organizację HYDRO 2018, a kol. Janusz Steller został 

zaproszony do Komitetu Sterującego i jako członek tego komitetu był gościem konferencji HYDRO 

2017 w Sewilli, gdzie – podczas sesji zamykającej – zaprosił uczestników do udziału w kolejnej 

edycji. Sprawa współpracy przy organizacji HYDRO 2018 była przedmiotem spotkania przedstawi-

cieli TEW, TRMEW i IMP PAN z dyrektorem Aqua Media International, p. Alison Bartle, podczas 

PKH RENEXPO Poland 2017. TEW wsparło czynnie organizację HYDRO doradzając na bieżąco w 

sprawach logistycznych i ułatwiając nawiązywanie odpowiednich kontaktów, a także reprezentując 

nasz kraj podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia. W szczególności przedstawiciele TEW wzięli 

udział w jednej z wizyt studyjnych, udzielają uczestnikom na bieżąco wyjaśnień lub służąc pomocą 

przy tłumaczeniach. Udział TEW został doceniony przez p. Alison Bartle, który wielokrotnie pu-

blicznie wyrażała podziękowania za udzielone wsparcie. W zamian uzyskaliśmy możliwość bezpłat-

nego uczestnictwa w konferencji oraz w wystawie (własne stoisko). Więcej o konferencji napisano 

niżej. 
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Pod koniec czerwca 2017 r. TEW zostało zaproszone do współpracy przez hiszpańską Fundację 

CARTIF przygotowująca wystąpienie o projekt LIFE NEXUS pt. "Boosting the sustainability of the 

urban water cycle: energy harvest in water industry using micro-hydropower technology" (w luźnym 

tłumaczeniu: "Równoważenie miejskiego obiegu wodnego: odzysk energii w instalacjach wodnych 

przy użyciu technologii mikrohydroenergetycznych"). Projekt ten uzyskał ostatecznie finansowanie , 

a jego realizacja rozpoczęła się w październiku. TEW uczestniczy w nim w charakterze podwyko-

nawcy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN - partnera konsorcjum 

Przedstawiciel TEW uczestniczą również w projekcie Horizon 2020 o nazwie HYPOSO. Formalne 

uczestnictwo TEW w tym projekcie nie jest jednak możliwe z uwagi na obowiązujący regulamin. 

II.4. Konferencje i inne zebrania oraz uroczystości 

W ramach działalności statutowej TEW zorganizowało następujące spotkania i konferencje, poświę-

cone zagadnieniom energetyki wodnej: 

Polska Konferencja Hydroenergetyczna. 

Sztandarową konferencją, organizowaną już od 2011r. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Prze-

pływowych PAN, TRMEW, Działem Handlowym Ambasady Norwegii, spółką REECO Poland oraz 

naszymi Członkami Wspierającymi jest Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Po-

land. Jest ona podzielona na część ogólną, poświęconą zagadnieniom strategicznym i uwarunkowa-

niom politycznym oraz administracyjno–ekonomicznym naszego sektora, oraz na część poświęconą 

zagadnieniom technicznym i pracom badawczo–rozwojowym. Ponieważ są to zagadnienia o zasad-

niczym znaczeniu dla członków Towarzystwa, a część z nich stanowi przedmiot dorocznej dyskusji 

programowej, konferencja ta już od trzech kolejnych lat powiązana jest czasowo ze Zgromadzeniem 

Krajowym TEW. VIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland odbyła się w 

dniach 20 i 21 września 2018 r. w Bielsku Białej, w związku z czym nie mogła zostać szczegółowo 

omówiona w poprzednim sprawozdaniu z działalności Zarządu. 

W konferencji wzięło udział 45 osób – około dwa razy mniej niż w latach ubiegłych. Wygłoszono 

15 referatów. Konferencja została połączona z wizytą techniczną w EW Porąbka-Żar. Mimo starań 

nie udało się doprowadzić do udziału przedstawicieli urzędów i instytucji centralnych. Na stosun-

kowo niską frekwencję złożyło się szereg przyczyn. Najważniejszą była nieoczekiwana kolizja ter-

minowa z jubileuszem 50-lecia Zapory i Elektrowni Wodnej Solina. Doszło też do kolizji z I Kon-

gresem Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Była to również cena za podjętą na początku roku decyzję o 

przeniesieniu obrad z października na wrzesień. Uniknięto w ten sposób konkurencji między konfe-

rencjami HYDRO 2018 w Gdańsku i PKH RENEXPO Poland. W roku 2019 Organizatorzy posta-

nowili powrócić do terminu październikowego.  

Mimo niewysokiej frekwencji konferencja uzyskała bardzo dobre opinie wśród jej uczestników. W 

szczególności sprawdziła się formuła konferencji organizowanej w pobliżu obiektu hydroenerge-

tycznego i połączonej z wizytą studyjną na jego terenie. Prezentacje przedstawione podczas konfe-

rencji znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Ze strony internetowej Towarzystwa do-

stępne są także materiały konferencyjne z poprzednich konferencji hydroenergetycznych RENEXPO 

Poland (czyli z lat 2011 ÷ 2017), w tym raporty pokonferencyjne, które regularnie ukazują się dru-

kiem w książkach streszczeń konferencji w kolejnym roku oraz w kwartalniku „Energetyka Wodna”. 

Tegoroczna, Polska Konferencja Hydroenergetyczna Hydroforum została zaplanowana na 10 i 

11 października r., czyli bezpośrednio przed Zgromadzeniem Krajowym. W chwili redagowania ni-

niejszego sprawozdania trwają intensywne przygotowania tego wydarzenia. Wiadomo już, że weź-

mie w niej udział ponad 90 osób. Przewiduje się 7 sesji konferencyjnych, 26 wystąpień, dyskusję 
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panelową i wizytę techniczną w EW Solina. Debata panelowa zostanie poświęcona miejscu hydroe-

nergetyki w krajowych dokumentach strategicznych. 

Inne konferencje i ważne wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele TEW  

Zarząd nie posiada wiedzy o wszystkich konferencjach i seminariach, w których uczestniczyli 

członkowie TEW, wskazując Towarzystwo jako swoją afiliację. Poniżej przedstawiamy niekomplet-

ną listę innych spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele TEW. 

Konferencja HYDRO 2018 była wydarzeniem bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy ta ogólno-

światowa konferencja hydroenergetyków odbywała się w Polsce, a po raz drugi w Europie Wschod-

niej (po HYDRO 2011 w Pradze). W organizację zaangażowały się polskie instytucje i stowarzysze-

nia, pozyskano również sponsorów wśród polskich przedsiębiorstw związanych z energetyką wodną, 

zaopatrzeniem w wodę i z budownictwem wodnym. Niestety, ku rozczarowaniu przewodniczącej 

Komitetu Organizacyjnego Alison Bartle, konferencja nie spotkała się z należytym zainteresowa-

niem polskich władz. Stało się tak na przekór wcześniejszym deklaracjom. Środowisko krajowej 

energetyki wodnej było reprezentowane przez szereg firm uczestniczących w części targowej, w 

mniejszym stopniu przez przedstawicieli ośrodków badawczych (przede wszystkim Politechnika 

Gdańska, IMP PAN, IE O/Gdańsk), a także przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji wspomagają-

cych organizację wydarzenia, sponsorzy instytucjonalni nie wykorzystali okazji do prezentacji na 

międzynarodowym forum. Podczas konferencji była bardzo widoczna obecność Towarzystwa Elek-

trowni Wodnych. Przedstawiciel TEW brał czynny udział (jako mówca) w ceremoniach otwarcia i 

zamknięcia konferencji. Wygłoszono 2 referaty bezpośrednio związane z działalnością statutową 

TEW: 

1. J.Steller, S.Lewandowski, E.Malicka, E.Kremere, B.Popa, P.Punys  

Hydropower in the East European region - challenges and opportunities 

2. A.Adamkowski, M. Lewandowski and S. Lewandowski: The negative aspects  

of classifying the hydropower plants according to their installed capacity.  

Pierwsze z wystąpień zostało też opublikowane w formie artykułu w numerze specjalnym czasopi-

sma International Hydropower & Dams. Wydarzeniu był też poświęcony artykuł w kwartalniku 

„Energetyka Wodna”. 

Podczas konferencji „Łączniki 2018” zorganizowanej przez Oddział Bydgoski SEP, poświęconej 

głównie automatyzacji sieci średnich napięć i elektrowni, reprezentował nas kol. Stanisław Lewan-

dowski, przybliżając uczestnikom konferencji zagadnienie magazynowania energii w zbiornikach 

elektrowni wodnych. W związku z coraz większą ilością i mocą przyłączanych do sieci źródeł nie-

spokojnych wyzwaniem staje się zapewnienie stabilności zasilania odbiorców. Najtańszym a zara-

zem wystarczająco elastycznym sposobem sprostania temu wyzwaniu jest wykorzystanie zbiorników 

elektrowni wodnych, które nie tylko umożliwiają zasilanie w razie zaniku produkcji energii ze źródeł 

niespokojnych, ale też są w stanie zaabsorbować nadwyżki. Wykorzystanie magazynowych możli-

wości zbiorników przyelektrownianych wpisuje się w ogólnoświatowe trendy w tej dziedzinie. 

 

RENEXPO Interhydro (listopad 2018) w Salzburgu. Jest to zapewne najważniejsze wydarzenie 

targowo-konferencyjne dotyczące małej energetyki wodnej w naszej części Europy. Omawiane są tu 

zresztą zagadnienia wykraczające poza sektor MEW. Część konferencyjna składa się z szeregu nie-

zależnych minisympozjów. Od dwóch lat TEW jest partnerem wydarzenia. Przewodniczenie obra-

dom Wschodnioeuropejskiego Forum Hydroenergetycznego powierzono zwyczajowo kol. Januszo-

wi Stellerowi. Podczas Forum wygłoszono 7 referatów, z których 6 to raporty krajowe z Polski, kra-

jów bałtyckich, Rumunii, Grecji i Gruzji. Zaraz po Forum odbył się Pierwszy Szczyt i Spotkanie 

Biznesowe „Inwestuj w Region Bałkański”, które to wydarzenie stanowiło kontynuację Forum. 
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W sumie, w ubiegłorocznym wydarzenia RENEXPO Interhydro 125 wystawców, 467 uczestników 

zebrań konferencyjnych, 2000 odwiedzających. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorem 

była spółka REECO Austria GmbH oraz Dział Energetyki Wodnej międzynarodowej grupy REECO 

(Renewable Energy Exhibition and Conference Group) z siedzibą w Reutlingen w Badenii-

Wirtembergii. Wśród partnerów wydarzenia znalazło się Towarzystwo Elektrowni Wodnych i Insty-

tut Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska. Przyjęta formuła RENEXPO Interhydro zakłada orga-

nizację szeregu małych sympozjów towarzyszących dwudniowym targom hydroenergetycznym. W 

ramach RENEXPO Interhydro 2018 odbyło się 7 takich zebrań, w tym konferencja n.t. elektrowni 

pompowych i rozwoju energetyki wodnej przyjaznej środowisku, a także seminaria dotyczące bieżą-

cych wyzwań hydroenergetyki i technologii budowy elektrowni wodnych. Po raz drugi odbyło się 

Forum Małej Energetyki Wodnej w Afryce i Wschodnioeuropejskie Forum Hydroenergetyczne. Na 

uwagę zasługują także Trzecie Spotkanie Europejskich Stowarzyszeń Hydroenergetycznych i otwar-

te zebranie Działu MEW (SHP Chapter) Europejskiej Federacji Energii Odnawialnych (EREF, Eu-

ropean Renewable Energies Federation). W skład Federacji wchodzą stowarzyszenia z 13 krajów 

Unii Europejskiej – w tym Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. 

Raport z RENEXPO Interhydro został zamieszczony na stronie internetowej TEW oraz opublikowa-

ny w kwartalniku „Energetyka Wodna”. 

Kongres klimatyczny COP 24 obradował w pierwszej połowie grudnia 2018 i był wydarzeniem 

ogólnoświatowym najwyższej rangi. Uczestniczyły w nim głowy państw i rządów, a także przedsta-

wiciele najróżniejszych organizacji i instytucji. Delegacja IHA wskazywała na istotny wkład wno-

szony przez hydroenergetykę w osiągnięcie celów strategicznych dotyczących zapewnienia ludzko-

ści wody i energii, a jednocześnie przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Jak wspomniano 

wcześniej, w skład delegacji IHA wchodził członek Zarządu TEW – kol. Michał Krzyszkowski. 

Światowy Kongres Hydroenergetyczny odbył się w Paryżu w maju tego roku. Głównym hasłem 

Kongresu było raportowanie na temat postępów w realizacji celów rozwoju zrównoważonego i po-

rozumienia paryskiego. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele instytucji centralnychmWięcej na 

ten temat napisano już w poprzednim rozdziale oraz we wspomnianym artykule opublikowanym w 

„Energetyce Wodnej”. 

Pod koniec sierpnia br. kol. Janusz Steller wziął udział w Warsztatach Nordyckich Projektu Hy-

dropower Europe w Lulei (Szwecja). Hydropower Europe jest projektem finansowanym przez 

Komisje Europejską w ramach programu Horizon 2020. Jego celem jest zarekomendowanie Komisji 

Europejskiej strategii rozwoju hydroenergetyki na nadchodzącą dekadę – chodzi zarówno o prace 

badawcze finansowane w ramach planowanego programu Horizon Europe, jak i cele strategiczne dla 

rozwoju przemysłu ukierunkowanego na hydroenergetykę. Uczestnikami konsorcjum są EURO-

COLD, Europejskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (EASE), Europejska Federacja Energii 

Odnawialnych (EREF), Stowarzyszenie ds. Europejskich Badań nad Energią Odnawialną (EUREC) 

oraz IHA i VGB PowerTech e.V. Warsztaty odbyły się jako element procesu konsultacyjnego. Kol. 

J.Steller został poproszony o prezentację stanu i perspektyw rozwojowych energetyki wodnej w na-

szym kraju. Członkowie konsorcjum – a zwłaszcza prof. J.J. Fry z Eurocold – okazali spore zainte-

resowanie konferencją HYDROFORUM. Na przeszkodzie udziałowi w tegorocznej konferencji sta-

nął zbyt mały odstęp czasowy w stosunku do Hydro 2019. Prof. Fry jest jednak zdecydowany spo-

wodować udział przedstawicieli konsorcjum w konferencji HYDROFORUM 2020. 

W dniach 8-9 października obradowała jubileuszowa konferencja Rynek Energii w Kazimierzu Dol-

nym nad Wisłą. Przedstawiciele TEW tradycyjnie są zapraszani do Rady Programowej i Komitetu 

Honorowego Konferencji, a także do paneli dyskusyjnych. W tym roku przedmiotem naszego szcze-

gólnego zainteresowania był panel dotyczący Polityki Energetycznej Polski 2040. W panelu wziął 

udział prezes honorowy TEWW, kol. Stanisław Lewandowski. Z uwagi na kolizję terminową, nie 

był w stanie uczestniczyć w porannych sesjach HYDROFORUM w dniu 9 października. Nie była też 
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możliwa szersza reprezentacja TEW. Odczuwa się, że znaczenie energetyki wodnej zaczyna być do-

ceniana przez przynajmniej niektórych przedstawicieli urzędów centralnych. Jaskółką może być de-

klaracji zaproszenia TEW do udziału w pracach redakcyjnych nad kolejna wersją projektu PEP 2040.  

Przedstawiciele TEW brali udział też w innych ważnych wydarzeniach dotyczących energetyki w 

naszym kraju. Kol. kol. Janusz Steller, Henryka Stachowicz i Julitta Jagielska wzięli udział w tego-

rocznej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w dniach 8-9 w kwietnia 2019 r. w Gdań-

sku. 

Kol. Tadeusz Sobolewski uczestniczył w Międzynarodowych Targach i Konferencji Water EXPO 

2019 w dniach 10 i 11 kwietnia w PKiN w Warszawie, z wystąpieniem podczas sesji „Siarzewo- 

studium przypadku”. Wziął także udział w 29. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, 24-

25 kwietnia 2019 r. i zgłosił udział w edycji 30-tej w dniach, która odbędzie się 6 – 7 listopada 2019 

r. w Hotelu Westin w Warszawie. 

II.5. Działalność publikacyjna, edukacyjna i promocyjna  

Biuletyn reklamowy Hydroenergetyka trafił w zeszłym roku do uczestników konferencji HYDRO 

2018 w Gdańsku. W bieżącym roku został on rozesłany również do firm energetycznych, tegoroczna 

edycja biuletynu była też kolportowana podczas targów i konferencji, wzorem lat ubiegłych trafi 

również do przedsiębiorstw związanych z energetyką wodną.  

Kolportujemy również folder Towarzystwa Elektrowni Wodnych opracowany bezpośrednio przed 

konferencją HYDRO 2018. 

Do kategorii działalności publikacyjnej i promocyjnej zaliczyć można poszerzenie strony interneto-

wej Towarzystwa o zakładkę Biblioteka, w której znaleźć można: 

a) opracowania i publikacje z zakresu energetyki wodnej przygotowane głównie – ale nie tylko – 

przez członków TEW,  

b) sprawozdania – w tym sprawozdania roczne z działalności TEW 

c) stanowiska i opinie prezentowane podczas konsultacji aktów prawnych i dokumentów strate-

gicznych (np. PEP 2040 i KPEK 2020-2030) 

d) użyteczne linki. 

Wśród ważniejszych publikacji związanych z działalnością Towarzystwa wymienić należy przede 

wszystkim artykuły konferencyjne: 

1.  J.Steller, S.Lewandowski, E.Malicka, E.Kremere, B.Popa, P.Punys  

Hydropower in the East European region - challenges and opportunities,  

HYDRO 2018 i Int. J. Hydropower &Dams 5/2018 

2. A.Adamkowski, M. Lewandowski and S. Lewandowski: The negative aspects  

of classifying the hydropower plants according to their installed capacity.  

3. Lewandowski S.&M., Steller J.: Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej - 

możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne.  PEMINE 2018 

4. J. Steller, E.Malicka: Polska i Europa Wschodnia w Światowym Raporcie Rozwoju MEW, 

HYDROFORUM 2019 

5. Cykl sprawozdań z konferencji hydroenergetycznych  

opublikowanych w „Energetyce Wodnej” 

6. Wprowadzenie do rozdziału Europa Wschodnia „Światowego Raportu Rozwoju MEW” 
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III. Działalność Biura TEW  

W okresie sprawozdawczym Biuro TEW zapewniało obsługę administracyjno-finansową działalno-

ści statutowej i gospodarczej Towarzystwa. Zajmowało się następującymi zadaniami: 

 przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu TEW; 

 obsługa XXVII-go i organizacja XXVIII-go Zgromadzenia Krajowego TEW; 

 pozyskiwanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie zleceń zewnętrznych; 

 działalność wydawnicza (wydanie biuletynu reklamowego Hydroenergetyka 2019); 

 działalność promocyjna (prowadzenie strony internetowej  

oraz publikacja i dystrybucja biuletynu Hydroenergia 2019. 

 Informacja o sytuacji finansowej  

W działalności związanej z obsługą finansową Biuro TEW korzysta z usług z biura rachunkowego 

PERFEKTA z Wejherowa. 

Bilans i rachunek zysków i strat oraz wykonanie budżetu za rok 2018 sporządzony przez biuro ra-
chunkowe zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd. 

 

2. Zgodnie ze sporządzonym przez biuro rachunkowe PERFECTA bilansem i rachunkiem zy-

sków i strat przychody TEW w roku 2018 wyniosły 241.503,- zł, w tym najwięcej: 

-  ze składek członków zwyczajnych i wspierających                     55.510,00 zł 

-   z działalności                                                                             185.933,00 zł. 

-  wpływy z tytułu dofinansowań i dotacji (głównie PFRON)          16.875,00 zł. 

IV. Posiedzenia Zarządu  

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu. Poniżej przedstawiono wyciągi z 

zatwierdzonych protokołów, zawierające podstawowe informacje o przebiegu obrad i podjętych 

ustaleniach. 

IV.1. Warszawa – 7 grudnia 2018 

Posiedzenie zaczęło się od przypomnienia postaci zmarłego niespełna miesiąc wcześniej Prezesa 

Honorowego TEW, Stanisława Cicholskiego, jednego z członków założycieli naszego stowarzysze-

nia. Jest to wielka strata dla naszego środowiska, ponieważ Prezes Cicholski cały czas wspierał nas 

swoja wiedzą, radą i doświadczeniem, roztaczając pieczę nad swoim „trzecim dzieckiem”, TEW.  

Poza tym obrady potoczyły się wg utartego porządku. Omówiono sprawę ponownego przystąpienia 

do TEW ENERGI Wytwarzanie SA., ze sfinalizowaniem którego cały czas są problemy procedural-

ne w spółce. Prezes i Pełnomocnik Zarządu planują odbycie szeregu spotkań z zarządami spółek 

energetycznych. Część z nich należy przekonać o zasadności wstąpienia do TEW w charakterze 

członka wspierającego (właściwie ponownego wstąpienia), część utwierdzić w słuszności decyzji o 

nieprzerywaniu współpracy pomimo labilnych warunków politycznych. Na tapecie znalazło się też 

poszerzenie składu Zarządu o przedstawicieli członków wspierających – przedsiębiorstw świadczą-

cych usługi na rzecz energetyki wodnej. Przedyskutowano też sprawozdanie z XXVII ZK TEW w 

Bielsku Białej przygotowane przez kol. Stanisława Gawrona, Sekretarza XXVII ZK w terminie 

umożliwiającym dodanie rzeczy istotnych, które jeszcze zachowały się w pamięci jego uczestników. 
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Pierwsze Posiedzenie Zarządu po Zgromadzeniu Krajowym, Polskiej Konferencji Hydroenergetycz-

nej RENEXPO 2018 i HYDRO 2018 w Gdańsku było w dużej części poświęcone omówieniu tych 

wydarzeń. Nasz udział w przygotowaniu HYDRO 2018 był duży, a wydarzenie miało rangę świato-

wą.  

Następnie Prezes przeszedł do przekazania informacji o aktywnościach międzynarodowych, które 

podejmuje w imieniu TEW. Najintensywniejsze kontakty odbywają się podczas konferencji Interhy-

dro, która przyciąga praktycznie całe europejskie środowisko hydroenergetyków. Są to przede 

wszystkim kontakty osobiste nawiązywane w kuluarach, które potem można przekuć na sformalizo-

waną współracę pomiędzy organizacjami. 

Część obrad 5. posiedzenia Zarządu X kadencji poświęcono pracom nad redakcją uwag do założeń 

aktu prawnego kierunkującego rozwój energetyki na dwa najbliższe dziesięciolecia, tj. Polityki 

Energetycznej Polski do 2040. Dokument został przedłożony w terminie umożliwiającym rzeczywi-

ste zapoznanie się z nim i zgłoszenie istotnych z naszego punktu widzenia uwag, nie należy jednak 

zwlekać z podjęciem działam, dokument jest bowiem bardzo niedoskonały. Zamierzenia ustawo-

dawcy są diametralnie różne od tych, jakich oczekiwałoby nasze środowisko i jakie – w tych oko-

licznościach zasobowo – energetyczno – klimatycznych – należałoby podjąć czym prędzej. Kol. 

Steller zaproponował wręcz zorganizowanie spotkania z przedstawicielem MGWiŻŚ, ponieważ gru-

pa robocza powołana do kontaktów ws. energetyki wodnej praktycznie nie rozpoczęła pracy. 

W dalszym ciągu posiedzenie omówiono sprawy budżetowe zastanawiając się przy tym, czy istnieją 

możliwości pozyskania pieniędzy na działalność TEW poza dotychczasowymi źródłami przychodu 

(głównie działalność gospodarcza organizowana i kierowana przez Pełnomocnika Zarządu). Rozwa-

żano wystąpienie o dotacje rządowe na pokrycie składek członkowskich w organizacjach międzyna-

rodowych. 

IV.2. Warszawa – 20 marca 2019 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie PGE EO SA  w Warszawie 

Pierwszą część zebrania zdominowały sprawy członkowskie i finansowe. W związku z brakiem de-

cyzji jednostki nadrzędnej odnośnie zgody na ponowne przystąpienie ENERGI Wytwarzanie SA do 

TEW musimy liczyć się z problemami finansowymi. Poczuciu stabilności i pewności nie sprzyjają 

również częste zmiany w zarządach spółek współpracujących z TEW. Kol. Stachowicz odniosła się 

również do sprawy wystąpienia o nadanie TEW statusu organizacji pożytku publicznego (realizacja 

uchwały nr 5 ZK). Wg ekspertów, z którymi się konsultowała, taki status stowarzyszenia wymagał-

by rozbudowania księgowości i dostosowania kalendarza wydarzeń (w tym teminu dorocznej konfe-

rencji) do wymagań „budżetowych”, nie zaś merytorycznych i logistycznych. Zarząd stwierdził, że 

takie przekształcanie jest niecelowe. 

Poza informacjami o współpracy międzynarodowej (kol. Steller) i krajowej (kol. Steller i koledzy 

uczestniczący w wydarzeniach), skoncentrowano się już na przygotowaniach do naszej dorocznej 

konferencji, Tym razem na miejsce jej odbycia wskazano Solinę, co umożliwi zapoznanie się z cie-

kawym obiektem w pięknych okolicznościach przyrody – jesień w Bieszczadach. Nie bez znaczenia 

jest fakt, że w Solinie jest dość liczna załoga, która na miejscu mogłaby uczestniczyć w konferencji i 

Zgromadzeniu Krajowym. 

Podjęto również temat konsultacji społecznych. Ustosunkowaliśmy się do dokumentu Polityka 

Energetyczna Polski 2040, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, Ustawa o OZE. TEW bardziej 

ustosunkowało się do dokumentu towarzyszącego tzn. uzasadnienia i oceny skutków realizacji. Pol-

ska może nie spełnić zobowiązania wysokości oze, co będzie skutkowało kosztami. Mowa była 

również o magazynowaniu energii elektrycznej, Jako część konsultacji można też uznać udział kol. 

Stellera w panelu ekspertów OZE (na zaproszenie NIK) 
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IV.3. Solina – 27 maja 2019 r. 

Pierwszą część Zarząd poświęcił na sprawy organizacyjne, przyjęcie budżetu za zeszły rok i projektu 

na rok 2019 – w stosunku do propozycji z poprzedniego posiedzenia należało poczynić dalsze osz-

czędności.  

*Omówiono aktualnie realizowane zlecenia i udział w projektach międzynarodowych. Przychody z 

tych drugich zasilą jednak budżet TEW dopiero po planowanej konferencji Hydroforum. Spodzie-

wane przychody ze zleceń i ze składek członkowskich (zwyczajni i wspierający) pozwolą zamknąć 

tegoroczny budżet bez straty. Dyrektor Biura spodziewa się niewielkiej nadwyżki z Hydroforum, 

pomimo że ze współfinansowania tłumaczeń symultanicznych wycofali się Norwegowie (wybrali 

udział w konferencji HYDRO, która odbywa się prawie w tym samym terminie). 

Sprawa członkostwa wspierającego ENERGI Wytwarzanie SA nadal jest na etapie wewnątrzkorpo-

racyjnych procedur. 

Prezes przedstawił informację dotyczącą konferencji odbytych o nadchodzących, współpracy z orga-

nizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Dalszą część obrad wypełniła dyskusja nad 

proponowanymi zmianami w Statucie TEW, które w formie wydyskutowanej zostały Koleżankom i 

Kolegom przesłane wraz z pozostałymi materiałami na dzisiejsze Zgromadzenie. W dalszej części 

obrad przewidujemy dyskusję nad proponowanymi przez Zarząd zmianami i przegłosowanie ich w 

kształcie ostatecznie zaproponowanym przez Zgromadzenie Krajowe. 

IV.4. Warszawa – 20 września 2019 r. 

Podczas wrześniowego posiedzenia Zarządu w Warszawie wydarzeniem stało się sfinalizowanie 

sprawy zgody korporacyjnej dla ENERGI Wytwarzanie SA na podjęcie uchwały Zarządu o przystą-

pieniu do TEW jako członek wspierający. Brzmi to trochę dziwnie, bo pokazuje, jak niewielką wła-

dzę mają zarządy poszczególnych spółek i że wszystkie decyzje zapadają „na górze”, jak za czasów 

centralizmu demokratycznego. Spółka, którą jednogłośnie przyjęliśmy w poczet członków wspiera-

jących zdążyła podczas podejmowania przez jednostkę nadrzędną decyzji zmienić nie tylko skład 

zarządu, ale nawet i nazwę. Naszym członkiem wspierającym została Energa OZE SA. 

W związku z wniesieniem przez Energę OZE składki członkowskiej można uznać, że finansowo 

udało się wyjść na prostą, tym bardziej że w dniu posiedzenia Zarządu udział w Hydroforum zade-

klarowało ponad 80 uczestników, w tym kilka firm, które wykupiły pakiety sponsorskie. Również z 

tego tytułu spodziewamy się większych przychodów niż w zeszłym roku (na PKE RENEXPO 2018 

gościliśmy 45 uczestników) 

Kol. Stachowicz poinformowała o realizacji prac związanych ze zleceniami wykonywanymi przez 

TEW. Większość z nich realizowana jest dzięki osobistemu zaangażowaniu Pełnomocnika Zarządu. 

Spodziewane jest terminowe zakończenie wszystkich zleceń. 

Poza informacjami o konferencjach, sympozjach i kontaktach przedyskutowano ostateczny kształt 

propozycji zmian w Statucie i formę ich przedstawienia członkom TEW. Rezultat mają Państwo 

przed sobą, Statut z wyróżnionymi proponowanymi zmianami i projekt uchwały w sprawie zmiany 

Statutu. 

IV.5. Polańczyk – 8 października 2019 r. 

Przed rozpoczęciem XXVIII Zgromadzenia Krajowego TEW odbyło się ostatnie w tym roku 

działalności zebranie Zarządu. Było ono poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań oraz 

przygotowaniom do Zgromadzenia Krajowego i do Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej Hy-

droforum. Ze względów czasowych jego opis nie może być zawarty w tym sprawozdaniu. 
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V. Zakończenie 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników XXVIII 

Zgromadzenia Krajowego z prośbą o akceptację. Liczymy na potwierdzenie zasadności działań po-

dejmowanych przez zarząd w ciągu roku sprawozdawczego oraz wskazanie stanowiska i inicjatyw, 

jakich członkowie TEW oczekują od Zarządu w sprawach kluczowych dla energetyki wodnej oraz w 

codziennej działalności. 

1. Janusz Steller –  Prezes – …........................................... 

2. Tomasz Bruzda – Wiceprezes - …........................................... 

3. Janusz Herder – Wiceprezes - …........................................... 

4. Jerzy Kujawski  –  Skarbnik - …........................................... 

5. Katarzyna Trojanowska –  Sekretarz - …........................................... 

6. Michał Krzyszkowski – Członek – …........................................... 

7. Tadeusz Sobolewski   – Członek – …........................................... 

8. Jan Wróblewski – Członek – …........................................... 

 

Solina, 11 października 2019 r. 


