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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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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 „zagłębie jądrowe” – zgłoszone do 
MG propozycje lokalizacji (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



Lokalizacja „Krzymów”:

Zalety: działki od 200-500 m od rzeki Odry; właściciel gruntów to 
Skarb Państwa lub Lasy Państwowe; 40-50 km od portu w 

Szczecinie, linia kolejowa Szczecin-Zielona Góra
Wady: wstępne obiekcje ze strony niemieckiej (dot. całego obszaru)
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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)
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2. Szkolenie kadr dla realizacji programu jądrowego.

W typowej elektrowni jądrowej (2 bloki) zatrudnia się 
około 880 specjalistów, z czego ok. 30 osób, to 
menadżerowie i obsługa administracyjna, 450 osób, to 
technicy, a ok. 400 inżynierowie,. Formalnie przyjmuje 
się, że ok. 15% z nich, a więc ok. 120-130 osób będzie 
miało wykształcenie jądrowe. (prof. L. Dobrzyński 
„Energetyka jądrowa a nowe wyzwania edukacyjne”)



Studia z energetyki jądrowej w Polsce – głównie w 
centrum i na południu a większość lokalizacji na północy.

Kierunki bezpośrednio związane z energetyką jądrową (kolejność alfabetyczna 
wg nazwy uczelni): (źródło www.atom.edu.pl)
1. Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, kierunek: fizyka techniczna; specjalność: 
fizyka jądrowa

•Wydział Energetyki, kierunek: energetyka; specjalność: energetyka jądrowa
2. Konsorcjum „Kadry dla Energetyki Jądrowej i Technologii Jądrowej w 
Przemyśle i Medycynie (UMCS, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Warszawski):
Politechnika Wrocławska:

•Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek: energetyka; specjalność: 
Budowa i Eksploatacja Systemów Energetycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
•Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, specjalizacja: 
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Uniwersytet Warszawski:
•Wydziały Chemii i Fizyki, makrokierunek: Energetyka i Chemia Jądrowa, studia I 
stopnia od roku akademickiego 2011/2012 oraz studia II stopnia od roku 
akademickiego 2012/2013

http://www.agh.edu.pl/pl/studia-w-agh/studia-i-i-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/fizyka-techniczna.html
http://www.mse.agh.edu.pl/pl/studia-MSE/studia-12-stopnia.html
http://www.wme.pwr.wroc.pl/branza.htm
http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/art.php?action=view&cat=studia&artID=19
http://atom.chem.uw.edu.pl/


3. Politechnika Gdańska:
•Międzywydziałowe studia na kierunku energetyka (Wydziały: Oceanotechnika i 
Okrętownictwo, Mechanika i Elektrotechnika i Automatyka)
•Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, kierunek: energetyka

4. Politechnika Krakowska:
•Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek: energetyka

5. Politechnika Łódzka:
•Wydział Mechaniczny, kierunek: energetyka

6. Politechnika Poznańska:
•Wydział Elektryczny, kierunek: energetyka: specjalność: energetyka jądrowa

7. Politechnika Śląska:
•Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek: mechanika i budowa maszyn, 
specjalność: inżynieria jądrowa
•Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek: energetyka, specjalność: 
energetyka jądrowa
•Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka

8. Politechnika Warszawska:
•Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, kierunek: 
energetyka jądrowa (nuclear power engineering)

9. Politechnika Wrocławska:
•Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek: energetyka, specjalność: 
energetyka cieplna i jądrowa 

10. (w fazie tworzenia) Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski w Lublinie:
•Wydział Inżynierii i Nowych Technologii, kierunek: energetyka jądrowa

http://www.mech.pg.gda.pl/
http://www.oce.pg.gda.pl/wydzial/HTMLdocs/new/index.php?path=1,12,33
http://www.wieik.pk.edu.pl/content_view.html?id=55
http://mechaniczny.p.lodz.pl/program_studiow.html
http://www.polsl.pl/alma.mater/informator/rie.html
http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Energetyka-Jadrowa
http://www.wme.pwr.wroc.pl/energetyka,81.dhtml


Kształcenie kadr energetyki jądrowej a demografia



Nuclear Science and Engineering – 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/
Undergraduate studies
Management in Engineering
Introduction to Modeling and Simulation  
Introduction to Ionizing Radiation 
Seminar: Fusion and Plasma Physics 
Introduction to Applied Nuclear Physics 
Nuclear Systems Design Project
Neutron Science and Reactor Physics 
Principles of Medical Imaging 
Introduction to Electronics, Signals, and Measurement
Nuclear Reactor Safety 
Microscopic Theory of Transport 
Systems Analysis of the Nuclear Fuel Cycle 
Nuclear Systems Design Project
Nuclear Reactor Safety
Career Options for Biomedical Research

 

http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-96-management-in-engineering-fall-2004
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-021j-introduction-to-modeling-and-simulation-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-021j-introduction-to-modeling-and-simulation-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-021j-introduction-to-modeling-and-simulation-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-021j-introduction-to-modeling-and-simulation-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-01-introduction-to-ionizing-radiation-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-01-introduction-to-ionizing-radiation-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-01-introduction-to-ionizing-radiation-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-01-introduction-to-ionizing-radiation-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-012-seminar-fusion-and-plasma-physics-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-012-seminar-fusion-and-plasma-physics-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-012-seminar-fusion-and-plasma-physics-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-012-seminar-fusion-and-plasma-physics-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-033-nuclear-systems-design-project-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-05-neutron-science-and-reactor-physics-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-05-neutron-science-and-reactor-physics-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-05-neutron-science-and-reactor-physics-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-058-principles-of-medical-imaging-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-058-principles-of-medical-imaging-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-091-nuclear-reactor-safety-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-091-nuclear-reactor-safety-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-103-microscopic-theory-of-transport-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-103-microscopic-theory-of-transport-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-103-microscopic-theory-of-transport-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-251-systems-analysis-of-the-nuclear-fuel-cycle-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-251-systems-analysis-of-the-nuclear-fuel-cycle-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-033-nuclear-systems-design-project-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-091-nuclear-reactor-safety-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-033-nuclear-systems-design-project-fall-2002


http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/
Postgraduate studies

Thermal Hydraulics in Power Technology
Structural Mechanics in Nuclear Power Technology 
 Nuclear Systems Design Project
Systems Analysis of the Nuclear Fuel Cycle
Probability And Its Applications To Reliability, Quality Control, And Risk Assessment
Integration of Reactor Design, Operations, and Safety 
Fundamentals of Advanced Energy Conversion 
Interaction of Radiation with Matter 
Statistical Thermodynamics of Complex Liquids 
Principles of Radiation Interactions 
Magnetic Resonance Analytic, Biochemical, and Imaging Techniques
Noninvasive Imaging in Biology and Medicine 
Introduction to Plasma Physics I 
MHD Theory of Fusion Systems
Applied Nuclear Physics
Plasma Transport Theory
Superconducting Magnets
Physical Metallurgy
Applied Nuclear Physics
Electromagnetic Interactions
Neutron Interactions and Applications
Principles of Medical Imaging
Systems Analysis of the Nuclear Fuel Cycle
Engineering of Nuclear Reactors
Sustainable Energy

http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-313j-thermal-hydraulics-in-power-technology-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-314j-structural-mechanics-in-nuclear-power-technology-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-314j-structural-mechanics-in-nuclear-power-technology-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-313j-thermal-hydraulics-in-power-technology-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-033-nuclear-systems-design-project-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-251-systems-analysis-of-the-nuclear-fuel-cycle-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-60-fundamentals-of-advanced-energy-conversion-spring-2004
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-60-fundamentals-of-advanced-energy-conversion-spring-2004
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-51-interaction-of-radiation-with-matter-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-51-interaction-of-radiation-with-matter-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-52j-statistical-thermodynamics-of-complex-liquids-spring-2004
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-52j-statistical-thermodynamics-of-complex-liquids-spring-2004
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-55j-principles-of-radiation-interactions-fall-2004
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-55j-principles-of-radiation-interactions-fall-2004
http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-584j-magnetic-resonance-analytic-biochemical-and-imaging-techniques-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-584j-magnetic-resonance-analytic-biochemical-and-imaging-techniques-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-584j-magnetic-resonance-analytic-biochemical-and-imaging-techniques-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-584j-magnetic-resonance-analytic-biochemical-and-imaging-techniques-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-584j-magnetic-resonance-analytic-biochemical-and-imaging-techniques-spring-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-56j-noninvasive-imaging-in-biology-and-medicine-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-56j-noninvasive-imaging-in-biology-and-medicine-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-615-mhd-theory-of-fusion-systems-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-615-mhd-theory-of-fusion-systems-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-101-applied-nuclear-physics-fall-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-616-plasma-transport-theory-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-616-plasma-transport-theory-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-616-plasma-transport-theory-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-68j-superconducting-magnets-spring-2003
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-40j-physical-metallurgy-fall-2009
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-101-applied-nuclear-physics-fall-2003
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-105-electromagnetic-interactions-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-106-neutron-interactions-and-applications-spring-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-106-neutron-interactions-and-applications-spring-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-058-principles-of-medical-imaging-fall-2002
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-251-systems-analysis-of-the-nuclear-fuel-cycle-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-312-engineering-of-nuclear-reactors-fall-2007
http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-391j-sustainable-energy-january-iap-2007-spring-2007


Managing Nuclear Technology
Engineering Risk-Benefit Analysis
Nuclear Reactor Safety
Photon and Neutron Scattering Spectroscopy and Its Applications in Condensed Matter
A Hands-On Introduction to Nuclear Magnetic Resonance
Nuclear Power Plant Dynamics and Control

 

http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-812j-managing-nuclear-technology-spring-2004
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-72-engineering-risk-benefit-analysis-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-72-engineering-risk-benefit-analysis-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-72-engineering-risk-benefit-analysis-spring-2007
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-091-nuclear-reactor-safety-spring-2008
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-903-photon-and-neutron-scattering-spectroscopy-and-its-applications-in-condensed-matter-spring-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-903-photon-and-neutron-scattering-spectroscopy-and-its-applications-in-condensed-matter-spring-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-903-photon-and-neutron-scattering-spectroscopy-and-its-applications-in-condensed-matter-spring-2005
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-920-a-hands-on-introduction-to-nuclear-magnetic-resonance-january-iap-1997
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-921-nuclear-power-plant-dynamics-and-control-january-iap-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-921-nuclear-power-plant-dynamics-and-control-january-iap-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-921-nuclear-power-plant-dynamics-and-control-january-iap-2006
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-812j-managing-nuclear-technology-spring-2004


3. 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 próżnią 10−13−10−14barów=10−8−10−9 Paskali



Spektrometr magnetycznego
rezonansu jądrowego (NMR) Spektrometr elektronowego

rezonansu paramagnetycznego 
EPR) 

Badania :
nanomateriałów i substancji, które mogą pochłaniać duże ilości obcych 
cząstek – promieniotwórczych energetyka jądrowa), szkodliwych dla 
zdrowia (medycyna i ochrona środowiska) oraz wodoru i tlenu (źródło dla 
paliwa i baterie nowego pokolenia)

Laboratorium radiospektroskopii



Laboratorium optoelektroniki

Aparatura (m.in.) 
- przestrajalny laser dużej mocy
generujący promieniowanie
w szerokim zakresie widzialnym
- najnowszej generacji matryce do
tworzenia obrazów
Badania:
- wykonywanie precyzyjnych hologramów
do celów badawczych i komercyjnych
- badanie własności materiałów metodami optycznymi



Akces do fazy I wdrażania (INIR - Integrated Nuclear 
Infrastructure Review)

„Programu energetyki jądrowej dla Polski” (‘Nuclear Power 
Programme for Poland’)

monitorowanego przez MAEA („Poland National Nuclear 
Infrastructure”)

 
Grupa tematyczna nr 2: zasoby ludzkie

punkt 10: rozwój zasobów ludzkich
 
Grupa tematyczna nr 3: regulacja

punkt 8: ochrona radiacyjna
                        punkt 16: cykl paliwowy
 
Grupa tematyczna nr 6: lokalizacja i ochrona środowiska

punkt 13: ochrona środowiska
punkt 17: odpady radioaktywne

Skład grupy: prof., dr hab. – 5 osób, dr – 4 osoby, 
mgr – 5 osób

2 osoby zaangażowane w prace grup roboczych NEA (Nuclear 
Energy Agency) działających w ramach OECD
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2 Elementy fizyki jądrowej dr hab. prof. US Konrad Czerski 1
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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
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9 Automatyka i robotyka z teorią sterowania PK 8 zal na ocenę
1
0

Modelowanie procesów w reaktorze 
jądrowym dr Tomasz Denkiewicz 1
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1
1 Cykl paliwowy dr inż. Marcin Buchowiecki 1
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1
6 Ramy prawne elektrowni jądrowych dr hab. prof. US Mariusz 

Dąbrowski 4 egzamin
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8 Budowa elektrowni jądrowej dr hab. prof. US Konrad Czerski 1
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Pierwsze wyniki współpracy - 
Studia podyplomowe „Energetyka jądrowa” r. akad. 2012/13 US (+ wykładowcy ZUT i PK)



Prowadzone są prace nad unikatowym kierunkiem studiów 
(zmiana ustawy o szkolnictwie 

wyższym nieco wydłużyła proces 
- nie istnieją planowane przez nas studia międzykierunkowe 

i makrokierunki studiów): 
 

Tworzone są siatki studiów unikatowych 
„Energetyka i inżynieria jądrowa”:

  
Studia I stopnia (7 semestrów w tym 1-2 semestry w Koszalinie – 

blisko lokalizacji „Kopań”)

Studia II stopnia (4 semestry) 



    Nie będzie potrzeby kształcenia dla energetyki jądrowej jeżeli 
nie uzyska się aprobaty społecznej dla jej realizacji

• Przy okazji planów dotyczących kształcenia  kadr  nie należy 
zapominać o  kształceniu społeczeństwa

• Obserwujemy wciąż niewystarczającą wiedzę  dotyczącą 
energetyki jądrowej wśród lokalnych społeczności – potrzebna 
jest szeroko zakrojona i bardzo kompleksowa akcja 
edukacyjna (telewizja, radio, prasa, portale internetowe, 
nauczyciele i uczniowie szkół) – w tym mogą pomóc 
wykwalifikowane kadry

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

• Młodzież bardziej otwarta  na argumenty niż dorośli – 
kształcenie kierujemy do młodych ludzi  

4. Szerszy aspekt  - edukacja społeczności lokalnych









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



Dziękuję za uwagę
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