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08 maja 2012 r, Urząd 
Wojewódzki

Energetyka jądrowa – podjęte 
działania i dalsze perspektywy  

w Województwie 
Zachodniopomorskim.

prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
Pełnomocnik Wojewody ds. rozwoju 
energetyki jądrowej, Instytut Fizyki, 

Uniw. Szczeciński 



Program Polskiej Energetyki Jądrowej: 

Etap I - do 30.06.2011:

- opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej energetyki jądrowej 
do 31.12.2011,

- uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i 
funkcjonowania energetyki jądrowej;

Etap II - 1.07.2011 - 31.12.2013:

- ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej;

Etap III - 1.01.2014 - 31.12.2015:

- wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień;

Etap IV - 1.01.2016 - 31.12.2020:

- pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, 
rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych;

Etap V - 1.01.2021 - 31.12.2030:

- kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni
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Formułując na początku 2009 roku  plan wdrażania energetyki 
jądrowej w województwie zachodniopomorskim przez powołaną do 
tego zadania Grupę Roboczą ds. Energetyki Jądrowej przy 
Wojewodzie Zachodniopomorskim mieliśmy  ideę wkomponowania 
obiektów jądrowych w krajobraz przyrodniczy regionu znanego ze 
swych walorów turystycznych.   

- biznes turystyczny 
ograniczony do wąskiego 
pasa nadmorskiego 
 i pojedynczych miejscowości 
nad jeziorami 
- mieszkańcy atrakcyjnych 
przyrodniczo regionów 
oddalonych od wybrzeża 
(nawet kilka km) nie mogą 
liczyć na większe dochody

 1. Zachodniopomorskie jako zaplecze polskiego 
programu energetyki jądrowej.
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Elektrownie jądrowe jako obiekty przemysłowe o:
- najwydajniejszym paliwie (kaloryczności)
- najwyższym zaawansowaniu technologicznym i zwartej konstrukcji
- braku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych 
- braku innych zanieczyszczeń (popiół, kadm, arsen, beryl itd.) 
idealnie pozwalają na wkomponowanie ich w krajobraz tych mniej 
uprzemysłowionych regionów przyczyniając się do ich rozwoju i 
dobrobytu. 

Ringhals 
-Szwecja
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Wydajność (kaloryczność) paliwa jądrowego:



1 kg uranu = 824.000 żarówek 100W zapalonych przez rok

Elektrownia jądrowa 1000 MW mocy wymaga rocznie tylko 
1 ciężarówki paliwa, czyli ok. 25 ton

Elektrownia węglowa wymaga 3 mln ton węgla

Elektrownia na olej opałowy wymaga 2 mln ton oleju – 
cysterny (dł. 20 m) zajęłyby cały jeden pas autostrady 

ze Szczecina do Paryża 



NIEMCY                                                                                                                                
   € cent/kWh

Węgiel 
brunatny

Węgiel 
kamienny Ropa Gaz Energia 

jądrowa Woda Wiatr Słońce

3,3 3,0 3,1 3,6 2,1 7,0 7,0 60

Dużo taniej energii!

Finlandia: 
EJ – 35 euro/MWh; 
Wiatr – 52,9 MWh (bez uwzględnienia dyspozycyjności 
na poziomie 35% oraz demontażu) 



Los Vandellos - Hiszpania
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W Grupie Roboczej ds. Energetyki Jądrowej w lipcu 2009 opracowano 
formularz, który został przekazany do zainteresowanych gmin w celu 

wstępnej analizy lokalizacji. Formularz został opracowany na 
podstawie następujących dokumentów: 

1)„Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power”, IAEA 
(International Atomic Energy Agency) Nuclear Energy 
Series No. NG-G-3.1, Wiedeń 2007; 

2) „Towards a Nuclear National Policy Statement 
(Consultation on the strategic siting assessment)”, 
BERR, UK, lipiec 2008; 

3) „Towards a Nuclear National Policy Statement 
(Government response)”, Office for Nuclear 
Development, UK, styczeń 2009.

     Formularz uzupełniony obszerną dokumentacją (mapy itd.) posłużył 
do formalnego zgłoszenia 10 lokalizacji do Ministerstwa Gospodarki w 
dniu 30.10.2009. 

 Zgłoszenie do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
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Zachodniopomorskie propozycje lokalizacji elektrowni 
jądrowej zgłoszone do MG (28.10.2009):

10 potencjalnych lokalizacji – 
najwięcej ze wszystkich polskich 

województw!!! Obszar I – KOPAŃ, I.1 – lokalizacja „Kopań” (350 ha):



Atuty lokalizacji „Kopań”: 

• linia brzegowa Bałtyku 1200 m 
•Uporządkowane stosunki własnościowe – teren jest własnością 

Skarbu Państwa i Gminy (350 ha)
• Infrastruktura transportowa (drogi krajowe I kategorii, kolej, 

lotniska)
• Darłowo posiada własny port (łatwość dowozu elementów 

reaktora)                                                
• minimalna strefa ochronna (800 metrów) łatwa do wyznaczenia



Lokalizacja z dostępem do wody morskiej: 
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 II.1 – lokalizacja 
„Krzywiec” – 

1403 ha

II.2 – lokalizacja 
„Lisowo” – 2259 

ha

II.3 – lokalizacja 
„Wiechowo” – 

1376 ha

Obszar II – STARGARD:
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Obszar III – GRYFINO:

 III.1 – lokalizacja 
„Pniewo” – 428 ha

III.2 – lokalizacja 
„Pniewo-Krajnik” – 50 

ha

III.3 – lokalizacja 
„Dębogóra” – 240 ha

III.4 – lokalizacja 
„Krzymów” – 674 ha
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Obszar IV – STEPNICA nad Zalewem Szczecińskim:

 II.1 – 
lokalizacja 

„Stepnica-1” 
– 140 ha

II.2 – 
lokalizacja 

„Stepnica-2” 
– 112 ha



• Zalety:
•Zalew Szczeciński to największy zbiornik wodny Polski

(pow. 911,8 km2; 457,3 km2 na terytorium Polski; 
śr. głębokość 4m; objętość wody 2,75 km3; 

średni roczny odpływ Odry 16,3 km3 
(chłodzenie reaktora wymaga max. 0,1 km3 rocznie);

zasolenie od 0,5-2,0 promilla)
• Stepnica posiada własny port, który jest modernizowany 

(łatwość dowozu elementów reaktora)







Lp. Lokalizacja Liczba uzyskanych punktów

1 Żarnowiec 65,6
2 Warta-Klempicz 59,9
3 Kopań 55,8
4 Nowe Miasto 55,3
5 Bełchatów 53,1
6 Nieszawa 52,0
7 Tczew 51,8
8 Choczewo 51,0
9 Połaniec 49,7

10 Chotcza 49,6
11 Małkina 49,1
12 Krzywiec 49,0
13 Krzymów 48,8
14 Kozienice 48,2
15 Wyszków 48,0
16 Pniewo 47,9
17 Pniewo-Krajnik 47,9
18 Lubiatowo-Kopalino 47,2

19 Dębogóra 46,2
20 Stepnica-1 45,3
21 Stepnica-2 45,3
22 Wiechowo 45,2
23 Karolewo 44,8
24 Lisowo 44,8
25 Gościeradów 43,6
26 Chełmno 42,2
27 Pątnów 39,6



Lokalizacja V – GĄSKI ranking PGE 25.11.12 
(wybrano spośród 96 lokalizacji)

Równorzędnie do: Choczewo, Żarnowiec (pomorskie)



2. Korzyści z polskiego programu EJ dla regionu. 
Zaangażowanie firm lokalnych.

• Inwestycja rzędu 20-40 mld zł w regionie (terminal LNG 3 mld)
•Postęp cywilizacyjny, rozwój nauki (uczelnie, instytuty naukowe) i 

nowych technologii (firmy z branży high-tech) w regionie.

•Pobudzenie koniunktury w infrastrukturze usługowej wokół 
inwestycji

•Zaangażowanie firm lokalnych i grup zawodowych (np. spawacze, 
operatorzy dźwigów) przy budowie

•Konkretne wpływy z podatków do kasy gminnej, powiatowej i 
wojewódzkiej (podatek od nieruchomości 50% dla gminy 

podstawowej oraz 50% do podziału dla gmin sąsiadujących, PIT – 
39,34% do gminy, 10,25% do powiatu, 1,6 do woj., CIT – 6,71% 

gmina, 1,4% powiat, 14,75% woj.)



Możliwość wykorzystania potencjału firm lokalnych 
w tym przemysłu stoczniowego

Istnieje 3 podstawowych dostawców technologii, którzy mają szansę 
na wygranie przetargu na EJ

Reaktor EPR 1600 firmy AREVA 



Reaktor AP1000 firmy Westinghouse



Reaktory ABWR i ESBWR firmy GE Hitachi

ABWR, Kashiwazaki-Kariwa  - Japonia ESBWR 

Mógłby być całkowicie budowany 
w Polsce - modułowo



• Podwykonawcy dokumentacji technicznej mogą być lokalni – przeszkala się 
tylko lokalne firmy projektowe w zakresie projektowania obiektów jądrowych 
zgodnie z wymaganiami dostawcy technologii

• Podwykonawcy inwestycji mogą być lokalni

– Lokalne firmy kooperujące muszą być przeszkolone zgodnie z wymaganiami 
certyfikacji dozoru jądrowego

• Wsparcie ze strony lokalnych uczelni wyższych 

– Szkolenia kadry naukowej w określonej technologii

– szkolenia studentów na elektrowniach 

– kształcenie kadry technicznej w szkołach średnich i technikach 

• Eksploatacja elektrowni – operatorzy  

– programy szkoleniowe dla operatorów w elektrowni

– szkolenie operatorów poprzez uczelnie wyższe

Zaangażowanie lokalnego przemysłu:



Szansa dla stoczni i przemysłu okrętowego – 
produkcja najpierw na potrzeby polskich elektrowni a 

później także innych na całym świecie.

– Nie potrzeba przerzucać pracowników na tereny 
budowy, mogą pozostać w ich miejscu zamieszkania

– Obniżenie kosztów (przy budowie na miejscu a także 
poza miejscem zamieszkania)

– Przekwalifikowanie przemysłu stoczniowego na 
branżę jądrową (duże konstrukcje stalowe itp.). Ta 
kadra już jest. 

- Udoskonalenia (zaangażowanie biur projektowych, 
lokalnego sektora nauki itp.)

Konstrukcja modułowa – łatwość wytwarzania w jednym 
miejscu a instalacji w innym:



    
• Nie będzie aprobaty dla energetyki jądrowej 

bez edukacji społeczności lokalnych (Gąski – 
zaskoczenie). 

• Obserwujemy wciąż niewystarczającą wiedzę 
dotyczącą energetyki jądrowej wśród 
lokalnych społeczności – od 2 kwietnia 2012 
ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna 
www.poznajatom.pl  (telewizja, radio, prasa, 
portale internetowe, spotkania ze 
społecznościami lokalnymi).

• Duża negatywna rola haseł i sloganów 
uprzedzających do energetyki jądrowej 
(syndrom Czarnobyla, Fukushimy)

• Wizyta samorządowców z 
Zachodniopomorskiego we Flamanville oraz 
La Hague we Francji  (14-15.12.2011). 
Pozytywny odbiór – gmina Darłowo.

3. Edukacja społeczności lokalnych









Na kilku konkretnych przykładach pokazuje niewielki lub wręcz pozytywny 
wpływ na biznes turystyczny w regionie lokalizacji elektrowni jądrowej

Szwecja: 
Varberg (Ringhals), Oskarshamn, Östhammar (Forsmark) – pozycja 
gmin w rankingu niezależnej Szwedzkiej Agencji Turystycznej pozostała 
zasadniczo niezmieniona po zainstalowaniu elektrowni na ich terenie

Czechy: Temelin – nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego w rejonie

Francja: Flamanville – także nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego 
w regionie a gmina jest bardzo zadowolona z nowej infrastruktury

Belgia: Tihange – zaobserwowano wręcz wzrost ruchu turystycznego dzięki
Organizowanym wycieczkom do elektrowni jądrowej, których uczestnicy po 
zapoznaniu się z walorami regionu przybywają ponownie już jako turyści na 
wakacje







Zachodniopomorskie portale informacyjne 
dotyczące energetyki jądrowej: 

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
                http://www.ptf.ps.pl/energetyka.php

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
          http://www.wit.wzp.pl/wit/energia_jadrowa.htm

Urząd Gminy Darłowo 
http://www.ugdarlowo.pl/

zakładka: energetyka jądrowa

Urząd Gminy Stepnica
http://www.stepnica.pl/strony/menu/165.dhtml



4. Nasza lokalna oferta edukacyjna.

Współpraca zachodniopomorskich uczelni:
• Uniwersytet Szczeciński – US (kompetencje 
z zakresu fizyki jądrowej i cząstek, inżynierii 

jądrowej (edukatorzy), 
fizyki materiałów, ochrony radiologicznej)

• Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny - ZUT (kompetencje z 

zakresu techniki cieplnej, elektroenergetyki)
• Politechnika Koszalińska - PK (kompetencje 

z zakresu inżynierii materiałowej)
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Koncepcja:
-utworzenie unikatowego kierunku studiów 
„Energetyka i inżynieria jądrowa” na bazie:

- kierunku fizyka (US): specj. fizyka i inżynieria jądrowa
- kierunku energetyka (ZUT)

- kierunku mechatronika i inżynieria materiałowa (PK) 
Porozumienie 3 uczelni 

(art. 168 ust. szk. w.) studia z udziałem podmiotów gospodarczych 
(art. 168, ust. 3 ustawy); 

wsparcie NCBJ, ŚLCJ, NEA, CEA, AFNI, itp.; 
możliwe dofinansowanie przez podmiot gosp., 

np. PGE, Areva, GE Hitachi, EDF
(symulatory i kody procesów w reaktorach, praktyki w elektrowniach 

jądrowych, na uczelniach itp.)



Uniwersytet Szczeciński 

 Największy pracodawca na Pomorzu Zachodnim
 1200 pracowników naukowych + 940 administracyjnych

 10 wydziałów, 44 kierunki studiów 
 ponad 30.000 studentów 

 Wydział Matematyczno-Fizyczny.  
 Instytut Matematyki (12 profesorów i dr hab. + 34 innych), 

 Instytut Fizyki (13 profesorów i dr hab. + 25 innych) – kompetencje z 
zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, fizyki medycznej i 

ochrony radiologicznej, fizyki ciała stałego, fizyki materiałów, optyki
 Katedra Edukacji technicznej i Informatycznej (3 profesorów + 10 

innych)



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Energetyka prowadzona przez Katedrę Techniki Cieplnej 
(9 pracowników naukowych oraz kilku pracowników technicznych)  

 Fuzja Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej (2009)
 1100 pracowników naukowych 

 ponad 15.000 studentów 

 Wydział Elektryczny
 Wydział Informatyki

 Wydział Budownictwa i Architektury
 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (1700 studentów) 

 prowadzone kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, 
 energetyka I stopień (planowane specjalności II stopnia: odnawialne 

źródła energii, energetyka konwencjonalna) 



Politechnika Koszalińska 

 1000 pracowników naukowych 
 ponad 10.000 studentów 

 22 kierunki studiów
 8 samodzielnych jednostek (wydział, instytut)

 9 uprawnień do doktoryzowania lub habilitowania

 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 Wydział Mechaniczny

 Wydział Elektroniki i Informatyki

 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 
 prowadzony kierunek studiów: mechatronika i inżynieria materiałowa 



Badania:

• reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach

• procesów fuzji i rozszczepienia jądrowego (energetyka jądrowa)

• mechanizmów oddziaływania promieniowania jądrowego z ciałem stałym

i materią ożywioną (badanie genetycznej promieniowrażliwości osobniczej).

Usługi:

• badanie śladowych zanieczyszczeń radioaktywnych

• modyfikacje nanoskopowe powierzchni

• Nieniszczące badania składu chemicznego i rozkładu powierzchniowego

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej 
 

Posiada akcelerator elektrostatyczny typu Cockcrofta-Waltona o maksymalnym 
napięciu przyspieszającym 200 kV wraz z urządzeniami próżniowymi.



Obecnie jest realizowany projekt eLBRUS (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego) z RPO:

• akcelerator cząstek z ultra-wysoką próżnią10−13
−10−14barów=10−8

−10−9 Paskali



Nauka o materiałach

L
p
.

Nazwa przedmiotu Prowadzący
I semestr II semestrIlość 

godzi
n na 
1 gr

Forma zaliczenia

Iloś
ć 

god
zin 

na 1 
gr

Forma 
zaliczeniaw

ć
w
/
s

w

ć
w
/
s1

Wprowadzenie do energetyki 
jądrowej

Prof. dr hab. Mariusz 
Dąbrowski

4 zal

2 Elementy fizyki jądrowej
dr hab. prof. US Konrad 
Czerski

1
2

6 egzamin

3 Ochrona radiologiczna dr Miroslaw Lewocki 6 zal na ocenę

4 Fizyka reaktorów jądrowych dr inż. Marcin Buchowiecki
1
2

1
0

zaliczenie na 
ocenę

5 Reaktory jądrowe dr Tomasz Denkiewicz
1
0

egzamin

6 Termodynamika energetyczna
dr hab. prof. ZUT 
Aleksander Stachel

8 4 zal na ocenę

8 Siłownie i sieci energetyczne
dr hab. prof. ZUT Zbigniew 
Zapałowicz

1
0

zal

9
Automatyka i robotyka z teorią 
sterowania

PK 8 zal na ocenę
1
0

Modelowanie procesów w 
reaktorze jądrowym

dr Tomasz Denkiewicz
1
2

zal
1
1

Cykl paliwowy dr inż. Marcin Buchowiecki
1
6

egzamin
1
2

Maszyny i urządzenia dla 
elektrowni jądrowych

dr inż. Radomir Kaczmarek 
(ZUT)

1
6

zal na 
ocenę

1
3

Bezpieczeństwo elektrowni 
jądrowych

dr Tomasz Denkiewicz
1
0

egzamin
1
4

Eksploatacja elektrowni jądrowych
dr hab. prof. ZUT Zbigniew 
Zapałowicz

6 zal.
1
5

Ekonomia elektrowni jądrowych
Prof. dr hab. Mariusz 
Dąbrowski

1
2

zal na 
ocenę

1
6

Ramy prawne elektrowni 
jądrowych

dr hab. prof. US Mariusz 
Dąbrowski

4 egzamin
1
7

dr inż. Marcin Buchowiecki
1
0

zal na 
ocenę

1
8

Budowa elektrowni jądrowej
dr hab. prof. US Konrad 
Czerski

1
6

zal.
1
9

Razem
8
6

3
2

7
4

0

Pierwsze wyniki współpracy - 
Studia podyplomowe „Energetyka jądrowa” r. akad. 2012/13 US (+ wykładowcy ZUT i PK)



Podjęte działania (w skrócie):

21.01.09 – list PTF przez Rektora US do władz 
samorządowych w sprawie lokalizacji elektrowni

26.03.09 – powołanie Grupy Roboczej ds. EJ
28.10.09 – przygotowanie przez grupę zgłoszenia 10 

lokalizacji elektrowni jądrowej
14.01.10 – wizyta Pełnomocnika Rządu Hanny 

Trojanowskiej w Szczecinie (z prof. A. Chmielewskim)
14.03.10 – ogłoszenie rankingu lokalizacji przez MG
11-12.06.10 - „Weekend z atomistyką” w Darłowie
18-19.10.10 – konferencja „Energetyka jądrowa – 

Województwo Zachodniopomorskie 2010 (EDF, Areva, 
GE Hitachi, EnBW, GDF Suez, itd.; wykład prof. Z. 

Jaworowskiego)



Podjęte działania (w skrócie):

24.01.11 – otwarcie wystawy „Atomowa Eureka” na 
Uniwersytecie Szczecińskim

11.03.11 – awaria w Fukushimie i szeroka dyskusja 
na temat przyszłości energetyki jądrowej 

11.07.11 – spotkanie z radnymi gminy Darłowo – 
dyskusja aprobaty społecznej dla EJ

25.11.11 – ogłoszenie „krótkiej listy” lokalizacji przez 
PGE

14-15.11.11 – wizyta samorządowców w elektrowni 
Flamanville oraz zakładzie wypalonego paliwa La 

Hague we Francji
08.02.12 – posiedzenie ZZEJ z przedstawicielami 

PGE w sprawie referendum w gminie Mielno



Perspektywy:

- konsolidacja środowiska nauki i techniki w regionie
- konsolidacja środowisk biznesowych w regionie 

- pozyskanie aprobaty społecznej w gminie Mielno – 
do tej pory negatywne nastawienie, odmowa podjęcia 

dyskusji, odmowa prowadzenia badań na terenie 
(takie działania podjęto w Choczewie i Żarnowcu)  

- duża rola środowisk opiniotwórczych (sondaże 
nazywają je „eksperci energetyki jądrowej”)

- zmiana lokalizacji (Darłowo)? 
- 26.05.2012 – festiwal i debata „Atomowy Koszalin”
- 29.05.2012 - „Dzień GE Hitachi w Koszalinie” (PS)
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Podsumowanie:
  Energia jądrowa to najwydajniejsze źródło 

zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości.  
Bezemisyjność, zaawansowanie technologiczne, 

zwartość i bezpieczeństwo pozwala na 
wkomponowanie elektrowni jądrowych w 

krajobraz przyrodniczy regionu. 
Mimo obaw, które związane są z każdym 

przedsięwzięciem cywilizacyjnym, wdrożenie 
Programu Energetyki Jądrowej może przyczynić 

się do dynamicznego rozwoju danego regionu 
przez wiele pokoleń  



Dziękuję za uwagę
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