SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW POLSKICH O/GDAŃSK
za lata kadencję 2005-2009
przedstawione na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 24.04.2009.
W 2005 roku przedmiotem szczególnej troski Zarządu było rozwiązanie palącego problemu
przygotowania nowego Statutu całego Towarzystwa Konsultantów Polskich o co
zabiegaliśmy całą poprzednią kadencję. Obowiązujący w tym czasie Statut został uchwalony
w roku 1993 i ze względu na zachodzące w Polsce zmiany prawne nie był zgodny z
obowiązującym prawem RP. Poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów TKP próbowało
zmienić ten Statut, ale przygotowana wtedy wersja nie uzyskała aprobaty Sądu w Warszawie
ze względu na niespójność prawną. Zarząd Główny próbował wypracować nową wersję, ale
bezskutecznie. Ostatecznie doszło do przejęcia inicjatywy przez Zarząd Oddziału w Gdańsku,
który w porozumieniu z Zarządem Oddziału w Katowicach przygotował i uzgodnił nową
wersję Statutu. Ostatecznie nowy Statut został przeforsowany przez te Oddziały na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów TKP w Zabrzu w dniu 24 września 2005 r (niestety – na żądanie
Oddziału Warszawskiego – wprowadzając tradycyjną konieczność przynależności do FSNT
NOT).
W dniu 24 września 2005 r., o godz. 10.30 w Hotelu "Pogoń" w Zabrzu, rozpoczął się
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Oddział Gdański na zjeździe był reprezentowany
przez dwóch delegatów: Prezesa prof. Zdzisława Kowalczuka oraz Wiceprezesa Mgr inż.
Janusza Dembek. Po otwarciu NWZD, wyborze Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium oraz
porządku obrad, głos zabrał Prezes TKP Dr inż. Stanisław Downorowicz, który m.in. wręczył
szereg wyróżnień, odznaczeń (m.in. medal Stefana Czarnowskiego) i nagród zasłużonym
Członkom TKP oraz certyfikaty Audytora Wewnętrznego (DEKRA). Certyfikaty takie
uzyskali m.in. Mgr inż. Wiesława Marchwicka, Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, oraz Dr inż.
Mirosław Kwiesielewicz z naszego Oddziału. Głównym przedmiotem obrad był nowy statut
Stowarzyszenia, który został przyjęty po wprowadzeniu dwóch drobnych poprawek. Wynik
taki uzyskano dzięki dobremu przygotowaniu projektu statutu w drodze uprzednich,
wielostronnych konsultacji. Wśród innych spraw rozważnych na tegorocznym NWZD były
zasady finansowania działalności Zarządu Główne, kwestie Członkostwa Honorowego,
promocji produktów (Marka Regionu), oraz promocji TKP i wymiany informacji (folder,
informator, strony internetowe). Ponadto NWZD przyjęło nowy Regulamin trybu udzielania
przez TKP rekomendacji firmom na produkowane wyroby, materiały i świadczone usługi.
Nowy Statut został dopasowany do aktualnych przepisów prawnych dotyczących
Stowarzyszeń, do rzeczywistej pozycji całego Towarzystwa. W szczególności wyraźnie
określa Cele działania TKP oraz możliwe sposoby ich osiągania. Między innymi udało nam
się umieścić w Celach Statutu działalność na rzecz rozwoju Państwa Polskiego i jego
Regionów, jak również prowadzenie działalności konsultingowej. Brak tego ostatniego celu w
Statucie TKP był powodem wielu komplikacji w stosunkach urzędami Skarbowymi.
Opracowany i zatwierdzony przez WZD TKP Statut przekazany został Zarządowi
Głównemu w celu jego zatwierdzenia w Rejonowym Sądzie Krajowego Rejestru Sądowego
(KRSie). Istotną obstrukcję w tym czasie stanowił brak aktualnej rejestracji Zarządu
Głównego w KRS, co spowodowało przekazanie Statutu do zatwierdzenia dopiero na
początku roku 2006.
Wskutek zaangażowania Zarządu Oddziału w problemy statutowe, inna aktywność
była w tym czasie dość ograniczona (wykonano np. jedynie kilka konsultingów). Stąd też
bilans za rok działalności zamknął się niewielką stratą, pokrytą z Funduszu Statutowego.

W marcu 2007 roku Krajowy Sąd Rejestracyjny w Warszawie ostatecznie zarejestrował
zmieniony Statut TKP.

Realizacja zasad konsultingu wymaga kompleksowej i spójnej wizji programowej
całego środowiska naukowo-technicznego. Dlatego w Tezach Programowych na Walne
Zgromadzenie TKP (K. Łebkowski, KIDIR) istotne miejsce znalazł Program Komercjalizacji
Nauki i Technologii NOT, którego celem jest wzrost skuteczności komercjalizacji
innowacyjnych opracowań naukowo-technicznych. Przyjęto, iż cel ten można osiągnąć
poprzez odpowiednie środki: zarządzanie, kadry, mechanizmy i narzędzia, oraz projekty.
W dniu 28 kwietnia 2007 r., o godz. 10.30 w siedzibie FSNT-NOT w Warszawie,
rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Delegatów TKP. Oddział Gdański na zjeździe był
reprezentowany przez dwóch delegatów: Prezesa prof. Zdzisława Kowalczuka oraz prof.
Politechniki Gdańskiej Krzysztofa Kalińskiego. Po otwarciu NWZD przez Preseza S.
Downorowicza, wyborze Przewodniczącego Zjazdu oraz Prezydium (J. Kosek oraz T.
Nemedyński i M. Kałkusiński) oraz regulaminu i porządku obrad, przystąpiono do wyboru
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (A. Rączkiewicz, A. Jeż, Z. Kołomyjski), Wnioskowej (M.
Ziółek, R. Klecan, J. Bałamut) i Wyborczej (A. Kałużny, W. Horodecki, W. Baumgard). Po
stwierdzeniu obecności 30 delegatów na 40 wydanych mandatów Komisja MandatowoSkrutacyjna ogłosiła ważność Zgromadzenia. Dotychczasowy Prezes dokonał wręczenia
"Dyplomów 25 lecia TKP" dla wyróżniających się długoletnich członków TKP. Po
zreferowaniu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Prezes TKP przedstawił
wnioski, które następnie zostały uchwalone, o nadanie statusu Członka Honorowego TKP
czterem zasłużonym (W. Ratyński, E. Mankiewicz-Cudny, S. Downorowicz, W. Olech).
Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik TKP Z. Dąbrowski, zaś zdanie Głównej
Komisji Rewizyjnej wyraził jej Przewodniczący R. Klecan, który - po dyskusji na forum
zebrania - zaproponował udzielenie absolutorium. Sprawozdanie Głównego Sądu
Koleżeńskiego złożył jego Przewodniczący J. Kosek. Wynikające z dyskusji uwagi
przekazano do Komisji Wnioskowej, po czy jednogłośnie udzielono absolutorium
ustępującemu Zarządowi. Po omówieniu zasad organizacji i celu, przystąpiono do elekcji
nowych władz TKP. Dokonano w ten sposób następujących wyborów: Prezes - K.
Łebkowski, Delegat do Rady Krajowej NOT - S. Downorowicz, Członkowie Prezydium
Zarządu - A. Gołębiowski, M. Kałkusiński, Z. Kowalczuk, T. Nemedyński, Członkowie
Głównej Komisji Rewizyjnej - M. Ziółek, M. Dachter, R. Klecan, Główny Sąd Koleżeński J. Bałamut, J. Kosek, S. Petrykowski. Nowo wybrany Prezes TKP podziękował Delegatom za
zaufanie, wyrażone w głosowaniu, dotychczasowym władzom za ich czteroletnią służbę i
wkład w rozwój Towarzystwa, oraz zadeklarował wzmocnienie działań konsultingowych
TKP w realizacji celów zadań programów Operacyjnych, przyjętych przez Rząd RP na lata
2007-2013. Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP przegłosowano
pozytywnie cztery uchwały (w/s nieruchomości TKP, nadania tytułu Członków Honorowych,
innych wytycznych działania TKP).
W lipcu 2007 r., bezpośrednio po Zebraniu Zarządu, członkowie Gdańskiego Oddziału
TPK spotkali się na zebraniu statutowym oraz informacyjno-integracyjnym. W pierwszym
punkcie zebrania odbyło się formalne Zgromadzenie Członków Oddziału, które rozpoczął
Prezes zdając sprawozdanie z rocznej działalności oraz z Walnego Zjazdu Delegatów TKP,
które odbyło się w Warszawie w kwietniu b.r. Po omówieniu kilku kwestii statutowych –
podjęto stosowne uchwały, w tym dotyczące wielkości składek członkowskich (uchwałę o
obniżeniu składki członkowskiej ze 120 zł na 100 zł rocznie) oraz uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej o Dra Artura Pawłowskiego. Zgromadzenie upoważniło też Zarząd
Oddziału do angażowania osób spoza TKP w celu wykonywania zleceń przyjętych do
realizacji przez TKP, zwłaszcza w sytuacji gdy nie ma odpowiedniego specjalisty w Oddziale
TKP. Następnie Prezes przedstawił informację bieżącą (stan finansów, realizowane
konsultingi oraz program wydawniczy), po czym wręczono szereg dyplomów, certyfikacji,
oraz legitymacji członkowskich.

We wrześniu 2007 przyjęto na Członka TKP eksperta pożarnictwa i bezpieczeństwa
chemicznego p. dr Janusza Wrzesińskiego z Oleśnicy z województwa Dolnośląskiego.
W listopadzie 2007 po głębszej dyskusji Zarząd Gdańskiego Oddziału TKP przyjął
„Uchwałę w sprawie ZASAD DZIAŁANIA PWNT (Pomorskiego Wydawnictwa Naukowo–
Technicznego)”, które stanowi najbardziej aktywne Centrum Oddziału Gdańskiego TKP,
założone i prowadzone przez Prezesa Prof. Zdzisława Kowalczuka. Celem PWNT jest
wydawanie i sprzedaż książek naukowo-technicznych, ze szczególną troską traktowane są
prace szkoleniowe, doktorskie, habilitacyjne i profesorskie. Część zysków Wydawnictwa
przeznaczana jest na dofinansowanie tego typu prac, co stanowi wkład TKP O/Gdańsk do
rozwoju Państwa Polskiego (cel pierwszy Statutu) oraz upowszechnianie i promocja myśli
naukowej i technicznej (cel trzeci Statutu TKP).
Zarząd TKP O/Gdańsk w dn. 04.12.2007 (inicjatywa Wiceprezesa Janusza Dembek)
wystosował apel-pismo skierowane do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a konkretnie do
Ministerstwa Gospodarki, dot. „Budowy Elektrowni Wiatrowych na Morzu”, w kwestii
podjęcia odpowiedniej Uchwały Rządu i wybudowania koło Ustki Wieży Meteo na morzu (w
odległ. 14 km), co byłoby działaniem pomocnym w kierunku budowy Elektrowni „czystych
ekologicznie”.
W dniu 16 stycznia 2008 w Zabrzu odbyło się Zebranie Zarządu Głównego TKP. OG
reprezentowany był przez Wiceprezesa J. Dembek. Oddziały uchwaliły natychmiastowe
przekazanie zaległych składek do Federacji NOT (ze względu na groźbę skreślenia TKP z
członkostwa w NOT). Nasz udział w 6-cio tysięcznym długu wyniósł 1000 zł.
W lutym 2008 na wniosek Prezesa prof. Zdzisława Kowalczuka Zarząd wydał
uchwałę dotyczącą kooptacji (§ 38, p.2, Statutu) mgr inż. Waldemara Sołtyki na Członka
Zarządu Gdańskiego Oddziału TKP (w miejsce mgr Henryka Panera, dyrektora Muzeum
Archeologicznego).
Ponadto po przedyskutowaniu zagadnienia Zarząd Oddziału na wniosek Prezesa prof.
Z. Kowalczuka oraz Członka Zarządu mgr inż. Waldemara Sołtyki (odpowiedzialnego za
SEB) podjął roboczą uchwałę o podjęciu działań mających na celu organizację szkoleń w
zakresie „Świadectw charakterystyki energetycznej budynków” (Dyrektywa Europejska
2002/91/EC) w ramach Centrum Certyfikacji TKP oraz wydanie stosownych materiałów
(książki). Wiąże się to z organizacją szkoleń dla osób dorosłych chcących uzyskać
odpowiedni Certyfikat Audytora Energetycznego (Statut § 9, p.4, cele oraz § 10 p.7,
realizacja celów). Poszły za tym konkretne działania związane z przygotowaniem materiałów,
ogłoszeniem, organizacją kursów.
12 czerwca 2008 odbyło się z udziałem Janusza Dembek nieformalne Zebranie
Zarządu Głównego TKP (na Targach) w Poznaniu. Generalnie Zebranie było źle
przygotowane i źle przeprowadzone. Oddział Gdański przekazał innym Oddziałom
informację o swoich przygotowaniach do szkolenia audytorów energetycznych – do
ewentualnego naśladowania.
We październiku 2008, po krótkim Zebraniu Zarządu, członkowie Gdańskiego
Oddziału TPK spotkali się na zebraniu informacyjno-integracyjnym, na którego początku
Prezes przedstawił informację bieżącą, dotyczącą stanu finansów Oddziału, realizowanych
konsultingów, projektów (głównie SmartControlIdea ze sterowcem SCIenter), organizacji
kursu audytorów i wydawania świadectw energetycznych budynków (świadectwa SEB/ŚEB)
oraz działalności wydawniczej PWNT.
Potrzeba współpracy naukowej i organizacyjnej z Politechniką Gdańską zaowocowała,
m.in. formą oficjalnego Partnerstwa TKP z Wydziałem ETI PG.
W kadencji zrealizowano kilkanaście konsultingów, podpisano ok. 20 umów rocznie,
30-40 faktur rocznie, wydano 9 książek.
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Dr. A. Pawłowski poinformował o utworzeniu międzynarodowej, bałtyckiej organizacji
PORTORIN (Port Related Industry i ewentualna współpraca TKP przy rozwiązywaniu
problemów, którymi ta Organizacja się zajmuje).
Mgr J. Dembek: Wniosek z 03.10.08 do trzech Gmin Żukowo-Przodkowo-Szemud (od strony
zachodniej Gdańska) o powołanie Związku Gmin dla „Utworzenia Miasta Kaszubia” na terenie
tych Gmin. Nowe miasto miałoby pojemność 0,5 mln. do 1 mln. mieszkańców (np. za 50 lat).
Tereny tych Gmin są prawie nie zalesione, jakość gruntów rolnych niska. Omijają także tereny
Kaszubskiego Parku Narodowego. Będą stanowiły tereny budowlane dla deweloperów i innych
zainteresowanych z trzech miast Trójmiasta.
Ponieważ Premier Rządu RP przyrzekł budowę „drogi szybkiego ruchu” ze Słupska do Gdańska
należałoby włączyć ją do nowego miasta, jako jedną z głównych osi komunikacyjnych (a to
należy zaplanować z wyprzedzeniem). Należy przy tej okazji doprowadzić SKM II do lotniska,
przedłużając linię do Żukowa i Kartuz.
Zaprojektowanie nowego miasta będzie miało częściowy wpływ na rozwój Trójmiasta, np. na
uwzględnienie dalekosiężnej rozbudowy planowanej spalarni śmieci w okolicy rafinerii. Bardzo
wysokie wieżowce będzie można budować w centrum nowego miasta, zamiast przy plaży.
Także sopocka sztuczna wyspa „wpełzająca” w morze nie będzie brudziła plaż Gdańska
(rozbudowę Sopotu przenieść na wysoczyznę morenową). Gdyni też przydadzą się nowe tereny
do dalszej rozbudowy.
Z. Konferencją Klimatologiczną (działalność rządowa) w Poznaniu w grudniu 2008 zwiąże się
koncepcja wiatraków na morzu. Nasz wniosek do Ministerstwa Środowiska z 25.08.08 dotycz
budowy na morzu dwóch masztów METEO, potrzebnych do rozpisania przetargów na budowę
dwóch lub trzech elektrowni wiatrowych na morzu. Wcześniej otrzymaliśmy ogólne poparcie w
sprawie wiatraków z Ministrstwa Energetyki (19.04.2008).
J. Dembek zaproponował utworzenie międzynarodowej Fundacji Wiatrowych Elektrowni na
Morzu w Polsce, co wiąże się z pozytywną, rządową odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki,
Departament Energetyki z dnia 19.05.08 na nasz Apel w sprawie budowy takich elektrowni na
terytorialnych wodach Bałtyku. Większość Zarządu była chwilowo przeciwna tworzeniu takiej
Fundacji.

Zarząd TKP Oddział Gdańsk
Prezes prof. Zdzisław Kowalczuk

