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Energetyka jądrowa na świecie 

Bloki jądrowe działające Bloki jądrowe w budowie

Moc [MWe] Liczba Moc [MWe] Liczba

2015
2016

373156
391116

437
448

65486
61264

65
61

źródła:
IAEA NPR in the World,

2015, 2017
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Energetyka jądrowa w Europie

Państwo
Bloki jądrowe działające

Bloki jądrowe

w budowie/planowane

Moc [GWe] Liczba Moc [GWe] Liczba

Belgia 5,9 7 - -

Bułgaria 1,9 2 -/1 -/1

Czechy 3,7 6 -/3,6 -/3

Finlandia 2,7 4 1,6/3,0 1/2

Francja 63,1 58 1,6/1,6 1/1

Hiszpania 7 7 - -

Holandia 0,5 1 -/1,6 -/1

Niemcy 12,0 9 - -

Rumunia 1,3 2 1,3/2,0 2/3

Słowacja 1,8 4 0,8/1,2 2/1

Słowenia 

(z Chorwacją)
0,7 1 -/b.d. -/1

Szwecja 9,4 10 -/b.d. -/2

Węgry 1,9 4 -/2,2 -/2

Wielka Brytania 10 16 -/18,4 -/13

Państwa bez EJ: 

13

Austria, Cypr, Dania, Grecja , Irlandia, Luksemburg,

Malta, Portugalia, Włochy (decyzja odłożona)

W tym państwa 

bez EJ, 

planujące:4

Polska, Litwa, Łotwa, 

Estonia
-/7,4 -/5-7

Łącznie 121,9 131 5,3/34,6 6/35-37 źródła:
IAEA PRIS, World Nuclear Association

Stan na 11.04.2015 r.
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Polska jest otoczona elektrowniami jądrowymi 
- EJ w promieniu 300 km od polskich granic

22 reaktory w eksploatacji
6 reaktorów w budowie
9 reaktorów w planach (do 2025 r.)

Od 2024 r., jedynymi krajami sąsiednimi 
nie posiadającymi elektrowni 
jądrowych będą Niemcy i Litwa.
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Program polskiej energetyki jądrowej

• PPEJ został przyjęty 28 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów. Główne cele Programu wynikające z Polityki
energetycznej Polski do 2030 r., są następujące:

– zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;

– utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie akceptowalnym dla gospodarki i społeczeństwa;

– obniżenie emisji CO2 oraz innych substancji zanieczyszczających i pyłów

• Program przewiduje budowę 2 elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej 6000 MW

• Wdrażanie Programu – przeszkody w realizacji Programu większe niż pierwotnie zakładano z powodu:

– długotrwałego procesu konsultacji transgranicznych (2 lata) – ostatni kraj (Austria) podpisał stosowny
protokół z Polską w maju 2013 r.;

– Późnego przyjęcia PPEJ przez Radę Ministrów – 28 stycznia 2014 r.;

– Zerwanie kontraktu na prowadzenie badań lokalizacyjnych z WorleyParsons w 2014 r.
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PPEJ – stan obecny
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14 października 2016 r., Rada Ministrów 
przyjęła Sprawozdanie Ministra Energii z 
realizacji Programu polskiej energetyki 
jądrowej za lata 2014-15 i zdecydowała o: 

Weryfikacji całości Programu do końca 
2017. 

Aktualizacji harmonogramu i modelu 
biznesowo-finansowego w 2017. 

Powyższe zadania zostały wykonane w 
terminie i obecnie PPEJ czeka na decyzję Rady 
Ministrów. 
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Prace nad nowym modelem finansowania – informacje ogólne

• W I połowie 2017 ME prowadziło prace nad nowym systemem finansowania inwestycji dla 
pierwszej EJ. Analizowane były wariantowo koszty przyjęcia konkretnego rozwiązania,

• Analizowane były również możliwe struktury właścicielskie EJ, jak i sposób sprzedaży (zbytu) 
energii

• Analizy wykazały, że odpowiednio skonstruowany system finansowy pozwala na otrzymanie 
kosztów wytwarzania en. elektrycznej na poziomie niższym niż w innych źródłach 
wytwórczych, w tym dla nowych bloków węglowych  (nawet  bez kosztów emisji CO2)

• W dniu 11 sierpnia 2017 kierownictwo ME zapoznało się  i omówiło propozycje finansowania 
projektu jądrowego, które  przedstawione zostaną członkom RM 
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PPEJ w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Rozdział „Energia”
Cel: Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł.
Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest (m.in.) wdrożenie energetyki jądrowej

Kierunek interwencji IV.1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
Wspieranie pozyskiwania i wykorzystania energii z nowych źródeł (m.in. energetyka jądrowa)

Program polskiej energetyki jądrowej – kontynuacja prac nad programem w celu dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia 
wpływu energetyki na środowisko, rozwoju ośrodków naukowo-badawczych oraz polskiego przemysłu (w tym także z 
uwzględnieniem działalności eksportowej). Decyzja zasadnicza zapadnie po wykonaniu przez Ministra Energii odpowiednich 
analiz oraz po uzyskaniu ofert dostawców technologii, które pozwolą na określenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do 
poniesienia i potwierdzą m.in. opłacalność inwestycji w energetykę jądrową w polskich warunkach.
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Główne podmioty PPEJ 

• PGE SA , jako  główny udziałowiec za pośrednictwem  spółki zależnej PGE EJ1 
przygotowuje proces inwestycyjny na rzecz budowy pierwszej  elektrowni jądrowej  –
przetargi, lokalizacje i przygotowania do budowy 

• Państwowa Agencja Atomistyki przygotowuje się do pełnienia roli dozoru jądrowego w 
sytuacji budowy i istnienia energetyki jądrowej w Polsce (reorganizacja, szkolenie 
nowych pracowników, współpraca z partnerami zagranicznymi)

• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – odpowiada za gospodarkę 
odpadami i wypalonym paliwem, uczestniczy w przygotowaniu budowy nowego 
składowiska odpadów promieniotwórczych 

• Otoczenie naukowe i badawcze – konsolidacja instytutów , przygotowania wybranych 
instytutów naukowych i uczelni wyższych do energetyki jądrowej.
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Wdrożenie EJ - Korzyści polityczne

Bezpieczeń-
stwo

energetyczne

Wizerunek 
Polski

Pozycja 
Polski

Emisja CO2

Wybór 
technologii 

jako moneta 
przetargowa

Korzyści 

polityczne

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

• Budowa wizerunku Polski na arenie 
międzynarodowej jako kraju nowoczesnego, 
dynamicznie się rozwijającego

• Budowa pozycji Polski na arenie 
międzynarodowej poprzez wykorzystanie 
partnerstwa strategicznego w obszarze 
energetyki jądrowej z państwem dostawcy 
technologii jądrowej

• Uelastycznienie stanowiska Polski na arenie 
międzynarodowej w kwestiach związanych z 
ochroną klimatu i ograniczaniem emisji CO2

Źródło: „Identyfikacja korzyści wynikających z realizacji programu rozwoju energetyki 

jądrowej w Polsce”, Ernst & Young 2013.
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Wdrożenie EJ - Korzyści gospodarcze

Korzyści 

gospodarcze

Korzyści 
lokalne

Rozwój 
edukacji i 

szkolnictwa 
wyższego

Korzyści 
środo-

wiskowe

Przychody 
budżetu

Rozwój 
przedsię-
biorstw

Konkuren-
cyjność

gospodarki

Rozwój 
sektora B+R

• Kompleksowa budowa całej nowej gałęzi 
narodowej gospodarki jako stymulator rozwoju  
całego systemu gospodarczego na poziomie 
ogólnokrajowym jak i lokalnym. 

• Szerokie i różnorodne spektrum oddziaływania 
programu jądrowego na gospodarkę obejmie 
różne dziedziny życia ekonomicznego, nawet bez 
stosownego wsparcia ze strony organów państwa

Wsparcie państwa będzie miało kluczowe 
znaczenie dla optymalizacji korzyści zarówno 
krótko jak i długoterminowych wynikających 

z wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej.
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Polityka klimatyczna UE – wyzwanie dla Polski 
Kolejne cele redukcji emisji CO2

Koszty emisji. Prognozy kosztów 

emisji CO2 związane z zakończeniem 

w 2020 przydziału bezpłatnych 

jednostek dla energetyki zawodowej 

oraz koszty związane z dyrektywą 

BAT/BREF redukującą emisję 

zanieczyszczeń i pyłów. 

Wycofania mocy. Według PSE SA w 

scenariuszu wycofań starej mocy 

związane z BAT przy założeniu 

modernizacyjnym w relacji do obecnej 

mocy energetyki zawodowej do 2030 

musimy wycofać około 4 000 MW, zaś 

do 2035 około 14 000 MW.
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Koszty emisji CO2 2013-2050 (tylko elektroenergetyka zawodowa)

2013-2020

Poniesione w latach 
2013-2015 (mld PLN)

Prognozowane na lata
2016-2020 (mld PLN)

Dopłata roczna na 
mieszkańca (PLN)*

Dopłata roczna na 4-osobową 
rodzinę (PLN)*

Skumulowany koszt dla gospodarki 
w latach 2013-2020 (mld PLN)

5,64 14,99 66,56 266,25 20,47

2021-2030

Cena CO2 (EUR/t)
Dopłata roczna na 
mieszkańca (PLN)*

Dopłata roczna na 4-
osobową rodzinę (PLN)*

Skumulowany koszt dla gospodarki w 
latach 2021-2030 (mld PLN)

20 230,40 921,58 89

25 287,99 1 151,98 111

30 345,59 1 382,37 133

2031-2050

Cena CO2 (EUR/t)
Dopłata roczna na 
mieszkańca (PLN)*

Dopłata roczna na 4-
osobową rodzinę (PLN)*

Skumulowany koszt dla gospodarki w 
latach 2031-2050 (mld PLN)

30 433,63 1 734,53 333

40 578,18 2 312,71 444

*Dopłata brutto uwzględniająca zarówno 

koszty widoczne na rachunkach za 

energię elektryczną, jak również koszty 

niewidoczne wliczone w ceny produktów 

i usług (koszty bezpośrednio ponoszone 

przez przemysł i przerzucone na 

klientów).

Założenia:

1. Krajowe roczne zużycie energii elektrycznej od 

2016 r. na stałym poziomie 161,438 TWh (jak w 

2015 r.), w całości pokrywane przez polskie 

elektrownie

2. Zużycie energii elektrycznej brutto na 1 osobę: 

4,2 MWh

3. Dane kosztowe za lata 2013-2014 faktyczne, za 

2015 szacunkowe, za 2016-2020 prognoza DEJ

4. Roczne zapotrzebowanie na uprawnienia CO2 

przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 

wyniesie: w latach 2021-2030 - 110,70 mln EUA, w 

latach 2031-2050 - 138,90 mln EUA

5. Stała liczba ludności (jak w 2015 r.): 38 437 200

6. Cena zakupu prawa do emisji CO2: 2015 

faktyczna (średnia notowań giełdowych), 2016-2018 

5 EUR, 2019-2020 10 EUR (efekt wdrożenia MSR i 

backloadingu)

7. 1 EUR = 4 PLN
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Dyrektywa IED (konkluzje BAT/BREF)

Dyrektywa IED (konkluzje BAT/BREF*) wprowadzona już do polskiego porządku prawnego

 Dotychczasowa polska energetyka - bez instalacji ochrony środowiska (IOS) nie spełniała poziomu BAT/BREF dla 2016 r.

 Energetyka z IOS spełnia z minimalnym zapasem BAT/BREF dla 2016 r. Zaniedbania z lat 2004-2012 oraz pośpieszna ich instalacja w 

Polsce od ok. 2012 (przed 2016r) zwiększyła ok. 2-3 razy cenę IOS w stosunku do analogicznych cen z Europy zachodniej.

 Budowane nowe jednostki na parametry nadkrytyczne (Kozienice, Opole, Jaworzno, Turów – jedne z najnowocześniejszych na świecie; 

najwyższa sprawność netto: 45,59% blok Opole) spełniają z niewielkim zapasem BAT/BREF dla 2016 r. Teoretyczny koszt wymiany całości 

polskiego systemu elektroenergetycznego (pozostającego) dla spełnienia obecnych BAT/BREF (z 2016 r.) to: 25 000 MWe/1,36 

(wynikająca z uzyskanej wyższej sprawności) x 6 mln zł/MWe** = 110 mld. zł. (uwaga inwestycje w nowe moce na węgiel brunatny są 

jeszcze bardziej kapitałochłonne).

 Po 2024 r. nowoprojektowane BAT/BREF będą bardziej restrykcyjne co sprawi, że budowane obecnie nowoczesne jednostki węglowe 

nie spełnią przyszłych BAT/BREF a ich adaptacja do nowych BAT (z 2021 r.) będzie ekonomicznie i technicznie nieuzasadniona. 

Uwzględniając cykl inwestycyjny w energetyce węglowej (59-62 miesiące prace budowlane oraz wcześniejszy czas na decyzje inwestycyjne) 

sprawi, że następne jednostki węglowe w Polsce będą musiały spełniać BAT/BREF z 2021r*.

•BAT/BREF (2016)  to dopuszczalny poziom emisji: SOx i NOx na poziomie 200 mg/Nm3, pyłów: 50 mg/Nm3. 

BAT/BREF (2021)  to dopuszczalny poziom emisji: SOx i NOx na poziomie 150 mg/Nm3, pyłów: 50 mg/Nm3.

** 6 mln zł/MWe: poziom cen realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce: 6,3 mld. zł Kozienice (1075 MWe), 11,6 mld. zł Opole bl. 5,6 (2 x 900 MWe), Jaworzno III 6,0 mld. zł. (910 MWe), Turów bl. 11:  4 mld zł 

(450 MWe). Zakłada się uzyskanie 36% wyższej sprawności netto nowych jednostek (33% obecnie versus 45% jednostki węglowe na parametry nadkrytyczne).

*** Dyrektywa IED sprawia, że konkluzje BAT/BREF będą uwzględnianie jako wiążące nie rzadziej niż co 8 lat. Uwzględniając pol itykę klimatyczną wszystkich krajów UE można się więc spodziewać, że kolejne – bardziej 

rygorystyczne BAT/BREF będą obowiązywały przed 2024r.
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Koszty BAT/BREF i CO2 - podsumowanie

Pozycja kosztowa Koszt

Modernizacja bloków do obecnych standardów 

BAT/BREF do 2017 r.

> 9 mld PLN

Teoretyczna wymiana wszystkich bloków na 

nowe przed 2024 r.

110 mld PLN

Koszty CO2 w latach 2013-2020 > 20 mld PLN

Koszty CO2 w latach 2021-2050 422 – 577 mld PLN
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Wybrane scenariusze:

OPTYMISTYCZNY JWCD

OPTYMISTYCZNY nJWCD

1,08% Δ zapotrzeb.

JWCD
wycofania: naturalne (13,9 GW do 

2035); 5,8 GW nowych mocy 

JWCD
wycofania: naturalne i BAT (20,8 

GW do 2035); 5,8 GW nw. mocy 

nJWCD

30,4 GW > pełen scenariusz 

nowych mocy i wycofań; 

dyspoz - EW 10%, PV - 25%

nJWCD

29,5 GW > pełen scenariusz 

nowych mocy i wycofań; 

dyspoz - EW 10%, PV - 25%

blok moc sur. uruchom. uwzgl.

Włocławek 473 MW GZ 02.2016 2017

Kozienice 1075 MW WK 01.2018 2018

Płock B01 600 MW WK 12.2017 2018

Opole B5 900 MW WK 08.2018 2019

Opole B6 900 MW WK 04.2019 2020

Stal. Wola 467 MW GZ 04.2019 2020

Jaworzno 910 MW WK 04.2019 2020

Turów 496 MW WB 09.2019 2020

Uwzględniono nowe moce JWCD (5,8 GW):

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

1,8 2,7 4,0 5,0 6,5

0,2 0,4 0,0 0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 1,1 1,7 2,2 3,4
5,4 5,5 5,5 5,6 5,6
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Moc dyspozycyjna JWCD Moc dyspozycyjna nJWCD LUKA do zapotrzebowania

LUKA do rezerwy Zapotrzebowanie na moc Zapotrzebowanie na moc z rezerwą

5,8 GW * 0,9

[GW]
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Nakłady inwestycyjne (overnight) wg. OECD

W raporcie OECD z 2015 r. 
(Projected Costs of Generating
Electricity, NEA-OECD 2015) 
wskazano na bardzo duży zakres 
nakładów inwestycyjnych dla EJ:
- od ok. 1,5 mln EUR/MW za 

koreańskie bloki APR1400 w Korei 
Płd.

- do ok. 4,7 mln EUR/MW za 
rosyjskie WWER-1200 w Finlandii 
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Nakłady inwestycyjne (overnight w EUR2015) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Shin Kori-5 i -
6 (APR-1400)

Shin Ulchin-1
i -2 (APR-

1400)

Sanmen-1 i -2
(AP1000)

Temelin-3 i -4
(AP1000)*

Sinop 1-4
(Atmea-1)

Moorside 1-3
(AP1000)*

Turkey Point-
7 (AP1000)

Barakah 1-4
(APR-1400)

Kozłoduj-7
(AP1000)*

Vogtle-3 i -4
(AP1000)

Wylfa-1 i -2
(ABWR)*

Oldbury B-1 i
B-2 (ABWR)*

VC Summer-2
i -3 (AP1000)

Olkiluoto-3
(EPR)

PGE Turkey Point-
6 (AP1000)

Hinkley Point
C-1 i C-2

(EPR)

[mln EUR2015/MW]

Nakłady szacowane przez PGE znacznie 
odbiegają od nakładów w innych projektach 

źródła:

1) Projected Costs of Generating Electricity 2015 edition, IEA/NEA OECD 2015

2) Nuclear New Build: Insights into Financing and Project Management, NEA OECD 2015

3) Civil Nuclear Top Markets for U.S. Exports 2014-2015. An Assessment Tool for Focusing U.S. Government Resources, United States Department 

of Commerce – International Trade Administration, December 2014

4) Review of Florida Power & Light Company’s Project Management Internal Controls For Turkey Point 6 & 7 Construction, JUNE 2016

5) V.C. Summer Nuclear Station Units 2 & 3. Quarterly Report to the South Carolina Office of Regulatory Staff. Submitted by South Carolina Electric & 

Gas Company Pursuant to Public Service Commission Order No. 2009-104(A) Quarter Ending , June 30, 2016

6) Inne źródła – pełny wykaz dostępny w DEJ

* nakłady EPC
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Uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej (dane OECD)
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Raport OECD z 2015 r. (Projected Costs of 
Generating Electricity, NEA-OECD 2015) wskazuje 
również na duży rozrzut kosztów wytwarzania 
energii w EJ. Zależą one od bardzo wielu 
czynników, zwłaszcza od:
- nakładów inwestycyjnych
- kosztu kapitału

W Europie są przykłady EJ mających niskie koszty 
wytwarzania, zarówno stare EJ jak i nowe.

W przypadku słowackich bloków Mochovce-3 i -4 
nakłady inwestycyjne wyniosły 5,76 mln 
EUR/MWbrutto, a koszty wywarzania nie przekroczą 
35 EUR/MW (dane operatora). Akcje Slovenske
Elektrarne nie są w obrocie publicznym, co 
obniżyło koszty kapitału.

Program polskiej energetyki jądrowej 20



Program polskiej energetyki jądrowej 21

Uśredniony jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w 
źródłach przewidzianych do uruchomienia w 2025 r. (stopa dyskonta: 6%)

źródło: Prognoza 

struktury mocy 

wytwórczych do roku 

2030 przy określonych 

parametrach techniczno-

ekonomicznych dla 

elektrowni jądrowej, ARE 

S.A., Warszawa, 

wrzesień 2013



Koszty budowy elektrowni jądrowych

Wiarygodne dane dotyczące kosztów EJ w polskich warunkach poznamy po 
otrzymaniu ofert od Generalnych Wykonawców. 

Elektrownie jądrowe to inwestycje o szczególnej specyfice:
• Każda EJ realizowana jest w innych warunkach rynkowych, regulacyjnych, politycznych, kultury 

technicznej, udziału krajowego przemysłu.
• Projekt techniczny każdej EJ różni się nawet od EJ tego samego typu realizowanych w innych krajach (np. 

AP1000 USA vs. AP1000 Chiny, EPR Finlandia vs. EPR Francja vs. EPR Chiny)
• Istotny wpływ na koszty ma także lokalizacja oraz wielkość zamówienia (ilość bloków)

To wszystko powoduje, że nie jest możliwe wskazanie projektu referencyjnego (w odniesieniu do kosztów 
budowy). EJ nie jest „standardowym produktem” jak w przypadku bloków węglowych i gazowych.
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Aktualny stan Programu polskiej energetyki jądrowej
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Legislacja - ramy prawne dla rozwoju energetyki 
jądrowej zostały ustanowione 

Obowiązujące ustawy umożliwiające przeprowadzenie procesu inwestycyjnego: 

- znowelizowana ustawa – Prawo atomowe 

- ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „ustawa 
inwestycyjna”) 

Ustawie Prawo atomowe towarzyszy ponad 50 rozporządzeń  wykonawczych, które w  
kompleksowy sposób regulują proces lokalizacji, budowy, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych .

Aktualnie kończą się prace legislacyjne nad wdrożeniem unijnej dyrektywy BSS (Basic 
Safety Standards) do ustawy - Prawo atomowe. W dniu 7 września 2017 Projekt Prawa 
Atomowego był przedmiotem obrad SKRM.
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Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

16 października 2015 r., Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Postępowania z
Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym. Dokument
wyznacza cele i zadania instytucji zaangażowanych w postępowanie z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz harmonogram ich
przeprowadzenia. Zawiera również m.in. informacje nt. aktualnego stanu składowiska
i szacunki dot. przyszłych ilości odpadów promieniotwórczych.

Plan przewiduje:

• zamknięcie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie
(2025-29)

• budowę i otwarcie nowego Powierzchniowego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych dla odpadów nisko- i średnioaktywnych (do 2025 r.).
Aktualnie trwa proces wyboru lokalizacji dla tego składowiska, który obejmuje
m.in. konsultacje ze społecznościami lokalnymi w niektórych lokalizacjach

• budowa i otwarcie Głębokiego Geologicznego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych dla zużytego paliwa jądrowego i wysokoaktywnych odpadów
promieniotwórczych (ok. 50 lat po uruchomieniu pierwszej elektrowni jądrowej)

W październiku 2017 r. Polska będzie gościła misję przeglądową ARTEMIS MAEA,
która dokona wszechstronnej oceny polityki i działań Polski w zakresie postępowania
z odpadami promieniotwórczymi

Photo: ZUOP

Source: PAA
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Zaangażowanie krajowego przemysłu (1/3)

• Cel Rządu określony w PPEJ - stopniowy wzrost zaangażowania 
krajowego przemysłu : od 30% wartości całego projektu na I etapie do 
60 % docelowo

• Aby osiągnąć ten cel podejmowane są różne działania w tym zakresie: 
szkolenia, seminaria, misje eksportowe i handlowe, zachęty do 
wdrażania innowacji dla polskiego przemysłu. 

• Początkowa faza realizacji powyższych działań: ME przeprowadziło 
kompleksową ocenę kompetencji polskiego przemysłu :

• Bezpośredni dialog: Rząd – polski przemysł (w trakcie)

• Rząd  zlecił dodatkową, specjalistyczną analizę (2015)  
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Zaangażowanie krajowego przemysłu (2/3)

Wyniki bilansu otwarcia bardzo pozytywny:

• zidentyfikowano 59 polskich przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w
energetyce jądrowej w ciągu ostatnich 10 lat (realizacja zleceń dla zagranicznych
elektrowni jądrowych, ośrodków naukowo-badawczych – CERN, ZIBJ, ITER, reaktora
badawczego MARIA, itd.);

• kolejnych 25 polskich przedsiębiorstw jest na zaawansowanym etapie przygotowań do
współpracy ze światowym przemysłem jądrowym;

• zidentyfikowano 21 polskich filii zagranicznych koncernów, których polscy eksperci i
oddziały realizują zlecenia dla zagranicznych EJ;

• kolejnych 220 polskich przedsiębiorstw posiada znaczne kompetencje, które przy
określonych (akceptowalnych) działaniach dostosowawczych można wykorzystać w
przemyśle jądrowym.
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Zaangażowanie krajowego przemysłu (3/3)

Na potrzeby promocji polskich 
przedsiębiorstw za granicą (w sektorze 
jądrowym) ME przygotowało katalog:

„Polish Industry for Nuclear Energy”

Anglojęzyczna wersja katalogu 
udostępniana jest w polskich 
ambasadach na całym świecie.
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Konferencja „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski 
przemysł dla elektrowni jądrowej”
Ministerstwo Energii, 30 stycznia 2017
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Działania ME w zakresie budowy kadr na potrzeby 
energetyki jądrowej 

• Kursy szkoleniowe dla profesorów – we współpracy z CEA/AFNI

• Współpraca z głównymi interesariuszami Programu (MNiSW, MEN)

• Publikacja materiałów edukacyjnych (m.in. seria raportów o wpływie EJ 
na gospodarkę)

• Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów (Forum 
Edukacyjne Energetyki Jądrowej 25.04.2017)

• Identyfikacja krajowych zasobów i potrzeb (badania-analizy-raporty) 

• Przygotowywanie Strategii rozwoju zasobów ludzkich (przyjęta przez 
Kierownictwo ME w 2016 r.)

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Ministerstwo Energii, maj 2017
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Wpływ EJ na polską gospodarkę – analizy ME

Raporty ekonomiczne 

• Wydane 4 raporty ekonomiczne są 
częścią serii 10 o energetyce 
jądrowej wydanych przez DEJ  do 
2017 r.

• Do 2018 r. wydano w sumie 15 
raportów obejmujących różne 
obszary działań związanych z 
energią jądrową. 
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Działania ME w zakresie rozwoju sektora 
naukowo-badawczego

Przejęcie przez ME nadzoru nad 4 instytutami naukowo-badawczymi (NCBJ, IChTJ,  IFPiLM, CLOR)

Powołanie Zespołu ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych 
reaktorów jądrowych, jako źródła dla ciepła przemysłowego. Celem jest stworzenie nowego, 
innowacyjnego sektora gospodarki opartego krajowych instytutach badawczych

Prace koncepcyjne w zakresie utworzenia Narodowego Laboratorium Energii Jądrowej

W projekcie nowelizacji Prawa atomowego – zapisy dotyczące funkcjonowania i finansowania TSO 
tzw. organizacji wsparcia technicznego

Szersze zaangażowanie w międzynarodową współpracę naukowo-badawczą w zakresie nowych 
technologii jądrowych na forum unijnym i regionalnym
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Badanie opinii publicznej (ASM) – grudzień 2017

• 59% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w 
Polsce, ale 55% nie chciałoby jej mieć blisko ich domu

• Budowa elektrowni jądrowej jest ważna dla 71% Polaków i 
90% oczekuje więcej informacji nt. energetyki jądrowej

• Polacy chcieliby przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę nt. 
postepowania z odpadami promieniotwórczymi, 
zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, kosztów i 
korzyści rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 
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Projekty realizowane w ramach Programu EJ przez PGE EJ1
W chwili obecnej wszystkie projekty realizowane przez Spółkę w ramach Programu EJ służą przeprowadzeniu 
badań lokalizacyjnych i środowiskowych

Przygotowanie 
Raportów OOŚ 

i  Lokalizacyjnego

Zapewnienie 
informacji 

o infrastrukturze 
towarzyszącej EJ do 

Raportów OOŚ i 
Lokalizacyjnego

Akceptacja 
społeczna w 
lokalizacjach

Wdrożenie 
Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania
Rozwój i zapewnienie 
gotowości organizacji

Wymagania prawne, 
uzgodnienia i 

zalecenia niezbędne 
do sporządzenia 
Raportów OOŚ i 
Lokalizacyjnego
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Obszar prowadzonych badań lokalizacyjnych i środowiskowych

W chwili obecnej prace w ramach Programu 
koncentrują się na przeprowadzeniu badań 
lokalizacyjnych i środowiskowych

 W 2016 roku wybrano dwie lokalizacje: (1) 
„Lubiatowo-Kopalino” i (2) „Żarnowiec” do 
przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i 
środowiskowych

 W marcu 2017 r. rozpoczęto badania lokalizacyjne 
i środowiskowe w obu lokalizacjach



Możliwe różnice między wartościami na 
wykresach i w ramkach wynikają z zaokrągleń.

Podsumowanie:
Budowa energetyki jądrowej jest zabezpieczeniem suwerenności energetycznej Państwa w zakresie 
posiadania źródeł wytwarzania opartych o własne pierwotne surowce energetyczne (dywersyfikacja 
paliwowo-energetyczna). 

Energetyka jądrowa znacząco zmniejszy wpływ sektora wytwarzania na środowisko ze względu na 
bezemisyjność tego źródła wytwarzania, znacząco ułatwiając spełnienie wymogów UE. 

Budowa energetyki jądrowej stanowić będzie silny impuls rozwojowy i modernizacyjny dla polskiego 
przemysłu, oraz poprzez stabilizację cen wytworzenia stabilizacyjny dla całej gospodarki 

Koszt budowy elektrowni jądrowej poznamy po otrzymaniu ofert od dostawcy technologii. Biorąc pod 
uwagę zebrane dane można oczekiwać koszt budowy polskiej elektrowni będzie oscylował wokół 12 -
14 mld PLN za 1 GW (przy łącznej mocy wybudowanych bloków 3 GW). 

Założenie kosztu kapitału własnego na poziomie stopy wolnej od ryzyka oznaczające obniżenie ryzyka 
projektu EJ poprzez pośredni udział Państwa powoduje obniżenie uśrednionego kosztu energii 
elektrycznej w perspektywie roku 2030 poniżej spodziewanego przedziału cenowego 200-250 
PLN/MWh. 
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Możliwe różnice między wartościami na 
wykresach i w ramkach wynikają z zaokrągleń.

Dziękuję za uwagę

Dr Józef Sobolewski
Departament Energii Jądrowej

Ministerstwo Energii
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