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28 maja 2010 r, Rada ds. Atomistyki, Warszawa

Szkolenie kadr dla przyszłego  
zachodniopomorskiego 
„zagłębia jądrowego”.

dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Fizyki; 

Pełnomocnik Wojewody ds. rozwoju energetyki 
jądrowej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego
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 1. Zachodniopomorskie lokalizacje jako zaplecze 
polskiego programu energetyki jądrowej.

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. 
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Zachodniopomorskie „zagłębie jądrowe” – zgłoszone do 
MG propozycje lokalizacji (listopad 2009):

10 potencjalnych lokalizacji – najwięcej ze 
wszystkich polskich województw!!!

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



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;
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.

• Jednomyślne poparcie ze strony władz samorządowych 
(Wojewoda, Marszałek, Starostowie i Wójtowie)

• Dobra współpraca z lokalnymi mediami przy promocji 
programu

• Działania edukacyjne wśród lokalnych społeczności
• Integracja środowisk naukowców, polityków, biznesu 

• Przychylność ze strony Ministerstwa Gospodarki
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Koncepcja:
- utworzenie specjalności fizyki:

energetyka jądrowa/inżynieria jądrowa
na podstawie porozumienia 3 uczelni 

(+ ew. wsparcie IPJ, Polatom, itp.) 
- także studia podyplomowe

• Uniwersytet Szczeciński (kompetencje z zakresu fizyki 
jądrowej i cząstek, inżynierii jądrowej (edukatorzy), 

fizyki materiałów, ochrony radiologicznej)
• Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny 

(kompetencje z zakresu techniki cieplnej, 
elektroenergetyki)

• Politechnika Koszalińska (kompetencje z zakresu 
inżynierii materiałowej)



• 35.000 studentów – 10 Wydziałów
• 14 uprawnień do doktoryzowania (w tym fizyka i matematyka) 

• Wydział Matematyczno-Fizyczny (28 sam. prac. naukowych)
• Fizyka (12 sam. prac naukowych)

• Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej
• Prowadzone specjalności: fizyka środowiska, fizyka 

medyczna, fizyka materiałów i nanotechnologia
• Program edukacji dla młodzieży szkolnej „As kompetencji”; 

„Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy 
świat”)

Uniwersytet Szczeciński:



Dziękuję za uwagę
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