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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA ELEKTROWNI WODNYCH 

w okresie między  

XXX Zgromadzeniem Krajowym w Gdańsku (12.10.2021 r.), 

 a XXXI Zgromadzeniem Krajowym w Warszawie (25.10.2022 r.) 

I. Informacje ogólne  

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od XXX (Gdańsk 12.10.2021 r.) do XXXI (Warszawa 

25.10.2022 r.) - Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Był to drugi rok 

działalności Zarządu XI kadencji. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd TEW pracował w składzie:  

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Aktualne miejsce pracy 

1. Janusz Steller Prezes IMP PAN, Gdańsk 

2. Mariusz Gajda Wiceprezes  ENERGA OZE SA grupa ORLEN 

3. Marek Hensler Wiceprezes  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 

4. Sławomir Terkiewicz Wiceprezes PGE Energia Odnawialna SA 

5. Henryka Stachowicz Wiceprezes TEW 

6. Tomasz Dudkiewicz Skarbnik ZRE Gdańsk SA 

7. Katarzyna Trojanowska Sekretarz  emerytka 

8. Tomasz Bruzda Członek Zarządu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

9. Dariusz Gronek Członek Zarządu Hydroinvest Sp. z o.o. 

10. Janusz Herder Członek Zarządu emeryt 

11. Maciej Kaniecki Członek Zarządu TG Dnalop sp. z o.o. 

12. Michał Krzyszkowski Członek Zarządu ZEW Niedzica 

13. Stanisław Lewandowski Członek Zarządu Easy Serv Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

14. Andrzej Smoliński Członek Zarządu ENERGOWOD Andrzej Smoliński 

15. Tadeusz Sobolewski Członek Zarządu doradca techniczny PGE EO 
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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

w okresie między XXX Zgromadzeniem Krajowym w Gdańsku (12.10.2021 r.), 

 a XXXI Zgromadzeniem Krajowym w Warszawie (25.10.2022 r.) 

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

Prezydium Zarządu funkcjonowało w składzie:  

Janusz Steller 

Mariusz Gajda 

Marek Hensler 

Sławomir Terkiewicz 

Henryka Stachowicz 

Według stanu na dzień 25 października 2022 r. Towarzystwo liczy: 

 141 członków zwyczajnych, w tym: 

o 8 Członków Honorowych, (w tym prezes Honorowy – Stanisław Lewandowski) 

o 7 Członków Zasłużonych; 

 24 członków wspierających. 

W okresie pomiędzy Zgromadzeniami Krajowymi odeszli od nas na zawsze: 

kol. Edward Warchoł (członek honorowy) 

kol. Cezary Bazylczuk 

kol. Wiesław Biliński (członek honorowy) 

Z listy członków zwyczajnych zostali skreśleni na własną prośbę: 

Emil Ostajewski, Wiesław Rogało, Andrzej Romanowski, Stanisław Skiba, Krzysztof Janus, Stani-

sław Chmielewski. 

Zarząd przyjął nowego członka zwyczajnego, kol. Mariusza Hajdarowicza oraz Wojciecha Porębę 

Zarząd skreślił z listy członków wspierających spółkę ZRE Gdańsk SA, natomiast w poczet człon-

ków wspierających została przyjęta spółka Belse sp. z o.o.  

W niniejszym sprawozdaniu Zarząd TEW przedstawia Zgromadzeniu Krajowemu informacje doty-

czące: 

- realizacji uchwał XXX Zgromadzenia Krajowego,  

- działalności statutowej,  

- działalności gospodarczej,  

- działalności Biura Towarzystwa, 

- sytuacji finansowej Towarzystwa,  

- przebiegu posiedzeń Zarządu TEW. 
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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

w okresie między XXX Zgromadzeniem Krajowym w Gdańsku (12.10.2021 r.), 

 a XXXI Zgromadzeniem Krajowym w Warszawie (25.10.2022 r.) 

II. Realizacja uchwał XXX Zgromadzenia Krajowego 

XXX Zgromadzenie Krajowe TEW [ZK XXX] odbyło się w Gdańsku w Hotelu Grano w dniu 

21 października 2021 r. Prezes podsumował pierwszy rok działalności Zarządu XI kadencji. Zgro-

madzenie Krajowe przyjęło sprawozdanie za pierwszy rok działalności i udzieliło Zarządowi absolu-

torium.  

Zgodnie z regulaminem obrad XXX Zgromadzenie Krajowe podjęło następujące uchwały: 

A. formalne 

1. uchwała nr 1/2021 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

XI kadencji TEW za okres od dnia 10.12.2020 r. do dnia 25.10.2021 r. 

2. uchwała nr 2/2021 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

TEW za okres od dnia 10.12.2020 r. do dnia 25.10.2021 r. 

3. uchwała nr 3/2021 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego 

TEW za okres od dnia 10.12.2020 r. do dnia 25.10.2021 r. 

4. uchwała nr 4/2021 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.202 r. 

 

B. programowe 

5. uchwała nr 5/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do ustalenia z członkami zasłu-

żonymi czy zechcą przyjąć tytuł Członka Honorowego 

6. uchwała nr 6/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do przygotowania i przedłożenia 

listy członków zasłużonych do nominacji na członków honorowych podczas przyszłego Zgro-

madzenia Krajowego 

7. uchwała nr 7/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do podjęcia rozmów z dyrekcja-

mi elektrowni wodnych o możliwości upamiętnienia osób zasłużonych dla energetyki wodnej 

poprzez nadanie ich imion hydrozespołom w elektrowniach wodnych 

8. uchwała nr 8/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do wsparcia kol. Mariusza Gajdy 

w jego działaniach w Radzie Do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Na-

rodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP poprzez przygotowanie opracowania dotyczą-

cego zalet wykorzystania energetyki wodnej. 

9. uchwała nr 9/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do wsparcia IHA w sprawie 

podpisania deklaracji z San José dotyczącej wdrażania normy zrównoważonej energetyki wod-

nej. 
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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Elektrowni Wodnych 

w okresie między XXX Zgromadzeniem Krajowym w Gdańsku (12.10.2021 r.), 

 a XXXI Zgromadzeniem Krajowym w Warszawie (25.10.2022 r.) 

Wykonanie uchwał merytorycznych 

 

uchwała nr 5/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do ustalenia z członkami zasłużonymi 

czy zechcą przyjąć tytuł Członka Honorowego – w trakcie realizacji. 

uchwała nr 6/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do przygotowania i przedłożenia listy 

członków zasłużonych do nominacji na członków honorowych podczas przyszłego Zgromadzenia 

Krajowego – w trakcie realizacji. 

uchwała nr 7/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do podjęcia rozmów z dyrekcjami 

elektrowni wodnych o możliwości upamiętnienia osób zasłużonych dla energetyki wodnej poprzez 

nadanie ich imion hydrozespołom w elektrowniach wodnych – uchwała nie zyskała bezwzględnej 

większości głosów podczas głosowania, a przeprowadzone konsultacje w elektrowniach świadczą, że 

próba jej realizacji może prowadzić do nieporozumień. Zarząd jest gotów prowadzić dalsze konsul-

tacje w tej sprawie. 

uchwała nr 8/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do wsparcia kol. Mariusza Gajdy w 

jego działaniach w Radzie Do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Narodowej 

Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP poprzez przygotowanie opracowania dotyczącego zalet wyko-

rzystania energetyki wodnej – Zarząd pozostaje w gotowości na udzielenie takiego wsparcia po 

otrzymaniu odpowiedniego sygnału od kol. Mariusza Gajdy. 

uchwała nr 9/2021 – w sprawie zobowiązania Zarządu TEW do wsparcia IHA w sprawie podpisania 

deklaracji z San Jose dotyczącej wdrażania normy zrównoważonej energetyki wodnej – wykonano. 

 

Działalność Statutowa  

 

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

oraz podmiotów związanych z tym sektorem wytwarzania energii. 

Konsultacje społeczne 

Zarząd postanowił kontynuować działanie w formule zespołów roboczych zajmujących się określo-

nymi grupami zagadnień istotnych dla hydroenergetyki. Zasady działania zespołów pozostały bez 

zmian – do współpracy liderzy zespołów powinni angażować członków TEW oraz specjalistów spo-

za grona Zarządu. Powołane w listopadzie 2017 r. zespoły miały monitorować: 

1. Zespół ds. sieci elektroenergetycznych 

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. Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska 

obejmujący zagadnienia współdziałania z organizacjami reprezentującymi organy administracji 

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

kol. Michał Krzyszkowski. 
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3. Zespół ds. prawno - ekonomicznych 

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

dzialną za ten obszar zadań został kol. Sławomir Terkiewicz. 

4. Zespół ds. magazynowania energii i gospodarki wodorowej 

zajmujący się głównie działalnością lobbingową i inspiracją do tworzenia nowego prawa. Osobą 

odpowiedzialną za ten obszar zadań został kol. Tomasz Bruzda. 

Realizacja zadań przez powoływane zespoły robocze ma na celu zwiększenie skuteczności działania 

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

cjach. Zespoły robocze zostały powołane na cały czas trwania kadencji. W okresie pomiędzy XXIX 

a XXX Zgromadzeniem Krajowym działalność zespołów z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

ograniczała się do uczestniczenia w wydarzeniach na szczeblu centralnym w formie wideokonferen-

cji, co praktycznie nie przekładało się na możliwość przedstawienia naszego stanowiska, ponieważ 

moderatorzy niechętnie odbiegali od z góry założonego scenariusza i nie udzielali głosu osobom 

mogącym wzruszyć przyjęte tezy. 

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 HYDROFORUM.  

W ostatnim roku współpraca ta obejmowała m.in.: 

 udział przedstawiciela TEW w Radzie Redakcyjnej kwartalnika "Energetyka Wodna” (kol. Ja-

nusz Steller, kol. Michał Krzyszkowski); 

 wymianę informacji na temat stanowisk ws. konsultowanych aktów prawnych. 

Współpraca z SEP, patronat nad seminariami hydroenergetycznymi SEP i IASE Wrocław (realizacja 

uchwały Zarządu z 21 maja 2021) 

Udział w pracach Sekcji Energetyki SEP (cykliczne wideokonferencje, Janusz Steller) 

W ramach konsultacji aktów prawnych z czynnikami społecznymi TEW otrzymało pisma z odpo-

wiednich ministerstw z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie kształtu nowego prawa lub propono-

wanych przez ustawodawcę zmian w aktach obowiązujących. Termin odniesienia się do propozycji 

wahał się od jednego(!) dnia do miesiąca. W tabeli przedstawiono spis ww. zadań: 
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lp. data otrzymania 

/termin uwag 

zadanie uwagi 

1.  2022.08.24/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.09.07) 

konsultacje publiczne ws. projektu rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny refe-

rencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, 

którzy w danym roku wygrali aukcje 

brak stanowiska 

TEW 

2.  2022.08.16/ do 

2022.09.20 

zaproszenie do dokonania przeglądu istniejących w 

Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych.  

brak stanowiska 

TEW 

3.  2022.08.02 Analiza przepisów regulujących inwestycje w insta-

lacje małej energetyki wodnej i ich funkcjonowanie 

wraz ze szczegółowymi propozycjami zmian w celu 

likwidacji barier 

kol. Kujawski na-

desłał swoje uwagi 

odnośnie przepi-

sów – brak stano-

wiska TEW 

4.  2022.07.27/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.08.10) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy 

Kwalifikacji w sektorze energetyka wraz z załączni-

kami, z prośbą o zaopiniowanie projektu 

brak stanowiska 

TEW 

5.  2022.07.27/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.08.10) 

opiniowanie i konsultacje publiczne projektu uchwa-

ły Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu 

wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zaso-

bami wodnymi w Polsce” 

brak stanowiska 

TEW 

6.  2022.07.13/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.07.27) 

konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Mini-

strów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziała-

nia niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspek-

tywą do roku 2030  

brak stanowiska 

TEW 

7.  2022.06.07/ 10 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.17) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów 

aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parame-

trów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024  

brak stanowiska 

TEW 

8.  2022.06.03/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.17) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Pregoły 

brak stanowiska 

TEW 

9.  2022.06.03/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.17) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Dniestru 

brak stanowiska 

TEW 

10.  2022.06.03/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.17) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Łaby 

brak stanowiska 

TEW 

11.  2022.06.03/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.17) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Odry 

brak stanowiska 

TEW 
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12.  2022.06.02/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.16) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Niemna 

brak stanowiska 

TEW 

13.  2022.05.20/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.06.05) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Banówki 

brak stanowiska 

TEW 

14.  2022.05.16/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.05.31) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Dunaju 

brak stanowiska 

TEW 

15.  2022.05.09/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.05.23) 

konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu za-

rządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru do-

rzecza Świeżej 

brak stanowiska 

TEW 

16.  2022.05.05/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.05.19) 

konsultacje publiczne i opiniowanie - projekt rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

brak stanowiska 

TEW 

17.  2022.04.13 pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą 

o dane dot. wyliczenia cen referencyjnych 

przekazane do 

Energi, pozostałe 

koncerny otrzyma-

ły; TEW nie 

otrzymało informa-

cji zwrotnej z kon-

cernów, więc nie 

zajęło stanowiska 

18.  2022.04.06/ 21 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.04.27) 

konsultacje publiczne nowego tekstu projektu usta-

wy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnie-

niami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektó-

rych innych ustaw 

brak stanowiska 

TEW 

19.  2022.03.24/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.04.07) 

konsultacje publiczne - proj. rozp. MKiŚ ws. zmiany 

wielkości udziału ilościowego sumy energii elek-

trycznej wynikającej z umorzonych świadectw po-

chodzenia potwierdzających wytworzenie energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 

r. 

brak stanowiska 

TEW 

20.  2022.02.26/ 21 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.03.18) 

konsultacje publiczne ustawy o zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-

nych ustaw 

2022.03.05 prze-

słano do członków 

Zarządu wersję 

ustawy z wprowa-

dzonymi propozy-

cjami zmian 

– brak stanowiska 

TEW 
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21.  2022.02.07 Gender Study: invitation for a short organisation 

survey 

temat konsultacji 

nie dotyczy nasze-

go zakresu działal-

ności – brak sta-

nowiska TEW 

22.  2022.01.20/ 14 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2022.02.03) 

konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Mini-

strów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego 

pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa i osią-

gnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Od-

ry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” 

brak stanowiska 

TEW 

23.  2022.01.20/ 1 

dzień na usto-

sunkowanie się 

(do 2022.01.21) 

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, 

dla których obniża się stawkę podatku od towarów i 

usług, oraz warunków stosowania stawek obniżo-

nych 

brak stanowiska 

TEW 

24.  2021.12.03/ 5 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2021.12.08) 

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, 

dla których obniża się stawkę podatku od towarów i 

usług, oraz warunków stosowania stawek obniżo-

nych 

brak stanowiska 

TEW 

25.  2021.11.23 wykonanie ekspertyzy dla MEW - realizacja inwe-

stycji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

TEW nie przystąpi-

ło do przetargu 

ograniczonego (4 

podmioty) wobec 

braku ustosunko-

wania się MR do 

pytań zadanych w 

toku przetargu 

Informacja o wyni-

kach przetargu 

wpłynęła 

2022.12.03 

po terminie wyko-

nania ekspertyzy 

(2022.02.07) zada-

no pytanie odno-

śnie ustaleń i do-

stępności opraco-

wania (2022.02.22) 

do 2022.03.24 nie 

wpłynęła odpo-

wiedź z Minister-

stwa Rolnictwa;  
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26.  2021.11.15/ 5 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2021.11.20), 

skrócenie ter-

minu motywo-

wane ustawą 

covidową 

konsultacje projektu rozporządzenia Rady Mini-

strów zmieniającego rozporządzenie w prawie jed-

nostkowych stawek opłat za usługi wodne 

brak stanowiska 

TEW 

27.  2021.10.15/ 21 

dni na ustosun-

kowanie się (do 

2021.11.05) 

konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony 

środowiska 

brak stanowiska 

TEW 

 

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. 

Obecnie IHA promuje nie tylko zwiększanie mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych, ale też 

wprowadzanie rozwiązań technicznych podnoszących elastyczność pracy systemu elektroenerge-

tycznego oraz bezpieczeństwo dostaw poprzez wykorzystywaniem zdolności magazynowych elek-

trowni wodnych. 

II.4. Konferencje i inne zebrania oraz uroczystości 

TEW otrzymało zaproszenia do udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych. W tabeli 

przedstawiono spis ww. zaproszeń: 

lp. data zadanie uwagi 

1.  2022.10.14 Konferencja Adwokat dla Przedsiębiorczości  

2.  2022.10.11/12 Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy  

3.     

4.  2022.06.13/14 Ogólnopolski Szczyt Energetyczny dyskusje panelowe bez 

możliwości zadawania 

pytań z sali (udział H. 

Stachowicz, J. Jagielska i 

K. Trojanowska – jako 

słuchacze); zaproszenie 

na Hydroforum firmy bu-

dującej magazyny energii 

– jeden z wystawców 

podczas OSE 
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5.  2022.06.02 Propozycja współpracy podczas testów nowej 

technologii odzysku metanu z osadów dennych 

zbiorników elektrowni wodnych (od Instytutu 

Geofizyki PAN) 

kontakt nawiązał kol. 

Stanisław Lewandowski, 

przedstawiciel będzie 

uczestniczyć w HF 2022 

6.  2022.04.07 zaproszenie na Debatę Podsumowującą III Kon-

gres Elektryki Polskiej 2022.04.25 

udział wziął kol. Janusz 

Steller 

7.  2022.02.03 Pytanie od firmy UNITE ws. członkostwa w TEW 

(wyrażają chęć przystąpienia) 

 Firma zagraniczna, ko-

nieczna zmiana w statucie 

8.  2022.01.18 zaproszenie na Ogólnopolski Kongres Energe-

tyczno – Ciepłowniczy POWERPOL „Rok 2022. 

Przełom w polskiej energetyce” w terminie 

2022.01.24-25 

z ramienia TEW nikt nie 

brał udziału  

9.  2021.11.24 Zaproszenie do udziału w Radzie Programowej 

Konferencji Rynek Energii Elektrycznej 2022, 

Kazimierz Dolny 25 – 27 kwietnia 2022 

I posiedzenie zdalne 

członków Rady Progra-

mowej 2021.12.08 

Konferencję przeniesiono 

na rok 2023 

10.  2021.11.08 Zaproszenie do udziału w Konferencji Technicz-

nej Nowy Model Energetyki 2021, Kazimierz 

Dolny 23 – 25 listopada 2021 

 

11.  2021.10.17 Konferencja online 

Gospodarcze i społeczne znaczenie dużych rzek 

zorganizowana przez PAN i KGW PAN 

Kol. Janusz Steller wy-

stąpił z referatem Polska 
energetyka wodna dla 
transformacji energe-
tycznej kraju i przeciw-
działania skutkom 
zmian klimatycznych 

 

II.5. Działalność publikacyjna, edukacyjna i promocyjna  

W grudniu 2021 TEW zostało zaproszone do publikacji w dwumiesięczniku „Nowa Energia”. Do-

tychczas nie ukazała się żadna nasza publikacja, jednakże zachęcamy gorąco członków TEW do 

nadsyłania opracowań do Biura TEW lub bezpośrednio do redakcji. 

W bieżącym roku wydaliśmy po rocznej przerwie Biuletyn Reklamowy Hydroenergetyka. Trafił 

on głównie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Spółkę Belse na Politechnice Gdań-

skiej oraz do materiałów konferencyjnych HYDROFORUM w Warszawie. Wzorem lat ubiegłych 

trafi również do przedsiębiorstw związanych z energetyką wodną.  

W czasopiśmie Energetyka Wodna zostało opublikowane sprawozdanie z HYDROFORUM 2021  
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Branżowe Centra Umiejętności 

W grudniu 2021 TEW zostało zaproszone do udziału w konkursie na utworzenie i prowadzenie 

Branżowych Centrów Umiejętności [BCU]. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia 

miałyby pochodzić z funduszy KPO. Zasadniczym celem BCU ma być uzupełnienie luki pokole-

niowej, jaka powstała zwłaszcza w zakresie kadr specjalistów w dziedzinach technicznych.  

W dniu 21 grudnia 2021 z inicjatywy TEW odbyło się pierwsze spotkanie (on-line) z przedstawicie-

lami Ministerstwa Edukacji i Nauki, podczas którego strona ministerialna przedstawiła swoje ocze-

kiwania względem projektu zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Mini-

sterstwo udostępniło nam też materiały wizualne. Oczekiwania MEiN idą w kierunku kształcenia 

kadr technicznych na poziomie technikalnym i akademickim w oparciu o bazę szkół, uczelni i po-

tencjalnych beneficjentów – pracodawców dla absolwentów BCU. Dysponując tą wiedzą podjęliśmy 

rozmowy z wytypowanymi szkołami zawodowymi, spełniającymi kryteria organizatora konkursu 

(prowadzenie klas o kierunku technik energetyk). Udało się nawiązać współpracę z Powiatowym 

Zespołem Szkół nr 2 w Wejherowie [PZS 2], co zaowocowało wspólną notatką z ustaleń.  

Niestety, z uwagi na przeciągające się procedury uruchomienia pieniędzy z KPO, ogłoszenie kon-

kursu przesunięto na termin późniejszy, co uniemożliwia wypełnienie założonego wstępnie harmo-

nogramu – rozpoczęcie działania pierwszych BCU już od 1 września 2022. 

W dniach 8/9 września 2022 w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych 

wnioskodawców konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów 

Umiejętności”. Ze strony TEW i PSZ 2 udział wzięli: Henryka Stachowicz, Janusz Herder i 

Agnieszka Musyt – Lewandowska (dyrektor PSZ 2). Po spotkaniu MEiN przesłało skorygowany 

harmonogram konkursu: 

15 września 2022 – ogłoszenie informacji o konkursie 

15 października 2022 – udostępnienie formularza wniosku w systemie informatycznym 

15 grudnia 2022 zakończenie naboru wniosków. 

Jednocześnie na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji [FRSE] ukazały się szczegółowe wy-

tyczne odnośnie przygotowania wniosków. 

W dniu 29 września 2022 MEiN przekazało materiały, które powstały w wyniku spotkania w dniach 

8 i 9 września 2022. 
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III. Działalność gospodarcza 

W okresie sprawozdawczym TEW nie prowadziło działalności gospodarczej 

IV. 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 XXX i organizacja XXXI Zgromadzenia Krajowego TEW; 

 działalność promocyjna (prowadzenie strony internetowej). 

 Działalność wydawnicza (wydanie biuletynu reklamowego HYDROENERGETYKA) 

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 2021 sporządzony przez biuro ra-

chunkowe zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd. 

Zgodnie ze sporządzonym przez biuro rachunkowe PERFECTA bilansem i rachunkiem zysków i 

strat, przychody TEW w roku 2021 wyniosły 191.553,48 zł, w tym: 

- ze składek członków zwyczajnych i wspierających                        65.020,00 zł 

- z działalności                  112.130,59 zł 

- dofinansowania z PFRON-u      14.400,00 zł  

                                                                               

Działalność Towarzystwa przyniosła w 2021 r. stratę w  wysokości 18.534,71 zł. Strata ta została 

pokryta z kapitału własnego Towarzystwa.  

V. Posiedzenia Zarządu  

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu. Poniżej przedstawiono wyciągi z 

zatwierdzonych protokołów, zawierające podstawowe informacje o przebiegu obrad i podjętych 

ustaleniach. 

Dwa posiedzenia Zarządu odbyły się w trybie videokonferencji. Trzecie, w dniu 25 października 

2022, odbyło się w formule tradycyjnej. 

Posiedzenie 5/XI w dniu 16 grudnia 2021 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Zarządu. 
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Przyjęto sprawozdanie z posiedzenia 4/XI Zarządu (z dnia 14 września 2021).  

Poruszono sprawy: 

 sytuacji finansowej TEW 

o form wsparcia TEW przez członków wspierających 

o podwyższenia składek członkowskich i przywrócenia oskładkowania emerytowanych 

członków TEW w drodze deklaracji (podjęto uchwałę 1/5/XI w sprawie postawienia 

wniosku w tej sprawie na Zgromadzeniu Krajowym) 

 zaproszenia Ministerstwa Edukacji i Nauki do wzięcia udziału w konkursie na tworzenie 

Branżowych Centrów Umiejętności (podjęto uchwałę 2/5/XI w sprawie podjęcia rozmów z 

IMP i szkołami zawodowymi w sprawie współpracy przy tworzeniu BCU) 

 perspektywy odnowienia członkostwa wspierającego Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. (zawnio-

skowano o zaproszenie na następne posiedzenie Zarządu przedstawiciela Tauron Ekoenergia 

Sp. z o.o.) 

 kolportowania i zakresu informacji przekazywanych członkom TEW i członkom Zarządu 

TEW 

 redagowania prasówki poświęconej energetyce wodnej (kol. Trojanowska podjęła się opra-

cowania tekstów na podstawie materiałów prasowych i internetowych – do umieszczenia na 

stronie TEW co 2 tygodnie) 

 konferencji odbytych ostatnio i nadchodzących: 

o X PKH HYDROFORUM (13-14 października 2022) 

o Rynek Energii Elektrycznej 2022 (przedstawiciel TEW został zaproszony do Rady 

programowej); kierując się względami epidemiologicznymi organizatorzy postanowi-

li przenieść konferencję na rok przyszły 

o Międzynarodowy Dzień Elektryki 

o konferencja dotycząca odzyskiwania energii odpadowej w instalacjach wodociągo-

wych 

 kontaktów z IHA 

 ewentualnych zleceń zewnętrznych dla TEW na opracowania dotyczące energetyki wodnej 

o wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej (raporty roczne elektrowni) 
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Posiedzenie 6/XI w dniu 7 czerwca 2022 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Zarządu. 

Przyjęto sprawozdanie z posiedzenia 5/XI Zarządu (z dnia 16 grudnia 2021).  

Poruszono sprawy: 

 utworzenia na stronie TEW zakładki dostępnej dla członków TEW po zalogowaniu, na której 

będą umieszczane wewnętrzne informacje TEW, 

 sytuacji finansowej TEW, 

 wniosków o skreślenie z listy członków zwyczajnych (uchwała 1/6/XI w sprawie skreślenia) 

 wniosku o zawieszenie członkostwa wspierającego (uchwała 2/6/XI o skierowaniu sprawy 

pod obrady Zgromadzenia Krajowego – zmiana w Statucie TEW) 

 kontaktów z członkami wspierającymi 

 organizacji XI PKH HYDROFORUM i LIFE NEXUS 

 organizacji XXXI Zgromadzenia Krajowego TEW 

 organizacji konkursu jubileuszowego na wspomnienia członków TEW z okresu ich działal-

ności 

 konkursu na BCU 

 nadsyłanych przez Ministerstwo Infrastruktury projektów Planów Gospodarowania Wodami 

w poszczególnych dorzeczach 

 prasówki na stronie TEW 

 powołania zespołu eksperckiego przy Premierze RP ds. budowy elektrowni szczytowo - 

pompowych 

Posiedzenie 7/XI w dniu 25 października 2022 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Zarządu. 

Przyjęto sprawozdanie z posiedzenia 6/XI Zarządu (z dnia 7 czerwca 2022 r.).  

Poruszono sprawy: 

 organizacji XXXI Zgromadzenia Krajowego TEW 

 organizacji XI PKH HYDROFORUM i LIFE NEXUS 

 wyłonienia zwycięzcy konkursu jubileuszowego na wspomnienia członków TEW z okresu 

ich działalności 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń Zarządu (poza 7/XI z dnia 25 października 2022) do-

stępne są na stronie TEW. 
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VI. Zakończenie 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Towarzystwa zwraca się do uczestników XXXI 

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. 
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Gdańsk, 24 października 2022 r. 


