
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HYDROFORUM 2020 to już dziesiąte wydarzenie z dorocznego cy-

klu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych. Nawiązujące swoją 

nazwą i tematyką do renomowanego cyklu zebrań naukowo-tech-

nicznych organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut Ma-

szyn Przepływowych PAN Polskie Konferencje Hydroenergetyczne 

stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje 

sektor energetyki wodnej w Polsce i w innych krajach Europy w 

świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. 

Z drugiej strony służą wymianie opinii i informacji na temat per-

spektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświad-

czeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwią-

zań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych.  

Warunki organizacji tegorocznej konferencji są wyjątkowe. Na go-

spodarce całego świata i życiu każdego z nas cieniem kładzie się 

pandemia COVID-19. Jednocześnie ubiegłoroczne porozumienie w 

sprawie Zielonego Ładu (Green Deal) stymuluje przyspieszenie 

transformacji energetycznej. Nawet w Polsce, która nie przyjęła wy-

nikających stąd zobowiązań formalnych. Przeciwdziałanie skutkom 

postępujących zmian klimatycznych wymaga też intensyfikacji wy-

siłku inwestycyjnego w gospodarce wodnej. W końcu, odbicie się 

od skutków ekonomicznych pandemii wymaga uruchomienia inwe-

stycji, które mogłyby stać się kołem zamachowym gospodarki. To-

warzystwo Elektrowni Wodnych jest sygnatariuszem oświadczenia 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydroenergetycznego (IHA) 

wzywającego do skierowania części środków inwestycyjnych na 

rozwój energetyki wodnej. Przekazując powyższe oświadczenie pre-

mierowi rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Mateuszowi Morawiec-

kiemu, Towarzystwo zwróciło się do Rządu z apelem o przekazanie 

części przyznanych Polsce środków z europejskiego funduszu odbu-

dowy gospodarki na wznowienie programu rozwoju elektrowni 

pompowo-szczytowych i tych elektrowni klasycznych, które mogą 

wziąć udział w regulacji systemu elektroenergetycznego w warun-

kach silnej penetracji przez źródła niestabilne. Organizatorzy będą 

zabiegać, by perspektywy takiego wykorzystania funduszy unijnych 

w Polsce i w innych krajach regionu stały się częścią debaty konfe-

rencyjnej. 

Zagrożenie epidemiologiczne spowodowało przeniesienie lub od-

wołanie szeregu wydarzeń konferencyjnych. Również organizatorzy 

HYDROFORUM 2020 stanęli przed poważnym dylematem. Osta-

tecznie zdecydowali się przesunąć wcześniej planowany termin paź-

dziernikowy na grudzień. Decyzja podyktowana została w dużej 

mierze koniecznością przeprowadzenia w tym roku Zgromadzenia 

Krajowego TEW. Od szeregu lat obrady Zgromadzenia uzupełnia 

merytorycznie Polska Konferencja Hydroenergetyczna.  

Zaistniała sytuacja wpłynie na liczbę uczestników, którą ograni-

czamy na razie do 60 osób, ale także i program konferencji. Wstęp-

nie zakładamy, że obrady toczyć się będą tylko pierwszego dnia.. 

Dzień drugi został przeznaczony na wizytę studyjną w EW Żarno-

wiec. Realizacja tego zamiaru będzie jednak zależeć od stanu zagro-

żenia epidemicznego. Tłumaczenie symultaniczne uzależniamy od 

liczby uczestników zagranicznych. 
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W krytycznej sytuacji liczymy się z koniecznością przeniesienia ca-

łej konferencji na rok 2021. W takim przypadku zakładamy zwrot 

wniesionych opłat lub zaliczenie ich na poczet HYDROFORUM 

2021. Decyzję zamierzamy podjąć najpóźniej w połowie listopada. 

W pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają roczną prenume-

ratę elektroniczną kwartalnika Energetyka Wodna¸ dostęp do wersji 

elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz materiały druko-

wane z obszernymi streszczeniami referatów opatrywanymi nume-

rem ISBN przez Wydawnictwo IMP PAN. Autorzy wybranych re-

feratów zostaną zaproszeni do opracowania artykułów przeznaczo-

nych do publikacji w kwartalnikach Energetyka Wodna i Acta Ener-

getica.  

Zgłaszanie wystąpień konferencyjnych 

Wszystkie osoby, które zechcą podzielić się z nami swoją wiedzą i 

doświadczeniem w formie wystąpień konferencyjnych związanych 

z tematyką konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłosze-

niowego i przesłanie go na adres: 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN  

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk  

e-mail: steller@imp.gda.pl 

Zgłoszeń tych będziemy oczekiwać do dnia 15 października br. Do 

dnia 23 listopada prosimy przesłać nam pełną wersję streszczenia 

przygotowaną zgodnie z załączonym wzorem. W tym samym termi-

nie przewidujemy rozpowszechnienie informacji o programie szcze-

gółowym konferencji. Nie możemy zagwarantować, że streszczenia 

nadesłane w późniejszym terminie znajdą się w materiałach druko-

wanych. W zależności od liczby zgłoszonych referatów planujemy 

obrady jedno- lub dwudniowe.  

Zgłaszanie udziału w Konferencji 

Udział w Konferencji wymaga rejestracji oraz wniesienia opłaty 

konferencyjnej. Rejestracji można przesyłając wypełniony formu-

larz zgłoszeniowy na adres: Biuro Towarzystwa Elektrowni Wod-

nych, ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel.: 58 678 79 51, e-mail: 

biuro@tew.pl. Formularz ten będzie podstawą do wystawienia fak-

tury za udział w Konferencji. Wysokość opłaty konferencyjnej wy-

nika z poniższej tabeli (wartość brutto, PLN): 

termin zgłoszenia  do 15.11 po 15.11 

opłata podstawowa: 1 000 1 100 

członkowie TEW i TRMEW  850 1 000 

prelegenci*,  

przewodniczący sesji, studenci 
600 750 

przyjęcie TEW** 120 120 

  *  Dotyczy wystąpień niekomercyjnych. 

** Przyjęcie odbędzie się wieczorem w przeddzień konferencji 

(9.XII) o ile na przeszkodzie nie stanie zagrożenie epidemiczne. 

Opłata nie dotyczy uczestników ZK TEW. 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Towarzystwa Elek-

trowni Wodnych, zgodnie z otrzymaną fakturą. Opłata ta nie po-

krywa kosztów noclegu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo za-

stosowania ulg specjalnych oraz bezpłatnego zaproszenia gości 

Konferencji. Formularze zgłoszeniowe oraz dalsze informacje do-

stępne są w Biurze TEW (tel.: 58 678 79 51, biuro@tew.pl), oraz na 

stronach hydroforum.tew.pl, www.tew.pl, www.trmew.pl, 

www.imp.gda.pl. Rejestracji można dokonać poprzez formularz on-

line na stronie internetowej hydroforum.tew.pl. 

Miejsce obrad i logistyka 

Konferencja obradować będzie w audytorium Instytutu Maszyn 

Przepływowych PAN w Gdańsku, przy ul. Fiszera 14, w bezpośred-

nim sąsiedztwie Politechniki Gdańskiej. Wstępnej rezerwacji miejsc 

hotelowych dokonaliśmy w hotelu Smart Hotel Garnizon, ul. Sło-

wackiego 3, 80-257 Gdańsk, w odległości około 2,1 km lub 3 przy-

stanków tramwajowych od miejsca obrad. Szczegółowe informacje 

na ten temat rezerwacji miejsc hotelowych zamieściliśmy w formu-

larzu rejestracyjnym. Dla uczestników, którzy zdecydują się na do-

jazd na miejsc obrad transportem własnym będziemy starać się za-

rezerwować miejsca parkingowe. Informacje na ten temat zamie-

ścimy w kolejnym komunikacie.  

Wstępny Program Ramowy 

10 grudnia 2020 

8:00 Rejestracja Uczestników 

9:00 Otwarcie Konferencji 
Wystąpienia okolicznościowe 

9:30 Przerwa kawowa 

10:00 Sesja I: Stan, trendy i perspektywy  
rozwojowe energetyki wodnej  

11:00 Przerwa kawowa 

11:30 Sesja II: Obiekty hydroenergetyczne a gospo-
darka wodna i system elektroenergetyczny 

13:00 Przerwa obiadowa 

14:00 Sesja III: Debata panelowa 

15:00 Przerwa kawowa 

15:30 Sesja IV:  Doświadczenia z projektowania, 
budowy i eksploatacji elektrowni wodnych 

16:30 Przerwa kawowa 

17:00 Sesja V: Prace badawcze i badawczo-rozwo-
jowe ma rzecz energetyki wodnej 

18:00 Zakończenie obrad 

19:30 Kolacja konferencyjna 

11 grudnia 2020 

8:30 Wyjazd do EW Żarnowiec** 

10:00 Wizyta studyjna w EW Żarnowiec 

13:00 Obiad pożegnalny 

*  Tytuły i godziny rozpoczęcia sesji, a także wizyty technicznej, 

mogą ulec zmianie. 

** Tylko w przypadku braku zagrożenia epidemicznego 

i w uzgodnieniu  

Sponsoring 

Konferencja będzie dobrą okazją nawiązania lub utrwalenia dobrych 

kontaktów z Państwa partnerami. Celowi temu dobrze posłuży spon-

soring całego wydarzenia, jak i poszczególnych jego elementów. W 

każdym przypadku gwarantujemy informowanie o sponsoringu w 

materiałach konferencyjnych, a także na naszych stronach interne-

towych. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem TEW. 
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