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Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego wraz z Redakcją dwumiesięcznika 

społeczno – politycznego Realia i co dalej … przedstawia Państwu kolejny z serii 

Raportów Pułaskiego, w którym podejmujemy rozważania na temat energetyki 

jądrowej w Polsce. Mimo, iż wątek wydaje się być kluczowym z punktu widzenia 

zaspokajania i zabezpieczenia potrzeb energetycznych państwa, to znajduje się wciąż 

jedynie w fazie planowania, podczas gdy w innych europejskich krajach 

podejmowane są już kolejne działania. 

 Poprzez poniższą analizę, staramy się wskazać nie tylko przykłady rozwiązań 

w dziedzinie energetyki jądrowej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem 

terytorium Europy, ale także uwypuklić kwestie ekologiczne związane z tym 

aspektem. Nie bez znaczenia jest także obszar polityczny podejmowanego tematu. 

Cenne pozostają szczególnie wnioski i rekomendacje naszych autorów, niezwykle 

uważnie prezentując kierunki rozwoju energetyki w Polsce, z których wynika, iż dużo 

więcej jest pozytywnych niż negatywnych aspektów realizacji polityki jądrowej.  

Pozostaję w przekonaniu, że nasz raport spotka się z Państwa życzliwym 

odbiorem, będzie stanowił dodatkowy głos w dyskusji w tym temacie, szczególnie,  

iż przez długie lata będzie on obecny i z całą pewnością podejmowana tematyka 

niejednokrotnie stanie się przyczynkiem do ożywionych debat. Ufam głęboko,  

iż eksperci współpracujący z Fundacją Pułaskiego: Honorata Nyga-Łukaszewska oraz 

Mariusz Ruszel – oddali podejmowaną tematykę w sposób nie tylko najbardziej 

przystępny, ale również wysoce merytoryczny.  

 

Życzymy udanej lektury, 

Łukasz Polinceusz 

Koordynator Raportu Pułaskiego 

 

 



 

*** 

2010 © Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego - www.pulaski.pl - Raport Pułaskiego, nr 3/2010, październik 2010:  

„Energetyka jądrowa w Polsce.” 

 3/31 

Od autorów 

 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki energetyki 

jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy polskiej. Autorzy nie mają 

wykształcenia technicznego, lecz rozpatrują problematykę w kategoriach 

politologicznych i ekonomicznych posiłkując się odniesieniami natury ekologicznej 

oraz technicznej. Opracowanie przybliża czytelnikowi ogólną charakterystykę 

energetyki jądrowej na świecie z uwzględnieniem zasobów uranu będących jednym 

z głównym surowców funkcjonowania elektrowni jądrowych. Poprzez umiejscowienie 

tematyki energetyki jądrowej w polityce Unii Europejskiej autorzy prezentują 

pozytywne oraz negatywne strony istnienia elektrowni jądrowej w Polsce. Zasadniczo 

uwaga została skupiona na odniesieniu problematyki do bezpieczeństwa 

energetycznego Polski oraz polityki klimatycznej, która z każdym rokiem staje się 

coraz bardziej rygorystyczna dla wysokoemisyjnych instalacji energetycznych. Plany 

polskiego rządu związane z budową elektrowni jądrowej w Polsce mogą zostać 

poprzedzone doświadczeniami z planowanej inwestycji na Litwie, a także odnosić się 

powinny do planowanej elektrowni jądrowej w Kalingradzie oraz na Białorusi. Wobec 

tak ujętego zarysu tematycznego niniejszego opracowania, autorzy wyciągnęli 

wnioski dla Polski będące podsumowaniem raportu. Należy podkreślić, iż obszerność 

problematyki związanej z energetyką jądrową sprawia, że autorzy nie wyczerpali 

tematu, co nie było zresztą ich celem, lecz starali się wobec tak zdefiniowanego 

zarysu tematycznego zachęcić czytelników do dyskusji i debaty nad energetyką 

jądrową z polskiej perspektywy.  

 Niniejsze opracowanie jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu 

problematyką energetyki jądrowej w Polsce. Według Międzynarodowej Agencji 

Energii w ostatnich latach zainteresowanie energetyką jądrową determinowały 

głównie czynniki natury ekonomicznej, politycznej, środowiskowej i czynniki związane 

z gospodarowaniem energią. Te pierwsze dotyczą zwiększonego zapotrzebowania na 

energię wraz ze wzrostem gospodarczym – szczególnie wyraźne w Chinach czy 

Indiach, drugie – wiążą się z konfliktami toczącymi się w gronie i na terytoriach 



 

*** 

2010 © Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego - www.pulaski.pl - Raport Pułaskiego, nr 3/2010, październik 2010:  

„Energetyka jądrowa w Polsce.” 

 4/31 

eksporterów paliw, trzecie – dotyczą finansowego obciążania elektrowni za emisje 

gazów cieplarnianych i ostatnie – koncentrują się głównie wokół problemów 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.1 

 

1. Energetyka jądrowa na świecie oraz w Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski.  

 Komercyjne elektrownie jądrowe pojawiły się po raz pierwszy w latach 

pięćdziesiątych. Obecnie na świecie według oficjalnych danych pracuje 438 

generatorów w 29 krajach, które pokrywają zapotrzebowanie na elektryczność  

w 15%. Mimo, iż w końcu lat osiemdziesiątych wydawało się, iż katastrofa  

w Czarnobylu przekreśliła szanse na rozwój energetyki atomowej, to dziś, w obliczu 

rosnących cen surowców, obserwujemy renesans atomu. Trzy dekady temu 

energetyka jądrowa przegrała z tanią ropą, gazem i węglem. Dziś ceny ropy oscylują 

wokół 75-80 USD za baryłkę (Brent), gazu – w większości kontraktów 

długoterminowych wiązane są do ceny ropy, zaś ceny węgla – zwiększają koszty 

związane z jego wysoką emisyjnością gazów cieplarnianych.  

 Energia jądrowa miała 13% udział w konsumpcji energii pierwotnej w Unii 

Europejskiej w 2006 roku. Jej udział wzrósł w porównaniu do roku 1991 o 1 p.p. 

Energia jądrowa ma znacznie większe znaczenie w Unii Europejskiej, w szczególności 

w produkcji energii elektrycznej. W 2006 roku 29% energii elektrycznej wytworzonej 

w krajach UE – 27 pochodziło z siłowni atomowych. Jest to udział porównywalny  

z węglem. Na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej znajduje się najwięcej 

elektrowni atomowych na świecie, bo około 151.2 UE wyprzedza pod tym względem 

USA, gdzie pracują 124 siłownie tego typu. Największy udział w produkcji 

                                                           
1 F. Toth, Prospects for Nuclear Power in the XXI Century, a World Tour, “Int. J. Global Energy 
Issues”, Vol. 30, 2008.  

2 D. Leszczyński, Energetyka jądrowa w krajach Unii Europejskiej, “Biuletyn URE”, nr 5/2008. 
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elektryczności w 2007 roku energia atomowa miała we Francji (ok. 78%), na Litwie 

(ok. 65%), Belgii i Słowacji (po ok. 50%), Węgrzech i Słowenii (po ok. 38% - 42%). 

W Bułgarii ten udział kształtował się na poziomie ok. 30%, Niemczech  

i Czechach – powyżej 20% i Hiszpanii – poniżej 10%.3  

Wykres nr 1. Konsumpcja paliw w UE – 27 w latach 1991 oraz 2006. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 

 Na tle Unii Europejskiej zdecydowanie wyróżnia się Francja, która na swoim 

terytorium skupiła ok. 40% czynnych reaktorów całej Unii Europejskiej. Cechą 

dodatkowo wyróżniającą Francję spośród innych państw członkowskich jest fakt,  

iż oparła ona swoje bezpieczeństwo energetyczne o energetykę jądrową. Jak 

wspomniano, ponad ¾ elektryczności produkowane jest z atomu. Według wielu 

ekspertów, francuskie reaktory należą również do jednych z najlepszych na świecie, 

zaś francuska firma Areva jest jednym z głównych producentów elektrowni 

                                                           
3 http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html, dostęp na 28.06.2010. 
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jądrowych. Pod względem rozwoju technologicznego energetyki jądrowej bardzo 

dobrze rozwinięta jest Japonia, której firma Mitsubishi Heavy Industries 

(wyprodukowała największy reaktor jądrowy na świecie) coraz śmielej konkuruje  

z francuską Arevą. Francuskie doświadczenia w dziedzinie energetyki jądrowej 

przyczyniły się do sformułowania parametrów jakości, jakie powinny spełniać 

nowobudowane reaktory w Unii Europejskiej. Potencjał elektrowni atomowych 

zlokalizowanych na terenie Francji umożliwił Francuzom z jednej strony dostęp  

do taniej energii elektrycznej, a z drugiej dał szansę jej eksportu. Francja jest 

aktualnie największym eksporterem elektryczności na świecie. Jej nabywcami są 

m.in.: Austria, Belgia, Hiszpania i Niemcy.4 

Polska nie posiada w swoim miksie energetycznym energii atomowej. Obecnie  

w Polsce pracuje jeden reaktor jądrowy „Maria” w Świerku pod Otwockiem. „Maria” 

jest reaktorem doświadczalno-produkcyjnym. Służy m.in.: do produkcji 

wykorzystywanych w medycynie izotopów promieniotwórczych.5  

Wykres nr 2. Udział poszczególnych surowców w produkcji elektryczności w UE-27  

w 2006 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 

 

 

                                                           
4 D. Leszczyński, Energetyka jądrowa w krajach …, op. cit.  

5 Międzynarodowa Agencja Energii, http://www.iea.cyf.gov.pl/reaktor.html, dostęp na 28.06.2010. 
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2. Światowe zasoby uranu.  

 Rozwój gospodarczy świata wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na 

energię. Popyt na energię mogą zaspokoić różne surowce energetyczne. Obecnie na 

świecie obserwuje się zwiększone zainteresowanie energią jądrową zarówno ze 

strony krajów takich jak Chińska Republika Ludowa czy Indie, jak również państw 

europejskich, które dotychczas nie korzystały z energii jądrowej tj. Norwegii, Polski 

oraz państw afrykańskich: Algierii, Tunezji czy też południowoamerykańskich: Chile  

i Wenezueli.6 Wzrost liczby elektrowni jądrowych wiąże się ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na uran. Rudy uranu są powszechnie wykorzystywanym paliwem 

w siłowniach atomowych. Największe na świecie złoża uranu posiada Australia 

(747 000 ton) oraz Kazachstan (513 897 ton)7.  

Wykres nr 3. Udział w światowych zasobach uranu w 2007 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html, dostęp 
28.06.2010. 

Blisko 63% światowego wydobycia uranu koncentruje się w Kazachstanie, Kanadzie  

i Australii. W najbliższych latach najwięksi producenci planują zwiększyć wydobycie 

uranu nawet kilkakrotnie (Kazachstan). Stosownie do udokumentowanych danych, 

światowe zasoby uranu wynoszą 3,3 mln ton, zaś roczne wydobycie sięga około  

50 tys. ton. Na obszarze UE – 27 uran wydobywany jest w Czechach i w mniejszych 

                                                           
6 D. Leszczyński, Energetyka jądrowa w krajach …, op. cit.  

7 Wg danych Centrum Informacji Rynku Energii.  
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ilościach w Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech i Rumunii.8 Ze względu 

na niewielkie zasoby i wewnętrzne potrzeby, kraje Wspólnoty zaspokajają popyt na 

rudy uranu importem. W Polsce nie pracuje żadna kopalnia uranu. Posiadamy jednak 

złoża, których wydobycie, przy znacznym wzroście ceny uranu na świecie, może 

okazać się opłacalnie. Jak dotąd bardziej efektywny ekonomicznie wydaje się być 

import z Australii, Kanady czy Namibii.9 

Wykres nr 4. Udział w światowym wydobyciu uranu w 2007 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html,  
dostęp 28.06.2010. 

Stosownie do informacji podanych przez OECD Polska może posiadać zasoby 

zapewniające pracę blisko 10 blokom po 1000 MW przez okres 60 lat, o czym 

informowała Pani Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki 

jądrowej10. Złoża uranu zlokalizowane są na obszarze Mierzei Wiślanej, a także  

w okolicach Pasłęki, Prabutu oraz w rejonie Bielska Podlaskiego, Rajska i Brańska11. 

Zasoby w Polsce szacowane są na 100-120 tys. ton uranu. Należy podkreślić,  

                                                           
8 D. Leszczyński, Energetyka jądrowa w krajach …, op. cit. 

9 Energetyka jądrowa, http://www.atom.edu.pl/, dostęp na 25.06.2010. 

10http://energetyka.wnp.pl/trojanowska-produkcja-energii-atomowej-w-polsce-bedzie-
oplacalna,103229_1_0_0.html dostęp na 28.08.2010 

11http://forsal.pl/artykuly/391734,w_polsce_jest_za_malo_uranu_do_zasilania_elektrowni_atomowych.
html dostęp na 4.02.2010. 
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iż produkcja jednej tony paliwa jądrowego wymaga blisko 35 ton uranu. Sam cykl 

paliwowy obejmuje wydobycie uranu, wzbogacenie, produkcję paliwa, produkcję 

energii oraz przetwarzanie i składowanie odpadów. Uważane obecnie  

za nieopłacalne eksploatowanie krajowych złóż uranu, może stać się opłacalne 

ekonomicznie w przypadku wzrostu cen gotowego paliwa jądrowego. 

Wykorzystywanie krajowych zasobów uranu do produkcji paliwa jądrowego 

pozbawione jest również ryzyk związanych z czynnikami geopolitycznymi oraz 

posiada dodatkowe korzyści ekonomiczno – społeczne (tworzenie miejsc pracy, 

krajowy rozwój technologii, itp.).  

 

3. Energetyka jądrowa w świetle polityki Unii Europejskiej. 

Energetyka jądrowa obecna była w myśleniu o polityce wspólnotowej już od 

wczesnego etapu integracji europejskiej. Owocem konferencji w Messynie w dniach 

1-2 czerwca 1955 r. było powołanie międzynarodowego komitetu zajmującego się 

stworzeniem międzynarodowej organizacji, która odpowiadać miała za rozwój 

energetyki jądrowej. Efektem prac komitetu, na którego czele stanął minister spraw 

zagranicznych Belgii P. H. Spaak, było przedstawienie 22 kwietnia 1956 r. projektu 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Ostatecznie 25 marca 1957 r. w Rzymie 

podpisano Traktat, który 1 stycznia 1958 r. powołał do życia Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej (Euratom). Powstanie tej organizacji miało na celu stworzenie 

silnego przemysłu jądrowego w ramach Wspólnoty Europejskiej, tak, aby zwiększyć 

samowystarczalność energetyczną. Ambitne cele okazały się niezwykle trudne do 

zrealizowania, gdyż Europę Zachodnią zaczęła zalewać tania arabska ropa naftowa, 

która przyczyniła się do spowolnienia prac związanych z rozwojem Euratomu. 

Ponadto najbardziej rozwinięta technologicznie w zakresie energetyki jądrowej 

Francja wdała się w spór z Komisją Europejską12 oraz forsowała pomysł wspierania  

                                                           
12 „Komisja Europejska dążyła przede wszystkim do wzmocnienia pozycji Euratomu w integracji 
państw Europy Zachodniej oraz rozszerzenia działalności organizacji i uzyskania większego wpływu na 
przemysł atomowy państw członkowskich. Ze zrozumiałych powodów bardziej sprzeciwiała się temu 
Francja (najlepiej rozwinięty przemysł jądrowy), która widziała w EWEA organizację mającą jedynie 
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z budżetu Euratomu projektów najbardziej rozwiniętych, którymi sama dysponowała. 

Dysproporcje pomiędzy Francją a pozostałymi państwami członkowskimi Euratomu 

doprowadziły do systematycznego zaniżania budżetu organizacji oraz 

zmniejszającego się znaczenia samej organizacji. Warto zauważyć, iż wzbogacony 

uran dostarczały wówczas do krajów EWG głównie USA13. Wobec energetyki 

jądrowej pojawiły się oczekiwania, iż stanie się w perspektywie czasu głównym 

elementem struktury bilansu energetycznego EWG. Niemniej jednak te nadzieje 

zostały szybko rozwiane wskutek zwiększającego się importu taniej ropy naftowej  

z Bliskiego Wschodu w latach 60 – tych do krajów europejskich. Energetyka jądrowa 

traciła systematycznie na znaczeniu w polityce energetycznej Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej na rzecz ropy naftowej, zaś w kolejnych dekadach gazu ziemnego. 

Nieustannie spadała liczba oddawanych do użytku elektrowni jądrowych. O ile w skali 

światowej w latach 80 – tych oraz 90 - tych oddawano średnio 20-30 elektrowni 

rocznie, o tyle na początku nowego wieku ich liczba spadła do poziomu poniżej  

10 rocznie14. Znaczący renesans energetyki jądrowej zbieżny jest z zaostrzającą się 

polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Światowe prognozy dotyczące wzrostu 

zapotrzebowania na energię elektryczną, konieczność zwiększenia 

samowystarczalności energetycznej, a nade wszystko wprowadzanie opłat za emisję 

dwutlenku węgla sprawiają, że wytwarzanie energii z elektrowni jądrowych staje się 

coraz bardziej opłacalne. Renesansowi energetyki jądrowej sprzyja również postęp 

technologiczny oraz coraz nowsze i wydajniejsze reaktory, a także sposoby 

składowania, transportowania i utylizacji odpadów jądrowych. Wskutek decyzji Unii 

Europejskiej wprowadzających odpłatność za emisję dwutlenku węgla (szacuje się 

koszt 40 euro za 1 tonę), energetyka jądrowa stanie się niezwykle opłacalna po  

                                                                                                                                                                                     

wspierać finansowo i technologicznie jej własny program atomowy” [w:] A. Nehrebecki, Wspólna 
polityka energetyczna Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, praca magisterska, Warszawa 2008, s. 16.  

13 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie  
i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 32.  

14 J. Dmowski, Trudny renesans atomu, „Nowy Przemysł”, nr 11/2009.  
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2020 r. Świat w perspektywie 2030 r. planuje wydać blisko 2,6 bln dolarów  

w inwestycje instalacji jądrowych, co sprawia, że atom staje się intratnym biznesem.  

Niektóre dokumenty prognostyczne wskazują na dalszy wzrost energetyki 

jądrowej w bilansie energetycznym świata15. Międzynarodowa Agencja Energii 

podkreśla, iż energetyka jądrowa może w sposób znaczący wpłynąć na obniżenie 

emisji gazów cieplarnianych16. Unia Europejska w „Zielonej księdze” - Europejska 

strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (KOM (2006) 

105 wersja ostateczna, SEK(2006) 317) podkreśla, że energetyka jądrowa „stanowi 

największe źródło energii o bardzo niskim stopniu zawartości węgla w Europie”. 

Jednocześnie w dokumencie tym podkreśla się konieczność poświęcenia większej 

uwagi bezpiecznemu składowaniu odpadów jądrowych. Decyzje związane  

z wykorzystaniem energetyki jądrowej zapadają na poziomie państw członkowskich, 

lecz coraz bardziej restrykcyjna polityka ekologiczna Unii Europejskiej staje się 

narzędziem faworyzowania bądź zmniejszania znaczenia określonych nośników 

energetycznych. Energetyka jądrowa, produkująca energię elektryczną bez większej 

emisji gazów cieplarnianych, staje się coraz ważniejszym elementem energetycznego 

miksu wspieranym przez lobbystów określonych koncernów i przedsiębiorstw 

energetycznych.  

4. Energetyka jądrowa w Polsce.  

 Historia elektrowni jądrowych w Polsce sięga lat siedemdziesiątych, kiedy 

podjęto pierwsze decyzje o budowie elektrowni jądrowych (decyzja nr 113/71 

Prezydium Rządu z 12.08.1971 r.). Wedle rządowych decyzji z lat 1971–1982, 

pierwsze elektrownie miały być uruchomione do 2000 r. w Żarnowcu (1860 MWe)  

i Klempiczu (4000 MWe). W 1982 r. ruszyła budowa EJ Żarnowiec, która miała 

zajmować 70 ha, a z zapleczem i obiektami towarzyszącymi- 425 ha nad Jeziorem 

Żarnowieckim, gdzie kiedyś była wieś Kartoszyno. W realizację przedsięwzięcia  

                                                           
15 Zob. Shell energy scenarios to 2050, 2008, s. 17, 33, 35, 46.  

16 Zob. World energy outlook 2007, International Energy Agency, synteza, s. 12.  
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w Żarnowcu zaangażowanych było około 70 polskich przedsiębiorstw. Planowano 

wówczas zbudowanie elektrowni składającej się z czterech reaktorów WWER-44017. 

Pierwszy blok miał ruszyć pierwotnie w 1989 r., a drugi w 1990 r., potem przesunięto 

terminy ich uruchomienia o kolejny rok. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej  

w Polsce zmieniła katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku, która przyczyniła się  

do zmiany nastrojów społecznych, wskutek których mieszkańcy w referendum 

opowiedzieli się przeciw budowie siłowni w Żarnowcu.18 Uchwałą Rady Ministrów  

nr 204/90 z 17.12.1990 r. postanowiono do 31.12.1992 r. zlikwidować elektrownię 

jądrową budowaną w Żarnowcu, która w momencie likwidacji była zrealizowana  

w około 40% (z kolei obiekty zaplecza były zbudowane w około 85%). Wśród 

argumentów związanych z podjęciem takiej decyzji wskazywano na: wybuch 

elektrowni jądrowej w Czarnobylu, konieczność budowy elektrowni jądrowej  

w oparciu o nowoczesne technologie, wątpliwa rentowność elektrowni jądrowej, 

protesty społeczne oraz protesty ekologiczne. Proces podejmowania tej decyzji 

wzbudza wątpliwości szczególnie w przypadku analizy wydarzeń, które miały miejsce 

pomiędzy 1988 a końcem 1990 r.19 „Nie podjęto decyzji o zakonserwowaniu budowy, 

tak jak zrobiono to na Słowacji w EJ Mochovce wobec bloków nr 3 i 4 (takich samych 

jak te w Żarnowcu - WWER-440/213), których dokończenie jest możliwe i rozpoczęło 

się w 2008 r.”20. Urządzenia technologiczne oraz reaktory zostały przeznaczone na 

złom bądź też sprzedane, m.in. jeden reaktor został sprzedany Finlandii, zaś drugi 

Węgrom, z kolei dwa trafiły na złom. Równie zastanawiające są rozmiary strat 

                                                           
17 Elektrownia miała być wyposażona w: 

• „Reaktory WWER-440/213 (druga generacja), zaprojektowane w ZSRR, a wyprodukowane  
w zakładach Škoda Pilzno w Czechosłowacji.  

• Turbozespoły typu 4K-465 produkcji zakładów Zamech w Elblągu. 
• Generatory GTHW-600 produkowane przez Dolmel z Wrocławia.”  

[w:] http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/wczoraj/ej-zarnowiec.html dostęp na 30.06.2010. 
 
18 Polska rusza z energetyką jądrową, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-rusza-z-energetyka-
jadrowa-2008915.html, dostęp na 25.06.2010. 

19 Zob. http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/wczoraj/ej-zarnowiec.html 30.06.2010.  

20 Ibidem.  
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finansowych związanych z brakiem zakonserwowania najważniejszych podzespołów 

oraz budynków, które można byłoby wykorzystać. Decyzję o likwidacji elektrowni 

jądrowej w Żarnowcu należy ocenić negatywnie.  

 W kolejnych latach dyskutowano w Polsce przede wszystkim konieczność 

dywersyfikacji kierunków dostaw surowców energetycznych, które mają zapewnić 

nam bezpieczeństwo energetyczne. Zapotrzebowanie polskiej gospodarki na energię 

zaspokajane było poprzez węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową oraz gaz ziemny. 

Zwiększające się w kolejnych latach zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny 

pokrywane było i jest głównie importem z Federacji Rosyjskiej. Polska nie posiada 

technicznych możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego w ilościach 

równoważnych z ilościami sprowadzanymi z Rosji. Niemniej jednak od momentu 

podjęcia decyzji o likwidacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu przez kolejnych 

kilkanaście lat nie podjęto zdecydowanych działań zwiększających dywersyfikację 

struktury wytwórczej w Polsce, m.in. poprzez budowę elektrowni jądrowych  

w oparciu o nowsze reaktory. Brakowało decyzji perspektywicznych związanych  

z uruchomieniem odpowiednich kierunków studiów oraz przyszłościowym 

kształceniem inżynierów, technologów oraz kadr mogących pracować w sektorze 

energetyki jądrowej. Tym bardziej, że w okresie tym (za wyjątkiem rocznej przerwy 

pomiędzy 2004-2005 r.) cały czas działał reaktor jądrowy Maria w Świerku.  

W roku 2005 pojawiły się pierwsze plany powrotu do budowy elektrowni 

atomowej w Polsce. Zgodnie z założeniami opracowania Polityka Energetyczna Polski 

do 2025 r. w roku 2021 miałoby nastąpić oddanie do użytku pierwszego bloku 

jądrowego, a kolejnego w 2025 r. Energetyka jądrowa znalazła się również na liście 

priorytetów rządów: Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Najnowsza 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przewiduje uruchomienie pierwszej 

elektrowni już w 2020 roku. Ideą przyświecającą budowie elektrowni jest 

dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej. Podkreśla się przy tym 

efekty związane z kosztami energii, jak również skutkami jej oddziaływania  

na środowisko. W strategii zwraca się szczególną uwagę w kontekście energetyki 
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jądrowej na europejski pakiet energetyczno – klimatyczny, który wymusza na 

państwach członkowskich zmiany w polityce energetycznej w kierunku wykorzystania 

paliw o zmniejszonej emisji CO2; bezpieczeństwo energetyczne Polski  

oraz efektywność ekonomiczną elektryczności produkowanej w oparciu o energię 

atomową.21 Głównym celem polityki energetycznej w zakresie energetyki jądrowej 

ma być w najbliższych latach przygotowanie do budowy infrastruktury i zapewnienie 

z jednej strony odpowiednich warunków do podjęcia inwestycji dla podmiotów nią 

zainteresowanych, a z drugiej- poparcia społecznego dla budowy elektrowni jądrowej 

w Polsce. Tak określonemu celowi głównemu przyświeca szereg celów 

szczegółowych, na które składają się m.in.: wybór lokalizacji pod budowę siłowni  

i składowiska odpadów czy też utworzenie zaplecza naukowo – badawczego dla 

programu polskiej energetyki jądrowej. W dniu 13.01.2009 powołano Pełnomocnika 

Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, którym została 19.07.2009 mianowana pani 

Hanna Trojanowska, dotychczasowy dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej 

Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W lipcu 2009 r. Ministerstwo Gospodarki 

opublikowało ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej, który zakłada 

czteroetapowe działania na rzecz wprowadzenia energetyki jądrowej do bilansu 

energetycznego Polski. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna, dostęp na 21.06.2010. 
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Tabela nr 1. Harmonogram działań dla energetyki jądrowej w Polsce wg 

Ministerstwa Gospodarki. 

Etap Działania 

do 31.12.2010 Opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu 
polskiej energetyki jądrowej. 

1.01.2011 - 31.12.2013 Ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę 
pierwszej elektrowni jądrowej. 

1.01.2014 - 31.12.2015 Wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich 
wymaganych prawem uzgodnień. 

1.01.2016 - 31.12.2020 Budowa pierwszej elektrowni jądrowej. 

Źródło: Energetyka jądrowa, http://www.atom.edu.pl/, dostęp na 25.06.2010. 

 Jak zapewnia pani Hanna Trojanowska, obecnie w końcowej fazie 

przygotowań są projekty założeń do ustaw, które określą ramy funkcjonowania 

sektora. Nowe przepisy uregulują takie obszary jak proces inwestycyjny, gospodarka 

wypalonym paliwem, likwidacja obiektów jądrowych, komunikacja  

ze społeczeństwem czy bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.22 Do końca 

2010 roku ma powstać również Agencja Energetyki Jądrowej, której zadaniem będzie 

przede wszystkim koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. 

Ponadto, na mocy porozumienia zawartego z francuską Komisją Energetyki Jądrowej, 

rozpoczął się proces tworzenia zaplecza naukowo – badawczego na uczelniach 

wyższych. Zgodnie z porozumieniem strona francuska szkoli tzw. edukatorów, którzy 

mają w przyszłości stać się wykładowcami przedmiotów jądrowych na uczelniach 

wyższych. Głównym podmiotem zaangażowanym w inwestycje związane z budową 

elektrowni jądrowej w Polsce jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Firma planuje 

stworzyć do budowy elektrowni konsorcjum przedsiębiorstw, w którym zachowa 

pakiet kontrolny. PGE podpisało już umowy o współpracy m.in. z EdF, General 

                                                           
22 D. Ciepiela, Przygotowania do rozwoju energetyki jądrowej przebiegają planowo, WNP, 
http://energetyka.wnp.pl/przygotowania-do-rozwoju-energetyki-jadrowej-przebiegaja-
planowo,108464_1_0_0.html, dostęp na 29.04.2010. 
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Electric i Westinghouse. Umowy dotyczą głównie studiów współpracy w zakresie 

przygotowania studiów wykonalności dla różnego typu reaktorów jądrowych. PGE 

planuje sfinansować budowę elektrowni wyłącznie ze źródeł zewnętrznych, w tym 

kredytów bankowych. Kredyt ma zostać spłacony w ciągu 15 lat. Do końca  

2010 roku, PGE powinno również wybrać lokalizację pod budowę elektrowni.  

W przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rankingu lokalizacji 

najwyżej plasuje się Żarnowiec. 

 Ambitne założenia związane z wybudowaniem pierwszej elektrowni jądrowej  

w Polsce do 2020 bądź 2021 r. nie korespondują z prognozą profesora Krzysztofa 

Żmijewskiego, który harmonogram budowy elektrowni jądrowej w kraju przedstawia  

w sposób zobrazowany w tabeli nr 2.  

Tabela nr 2. Harmonogram działań dla energetyki jądrowej w Polsce wg prof. Krzysztofa 

Żmijewskiego. 

 

Źródło: http://www.wnp.pl/blog/2_275.html dostęp na 4.09.2010  

Zdaniem profesora Krzysztofa Żmijewskiego wybudowanie pierwszego bloku 

możliwe jest w okolicach 2024-2025 r., jeśli szybko uzyskane będzie pozwolenie na 

budowę oraz relatywnie szybko sporządzona będzie ocena oddziaływania elektrowni 

jądrowej na środowisko naturalne. Istotne jest, aby racjonalnie zrealizowane zostało 

stanowienie prawa, tak, by w perspektywie czasu nie było konieczne ponowne jego 

nowelizowanie, gdyż może to skutkować opóźnieniami w realizacji całego 

harmonogramu.  
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 Realizując inwestycje elektrowni jądrowej w Polsce należy zwrócić uwagę na 

fakt, iż kilka tysięcy Polaków buduje obecnie elektrownie jądrowe w innych 

państwach (m.in. we Francji oraz w Finlandii), w których zatrudniani są inżynierowie  

i technicy z Polski. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zajmuje się produkcją 

podzespołów i różnego rodzaju elementów wyposażenia elektrowni jądrowych23.  

Z pewnością polskie przedsiębiorstwa zostaną zaproszone do realizacji inwestycji w 

Polsce poprzez wykonywanie określonych prac. Niewykluczone, że dzięki realizacji 

inwestycji w Polsce polskie przedsiębiorstwa otrzymają zlecenie wykonywania 

określonych robót przy budowie elektrowni jądrowych w innych państwach. Istotne 

jest, aby w sposób optymalny zagospodarować doświadczenie tych przedsiębiorstw 

oraz ich pracowników przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.  

 

5. Elektrownia jądrowa w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne. 

 Obecnie, Polska należy do jednych z najbardziej „bezpiecznych” energetycznie 

państw UE – 27. Jest to efekt z jednej strony produkcji energii elektrycznej w oparciu  

o zasoby rodzimego węgla, a z drugiej względnie niedużego udziału paliw 

importowanych w bilansie energetycznym. Energia jądrowa nie znajduje się obecnie 

w bilansie eneregtycznym Polski. Ma to się zmienić około roku 2020. Zgodnie  

z założeniami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wprowadzenie energii 

atomowej do bilansu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.  

Na czym zatem ma polegać rola energii jądrowej w kształtowaniu bezpieczeństwa 

energetycznego Polski? Głównie na dywersyfikacji struktury bilansu energetycznego 

poprzez wprowadzenie kolejnego nośnika energii oraz pokryciu zapotrzebowania na 

energię elektryczną w przyszłości. Szacuje się, że do 2030 roku popyt na 

elektryczność wzrośnie w Polsce niemal dwukrotnie.24 Obecnie jest ona w ponad 

                                                           
23 Przykładowo firmy: Polimex-Mostostal, Erbud, gdyński Energomontaż Północ czy katowicka 
Elektrobudowa.  

24 Energetyka jądrowa w Polsce, „Rekomendacje PISM”, Marzec 2007. 
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90% wytwarzana z węgla. Przy założeniu braku inwestycji w czyste technologie 

węglowe i uwzględnieniu wymogów pakietu energetyczno – klimatycznego, 

załamanie monopolu czarnego złota w produkcji elektryczności wydaje się być 

nieuchronne.  

 Deficyt energii elektrycznej, który powraca przy okazji kolejnych  

tzw. blackoutów, nie jest elementem fantastyki, a rzeczywistości. Sytuację pogarsza 

struktura wiekowa parku maszynowego elektrowni węglowych, w których ponad 

70% energii wytwarzanej jest w oparciu o bloki ponad 30 – letnie. Budowa 

elektrowni atomowej może zapobiec w przyszłości problemom związanym  

z niedopasowaniem podaży do popytu na energię elektryczną. Wyzwaniem dla 

bezpieczeństwa energetycznego mógłby być więc import rudy uranu z krajów 

trzecich. Uzależnienie od zagranicznych dostaw paliwa i fluktuacji jego cen mogłoby 

stwarzać zagrożenie dla pracy systemu elektroenergetycznego. Jednakże, jak 

wskazują eksperci w zakresie energetyki jądrowej, przynajmniej relacje kosztów 

paliwa do kosztów wytwarzanej energii nie powinny odgrywać dużej roli.  

W strukturze jednostkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni 

jądrowej dominuje udział kosztów związanych z nakładami inwestycyjnymi na 

budowę siłowni ( 50% - 65%). Koszty paliwa mają zaś około 20% - 35% udział  

w kosztach jednostkowych. Przy czym koszty uranu stanowią ok. 20% kosztów 

paliwa. Odmiennie kształtują się jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej  

w elektrowni węglowej (odpowiednio: koszty inwestycyjne – 20% - 35%, koszty 

paliwa – 50% - 65%), co powoduje, iż są one bardziej wrażliwe na fluktuacje cen 

surowca.25 Wydaje się jednak, iż w przypadku Polski i jej obfitych zasobów węgla, 

fluktuacje cen węgla na rynkach światowych nie wpływają istotnie na pracę systemu 

elektroenergetycznego. Wyraźnie widać, iż fluktuacje cen uranu nie stanowią 

zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

 

                                                           
25Z. Celiński, Pożytki z atomu, 
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/acad_wer_full/03_09/str._28-
31_celinski.pdf, dostęp na 25.06.2010. 
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Wykres nr 5. Bilans energetyczny Polski w latach 1995 – 2003. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2003-2004, 

GUS, Warszawa 2005, s. 17; Szurlej A., Rola podziemnych magazynów gazu w gospodarce paliwowo-

energetycznej Polski i krajów UE, „Gospodarka paliwami i energią”, 2003, nr 4/2003; Gaz ziemny na 

świecie - cz. 4. Pora na Polskę, „Nafta &Gaz Biznes”, 2004, nr 9; Bilans energii pierwotnej w latach 

1990-2003, ARE S.A., Warszawa 2004. 

 Uzależnienie od importu rudy uranu, podobnie jak i od jego cen, również 

wydaje się nie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wynika to zarówno  

z działaności na terenie UE – 27 specjalnej agencji powołanej do monitorowania 

zakupu uranu: ESA – Euroatom Supply Agency; jak i rozmieszczenia uranu na 

świecie. ESA kontroluje zakupy uranu przez państwa członkowskie, dbając przy tym  

o dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw rudy.26 Elektrownie jądrowe są ponadto 

w mniejszym stopniu, niż te na gaz, podatne na zakłócenia w ciągłości dostaw paliw. 

Reaktor może pracować ok. 12 – 18 miesięcy na jednej dostawie paliwa.  

W przypadku gazu praca siłowni, przy utrzymującym się deficycie surowca, 

ograniczona jest poziomem posiadanych rezerw paliwa. 

 Niewątpliwie, opierając się na ocenach ekspertów, można zaryzykować 

stwierdzeniem, iż energetyka jądrowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo 

                                                           
26 Energetyka jądrowa w Polsce, op. cit.  
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energetyczne Polski, zarówno w zakresie dywersyfikacji samego bilansu 

energetycznego, jak i zapewnienia ciągłości w dostawach energii. Nieuzasadnione 

wydają się obawy związane z wpływem kosztów uranu i uzależnieniem od 

zagranicznych dostawców na bezpieczeństwo energetyczne Polski.  

 Należy jednak pamiętać, że rosnące zainteresowanie budową elektrowni 

jądrowych na świecie może doprowadzić do wzrostu popytu względem podaży, 

zarówno w odniesieniu do specjalistycznego sprzętu, a także technologii, wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów oraz zasobów uranu. Skutkiem tej sytuacji może być 

wzrost cen budowy elektrowni jądrowej, jak również coraz większa konkurencja  

i rywalizacja na rynku usług związanych z budową elektrowni jądrowych. Przyjęta 

strategia realizacji inwestycji w Polsce powinna uwzględniać wszystkie ryzyka 

powiązane, w tym także dotyczące opóźnień wynikających ze wzrostu konkurencji na 

światowych rynkach.  

 

6. Geopolityczna rywalizacja o budowę elektrowni na Litwie.  

 Budowa elektrowni jądrowej w regionie bałtyckim stanowi geopolityczną 

rywalizację Litwy, Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Konieczność zamknięcia przez 

Litwę elektrowni jądrowej w Ignalinie 31 grudnia 2009 r. spowodowała zwiększenie 

uzależnienia Wilna od importowanej energii elektrycznej, głównie z Federacji 

Rosyjskiej. Elektrownia jądrowa w Ignalinie posiadała reaktory typu RBMK (Reaktor 

Wielkiej Mocy Kanałowy), które były w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Z jednej 

strony Unia Europejska w Traktacie Akcesyjnym zobowiązała Litwę do zamknięcia 

posiadającej niebezpieczny typ reaktora elektrowni jądrowej w Ignalinie. Z drugiej 

jednak strony elektrownia ta produkowała w sposób niezależny energię, zwiększając 

samowystarczalność energetyczną, a tym samym polityczną Wilna. Elektrownia 

jądrowa w Ignalinie dostarczała energię elektryczną nie tylko w swoim kraju, lecz 

również na Łotwę, Estonię oraz do Obwodu Kalingradzkiego. Wraz  

z decyzją o konieczności lidwidacji elektrowni w Ignalinie ropoczęła się rywalizacja 
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Litwy, Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi o wybudowanie elektrowni jądrowej 

mogącej zastąpić tę zamkniętą w Ignalinie.  

 Litwa już w 2006 r. rozpoczęła rozmowy z Polską dotyczące budowy 

elektrowni jądrowej Ignalina II, w której to budowie miałyby uczestniczyć także 

Łotwa oraz Estonia. 27 lutego 2006 r. premierzy Litwy, Łotwy i Estonii wydali 

komunikat w sprawie wspólnej strategii energetycznej. 8 marca 2006 r. 

przedsiębiorstwa energetyczne wymienionych krajów, a więc Lietuvos Energia AB, AS 

Latvenergo i Eesti Energia AS, podpisały memorandum w sprawie współpracy przy 

realizacji projektu nowej elektrowni jądrowej na Litwie zwanej ˝Visagino Atomine 

Elektrine (VAE)˝27. 2 marca 2007 r. do projektu przystąpiła Polska reprezentowana 

przez Polską Grupę Energetyczną (PGE SA). Jednocześnie wraz z obecnością Polski  

w budowie elektrowni jądrowej ustalono, że między Polską a Litwą zbudowane 

będzie połączenie międzysystemowe o przepustowości 1000 MW. Premierzy Litwy, 

Łotwy, Estonii i Polski określili, iż Litwa będzie miała 34% udziału  

w projekcie, zaś pozostałe kraje po 22%. Prace nad projektem VAE przebiegają 

powoli i są krytykowane przez Estonię oraz Łotwę. W 2008 r. litewska firma Lietuvos 

Energia AB podpisała z rosyjką firmą RAOEES umowę na 10-letnie dostawy energii 

elektrycznej w ilości 2,5 TWh rocznie, co pokrywać będzie ponad 35% zużycia energii 

elektrycznej na Litwie28. Można zatem przypuszczać, iż Litwie nie będzie zależało na 

terminowej realizacji inwestycji. Sytuację dodatkowo komplikują obecne relacje 

polsko – litewskie, w których występuje sporo nierozwiązanych problemów  

tj. problemy rafinerii w Możejkach, litewskie plany związane z budową terminalu LNG, 

przeciągająca się w czasie kwestia budowy mostu energetycznego. Brak konkretnych 

działań ze strony Litwy wykorzystuje Federacja Rosyjska, która zamierza terminowo 

wybudować elektrownię jądrową w Kalingradzie. Łotwa deklaruje polityczne 

zacieśnienie współpracy ze Szwecją w celu budowy nowych podmorskich połączeń 

systemowych, zaś Estonia ogłosiła plany budowy własnej elektrowni jądrowej. 
                                                           
27 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/165417E5 5.09.2010. 

28 Ibidem.  
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Planowana elektrownia jądrowa na Litwie miałby mieć moc około 3 tys. MW, zaś 

wymienianym terminem jest 2018 r. Zasadnym jest jednak zadanie pytania,  

czy Litwie pod obecną władzą polityczną zależy na realizacji inwestycji, czy też nie.  

Z pewnością wszelkie opóźnienia w tej kwestii są jednoznacznie korzystne dla 

Moskwy.  

 Federacja Rosyjska, która sprzedaje obecnie energię eletryczną na Litwę, 

zainteresowana jest utrzymaniem tego rynku zbytu, a także poszerzeniem go  

o kolejnych konsumentów z Polski. Moskwa rozpoczęła budowę konkurencyjnej 

wobec elektrowni w Ignalinie inwestycji w postaci Bałtyckiej Elektrowni Atomowej, 

która zlokalizowana będzie nad Niemnem, około 10 km od granicy z Litwą. Rosyjska 

elektrownia jądrowa o mocy 2300 MW ma zostać zbudowana do 2016 r. (pierwszy 

blok), zaś ukończona w 2018 r. (drugi blok). Szacowany koszt tej inwestycji to około 

6 mln euro. Rosja posiada środki finansowe na realizację projektu oraz dokłada 

wszelkich starań, aby inwestycja zrealizowana została w planowanym czasie. Moskwa 

dopuści do inwestycji zagranicznych inwestorów oferując im 49% akcji. 

Większościowy pakiet (51% akcji) pozostanie w rękach Moskwy. Niewykluczone,  

że spośród zagranicznych inwestorów znajdą się podmioty z Niemiec. W interesie 

Federacji Rosyjskiej będzie wybudowanie eletrowni jądrowej pod Kalingradem  

w terminie, gdyż w tym regionie występuje deficyt mocy elektrycznej, zaś nadwyżki 

Rosjanie będą chcieli sprzedawać Litwie oraz Polsce, zwiększając w tych krajach 

konkurencję oraz zmniejszając zasadność budowy podobnych obiektów. 

Niewykluczone, że Rosja zdecyduje się na ułożenie kabla na dnie Bałtyku wzdłuż 

gazociągu Nord Stream, uzyskując w ten sposób bezpośrednie połączenie z rynkiem 

niemieckim.  

 Jednocześnie polityczne deklaracje związane z budową elektrowni jądrowej  

w Ostrowcu zlokalizowanym 20 km od granicy z Litwą wysnuwa Białoruś. Mińsk 

zapowiada, iż pierwszy blok elektrowni zostanie wybudowany do 2016 r., zaś drugi 

blok do 2018 r. Inwestycja miałaby być sfinansowana z rosyjskiego kredytu 

wynoszącego 6 lub 9 mld USD, lecz nie został on jeszcze przyznany, zaś rozmowy 
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zostały zawieszone, gdyż Kreml domaga się utworzenia przedsiębiorstwa 

zajmującego się sprzedażą energii elektrycznej z elektrowni, w którym to Rosja 

miałaby mieć 50% akcji. Sytuacja taka oznaczałaby zmniejszenie dochodów ze 

sprzedaży energii przez Białoruś oraz zwiększenie rosyjskiej kontroli nad obiektem. 

Niewykluczone, że Federacja Rosyjska priorytetowo traktuje inwestycje  

w Kalingradzie, wskutek czego może przedstawiać warunki nie do przyjęcia przez 

Mińsk, opóźniając tym samym planowaną inwestycję. Alternatywą dla Białorusi 

byłoby finansowe zaangażowanie się Chińskiej Republiki Ludowej, która byłaby  

w stanie zainwestować środki urealniające budowę elektrowni jądrowej na Białorusi.  

 

7. Elektrownia jądrowa a ochrona klimatu. 

 Budowa elektrowni jądrowej stwarza wyzwania nie tylko dla polityków, 

gospodarki, ale i samej przyrody. Nie sposób pisać o energetyce jądrowej i nie 

wzmiankować tego aspektu. Mając jednak na uwadze silną polaryzację środowisk 

opowiadających się za i przeciw elektrowni jądrowej w Polsce, autorzy raportu 

postanowili w sposób wyważony i obiektywny, uwzględniając ograniczenia związane  

z obszernością raportu, zaprezentować wybrane szanse, jakie dla ochrony klimatu 

niesie energetyka jądrowa.29  

 Globalne zmiany klimatu zalicza się obecnie do jednych z najważniejszych 

problemów w XXI wieku. Stanowią one wyzwanie zarówno dla polityki energetycznej, 

jak i ekologicznej. Zasadniczą rolę w zmieniającym się klimacie Ziemi odgrywają 

emisje CO2. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), wśród 

antropogenicznych emisji CO2 (2005) największy udział miały procesy związane z 

produkcją energii. Z tego powodu przemysł energetyczny jest ważnym podmiotem w 

procesach związanych z walką ze zmianami klimatu, która podejmowana jest przez 

społeczność międzynarodową. 

                                                           
29 Autorzy raportu nie koncentrują się na dyskusji dotyczącej zmian klimatu. Szerzej na temat roli 
energetyki jądrowej w ochronie klimatu w: Nuclear Power and Climate Change, NEA 2000. 
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Wykres nr 6. Antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych (GHG) wg źródeł pochodzenia 

w 2005 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IEA.  

 Niewątpliwie szansą dla ochrony klimatu związaną z energetyką jądrową jest 

jej niska emisyjność substancji szkodliwych dla środowiska. Jest to szczególnie ważne 

w kontekście zarówno europejskich, jak i ogólnoświatowych tendencji  

w zakresie ochrony klimatu, które zachęcają państwa do zmian w kierunku 

użytkowania coraz bardziej przyjaznych środowisku paliw. Chroniąc klimat można 

stosować wiele zróżnicowanych rozwiązań, począwszy od wdrażania czystych 

technologii węgla, przez zwiększone zaangażowanie odnawialnych źródeł energii,  

a na budowie elektrowni atomowej skończywszy.30 Skala zjawiska jest jednakże 

różna. Elektrownie jądrowe charakeryzuje nie tylko brak emisji tzw. bezpośrednich 

(związanych ze spalaniem paliw), ale i najniższe emisje pośrednie, czyli takie, które 

dotyczą całego cyklu produkcji. 

 

 

 

 

                                                           
30 Koszty obu rozwiązań stanowią oddzielny element dyskusji, który nie jest przedmiotem 
opracowania. 
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Wykres nr 6. Emisja gazów cieplarnianych przy produkcji elektryczności. 

 

Porównanie emisji dwutlenku węgla z różnych rodzajów elektrowni. Czerwone słupki pokazują ilość 

emisji ze spalania paliwa, białe pokazują ilość emisji z całego cyklu produkcji, łącznie z wydobyciem 

paliwa, budową elektrowni, utylizacją i innymi powiązanymi procesami. Paski są podwójne  

i odpowiadają odpowiednio maksymalnym i minimalnym wartościom emisji dla różnych konstrukcji 

elektrowni. Źrodło: http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/42/energetyka, dostęp na 25.06.2010. 

 Wprowadzenie do bilansu energetycznego energii jądrowej wymaga czasu. 

Jest to czas potrzebny zarówno na kampanię społeczno-informacyjną, jak i na 

budowę samej infrastruktury elektrowni. Inne rozwiązania o podobnym skutku 

(technologie czystego węgla, odnawialne źródła energii, poprawa efektywności 

energetycznej) mogą być realizowane w krótszych horyzontach czasowych. Pod 

żadnym pozorem nie można postrzegać ww. rozwiązań jako konkurencyjnych do 

energetyki jądrowej. Wszystkie mają na celu ograniczanie emisji, różni je horyzont 

czasowy niezbędny do ich realizacji. Optymalnym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie 

długoterminowej strategii związanej z budową elektrowni atomowej, w krótkim  

i średnim horyzoncie czasowym technologiami, które mają podobne skutki. Takie 

podejście zapewniłoby wykorzystanie rodzimych zasobów paliw, poprawę 

gospodarowania energią i zaspokojenie popytu na elektryczność. 
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8. Wnioski. 

 

1. Relatywnie równomierne rozmieszczenie zasobów uranu na świecie wpływa 

pozytwynie na możliwość jego wykorzystania w przyszłości. 

2. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprzyja rozwojowi energetyki jądrowej  

w Europie.  

3. Energetyka jądrowa pretenduje do jednego z priorytetów w realizacji polityki 

energetycznej Polski, czego odzwierciedleniem jest próba konsekwentnej 

działalności osób i instytucji zaangażowych w jej wdrożenie w Polsce.  

4. Energetyka jądrowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne 

Polski, zarówno w zakresie dywersyfikacji samego bilansu energetycznego, jak 

i zapewnienia ciągłości w dostawach energii. Nieuzasadnione wydają się 

obawy związane z wpływem kosztów uranu i uzależnieniem od zagranicznych 

dostawców na bezpieczeństwo energetyczne Polski.  

5. Harmonogram działań związany z realizacją elektrowni jądrowej w Polsce 

wydaje się mało realny. Nie uwzględnia on rezerw czasu na realizację 

kolejnych etapów założeń.  

6. Federacja Rosyjska dołoży wszelkich starań, aby wybudować elektrownię 

jądrową w Kalingradzie w planowanym czasie. Realizacja przedsięwzięć 

jądrowych na Litwie oraz na Białorusi może ulec dalszemu opóźnieniu.  

7. Energetyka jądrowa jest jednym ze sposobów walki z klimatem, lecz ze 

względu na długookresowy charakter inwestycji niezbędne jest uzupełnienie 

jej o działania, które zarówno w krótkim, jak i średnim horyzoncie czasowym 

przyczynią się do redukcji emisji CO2.  
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9. Rekomendacje.  

 

1. Z punktu widzenia wpływu energetyki jądrowej na bezpieczeńswto 

eneregtyczne Polski, istotnym wydaje się informowanie społeczeństwa  

o szansach i zagrożeniach związanych z importem rudy uranu do Polski oraz 

możliwościami, jakie w zakresie dywersyfiakcji bilansu energetycznego 

stwarza energetyka jądrowa. 

2. W odniesieniu do wpływu energetyki jądrowej na ochronę klimatu, celowym 

wydaje się uzupełnienie długoterminowej strategii energetycznej, w którą 

wpisuje się budowa elektrowni jądrowej, działaniami krótko-  

i średniookresowymi ograniczającymi emisje CO2.  

3. Zasadnym działaniem zwiększającym ilość energii elektrycznej w kraju jest 

podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej, gdyż najbardziej efektywnym ekonomicznie sposobem 

produkcji energii jest jej zaoszczędzenie.  

4. Polska powinna dołożyć wszelkich starań, aby najpóźniej w pierwszej połowie 

2011 r. gotowy był projekt ustawy o energetyce jądrowej. Istotne jest, aby 

projekt ten uzyskał konsensus oraz jego realizacja kontynuowana była 

niezależnie opcji politycznych sprawujących władzę. Zmiany w tym 

podstawowym akcie prawnym skutkować mogą opóźnieniami w budowie 

elektrowni jądrowej w Polsce. Niezbędne jest zatem poświęcenie należytej 

uwagi na etap stanowienia prawa w tym zakresie.  

5. Budowana elektrownia jądrowa w Kalingradzie nie powinna przyczyniać się  

do zwiększenia uzależnienia Polski od dostaw energii z Federacji Rosyjskiej.  

6. Polska powinna wspierać projekty związane z niezależnością energetyczną 

państw bałtyckich, co zwiększy ich suwerenność polityczną. Zasadnym jest 

wybudowanie elektrowni jądrowej Ignalin II. 
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10. Aneks. 

Rys nr 1. Mapa elektrowni jądrowych w Europie. 

 

Źródło:http://www.atom.edu.pl/index.php/component/content/article/59-ej-w-unii-europejskiej/74-

energetyka-jadrowa-w-unii-europejskiej.html, dostęp na 25.06.2010. 
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O FUNDACJI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależną, apolityczną instytucją, 

której misją jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie 

działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 

swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem Europy 

Środkowej i Wschodniej jak i Ameryki Północnej. 

 

Fundacja mogła powstać dzięki przemianom politycznym, które nastąpiły w Polsce po 

1989 roku. Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, sprawiedliwość i demokracja) 

stanowią inspirację dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania 

Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji i analiz 

(„Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Raport 

Pułaskiego”), przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie 

liderów poprzez Instytut Przywództwa (www.instytutprzywodztwa.pl).  

 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu 

Organizacji Pozarządowych www.warsawcongress.pl, Akademii Młodych 

Dyplomatów www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawcą Platformy Komunikacyjnej 

dla Organizacji Pozarządowych www.non-gov.org  

 

Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego „Rycerz Wolności” dla 

wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 

profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar 

Milinkiewicz, lider demokratycznej opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 

Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana. 
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Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych 

posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Więcej o Fundacji na 

www.pulaski.pl 
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