
 

 

Spotkanie Koła Seniorów 25-26 czerwca 2019 r. 

 

 

Tradycyjnie już w czerwcu Członkowie Koła Seniorów przy PTPiREE spotkali się w Warszawie, 

by w dniach 25 i 26 czerwca 2019 porozmawiać i podyskutować w gronie Seniorów 

Energetyków o aktualnych problemach branży, której w czasie swej aktywności zawodowej 

poświęcali swą energię i zaangażowanie. Spotkanie, w którym uczestniczyło 19 Członków 

Koła, a także Dyrektor Biura – Wojciech Tabiś, było też okazją do wręczenia Członkom 

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat dyplomów Klubu 75+ z mottem „Nie pytaj co Energetyka 

zrobiła dla Ciebie – bądź dumny z tego co Ty zrobiłeś dla Energetyki”. 

W dalszej części była okazja wysłuchania bieżącej informacji z życia Towarzystwa, a także 

przedyskutowania i przyjęcia nowych  Zasad działania Koła Seniorów PTPiREE, których 

zatwierdzenie przez Zarząd Towarzystwa nastąpiło we wrześniu 2019. Jednocześnie, wobec 

przyjęcia tam zapisu, że Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących Koła wybierani 

będą na kadencję trzyletnią, dokonano już awansem wyboru na kadencję rozpoczynającą się 

z chwilą zatwierdzenia Zasad…. przez Zarząd Towarzystwa. Przewodniczenie Kołu 

powierzono ponownie Andrzejowi Pazdzie, natomiast Wiceprzewodniczącymi wybrano 

Panów Jerzego Gruszkę i Dariusza Luberę. Należą się tutaj, także awansem podziękowania 

dotychczasowym Wiceprzewodniczącym tzn. Bożenie Kozak i Jurkowi Orłowskiemu. 

W drugiej części tego dnia uczestnicy 

spotkania mieli okazję wysłuchania dwóch 

wystąpień. Pierwsze z nich poświęcone tzw. 

Ustawie cenowej za energię elektryczną pt. 

„Uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 

aspekcie ustawy cenowej – wpływ na 

działalność sektora energetycznego w Polsce” 

wygłosił Marek Kulesa dyrektor Towarzystwa 

Obrotu Energią, natomiast drugie, 

zatytułowane „Czy energia elektryczna pochodząca 

ze słońca zastąpi energię produkowaną 

w elektrowniach konwencjonalnych?” wygłosił 

Andrzej Grzybowski z Politechniki Poznańskiej.  

Oba te wystąpienie spotkały się z dużym 

zainteresowaniem, wywołały dyskusję, a także 

i stwierdzenie, że podjętą tematykę należy 

kontynuować. 

 

 



Godzi się też wspomnieć, że wykorzystując obecność w Warszawie, a także i piękną pogodę 

tym razem całe spotkanie rozpoczęło się popołudniową wizytą w Łazienkach Warszawskich 

dzięki której uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać zarówno piękną przyrodę Łazienek, 

a także architekturę i historię Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz Pałacu Myślewickiego. 
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