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1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do lektury mate-
riałów z konferencji „Energetyka Jądrowa – Województwo Zachodniopomor-
skie 2010”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 18-19.10.2010 r. Konfe-
rencja była poświęcona perspektywom rozwoju energetyki jądrowej w regionie 
zachodniopomorskim wdrażanym w ramach Programu Polskiej Energetyki  
Jądrowej. 

Dziesięć spośród dwudziestu siedmiu lokalizacji zaproponowanych do 
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pochodzi z Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Wyraża to zainteresowanie samorządu lokalnego, przedstawicie-
li nauki, biznesu, przemysłu oraz lokalnych społeczności rozwojem energetyki 
jądrowej. W tych środowiskach panuje przekonanie, że inwestycje w zakresie 
energetyki jądrowej są szansą szybkiego i skutecznego rozwoju cywilizacyjnego 
regionu.

Mam nadzieję, że lektura zebranych tekstów pozwoli Państwu bardziej 
wnikliwie przyjrzeć się tematyce związanej z energetyką jądrową, a także jej 
wielu interdyscyplinarnym aspektom. W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele Rządu RP, samorządów lokalnych, placówek edukacyjnych, placówek 
naukowo-badawczych, dostawców technologii jądrowych, operatorów elek-
trowni jądrowych, firm energetycznych, budowlanych i doradczych, banków, 
dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Konferencja odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego – najpiękniejszym i najbardziej  
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rozpoznawalnym przez turystów zakątku miasta Szczecina. W jej trakcie pa-
nowała atmosfera ożywionej dyskusji pomiędzy przedstawicielami nauki, go-
spodarki i samorządu. Szczególnie zachęcam Państwa do lektury zapisu dwóch 
sesji panelowych dotyczących korzyści płynących z energetyki jądrowej dla 
społeczności lokalnej oraz o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych. 

Z poważaniem,

dr hab., prof. US Mariusz P. Dąbrowski 
Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej 
Przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji

Szczecin, wrzesień 2011
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Dear Sirs,

On behalf of the organizers I would like to invite you to read the pro-
ceedings of the  conference “Nuclear Energy – Westpomeranian Voivode-
ship 2010” held on 18-19.10.2010 in Szczecin, Poland. The conference was 
devoted to the development of nuclear power in Westpomeranian region 
which is to be introduced within the framework of the Polish Nuclear Energy  
Programme.

Let me draw your attention to the fact that ten out of twenty seven sites 
nominated for the Polish Nuclear Energy Programme come from the West-
pomeranian Voivodeship and this expresses the interest of our local authori-
ties, scientists, business, industry, and local communities in the nuclear power 
development here. All these people strongly believe that the investment in 
nuclear industry is a very good opportunity for a quick and effective civiliza-
tional progress of their region. 

We hope that the lecture of the proceedings will help you to deepen your 
knowledge on the nuclear energy problems and its interdisciplinary aspects. 
The conference was attended by the representatives of the Polish Govern-
ment, local authorities, educational and research institutions, nuclear tech-
nology suppliers, nuclear energy operators, energy, construction and advi-
sory companies, banks, journalists, and representatives of non-governmental  
institutions. 

The conference was held in “Rycerska Hall” of the Westpomeranian Voivode-
ship Office at Wały Chrobrego – the most beautiful and most recognizable  

1. Wprowadzenie
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tourist place of Szczecin. Vivid discussions between the participants took 
place there. I would especially like to recommend reading the record of the 
two panel discussions – one devoted to the benefits for the local community 
from nuclear energy investment and another to the safety of nuclear power 
plants.  

Yours sincerely,

prof. Mariusz P. Dabrowski 
Voivode’s Plenipotentiary for Nuclear Energy Development 
Chair of the Conference Programme Committee

In Szczecin, September 2011
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2. Informacja o konferencji

Tematyka konferencji:

1.  Program Polskiej Energetyki Jądrowej.
2.  Technologie dla polskich elektrowni jądrowych.
3.  Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych.
4. Kryteria wyboru lokalizacji dla elektrowni jądrowych.
5. Aspekty ekonomiczne wdrażania energetyki jądrowej. 
6. Aspekty społeczne budowy elektrowni jądrowych.
7. Aspekty prawne energetyki jądrowej.
8. Społeczności lokalne a energetyka jądrowa.
9. Korzyści społeczne i cywilizacyjne z wdrażania energetyki jądrowej.
10. Gospodarka odpadami radioaktywnymi a program energetyki jądrowej.
11. Lokalizacje elektrowni jądrowych w Województwie Zachodniopomorskim.
12. Walory Województwa Zachodniopomorskiego dla wdrażania progra-

mu energetyki jądrowej.
 

Organizacja i finansowanie:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki•	
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego•	
Uniwersytet Szczeciński•	
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Komitet programowy:

Mariusz P. Dąbrowski (przewodniczący) – prof. Uniwersytetu Szcze-•	
cińskiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej
Konrad Czerski – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Fizyki•	
Marzena Budnik-Ródź – Kierownik Biura Polityki Energetycz-•	
nej, Urząd Marszałkowski WZ
Piotr Gabinowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania •	
Kryzysowego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Komitet Organizacyjny:

Urząd Marszałkowski – Agnieszka Myszkowska,•	
Urząd Wojewódzki – Waldemar Redmer,•	
Uniwersytet Szczeciński – Natalia Targosz-Ślęczka•	

Sponsor:

Partnerzy medialni:
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Topics:

1.  Polish nuclear energy development programme.
2.  Technology for polish nuclear power plants.
3.  Nuclear power – safety.
4. Nuclear power – legal aspects.
5. Site selection criteria. 
6. Economical aspects of nuclear energy.
7. Public acceptance for nuclear energy.
8. Local communities and nuclear power plants localizations. 
9. Social and civilizational aspects of nuclear power programme develop-

ment.
10. Radioactive waste management.
11. Westpomeranian Voivodeship – nuclear site proposals. 
12. Westpomeranian Voivodeship – advantages of nuclear plants localizations.
 

Organized and funded by:

Westpomeranian Voivodeship Office•	
Westpomeranian Marshal Office•	
University of Szczecin•	

 

2. Informacja o konferencji
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Programme Committee:

Mariusz P. Dąbrowski (chair) – professor of the University of Szczecin, •	
Voivode’s Plenipotentiary for Nuclear Energy Development
Konrad Czerski – professor of the University of Szczecin, Institute  •	
of Physics
Marzena Budnik-Ródź – Head of the Energy Policy Section, Westpo-•	
meranian Marshal Office
Piotr Gabinowski – Head of the Safety and Emergency Management •	
Section, Westpomeranian Voivodeship Office

Organizing Committee:

Westpomeranian Marshal Office – Agnieszka Myszkowska•	
Westpomeranian Voivodeship Office – Waldemar Redmer•	
University of Szczecin – Natalia Targosz-Ślęczka•	

Sponsored by:

Partners:
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Program

18.10.2010 (poniedziałek)

8.30–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.30 Oficjalne otwarcie
   Wojewoda Zachodniopomorski – Marcin Zydorowicz
   Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Wojciech Drożdż
   Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

10.30–11.00 Mirosław Lewiński (Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Minister-
stwo Gospodarki) – Polski Program Energetyki Jądrowej

11.00–11.30  prof. US dr hab. Mariusz P. Dąbrowski (Pełnomocnik Wojewody ds. Roz-
woju Energetyki Jądrowej) – Województwo Zachodniopomorskie – po-

tencjał dla energetyki jądrowej

11.30–12.00  prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (Instytut Problemów Jądrowych) – Zaple-

cze naukowo-badawczo-techniczne polskiej energetyki jądrowej

12.00–12.30 Przerwa kawowa
12.00–12.30 Konferencja prasowa
12.30–13.30 dr Hans-Josef Zimmer (Generalbevollmächtiger Technik, Energie Baden-

Württemberg – EnBW) – Energetyka jądrowa w Badenii-Wirtembergii 

13.30–14.30 Przerwa na obiad
14.30–15.00 Vincent Delcroix (Sekretarz Generalny EDF ds. Debaty Publicznej Budo-

wy Reaktora EPR w Penly, Francja) – Akceptacja elektrowni jądrowych 

– doświadczenia EDF

15.00–15.20  Magdalena Woźniak-Miszewska (Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspor-
terów Urzędu Marszałkowskiego) – Atrakcyjność inwestycyjna regionu 

zachodniopomorskiego 

2. Informacja o konferencji
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15.20–15.30 Robert Murii (Urząd Gminy Darłowo) – Infrastruktura Gminy Darłowo

15.30–15.40 Tadeusz Szumski (Wicerstarosta Powiatu Stargardzkiego) – Infrastruktu-

ra Powiatu Stargard

15.40–16.00 Jan Ryszard Kurylczyk (Elektrobudowa S.A., Katowice) – Zakres zadań 

stojących przed przedsiębiorstwami energetycznymi w związku z reali-

zacją programu jądrowego w Polsce

16.00–17.00 Dyskusja panelowa (moderator: M.P. Dąbrowski) – Jakie korzyści może 

przynieść energetyka jądrowa dla regionu i dla społeczności lokalnych? 
(uczestnicy: Vincent Delcroix [EDF], Adam Rozwadowski [AREVA], Zie-
mowit Iwański [GE Hitachi], Zbigniew Wiegner [Warbud], Arkadiusz 
Klimowicz [Burmistrz Miasta Darłowo])

19.10.2010 (wtorek)

9.00–9.30 Adam Rozwadowski (Dyrektor, AREVA Poland) – Zaangażowanie pol-

skiego przemysłu w budowę i eksploatację elektrowni jądrowej na 

przykładzie procedury AREVA

9.30–10.10 James Alan Beard (GE Hitachi Nuclear) – Reaktory GE Hitachi – trady-

cja bezpieczeństwa

10.10–10.40 Peter Berben (GDF Suez) – Nowe inwestycje jądrowe, perspektywa nie-

zależnego operatora

10.40–11.00 Mieczysław Jaszczyk (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego) – Infrastruktura techniczna Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i możliwości jej rozwoju

11.00–11.10 Andrzej Wyganowski (Wójt Gminy Stepnica) – Infrastruktura Gminy 

Stepnica

11.10–11.30 Renata Gryczka (Północna Izba Gospodarcza) – Zachodniopomorskie 

firmy dla energetyki jądrowej 

11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–12.30 dr Armin Huke (Technische Universität Berlin, Berlin) – Nowa koncepcja  

małych reaktorów jądrowych dla utylizacji odpadów promieniotwór-

czych 
12.30–12.45 dr hab., prof. PK Jan Walkowicz (Politechnika Koszalińska) – Zaplecze na-

ukowo-badawcze Politechniki a program Polskiej Energetyki Jądrowej

12.45–13.00 dr Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur (Katedra Techniki Cieplnej, Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny) – Kadry ZUT dla energetyki 
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13.00–13.20 Zbigniew Bachman (Fundacja Wszechnicy Budowlanej) – Polskie Firmy 

przy realizacji programu jądrowego

13.20–14.20 Przerwa na obiad
14.20–14.40 Zbigniew Wiegner (Warbud) – Budowa reaktora EPR Olkiluoto-3  

w Finlandii 

14.40–16.00 Dyskusja panelowa (moderator: K. Czerski) – Czy współczesne techno-

logie jądrowe są bezpieczne? Jak pokonać stereotypy myślenia o ener-

getyce jądrowej wśród społeczeństwa? (uczestnicy: Adam Rozwadowski 
[Areva], dr Goetz Ruprecht [Berlin], dziennikarze: Mieczysław Siwiec 
[Obserwator Lokalny], Cezary Martyniuk [Gazeta Goleniowska], Woj-
ciech Markiewicz, prof. Zbigniew Jaworowski [Stowarzyszenie Ekologów 
na Rzecz Energii Nuklearnej – SEREN]) 

18.00–19.00 Wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Fizycznego – prof. dr hab. Zbi-
gniew Jaworowski (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa oraz Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej – 
SEREN) – „Czarnobyl w Polsce i na świecie” (Wydział Matematyczno-
Fizyczny US, ul. Wielkopolska 15, aula s. 116)

2. Informacja o konferencji
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Programme 

18.10.2010 (Monday) 

8.30–10.00 Registration
10.00–10.30 Opening
   Westpomeranian Voivode – Marcin Zydorowicz
   Deputy Marshal of Westpomeranian Region – Wojciech Drożdż
   Rector of the University of Szczecin – prof. Waldemar Tarczyński

10.30–11.00 Mirosław Lewiński (Director of the Department of Nuclear Energy, Min-
istry of Economics) – Polish Nuclear Energy Programme

11.00–11.30  prof. Mariusz Dąbrowski (Voivode’s Plenipotentiary for Nuclear Energy Devel-
opment) – Westpomeranian Voivodeship for nuclear energy programme

11.30–12.00  prof. Grzegorz Wrochna (Institute for Nuclear Studies, Świerk, Poland) – 
Research, educational and technical support for polish nuclear energy 

programme

12.00–12.30 Coffee break
12.00–12.30 Press conference
12.30–13.30 Dr. Hans-Josef Zimmer (Generalbevollmächtiger Technik, Energie Baden-

Württemberg - EnBW) – Nuclear Power in Baden-Württemberg 

13.30–14.30 Lunch
14.30–15.00 Vincent Delcroix (EDF, France) – Public acceptance for nuclear power 

– experience of EDF 

15.00–15.20  Magdalena Woźniak-Miszewska (Service Center for Investors and Export-
ers) – Attractivity of investment in Westpomeranian Region

15.20–15.30 Robert Murii (Commune Darłowo) – Infrastructure of Commune 

Darłowo
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15.30–15.40 Tadeusz Szumski (Deputy Mayor of Stargard District) – Infrastructure  

of Stargard District

15.40–16.00 Jan Ryszard Kurylczyk (Elektrobudowa S.A., Katowice) – Main tasks for 

power companies to support Polish nuclear programme  

16.00–17.00 Panel discussion (chair: prof. Mariusz Dąbrowski) – What could be 

the benefits from the nuclear power for the region and the local com-

munities? (Participants: Vincent Delcroix [EDF], Adam Rozwadowski 
[AREVA], Ziemowit Iwański [GE Hitachi], Zbigniew Wiegner [Warbud], 
Arkadiusz Klimowicz [Mayor of Darłowo])

19.10.2010 (Tuesday)

9.00–9.30 Adam Rozwadowski (AREVA Poland) – Polish industry engagement in 

the construction and exploitation of a nuclear power plant – AREVA’s 

procedure

9.30–10.10 James Alan Beard (GE Hitachi Nuclear) – GE Hitachi Reactors – tradi-

tion of safety

10.10–10.40 Peter Berben (GDF Suez) – Nuclear new build, an independent utility 

perspective

10.40–11.00 Mieczysław Jaszczyk (Regional Office of Urban Management) – Techni-

cal infrastructure of the Westpomeranian Voivodeship and its possible 

development

11.00–11.10 Andrzej Wyganowski (Mayor of Commune Stepnica) – Infrastructure  

of Commune Stepnica

11.10–11.30 Renata Gryczka (Representative of Nothern Chamber of Commerce) – 
Westpomeranian companies for nuclear industry

11.30–12.00 Coffee break
12.00–12.30 Dr. Armin Huke (Technische Universität Berlin) – New Concept for Com-

pact Transmutation Reactor Systems 

12.30–12.45 prof. Jan Walkowicz (Koszalin University of Technology) – Koszalin Uni-

versity of Technology and the Polish Nuclear Energy Programme

12.45–13.00 dr Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur (Westpomeranian University of Tech-
nology) – Engineering studies in energetics at WUT 

13.00–13.20 Zbigniew Bachman (Fundacja Wszechnicy Budowlanej) – Polish compa-

nies for the nuclear power programme

13.20–14.20 Lunch
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14.20–14.40 Zbigniew Wiegner (Warbud) – Glimpses from Olkiluoto-3 EPR reactor 

building site 

14.40–16.00 Panel discussion (chair: prof. Konrad Czerski) – Are contemporary nu-

clear technologies safe? How to cope with the social stereotypes related 

to nuclear energy? (Participants: Adam Rozwadowski [Areva], dr Goetz 
Ruprecht [Berlin],  journalists: Mieczysław Siwiec [Obserwator Lokalny], 
Cezary Martyniuk [Gazeta Goleniowska], Wojciech Markiewicz, prof. 
Zbigniew Jaworowski [SEREN – Society of Environmentalists for Nuclear 
Energy])

18.00–19.00 Public lecture of the Polish Physical Society by – prof. Zbigniew Ja-
worowski (Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw and 
SEREN – Enviromentalists for Nuclear Energy) – „Czarnobyl in Po-
land and in the world” (Faculty of Mathematics and Physics, University  
of Szczecin, Wielkopolska 15, room 116).
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3. Uroczystość otwarcia konferencji

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji 
„Energetyka jądrowa – Województwo Zachodniopomorskie 2010”. Cieszę się 
z tak licznie przybyłego grona znakomitych gości, których obecność pozwo-
li na przeprowadzenie konstruktywnej dyskusji nad perspektywami rozwoju 
energetyki jądrowej w Naszym Województwie. 

Wśród nich pragnę szczególnie serdecznie powitać gospodarza i współorga-
nizatora tej konferencji Pana Wojewodę Zachodniopomorskiego Marcina Zy-
dorowicza. Serdecznie witam przedstawiciela drugiego współorganizatora kon-
ferencji jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
w osobie Pana Wicemarszałka Wojciecha Drożdża. Witam również reprezen-
tanta współorganizatora części naukowej tej konferencji w osobie Pana Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego. 

Głównymi podmiotami zajmującymi się wdrażaniem Polskiego Programu 
Energetyki Jądrowej są Ministerstwo Gospodarki oraz nominowany przez 
Rząd RP inwestor – Polska Grupa Energetyczna S.A. – także sponsor tej kon-
ferencji. 

Witam serdecznie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Pana Mirosła-
wa Lewińskiego – Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej. 

Witam wszystkich przybyłych uczestników konferencji – przedstawicieli 
świata nauki, samorządów oraz gospodarki i biznesu.
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Szanowni Państwo!

Dokumenty wskazują, że Województwo Zachodniopomorskie po raz 
pierwszy było brane pod uwagę do programu energetyki jądrowej już w latach 
50-tych XX wieku. Pierwotna wersja programu zakładała budowę elektrowni 
jądrowej na linii Szczecin-Kołobrzeg oraz Hel-Ustka. Podjęta pod koniec lat 
60-tych decyzja o budowie elektrowni węglowej „Dolna Odra” spowodowała,  
że lokalizacja na linii Szczecin-Kołobrzeg przestała być brana pod uwagę. 
Obecnie – i to będziemy dyskutować m.in. w trakcie konferencji – Woje-
wództwo Zachodniopomorskie aspiruje ponownie do Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej. Jak czytamy w projekcie tego programu, Polska Grupa 
Energetyczna S.A. prowadzi rozpoznanie zarekomendowanych jej przez Mini-
sterstwo Gospodarki lokalizacji, wśród których znajdują się lokalizacje z Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

Zatem zasadnym staje się spotkanie wszystkich podmiotów, które w przy-
szłości mogą uczestniczyć w procesie przygotowania i realizacji programu 
energetyki jądrowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i taka 
idea przyświeca jej organizatorom. Moja być może niedoskonała wiedza po-
zwala mi na stwierdzenie, że konferencja ta ma szansę przejść do historii jako 
pierwsza konferencja dotycząca energetyki jądrowej zorganizowana na terenie 
Naszego Województwa i jestem pewien, że otworzy ona cały szereg tego typu 
spotkań. 

Jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji pragnę po-
dziękować wszystkim osobom pracującym nad jej przygotowaniem – pracow-
nikom i studentom Uniwersytetu Szczecińskiego a także pracownikom Urzę-
du Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, którzy są wymienieni  
w naszej kolorowej ulotce konferencyjnej. 

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o zabranie głosu Pana Wojewodę 
Marcina Zydorowicza. 
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3.1. Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz

Szanowni Państwo! 

W dniu 8 kwietnia 2008 roku mieliśmy do czynienia z dużym problemem 
w naszym regionie. Miała tu miejsce katastrofa energetyczna, której skutki do-
prowadziły do tego, że prawie 700 tys. ludzi o jednym czasie było pozbawione 
prądu elektrycznego. Wkrótce po tym nieprzyjemnym zdarzeniu powołaliśmy 
Wojewódzką Radę do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, która zrobiła 
audyt sieci elektroenergetycznych, a także zajęła się innymi zagadnieniami do-
tyczącymi źródeł energii dla regionu. Po określeniu przyczyn katastrofy Rada 
również podała zalecenia do realizacji i plan inwestycyjny na przyszłość. Od 
tego czasu jeden z operatorów (ENEA), który był uczestnikiem tych perturba-
cji corocznie inwestuje w sieci elektroenergetyczne. Z deklaracji tej firmy mam 
informację, że jest to około 30 milionów euro każdego roku.

Kiedy Rząd opracował Program Energetyki Jądrowej uznaliśmy wspólnie 
z Panem Rektorem i Panem Marszałkiem, że jest to ogromna szansa. Dzięki 
inicjatywie prof. Mariusza Dąbrowskiego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
w Szczecinie rozpoczęliśmy prace związane z wyborem najlepszych lokalizacji  
w naszym województwie dedykowanych pod elektrownię jądrową. Jak Państwo 
zapewne wiecie z wszystkich 28 lokalizacji w Polsce, nasze województwo przed-
stawiło ich aż 10. Każda z nich spełnia dosyć surowe wymagania. Różnica między 
tą lokalizacją, która została najlepiej punktowana (mowa tu o lokalizacji Kopań, 
która znalazła się na trzecim miejscu według ogłoszonego przez Ministerstwo 
Gospodarki rankingu), a każdą z pozostałych zaproponowanych lokalizacji, któ-
ra była niżej, była tylko kilkupunktowa w skali sięgającej ponad 50 punktów. 

Te dziesięć zaproponowanych lokalizacji elektrowni jądrowej to ogrom-
na szansa na to, aby potencjalny inwestor mógł skorzystać z oferty nasze-
go województwa. Dzisiejsza konferencja została zorganizowana po to, aby 
Państwo pracujący na co dzień w branży jądrowej byli uprzejmi podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniami z lokalnymi samorządami, z administra-
cją samorządową i rządową na temat tego, jak taką inwestycję przeprowa-
dzić, a przede wszystkim jak o nią skutecznie zabiegać. Cieszę się ogromnie  

3. Uroczystość otwarcia konferencji
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z obecności przedstawicieli firm, które budują elektrownie jądrowe. Myślę, 
że bardzo mocnym punktem tej konferencji jest również jutrzejsze spotka-
nie. Spotkanie z przedsiębiorcami z naszego województwa, którzy mogli-
by już na tym etapie rozmawiać z potencjalnymi inwestorami o tym, jakie 
pojawiają się szanse i możliwości współpracy w branży jądrowej dla nasze-
go regionu. Ufam, że konferencja odpowie na wiele pytań i zwiększy nasze 
szanse w staraniach o umiejscowienie elektrowni jądrowej w Województwie 
Zachodniopomorskim. 

Dziękuję uprzejmie za uwagę. 

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o zabranie głosu Pana Wicemarszałka Województwa 
Wojciecha Drożdża. 

3.2. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojciech Drożdż

Panie Wojewodo! Panie Rektorze! Szacowni Goście! 

Jest mi niezmiernie miło, że mogę być współorganizatorem dzisiejszej kon-
ferencji wraz z Panem Wojewodą i Panem Rektorem. Dzięki współpracy po-
między światem nauki, światem samorządu i światem administracji publicznej 
zrodziła się idea lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie Pomorza Zachod-
niego. Jestem przekonany, że nasz region jest tym regionem, który najlepiej 
wpisuje się w mapę potencjalnej inwestycji elektrowni jądrowej. Plan działań 
i scenariusze 10 lokalizacji opracowała powołana przez Wojewodę Zachod-
niopomorskiego w 2009 roku Grupa Robocza ds. Energetyki Jądrowej. Od 
początku pracy Grupa zyskała silne wsparcie organizacyjne i merytoryczne 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.  Zarząd Województwa jest 
przekonany o ogromnym potencjale lokalizacyjnym pozwalającym na budo-
wę elektrowni jądrowej i zamierza dążyć do budowy jednej z dwóch elektrow-
ni na Pomorzu Zachodnim. Nasz region, jak żaden inny, potrzebuje tego typu 
inwestycji zarówno pod względem energetycznym i technologicznym, jak  
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i pod względem gospodarczym. Jestem przekonany, że Rząd Polski doceni jed-
ność Pomorza Zachodniego w tej kwestii, doceni jego atuty i będziemy mogli 
się cieszyć tą inwestycją, na którą Pomorze Zachodnie zasługuje. Wszystkim 
uczestnikom konferencji dziękuję za przybycie. Szacownym prelegentom bar-
dzo serdecznie dziękuję, że zechcieli podjąć się tego trudnego wyzwania. Ze 
strony Zarządu Województwa chciałbym zapewnić, że Zarząd Województwa 
od zawsze w pełni popiera lokalizację elektrowni jądrowej i będziemy nie tylko 
tej lokalizacji kibicować, ale wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim i Uni-
wersytetem Szczecińskim zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby nasze ma-
rzenia o elektrowni jądrowej stały się rzeczywistością. 

Dziękuję bardzo. 

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o zabranie głosu Pana Rektora US 
prof. Waldemara Tarczyńskiego. 

3.3. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Szanowny Panie Wojewodo! Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Dyrektorze! Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w otwarciu, jak słusznie 
powiedział profesor Dąbrowski, pierwszej konferencji poświęconej energety-
ce jądrowej w naszym województwie w momencie, w którym nasz kraj jest  
w przededniu decyzji, która stanie się faktem. Decyzji, od której nie będzie 
już odwrotu i dzięki Bogu, że to w końcu nastąpi. Nie możemy przecież być 
krajem, który ciągle rozmawia o energetyce, o wyborze drogi, i ciągle tego wy-
boru nie dokonuje. Blackout, o którym wspomniał Pan Wojewoda, uzmysło-
wił nam w naszym regionie, kiedy dokonał się pewien audyt, który pokazuje 
jak dużo nam brakuje, jak wiele czasu potrzeba, żeby odbudowywać to, co  
w ocenie Unii Europejskiej jest drogą donikąd. Istnieje przecież problem emisji 
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, a także wiele innych proble-
mów w energetyce konwencjonalnej. Stąd rozwiązania, które teraz proponuje 

3. Uroczystość otwarcia konferencji
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się w naszym kraju, które są lansowane jako wiodące, w naszym przekonaniu 
są bardzo dobre. Szczeciński blackout zbiegł się w czasie z dyrektywami Unii 
Europejskiej dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych, które być może nie 
były tak nagłaśniane wcześniej, ale niedługo po tym wydarzeniu przyszli do 
mnie profesorowie Dąbrowski i Czerski z pomysłem, aby zaimplementować 
energetykę jądrową w naszym regionie biorąc przykład z naszych przyjaciół 
z Niemiec, Francji, USA i innych krajów. Mimo wielu dyskusji dotyczących 
energii jądrowej, w krajach tych stanowi ona cały czas trzon energetyczny i ten 
trzon zapewnia im bezpieczeństwo energetyczne. Natychmiast po pojawieniu 
się u mnie profesorów, a było to w styczniu 2009 roku, wystosowaliśmy pisma 
do Pana Wojewody, do Pana Marszałka i do Pana Prezydenta Miasta Szczeci-
na, bo miasto Szczecin jest przecież stolicą naszego regionu, że powinniśmy  
z taką inicjatywą wyjść do władz centralnych. Szczególnie, że tak jak niewiele 
regionów w Polsce mamy dwie bardzo ważne rzeczy. 

Pierwsza to jest logistyka, to jest dostęp do wody, to są warunki loka-
lizacyjne, o których mówił Pan Wojewoda, które są jedne z lepszych, jeśli 
nie najlepsze, a na pewno są w czołówce tych lokalizacji, o których w Polsce 
dyskutujemy. Jest też drugi aspekt, naukowo-inżynierski, jak go nazywam. 
Mamy trzy uczelnie. Jest Uniwersytet Szczeciński, którego mam przyjemność 
być Rektorem w tej kadencji, który posiada Wydział Matematyczno-Fizycz-
ny, gdzie są specjaliści wysokiej klasy. Specjaliści klasy nie tylko polskiej, ale 
można śmiało powiedzieć także, że klasy światowej w zakresie właśnie energii 
jądrowej, którzy mogą pracować przy tego typu projektach tutaj na miejscu. 
My nie musimy tej kadry sprowadzać z zewnątrz. Są też dwie inne uczelnie 
techniczne, dawniejsza Politechnika Szczecińska, a dzisiaj Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnika Koszalińska, które mogą 
kształcić inżynierów tak potrzebnych przy tego typu przedsięwzięciach. Zatem 
mamy wszystkie atuty, aby podjąć kluczowe decyzje. Jestem przekonany, że 
wspólnie będziemy merytorycznie uzasadniać w Ministerstwie Gospodarki, 
oraz u inwestora jakim jest Polska Grupa Energetyczna (PGE), żeby te decyzje 
były korzystne dla nas, żeby w tym regionie powstała elektrownia jądrowa. 
Uważamy, że nie ma innej drogi zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, ale też bezpieczeństwa ludzi w codziennym życiu. Te kata-
strofy, które się zdarzają, a przecież nie mamy wpływu na przyrodę, na pewno 
będą skutkowały co jakiś czas takimi załamaniami, jakie widzieliśmy, i aby ich 



25

uniknąć, powinniśmy pójść tą drogą. Cieszę się, że władze wojewódzkie i wła-
dze samorządowe popierają ideę budowy elektrowni jądrowej w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim i że aktywnie włączyły się w jej realizację. Cieszę 
się, że mamy takich profesorów jak profesor Dąbrowski i profesor Czerski, 
którzy aktywnie działają w tym zakresie. Takie osoby są bardzo potrzebne, aże-
by tak dalekosiężne pomysły mogły być realizowane. Powiem także, iż miałem 
okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z samorządami lokalnymi tam, gdzie 
elektrownie jądrowe ewentualnie miałyby być zlokalizowane. Okazało się, że 
jest tam pełne poparcie dla tej idei. Jest bardzo ważne, aby społeczności lo-
kalne wyraziły zgodę na tego typu przedsięwzięcie przemysłowe, bowiem ten 
element będzie brany szczególnie pod uwagę przez przyszłego inwestora. 

Mam nadzieję, że ta rozpoczynająca się konferencja pozwoli Państwu po-
znać rozległe aspekty energetyki jądrowej, o których tylko pobieżnie wspo-
mniałem, a także pokazać potencjał, którym dysponuje nasz region, nasze 
województwo, który w naszym przekonaniu powinien być przez Rząd Polski 
i przez inwestora wykorzystany do zbudowania w naszym regionie, w naszym 
województwie pierwszej, a może drugiej (o co też się nie pogniewamy) elek-
trowni jądrowej w Polsce. 

Życzę Państwu udanych obrad oraz miłego pobytu w Szczecinie szczegól-
nie tym, którzy przyjechali spoza granic naszego miasta. Dziękuję za uwagę.

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Szanowni Państwo!

Zapraszam teraz do prelekcji honorowej Dyrektora Departamentu Energii 
Jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP Pana Mirosława Lewińskiego.

3.4. Program Polskiej Energetyki Jądrowej 
(Mirosław Lewiński, Ministerstwo Gospodarki)

Przygotowałem dla Państwa krótką informację na temat programu polskiej 
energetyki jądrowej. Będzie to informacja na temat tego co robi Departament 
Energii Jądrowej, co robi Pani Minister Hanna Trojanowska. Przede wszyst-

3. Uroczystość otwarcia konferencji
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kim chciałem przeprosić, że Pani Minister nie była w stanie przyjechać do 
Szczecina, ale niestety mnóstwo innych obowiązków zatrzymało Ją w Warsza-
wie. Tym niemniej prosiła mnie o Jej zastąpienie i tym samym reprezentowa-
nie Ministerstwa Gospodarki na tej konferencji. Tak jak żartobliwie mówiłem 
Panu Wojewodzie, nie będę Państwa przepraszał, że nie jestem kobietą, że nie 
jestem ministrem, ale myślę, że to widać. Zatem postaram się Państwu prze-
kazać informację co robi administracja państwowa aby energetyka jądrowa  
w Polsce stała się faktem? Myślę, że jesteśmy w ciekawym momencie naszych 
działań i myślę, że dla nas wszystkich może być interesującą odpowiedź na 
pytanie, gdzie jesteśmy teraz i co za chwilę będzie się działo? Zatem najpierw 
opowiem Państwu gdzie jesteśmy. W Polsce praktycznie dzisiaj trudno było-
by zbudować obiekt energetyki jądrowej, chociaż funkcjonuje u nas ustawa 
regulująca kwestię bezpieczeństwa jądrowego i kwestię ochrony radiologicz-
nej jaką jest Prawo Atomowe. Jednak ta ustawa jest w tej chwili zmieniana 
ponieważ niezbędne jest także opracowanie innych ustaw, które umożliwią 
funkcjonowanie energetyki jądrowej. Następnie opowiem o strukturze orga-
nizacyjnej i kompetencjach. Generalnie jest to powiązane także z systemem 
szkolenia kadr, czyli rozwojem zasobów ludzkich. Tutaj ministerstwo stara 
się wspomagać wszystkie inicjatywy szkół wyższych, tak regionalnych, jak  
i centralnych . Również sami inicjujemy pewne działania w tym obszarze.  
O tym także powiem więcej przy omawianiu współpracy międzynarodowej. 
Mówiąc o strukturze organizacyjnej powinienem wspomnieć o tym, że będzie-
my chcieli stworzyć także instytucję, która wspomagałyby Ministra Gospodar-
ki, który koordynuje kwestie energetyczne w Polsce, w tym kwestie energetyki 
jądrowej. Taka instytucja, którą na razie nazywamy Agencją Energetyki Jądro-
wej zajmowałaby się nie tylko wspieraniem ministra w obszarze energetyki 
jądrowej, ale także w obszarach zbliżonych do tej energetyki. Na przykład mó-
wię tutaj o kwestii odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa. Ta agencja 
zajmowałaby się także takimi zagadnieniami jak współpraca międzynarodowa 
w obszarze energetyki jądrowej. Współpraca międzynarodowa ma charakter 
zarówno wielostronny jak i dwustronny i my praktycznie rzecz biorąc funk-
cjonujemy w obu obszarach, w mojej ocenie z sukcesem. 

Teraz kwestia opracowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) 
– myślę, że warto tutaj wspomnieć o pewnym nieporozumieniu, które zresztą 
podnoszone jest przez organizacje zielonych w Polsce – głównych oponentów 
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rozwoju energetyki jądrowej. Mianowicie mówi się, że Rząd RP w styczniu 
2009 roku podjął decyzję o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Jest to nie-
porozumienie, decyzja ze stycznia 2009 roku mówi wyłącznie o tym, że należy 
rozpocząć prace nad opracowaniem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, 
który będzie stanowił (czy już stanowi, ponieważ pierwszy projekt się pojawił) 
strategię rozwoju energetyki jądrowej Polsce i dopiero w momencie przyjęcia 
tego programu przez Rząd będzie można mówić o podjęciu „świadomej” de-
cyzji o wdrożeniu energetyki jądrowej. Oczywiście przedtem będziemy pro-
wadzili, tak jak było to wielokrotnie podkreślane, konsultacje społeczne PPEJ. 
Będziemy chcieli zorganizować wielką debatę na temat programu. Kampania 
edukacyjno-informacyjna praktycznie można powiedzieć, że się rozpoczęła, 
albo za chwilę się zacznie. Dlaczego mówię, że się rozpoczęła? Dlatego, że  
w 2009 roku firma zewnętrzna opracowała na potrzeby Ministerstwa Go-
spodarki projekt takiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Dwa miesiące 
temu ogłosiliśmy przetarg na wybór firmy medialnej, która będzie realizowała 
taką kampanię. W tej chwili mamy pięć firm, które zostały wybrane wstępnie  
i z tych pięciu firm będziemy chcieli wybrać jedną, która będzie tę kampanię 
realizowała w ciągu trzech lat. Co jest zasadniczym celem kampanii informa-
cyjno-edukacyjnej? To jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat ener-
getyki jądrowej, ale także całego obszaru wiedzy związanego z promieniowa-
niem jonizującym, gdyż przynajmniej według badań CBOS z września 2009 
roku wiedza ta jest bardzo słaba. Polacy według ich własnej samooceny stwier-
dzili, że ich wiedza na ten temat w 85 % to jest maksymalnie 3 w skali ocen od 
2 do 5, a 35 % oceniło siebie samych na 2, czyli generalnie rzecz biorąc wiedza 
jest naprawdę bardzo słaba. W tym samym badaniu poparcie dla energetyki 
jądrowej wyniosło 50 %, a oponentów było 40 %, ale tak, jak powiedziałem, 
jeżeli wiedza jest tak słaba, to ani poparcie ani brak poparcia nie jest oparte 
na solidnych podstawach. Zatem mogę obiecać, że kampania edukacyjna za 
chwilę się zacznie. Mamy na to fundusze. Firma najprawdopodobniej będzie 
duża i poważna, gdyż chcemy, aby miała ona doświadczenie w realizacji kam-
panii społecznych na dużą skalę. Poza tym co roku będziemy chcieli spraw-
dzać jak wygląda poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Będzie to jakiś 
miernik. Prace przygotowawcze w obszarze energetyki jądrowej w Polsce są 
prowadzone także przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) S.A. Pojawia się 
pytanie dlaczego przez PGE S.A.? Otóż dlatego, że we wspomnianej uchwale 
ze stycznia 2009 roku Rząd RP postanowił, że inwestorem pierwszych dwóch 
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elektrowni jądrowych w Polsce będzie PGE S.A. Będą to pierwsze dwie elek-
trownie o mocy około 3000 MW każda, czyli około 6000 MW netto, co 
oznacza, że to będą albo cztery, albo sześć bloków energetycznych zależnie od 
technologii. Technologię będzie wybierało PGE. Już w lutym 2009 r. zarząd 
PGE zdecydował, że podejmuje to wyzwanie i rozpoczyna działania związane 
z wdrożeniem energetyki jądrowej w Polsce. Natychmiast po tym powstała 
spółka-córka PGE Energia Jądrowa, chociaż jeszcze nie powstała firma, która 
ma budować pierwszą elektrownię, gdyż na to jest nieco za wcześnie. Budowa 
pierwszej elektrowni powinna się zacząć 1 stycznia 2016 roku, ale prace zo-
stały podjęte przez PGE dla określenia technologii, czy też uzyskania większej 
ilości szczegółów dotyczących technologii. W jaki sposób jest to robione? Otóż 
PGE podpisało trzy „memoranda of understanding” z trzema dostawcami 
technologii. Są to firmy: AREVA, GE HITACHI oraz WESTINGHOUSE. 
Utworzono trzy wspólne grupy robocze pracujące nad zagadnieniem wyboru 
technologii. Ministerstwo ma otrzymać raport syntetyczny z prac tych grup. 
Raport ten będzie zawierał generalne informacje dotyczące poszczególnych 
technologii. Jakie są główne kryteria wyboru technologii? Otóż PGE realizuje 
analizę długoterminowych prognoz rozwoju źródeł wytwórczych. Jest to ści-
śle powiązane z prognozą rozwoju konsumpcji energii elektrycznej w Polsce. 
Produkcja oczywiście powinna wiązać się z konsumpcją i mam nadzieję, że to 
nie będzie przypadek Szwecji, kiedy dyskutowano w latach 50-tych o rozwoju 
energetyki jądrowej i prognozy konsumpcji energii elektrycznej przez prze-
mysł były na poziomie około 350 TWh, a skończyło się tylko na 150 TWh. 
Jednak myślę, że w Polsce nie będzie podobnego przypadku. Dlaczego tak 
myślę? Otóż konsumpcja energii elektrycznej w Polsce jest dwa razy niższa od 
średniej europejskiej i to wyraźnie pokazuje jakie jeszcze posiadamy rezerwy  
i potrzeby rozwoju źródeł wytwórczych. 

Teraz kwestia prac PGE nad wyborem lokalizacji. Pan Wojewoda wspo-
mniał tutaj o lokalizacjach, o tych 28 propozycjach, które otrzymaliśmy od 
władz lokalnych. Dziesięć z nich faktycznie jest z zachodniopomorskiego. Ge-
neralnie rzecz biorąc zostaliśmy zaskoczeni, gdyś oczekiwaliśmy około dzie-
sięciu lokalizacji, a dostaliśmy ich aż dwadzieścia osiem. Oczywiście jest to 
bogactwo i bez dwóch zdań rewelacyjna sprawa. Natomiast oczywiście po-
woduje to, że te wszystkie lokalizacje musiały być sprawdzone, przynajmniej 
wstępnie, w oparciu o kryteria Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 
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Praca została wykonana przez firmę „Energoprojekt” z Warszawy. Został uło-
żony ranking. Żadna lokalizacja nie została wykluczona oprócz jednej, dla 
której nie podano współrzędnych geograficznych i została ona, przynajmniej 
na razie, zdyskwalifikowana. Większość lokalizacji jest na północy kraju. W tej 
chwili zamawiamy bardziej dokładne badanie trzech lokalizacji wskazanych 
przez inwestora. Będzie to praca realizowana na zlecenie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak co jest bardzo ważne 
to fakt, że to PGE będzie wybierało lokalizację. Lokalizacja jest istotna choćby 
z tego względu, że warunkuje ona na przykład system chłodzenia. Jeżeli był-
by to otwarty system chłodzenia, czyli taki jaki jest stosowany w tej chwili  
w zdecydowanej większości elektrowni budowanych na świecie, to należałoby 
budować elektrownię nad brzegiem morza. Oznacza to, że woda chłodząca 
jest pobierana z morza i do morza odprowadzana po procesie chłodzenia. Jak 
wiadomo nie ma żadnego zagrożenia, że temperatura morza podniesie się, 
gdyż pojemność cieplna zbiornika morskiego jest tak ogromna, że nawet spory 
upust wody nie ma żadnego wpływu na jego temperaturę. Ponadto musimy 
także pamiętać, że przy wyborze obecnie wchodzących w grę rodzajów tech-
nologii, czyli na przykład amerykańskiego reaktora AP1000 firmy WESTIN-
GHOUSE o mocy 1100 MW, albo francuskiego reaktora EPR o mocy 1650 
MW, potrzeby wody chłodzącej dochodzą do 50 m3/s. To jest naprawdę dużo 
wody i praktycznie rzecz biorąc budowa chłodni kominowych przy chłodze-
niu w cyklu zamkniętym mogłaby stanowić pewien problem. 

Teraz powiem parę słów o głównych założeniach Programu Polskiej Ener-
getyki Jądrowej. Myślę, ze najważniejsze jest uzasadnienie wdrożenia energe-
tyki jądrowej w Polsce. Oczywiście musi to być uzasadnienie energetyczne, 
ale ponadto istnieją kwestie ekonomiczne, kwestie ekologiczne tak, że prak-
tycznie rzecz biorąc z każdego punktu widzenia Rząd musi uzasadnić, dla-
czego decyduje się właśnie na energetykę jądrową, a nie inną i to w progra-
mie Polskiej Energetyki Jądrowej pojawia się w drugim rozdziale. Następna 
kwestia to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa. Myślę, że ta kwestia powinna 
być na miejscu pierwszym, gdyż praktycznie w każdym kraju europejskim 
stosowana jest zasada „safety first”, czyli „najpierw bezpieczeństwo”, a zatem 
bezpieczeństwo ma absolutny priorytet w każdym układzie i to niezależnie od 
tego, czy rozmawiamy o kwestiach ekologicznych, ekonomicznych, czy też 
energetycznych. Tutaj oczywiście bardzo istotną kwestią jest to, że kupując 
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technologię dzisiaj będziemy na pewno kupowali technologię generacji III lub 
III+ z pasywnymi systemami bezpieczeństwa o prawdopodobieństwie awarii 
praktycznie bliskim zero, bo to jest 1/10-7, czyli jeden na dziesięć milionów 
lat. Ponadto twierdzi się, że przy aktualnych technologiach skutki najgorszego 
scenariusza jaki człowiek może sobie wyobrazić mogą sięgać 800 metrów od 
reaktora, czyli bliżej niż znajduje się ogrodzenie elektrowni. Zatem praktycz-
nie dzisiaj żadne skutki awarii nie powinny być odczuwalne poza ogrodzeniem 
elektrowni, ale myślę że Państwo będą jeszcze mieli okazję wysłuchać jutro 
wykładu profesora Jaworowskiego i to na pewno będzie szalenie interesująca 
analiza wypadku w Czarnobylu, który niestety spowodował dwudziestoletnią 
przerwę w inwestycjach w energetykę jądrową. Co jest także istotne? Rzetel-
na informacja i przejrzystość procesów gwarantujących społeczną akceptację. 
Tutaj muszę powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc tak zwana transparent-
ność stała się ważnym faktem w branży jądrowej. My jako Ministerstwo Go-
spodarki praktycznie udzielamy wszelkich informacji wszystkim, którzy pytają  
o te informacje. Udzielamy wywiadów najrozmaitszym stacjom telewizyj-
nym, radiowym i gazetom. Ja się też udzielam na najrozmaitszych spotkaniach  
z organizacjami ekologicznymi bo uważam, że dyskusje trzeba prowadzić oraz 
informacji trzeba udzielać o tym co się robi. Zresztą dzisiejsze spotkanie także 
jest informacją o tym co robimy. 

Przejdę teraz do obszaru nauki, badań i rozwoju. Tutaj mamy sytuację 
tego rodzaju, że w Polsce istnieje duże i silne zaplecze naukowo-badaw-
cze w obszarze energetyki jądrowej, fizyki i chemii jądrowej. Być może 
nie pracuje ono, czy też nie jest wystarczająco przystosowane jeszcze dla 
potrzeb administracji, czy też generalnie infrastruktury instytucjonalnej, 
która będzie się zajmowała tym obszarem w Polsce, ale zmierzamy w tym 
kierunku i chcemy w taki sposób przekształcić to zaplecze, aby z jednej 
strony realizowało zadania naukowe na potrzeby programu energetyki ją-
drowej a z drugiej strony ambitny program prac naukowych w zakresie ba-
dań podstawowych. Ponadto chodzi o to, aby to zaplecze także wspierało 
administrację we wszystkich obszarach jej funkcjonowania swoją wiedzą, 
ekspertyzą i raportami. Poza tym powinniśmy jeszcze pamiętać o tym, że 
w Polsce istnieją dwa reaktory badawcze. Jeden reaktor „Ewa”, który jest 
w fazie rozbiórki, czyli jest od pewnego czasu wyłączony i drugi reaktor 
„Maria”, który funkcjonuje cały czas. Z całą pewnością instytut, który ma 
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na swoim terenie reaktor jądrowy nie jest zwykłym instytutem i wymaga 
specjalnej troski, głównie budżetowej. My po prostu chcemy spowodować, 
aby infrastruktura jądrowa, która funkcjonuje w instytutach badawczych, 
a szczególnie reaktor jądrowy „Maria” i w tej chwili planowane inwesty-
cje w jego rozbudowę (związane zresztą głównie z medycyną nuklearną 
tj. produkcją izotopów stosowanych w medycynie), były zorganizowane  
w sposób sensowny, tak aby Minister Gospodarki mógł po prostu finan-
sować to zaplecze. 

Jeśli chodzi o postępowanie z wypalonym paliwem i odpadami promie-
niotwórczymi to wspomnę, że od początku roku funkcjonuje w Ministerstwie 
Gospodarki zespół do spraw opracowania krajowego planu gospodarki wypa-
lonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. Zespół ma zakończyć pracę 
narodowym planem postępowania z odpadami i wypalonym paliwem i będzie 
to podstawa do działań, które będą zmierzały do zbudowania przyszłego sys-
temu cyklu paliwowego w Polsce, zależnie od tego na co się zdecydujemy. 
Natomiast co jest oczywiste i co musi być wzięte pod uwagę, to fakt, iż obec-
nie funkcjonujące w Polsce składowisko odpadów nisko- i średnio-aktywnych 
jest bliskie wypełnienia i będziemy musieli za chwilę (do roku 2020) zbudo-
wać nowe, gdyż bez tego nowego składowiska medycyna nuklearna w Polsce 
przestanie funkcjonować. Nie będzie gdzie składować na przykład wszystkich 
zużytych czujników dymu, które są promieniotwórcze. Zatem musimy to ująć 
w planie o którym wspomniałem. 

Kolejne zadanie państwa to zapewnienie warunków do inwestycji jądro-
wej. Myślę, że to są z jednej strony kwestie prawne a z drugiej strony tak-
że być może jakieś wsparcie państwa w formie gwarancji rządowych, czego 
jeszcze nie wiemy. Być może mógłby o tym coś powiedzieć także przedstawi-
ciel PGE. Tak się składa, że dzisiaj wieczorem oraz jutro rano w Warszawie 
mamy spotkanie i seminarium na temat finansowania energetyki jądrowej  
z przedstawicielami banków, czyli będziemy rozmawiali kompleksowo o tym 
problemie. Następnym problemem jest odpowiedzialność za zabezpieczenie 
obywateli. To jest ustawa o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, 
która jest obowiązkiem wszystkich państw, które są sygnatariuszem konwen-
cji wiedeńskiej lub paryskiej dotyczącej odpowiedzialności za szkody jądrowe. 
Konwencja wiedeńska (do której należy Polska) narzuca na nas taki obowiązek 
w momencie, kiedy zacznie funkcjonować energetyka jądrowa i my dokładnie 
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tego rodzaju ustawę przygotowujemy. Jest to ustawa, która będzie określała 
poziom zabezpieczenia inwestora od około 430 mln euro, choć trwają jeszcze 
dyskusje, czy nie podnieść tego poziomu wyżej. 

Teraz coś na temat długookresowej strategii rozwoju energetyki jądrowej  
w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Tutaj mówimy o perspektywie 
roku 2030, czyli dokładnie tego samego roku, dla którego obowiązuje poli-
tyka energetyczna państwa. Strategia rozwoju energetyki jądrowej jest spójna 
z tą polityką, choć będzie podlegała cyklicznej aktualizacji dokładnie tak, jak 
ta polityka. Musimy po prostu brać pod uwagę, że sytuacja jest bardzo dy-
namiczna zarówno dla energetyki jako takiej, jak i dla energetyki jądrowej. 
Zatem z całą pewnością będą niezbędne aktualizacje obydwu dokumentów. 
Ponadto musimy wiedzieć co to znaczy długookresowa strategia rozwoju 
dla energetyki jądrowej – jest to bowiem okres 100, a może nawet 150 lat. 
Po pierwsze okres budowy pierwszej elektrowni od zera to jest 10 do 15 lat. 
Po drugie elektrownie, które już zafunkcjonują, najprawdopodobniej będą 
funkcjonowały około 60 lat. Po trzecie paliwo, które najpierw będzie wyjęte 
z reaktora, a potem chłodzone w basenie przynajmniej przez 10 lat, będzie 
podlegało recyklingowi (np. we Francji, Japonii, czy też Wielkiej Brytanii, 
bowiem na pewno w Polsce nie będziemy na początek budowali takich zakła-
dów). Jeśli będziemy chcieli wypalone paliwo składować na przykład głęboko 
pod ziemią tak, jak się to robi w Finlandii, czy w Szwecji, to będzie okres 
minimum 100, a może nawet 150 lat. Zatem perspektywa rozwoju energetyki 
jądrowej jest naprawdę perspektywą bardzo długookresową. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że wszystkie nasze działania są realizowane we współpracy  
z inwestorem. Tutaj chciałem od razu powiedzieć, że w programie zapropono-
waliśmy „commissioning”, czyli oddanie do użytku pierwszego bloku w roku 
2022. Jednak po wnikliwej analizie za namową inwestora, czyli PGE wracamy 
znów do roku 2020. Oddanie do użytku pierwszego bloku w roku 2020 jest 
szalenie ambitnym przedsięwzięciem, ale możliwym do wykonania i zgodnym 
z przedstawionym w PPEJ harmonogramie jego realizacji. 

Następnie, to co już mówiłem: długoterminowa polityka energetyczna, analiza 
kosztów ekonomicznych i ekonomicznego uzasadnienia, czyli generalnie poka-
zujemy, dlaczego energetyka jądrowa powinna być wdrażana w Polsce. Kolejnym 
punktem programu jest „organizacja prac”, czyli układ instytucjonalny, odpowia-
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dający na pytanie kto czym się będzie zajmować, albo kto się już czym zajmuje. 
„Bezpieczne korzystanie”, to cały rozdział, który praktycznie rzecz biorąc jest opra-
cowany wspólnie z Państwową Agencją Atomistyki, czyli z polskim regulatorem, 
który odpowiada za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce. 
Następnym punktem są „koszty realizacji źródeł finansowania”. To jest bardzo 
istotny punkt, gdyż tutaj nie mówimy o kosztach inwestycji, która będzie przynaj-
mniej według ostatnich informacji PGE inwestycją rzędu 100 mld zł dla dwóch 
elektrowni. Tutaj chodzi o koszty działań, które są działaniami około inwestycyj-
nymi, czyli działaniami, które realizuje administracja, które wykonuje regulator, 
które wykonuje sektor szkolnictwa wyższego, na przykład realizując kształcenie 
kadr itd. itp. Wyliczyliśmy, że do roku 2020 koszty wdrożenia programu będą 
wynosiły ok. 700 mln zł z budżetu Państwa, czyli to jest dużo mniej niż 1 % kosz-
tów całej inwestycji. Dlaczego sądzę, że 100 mld zł inwestycji to nie jest tak dużo?  
Z tego względu, że Polska sieć wytwórcza dzisiaj jest wysoce zamortyzowana. Około  
50 % mocy wytwórczej ma powyżej 50 lat i wymaga odnowy. Wiele elektrowni 
będzie za chwilę zamykanych i coś trzeba będzie w ich miejsce wstawić. Fatih Birol, 
który jest głównym ekonomistą Międzynarodowej Agencji Energii w swoim ra-
porcie sprzed kilku miesięcy powiedział, że Polska musi inwestować co roku około  
1,4 % PKB aby uniknąć całkowitego blackoutu. Po prostu w Polsce zabrakłoby 
energii, gdybyśmy nie inwestowali corocznie 1,4 % PKB, a 1,4 % PKB to jest ja-
kieś 20 mld zł rocznie, co daje przez 5 lat 100 mld zł, które mogą być poświęcone 
na zastąpienie starych mocy wytwórczych. Zatem w tym kontekście nie są to kwo-
ty naprawdę ogromne. Następnym zagadnieniem jest wybór lokalizacji – temat, 
który już omówiłem ogólnie, ale myślę, że warto bardziej szczegółowo spojrzeć na 
ten rozdział. W rozdziale pt. „Zmiany krajowego systemu przesyłowego” omó-
wiono plany PSE-Operatora, które już teraz są opracowane. PSE-Operator ma 
plan rozwoju sieci do roku 2012 i do roku 2025. Następnie pojawia się rozdział  
pt. „Ochrona środowiska” – to jest bardzo ciekawy i istotny temat. Ministerstwo  
w najbliższym czasie zleci strategiczną ocenę wpływu na środowisko Polskiego 
Programu Energetyki Jądrowej. Trudno oczywiście mówić o wpływie na środowi-
sko szczegółowo pod kątem każdej z 27 lokalizacji, ale strategiczną ocenę musimy 
zrobić. Zgodnie z Konwencją o transgranicznym wpływie inwestycji na środowi-
sko (zwaną Konwencją z ESPOO) konieczne będzie także przekazanie strategicz-
nej oceny wpływu na środowisko państwom „narażonym” i zainteresowanym. To 
trochę może wydłużyć proces przyjęcia Programu przez Radę Ministrów, ale nie 
ma innego wyjścia. Będziemy musieli absolutnie postępować zgodnie z literą pra-
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wa i polskiego, i europejskiego, i międzynarodowego, czyli właśnie m.in. zgodnie  
z tą konwencją. Ja szczerze, tak zupełnie prywatnie i osobiście powiedziałbym, że 
energetyka jądrowa na środowisko ma wpływ jedynie zbawienny, ale nie wszyscy 
się z tym zgadzają i myślę, że mają do tego prawo. 

Następnie „rozwój zasobów ludzkich” – o tym już mówiłem. Myślę, że 
wrócę do tego tematu jeszcze, jak będę opowiadał o współpracy z Francją. 
NCBJ – czyli Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jest taki pomysł, żeby 
skonsolidować jednostki naukowe, które w tej chwili funkcjonują w obszarze 
energii jądrowej. Jednak przez cały czas trwają dyskusje na temat po pierwsze 
podstawy prawnej, po drugie jak to zrobić i po trzecie jak to organizacyjnie 
ma wyglądać. Kolejny punkt to „Paliwo jądrowe” – tutaj w zasadzie większego 
problemu nie powinno być. Natomiast, co jest interesujące w tym obszarze? 
Myśmy zamówili w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska badanie za-
sobów uranu w Polsce. Jak wiadomo, kiedyś uran w Polsce był wydobywany 
dla innych celów. Dzisiaj tego uranu wciąż mamy bardzo dużo biorąc pod 
uwagę nowe technologie, które umożliwiają pozyskiwanie uranu z rud o coraz 
niższej zawartości czystego uranu. W narodowym planie pojawia się rozdział 
„Gospodarka, zarządzanie materiałami”. Ważnym punktem jest „uczestnic-
two przemysłu krajowego w programie Polskiej Energetyki Jądrowej” – to jest 
temat interesujący ogólnie, ale także bardzo wielostronny. Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej też zajmuje się tym tematem. Ja myślę, że będzie 
to dosyć istotny element przy wyborze technologii. Będziemy chcieli oczywi-
ście, żeby polski przemysł uczestniczył maksymalnie w inwestycji. Natomiast 
czy to będzie możliwe to jeszcze zobaczymy. Ja myślę, że wszystko wskazuje 
na to, że mamy duże szanse, aby tak było. Chociażby z tego względu, że już 
dzisiaj funkcjonują polskie firmy, które są firmami jądrowymi, czyli firmami, 
które są przygotowane do świadczenia usług, czy sprzedawania elementów dla 
elektrowni jądrowych i nie tylko elektrowni jądrowych, bo na przykład jedna 
z firm polskich brała udział w budowie składowiska odpadów radioaktywnych 
we Francji. Przykładem aktywności tych firm jest Olkiluoto o czym Państwo 
będą słuchali podczas prezentacji Pana inżyniera Zbigniewa Wiegnera w dniu 
jutrzejszym. Na pewno opowie On o tym, jak to wyglądało, a ma doskonałe 
doświadczenia, bo był szefem tej budowy przez spory okres czasu. Moim zda-
niem udział przemysłu polskiego nie będzie najgorszy i to nawet w przypadku 
pierwszych kontraktów, które z reguły są zawierane na zasadzie „pod klucz”. 
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Oczywiście zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, jednak warto podkreślić, 
że będzie to bezpośrednio powiązane z polityką państwa, jeśli chodzi o konty-
nuację PPEJ. Jeżeli zakończymy na dwóch elektrowniach, to oczywiście udział 
przemysłu nie będzie zbyt imponujący. Ale możemy pójść drogą koreańską.  
Koreańczycy w tej chwili mają 100 % udział własnego przemysłu w budowie 
swoich elektrowni, chociaż zaczynali budowę „pod klucz”. Ściślej ich pierwsze 
cztery jednostki były budowane „pod klucz” a następne już z udziałem ich 
własnego przemysłu. Kolejnym elementem programu są „Konsultacje społecz-
ne, proces informowania społeczeństwa” – już o tym częściowo wspominałem. 
Planujemy wielką debatę w listopadzie br. pomiędzy zwolennikami i przeciw-
nikami energetyki jądrowej – mamy nadzieję, że dyskusja będzie rzeczowa, co 
jest tu szalenie istotne. Jeśli chodzi o proces informowania społeczeństwa, to 
zacznie się niebawem kampania informacyjna, która będzie realizowana na 
poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym, i będzie skierowana praktycz-
nie do wszystkich zainteresowanych. 

Teraz poświęcę kilka słów aktom prawnym. Już wspominałem ustawę  
o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową. Natomiast ustawa o ener-
getyce jądrowej, to jest ta ustawa, którą my nazywamy ustawą inwestycyjną. 
To jest ustawa, która zawiera wszystkie pozwolenia związane z energetyką ją-
drową, definicję gospodarki wypalonym paliwem, gromadzenia środków na 
likwidację elektrowni. Ważnym aspektem jest, że zarówno fundusz na likwi-
dację elektrowni, jak i fundusz na przechowywanie lub utylizację wypalonego 
paliwa i odpadów radioaktywnych najprawdopodobniej pojawią się w aktach 
prawnych ustawy o zmianie ustawy „Prawo Atomowe”, ale to akurat nie ma 
tutaj większego znaczenia. Jeśli chodzi o „Informację społeczną”? Co jest tu 
istotne? Otóż wśród informacji społecznej jest także zapis o referendum lokal-
nym, czyli przed wyborem lokalizacji, czy też po wyborze lokalizacji przepro-
wadzone będzie referendum lokalne i tylko w efekcie zgody na lokalizację przez 
społeczność lokalną inwestor podejmie prace związane z budową elektrowni  
w tej lokalizacji. Nowelizacja ustawy „Prawo Atomowe” to jest nowelizacja, 
która przygotowuje Państwową Agencję Atomistyki do regulacji energetyki 
jądrowej, a przede wszystkim wdraża dyrektywę o bezpieczeństwie jądrowym. 
To jest dyrektywa europejska numer 71. Ona musi wejść w życie najpóźniej  
22 lipca 2011 roku i jako Ministerstwo Gospodarki chcemy, aby zarówno 
prawo jak również program były przyjęte jednym pakietem ustaw – program  
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z jednej strony przez rząd, a prawo także przez parlament. Na koniec kilka słów 
na temat rozdziału „Współpraca międzynarodowa”. Tak, jak mówiłem współ-
pracę międzynarodową mamy dosyć rozwiniętą zarówno w aspekcie wielo-
stronnym, jak również dwustronnym. Jeżeli chodzi o współpracę wielostronną, 
to myślę, że szalenie istotne jest wspomnienie współpracy z Międzynarodową 
Agencją Energii Atomowej (MAEA) oraz jej dwóch misji. Chodzi o misje INIR 
oraz IRRS. INIR to jest misja, która generalnie bada przygotowanie infrastruk-
tury do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Pierwsze seminarium mieli-
śmy wiosną 2010 roku i wdrażamy w tej chwili rekomendacje MAEA. Mamy 
nadzieję, że na wiosnę 2011 odbędzie się kolejna misja z efektem pozytywnym  
i z oceną, że wszystkie elementy infrastruktury są na miejscu i są dobrze rozwi-
nięte. IRRS to jest misja dla regulatora, czyli dla Państwowej Agencji Atomisty-
ki, sprawdzająca czy Państwowa Agencja Atomistyki jest przygotowana do funk-
cjonowania w sytuacji istnienia energetyki jądrowej. Inna rzecz to współpraca 
z Agencją Energii Jądrowej OCED – ja myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. 
Wszystkie państwa członkowskie OECD są w tej agencji oprócz Chile, Nowej 
Zelandii i Polski. Chile i Nowa Zelandia nie jest w tej agencji ze względu na 
kwestie polityczne. Chodzi o próby z bronią atomową na Pacyfiku. Natomiast 
Polska straciła członkostwo i ponownie w 1999 roku starała się o jego przywró-
cenie, ale zostało ono jej odmówione. Dzisiaj aplikujemy ponownie i dostaliśmy 
zgodę. W tym miesiącu odbędzie się Steering Committee, to znaczy Komitet 
Sterujący i mamy obiecane, że zostaniemy członkiem agencji. To jest szalenie 
istotne nie tylko prestiżowo, ale także z punktu widzenia współpracy w zakresie 
rozwoju energetyki jądrowej. Kolejnym punktem jest uczestnictwo w wielu ini-
cjatywach międzynarodowych. Na przykład w inicjatywie IFNEC, czyli dawnej 
GNEP, która jest partnerstwem dla pokoju w zakresie bezpiecznego stosowania 
energetyki jądrowej. Bardzo ciekawą inicjatywą jest GTRI, czyli Global Thre-
at Reduction Initiative – w oparciu o tę inicjatywę wywieziemy zużyte paliwo  
z Instytutu Energii Atomowej „Polatom” w Świerku. Wynika stąd, że tutaj 
współpraca wygląda całkiem dobrze. Kolejna współpraca to współpraca bila-
teralna z Francją. Chodzi tu o współpracę z Komisją Energii Atomowej AFNI 
– to jest taka francuska agencja, która zajmuje się współpracą międzynarodową  
w zakresie energii jądrowej. We Francji realizujemy w tej chwili drugi etap 
kształcenia edukatorów energetyki jądrowej. Dwóch przedstawicieli Uniwersy-
tetu Szczecińskiego bierze w tym udział. Etap ten zaczął się 4 października 2010 
– bierze w nim udział 25 osób z całej Polski a szkolenie odbywa się w Centrum 
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Saclay pod Paryżem i będzie trwało 11 tygodni. To jest drugi etap, o czym wspo-
mniałem wcześniej. Pierwszy etap polegał na wizytach w kilkunastu jednostkach 
energetyki jądrowej: elektrowniach, zakładach wzbogacania paliwa itp. Planuje 
się także trzeci etap szkolenia. Istotne jest, że Francuzi dobrze nam to zorgani-
zowali a koszty szkolenia są pokrywane ze środków Ministerstwa Gospodarki. 
Tak jak już powiedziałem – przez cały czas organizujemy różne spotkania. Na 
przykład konferencję „Teraz finansowanie” dla energetyki jądrowej. Podpisane 
zostały też „Memoranda of understanding”, czyli „Listy intencyjne” z Japo-
nią, USA i Koreą w różnej formie, bo akurat z USA to jest Joint Declaration,  
a z Japonią i Koreą to są bardzo podobne memoranda. To są memoranda,  
w których głównie zapewniamy sobie możliwość proszenia tych państw o po-
moc w kształceniu kadr oraz w rozwoju zasobów ludzkich. Także zorganizo-
waliśmy ostatnio seminarium z udziałem amerykańskiej NRC, czyli Nuclear 
Regulatory Commision. Pojawiają się również wątki współpracy z Finami  
i Brytyjczykami dotyczące jednostek inspekcyjnych na budowie i w okre-
sie eksploatacji elektrowni jądrowej. Myślę, że powinienem tutaj wspomnieć 
także o współpracy między instytucjami dozorów jądrowych. Po polskiej stro-
nie jest to Państwowa Agencja Atomistyki, która podpisała w czasie konfe-
rencji generalnej Międzynarodowej Energii Atomowej w Wiedniu trzy tygo-
dnie temu porozumienie o współpracy właśnie z NRC, czyli z komisją ame-
rykańską i to jest także umowa, która zapewnia wsparcie państwowej agencji  
w rozwoju jej możliwości, zasobów ludzkich i procedur związanych z energetyką 
jądrową. Dziękuję bardzo za uwagę.

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Proszę bardzo o krótkie pytania, które 
Państwo chcieliby zadać Panu Dyrektorowi? 

dr Jacek Kaliciuk (Uniwersytet Szczeciński) 

Panie dyrektorze chciałem zapytać o jedną rzecz. Pan powiedział o referen-
dum, czyli po wybraniu lokalizacji już tej, która będzie tak, jak Pan wspominał 
po całej procedurze. Czy będzie referendum w skali gminy czy powiatu? Jak 
będzie ono wyglądało? Czy jeżeli, na przykład decyzja społeczności lokalnej 
byłaby na „nie”, to jak wtedy będzie przebiegało dalsze postępowanie?

3. Uroczystość otwarcia konferencji
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Mirosław Lewiński (Ministerstwo Gospodarki)

 Referendum będzie realizowane na terenie gminy na której będzie umiej-
scowiona lokalizacja elektrowni jądrowej. Jeżeli chodzi o kwestię braku zgody 
społeczności lokalnej na budowę, oznacza to, że po prostu ta lokalizacja nie 
będzie brana pod uwagę. To znaczy, że jeżeli społeczność lokalna nie chce mieć 
elektrowni jądrowej na swoim terenie, to oczywiście nie ma w Polsce siły, ani 
prawnej, ani jakiejkolwiek innej, która tego rodzaju decyzje byłaby w stanie 
zmienić. Zatem będzie w takiej sytuacji brana pod uwagę inna lokalizacja.

3.5. Województwo Zachodniopomorskie – potencjał dla energetyki jądrowej
(Mariusz P. Dąbrowski, US/ZUW)

Szanowni Państwo! Chciałbym dzisiaj krótko Państwu powiedzieć coś na 
temat podstawowych idei, jakie przyświecały nam przy zgłaszaniu lokalizacji 
elektrowni jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim a także o tym, 
jak to się stało, że w ogóle zapoczątkowaliśmy nasze działania dotyczące ener-
getyki jądrowej w naszym województwie. Ta historia dzisiaj już się wstępnie 
pojawiła w przemówieniu Pana Wojewody i Pana Rektora i ja ją krótko po-
wtórzę. Po pierwsze, to największy po II Wojnie Światowej w Polsce blackout 
w kwietniu 2008 roku i powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa 
Energetycznego. Później to list Pana Rektora Tarczyńskiego z inspiracji Od-
działu Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w styczniu 2009 
roku do władz samorządowych i w konsekwencji tego nawiązanie współpracy 
pomiędzy uczelnią, czyli środowiskiem nauki, a samorządem i potem gospo-
darką, która zaowocowała tym, że na początku roku 2009 Pan Wojewoda 
powołał Grupę Roboczą ds. Energetyki Jądrowej, której do dziś przewodniczę. 
Podstawowy plan, jaki sformułowaliśmy wiązał się z ideą współistnienia ener-
getyki jądrowej ze środowiskiem przyrodniczym i infrastrukturą turystyczną 
naszego regionu. 

Logo naszego województwa zawiera hasło: „Zachodniopomorskie morze 
przygody”, z którego na pierwszy rzut oka wynika, że jesteśmy nastawieni 
przede wszystkim na walory turystyczne województwa, ale po głębszej analizie 
okazuje się, że pojawiają się pewne problemy. Jak pokazują te analizy, biznes 
turystyczny jest ograniczony przeważnie do wąskiego pasa nadmorskiego i kil-
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ku pojedynczych miejscowości, które są trochę bardziej oddalone. Te bardziej 
oddalone miejscowości to na przykład Zieleniewo i Kobylanka nad jeziorem 
Miedwie, gdzie mamy niewielki kompleks turystyczny, czy na przykład uzdro-
wisko Połczyn Zdrój, gdzie można liczyć na pewne dochody z turystyki. Na-
tomiast są obszary, gdzie te dochody niestety nie są duże i tutaj idea jest taka, 
żeby zbudować elektrownie jądrowe, które są oczywiście obiektami przemy-
słowymi, ale które mają określoną charakterystykę i ta charakterystyka jest 
taka, że przede wszystkim nie zanieczyszczają środowiska gazami cieplarnia-
nymi i innymi substancjami takimi jak dwutlenek węgla, siarki, tlenki azotu, 
czy też różne popioły, które są po prostu bezpośrednio emitowane do środo-
wiska przy innego typu elektrowniach. Poza tym są obiektami, które mają 
ogromne zaawansowanie technologiczne i są stosunkowo zwarte, a więc moż-
na je usytuować na małej powierzchni – znacznie mniejszej niż na przykład 
farmy wiatrowe, dla których jest potrzebne co najmniej dwadzieścia osiem 
razy więcej terenu. No i oczywiście kwestia, że jest to paliwo najwydajniejsze 
lub jak mówią energetycy – najbardziej kaloryczne, co jako fizyk podkreślam  
z całą świadomością. Zatem od początku naszą ideą jest wkomponowanie tych 
obiektów w krajobraz naszego regionu. Przykładem realizacji tej idei jest cho-
ciażby rejon Badenii-Wirtembergii w Niemczech, gdzie istnieją elektrownie 
jądrowe a jest to rejon w dużej mierze rolniczy i turystyczny. Mamy też inne 
przykłady. Przed wejściem do sali konferencyjnej jest taka mała wystawa zdjęć 
różnych elektrowni jądrowych, które znajdują się w otoczeniu przyrodniczym 
– jest tam na przykład elektrownia Ringhals w Szwecji i słynne miejsce, które 
pojawia się wielokrotnie w trakcie kampanii promocyjnej na rzecz energetyki 
jądrowej jakim jest Los Vandellos w Hiszpanii, które jest chyba najbardziej 
adekwatną analogią do naszych warunków. Nieco inna sytuacja, choć bez-
sprzecznie nadmorska, to Diablo Canyon w Kalifornii. 

Szanowni Państwo! Ponieważ jestem fizykiem, więc jeszcze raz nawiążę do 
wydajności paliwa jądrowego. Oczywiście Ci, którzy są naukowcami, mogą 
to uważać za oczywiste, ale ponieważ na sali siedzi wiele innych osób, więc 
powtórzę, że bez wątpienia energia z jądra atomowego jest najwydajniejszą. 
W terminach energetyki możemy powiedzieć, że posiada ona największą ka-
loryczność, bo jak można policzyć, na jedną cząstkę, która ulega procesowi 
jądrowemu, czyli jest, jak to mówimy popularnie „spalana”, przypada setki 
milionów razy więcej energii niż w przypadku paliw kopalnych, a zatem jest 
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to ogromny przelicznik. Tu oczywiście wszystko opiera się o tak zwany defekt 
masy, czyli energię wiązania w jądrze atomowym. Przemnażamy masę razy 
czynnik, który jest równy dziewięćdziesięciu milionom miliardów. Nie wiem, 
czy dla ekonomistów jest to kwota do wyobrażenia, jeśli chodzi o pieniądze.  
Z tym możemy związać takie krótkie hasło, że energia jądrowa jest charakte-
ryzowana przez stwierdzenie: „mało paliwa, dużo energii”. Na przykład elek-
trownia jądrowa o mocy 1000 MW wymaga rocznie tylko jednej ciężarówki 
paliwa, czyli około 25 ton uranu, a dla porównania elektrownia węglowa po-
trzebuje 3 miliony ton węgla, czyli kilkaset bądź nawet kilka tysięcy pocią-
gów musi przyjechać z tym węglem. To oczywiście przekłada się na koszty 
produkcji. Jest wiele analiz, ale ja tu przytoczę jak to wygląda na przykład  
w Niemczech, które były tu wspomniane. Otóż koszt wyprodukowania 1 ki-
lowatogodziny (kWh) energii elektrycznej to jest 2,1 eurocenta. Bez wątpienia 
jest to mniej niż z każdego innego źródła (paliwa kopalne, wiatr, Słońce). 

Teraz jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Okazuje się, że promieniowanie  
z elektrowni jądrowej jest o wiele mniejsze niż tło naturalne i wynosi mak-
symalnie 0,1 milisiwerta (mSv) na rok. Średnia światowa tła naturalnego to 
jest 2,4 mSv/rok. Te 0,1 mSv/rok możemy otrzymać dodatkowo zmieniając 
miejsce zamieszkania przez rok przemieszczając się na przykład z Wrocławia 
do Białegostoku, bo o tyle tło naturalne różni się między tymi miastami. Tło 
naturalne pochodzi z kosmosu i ze skorupy ziemskiej. Ono nas po prostu 
otacza, a zatem jest to coś, czego naturalnie przez setki milionów lat człowiek 
doświadczał. Mało tego – człowiek nawet nie ma żadnego zmysłu, którym 
to promieniowanie miałby doświadczać, co świadczy to o tym, że ten zmysł  
w procesie ewolucji w ogóle nie był mu potrzebny. 

Przejdę teraz do kwestii w jaki sposób program energetyki jądrowej był 
wdrażany w naszym województwie. Otóż po powołaniu naszej Grupy Roboczej 
ds. Energetyki Jądrowej trochę uprzedziliśmy fakty i stworzyliśmy własny for-
mularz zgłoszenia lokalizacji, który był opracowany na podstawie dokumentów 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i który został rozesłany 
do samorządów. Samorządy na podstawie tego formularza przysyłały nam swoje 
zgłoszenia miejsc, które spełniały wstępne kryteria zawarte w tym formularzu. 
Oczywiście dokładnych kryteriów, które Ministerstwo Gospodarki ogłosiło 
później, jeszcze nie znaliśmy, ale były to raczej standardowe kryteria, które na 
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całym świecie są stosowane. Na bazie tego formularza otrzymaliśmy zgłoszenia 
od kilku samorządów, które objęły 10 lokalizacji w 4 obszarach. Tak to sobie 
podzieliliśmy. Akurat pierwszy obszar ma jedną lokalizację, pozostałe obszary 
mają więcej. Ta pierwsza lokalizacja, którą otrzymaliśmy, to jest lokalizacja „Ko-
pań” w gminie Darłowo. O tym jeszcze tutaj będzie mowa, będzie przedstawiciel 
gminy, który bardziej szczegółowo powie nam na ten temat. Jakie są jej zalety? 
Jest to lokalizacja morska z przylegającym do niej jeziorem Kopań i z odległością 
do morskiej linii brzegowej równej 1200 m. Teren ma uporządkowane stosunki 
własnościowe – należy do Skarbu Państwa i do Gminy Darłowo. Jest dobra in-
frastruktura transportowa, dostęp do portu. Oczywiście ponieważ jest tam około 
300 ha gruntu, to łatwo można wyznaczyć 800-metrową strefę ochronną. Na-
stępny obszar to jest Stargard. Tu mamy trzy konkretne lokalizacje: „Krzywiec”, 
„Lisowo” i „Wiechowo”. Ponieważ mamy tu bardzo dużo terenu, to z łatwością 
można jeszcze bardziej szczegółowo wybrać miejsce, w którym ta elektrownia 
byłaby stawiana. Tutaj jest oczywiście mniejszy dostęp do wody chłodzącej. Nie 
jest to lokalizacja nadmorska, ale są zbiorniki wodne, na przykład na uwagę 
zasługuje jezioro Woświn. Jest troszkę oddalone od lokalizacji, ale jest wielko-
ści jeziora Żarnowieckiego w Województwie Pomorskim. Poza tym jest linia 
przesyłowa 400 kV niedaleko od tej lokalizacji. Kolejny obszar lokalizacyjny to 
Gryfino w sąsiedztwie elektrowni węglowej „Dolna Odra”. Tu zostały zapropo-
nowane cztery konkretne lokalizacje: „Pniewo”, „Pniewo-Krajnik”, „Dębogóra” 
i „Krzymów”. One są w bliskim sąsiedztwie granicy z Niemcami. Oczywiście 
te lokalizacje mają swoje zalety, bowiem leżą blisko dużej rzeki Odry. Stosunki 
własnościowe są bardzo dobre. Natomiast co jest słabszą stroną to fakt, że ta lo-
kalizacja wymagałaby konsultacji ze stroną niemiecką, o czym tu też wspominał 
Pan Dyrektor. Ostatni obszar to jest obszar, który nazywamy Stepnica. Tu są 
dwie lokalizacje, które nazwaliśmy „Stepnica-1” i „Stepnica-2”. Tutaj będziemy 
jeszcze na ten temat jutro mieli szczegółowy referat wygłoszony przez wójta gmi-
ny. Króciutko, atutem jest dostęp do wód Zalewu Szczecińskiego, który jest naj-
większym zbiornikiem wodnym Polski. Jego powierzchnia na terenie Polski to 
450 km2, objętość wody jest bardzo duża i ma on duże przepływy przydatne do 
chłodzenia turbiny reaktora. Zalew Szczeciński należy do wód morskich, bo jest 
zasolony w ilości od 0,5-2,0 promili i tu infrastruktura też można powiedzieć, 
jest całkiem dobra. Jest dostęp do dróg morskich i lądowych oraz do lotniska  
w Goleniowie. Zbiorcza mapa lokalizacji jest w naszych materiałach konferen-
cyjnych i reklamowych. Proszę Państwa, tu jest ranking naszych 10 lokalizacji na 
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tle wszystkich 28, które zostały zgłoszone Ministerstwu Gospodarki, a właściwie 
wszystkich 27, bo jedna, jak tu była mowa, nie miała współrzędnych. Widać, że 
zajmujemy dosyć istotne miejsce w rankingu lokalizacji, ale krótko pozwolę się 
sobie ustosunkować do jego wyników. Było rozważanych 17 kryteriów MAEA. 
My oczywiście w jakiś sposób też rozważaliśmy te kryteria przy zgłaszaniu. Ja nie 
będę wszystkich wymieniał, lecz tylko te, które wydają się być naszym atutem. 
Jest to przede wszystkim doskonały dostęp do wody chłodzącej – przynajmniej 
dla niektórych z naszych lokalizacji. Infrastruktura też: drogi, linie kolejowe, 
wszystko to jest jakby tutaj na trasie. Bardzo dobrze widać to szczególnie dla 
lokalizacji, które są blisko Szczecina. Co widać, to fakt, że jest to przecięte droga-
mi transportowymi z południa na północ i z zachodu na wschód, a więc mamy 
całkiem niezłą infrastrukturę transportową. 

Kilka zdań na temat poparcia społecznego. Tu oczywiście bywa różnie, ale 
poparcie coraz bardziej wzrasta, też między innymi dzięki pewnym tu działa-
niom podjętym w województwie. Co można o rankingu jeszcze powiedzieć? 
Proszę, żeby się Pan Dyrektor na mnie nie obrażał, gdy powiem, że jest to taka 
jakby powtórka rankingu z lat 80-tych, bo na pierwszych trzech miejscach wy-
szło, że są te same lokalizacje, co może świadczyć, że już wtedy bardzo dobrze 
zostało to ocenione i teraz jest tak samo. Patrząc na całą listę rankingową, to 
widać że nasza lokalizacja „Kopań” jest na trzecim miejscu. Inne są niżej. Tak 
podsumowując, oczywiście jak się ma 10 lokalizacji z 28, to można powiedzieć, 
że statystycznie ma się dużą szansę. W każdym bądź razie Pan Wojewoda też 
to podkreślał, że różnica między ostatnią, a tymi czołowymi jest niezbyt duża, 
chociaż to wciąż nie jest takie istotne, bo i tak inwestor ma swoje kryteria.  
W każdym bądź razie, faktycznie, wiele z naszych lokalizacji było na dole li-
sty. To co nas nurtuje, to odpowiedź na pytanie dlaczego nasze lokalizacje  
z dostępem do Zalewu Szczecińskiego też były na niższych pozycjach, chociaż 
nam się wydaje, że one powinny być wyżej. Tu być może odegrały pewną rolę 
kwestie środowiskowe. To jest pewnego rodzaju problem, bo w tych ocenach 
było tak, że jeżeli są jakieś rezerwaty flory, fauny, tereny Natura 2000, to wte-
dy to utrudnia faktycznie, chociażby wywłaszczenie w przypadku linii przesy-
łowych itp. Więc tutaj troszkę otrzymaliśmy mniej. Te lokalizacje były słabiej 
ocenione, choć naszym zdaniem to trochę kłóci się z tą naszą ideą współistnie-
nia technologii jądrowych ze środowiskiem przyrodniczym. Poza tym na uwa-
gę zasługuje fakt braku uwzględnienia stosunków własnościowych. Zwrócę 
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uwagę, że w paru miejscach jest jeden właściciel terenu a to duża zaleta. Teraz 
atuty, o których tu i Pan Wojewoda i Pan Marszałek mówił i chciałbym jeszcze 
raz to podkreślić bardzo mocno – jest otwartość na ideę inwestycji jądrowej 
ze strony wszystkich podmiotów, począwszy od władz samorządowych, jest 
dobra współpraca z mediami. Podkreślam na podstawie moich dotychczaso-
wych doświadczeń, że media również starają się, proszę Państwa, obiektywnie 
przedstawiać sytuację, bo wiemy, że są i zwolennicy i przeciwnicy. Starają się 
obiektywnie zawsze obie strony wysłuchać. To są też działania edukacyjne i to, 
co jest tu najwspanialsze i czego dzisiaj tu doświadczamy, m.in. w przypadku 
tej konferencji to jest właśnie integracja środowisk nauki, polityki i biznesu  
i to jest właśnie to, co jest niewątpliwie naszym atutem. 

Teraz proszę Państwa, parę słów jeżeli chodzi o tematykę społeczności lo-
kalnych i ich poparcia dla energetyki jądrowej. Powoli rozpoznajemy tę tema-
tykę, także w sposób jaki ja po prostu nazywam „pracą u podstaw”, bo łatwo 
jest nam mówić tutaj w Szczecinie o pewnych rzeczach, a naprawdę ciężko jest 
czasami dowiedzieć się, co myśli człowiek, który akurat mieszka pięćset me-
trów, czy kilometr lub dwa od planowanej lokalizacji. Co możemy powiedzieć 
na podstawie naszych doświadczeń? To nie są jakieś ogólne doświadczenia, 
ale na pewno jest faktem, i to chyba sondaże też podkreślają, że ludzie sami 
oceniają swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej jako bardzo niską. Tak, że 
wydaje się, iż akcje edukacyjne na poziomie centralnym, krajowym są bardzo 
istotne. Tu oczywiście potrzebne są programy, potrzebne są prelekcje, potrzeb-
ne są różne działania. Wiadomo, że istnieje „syndrom Czarnobyla” i jak się już 
mówi o energetyce jądrowej, to niektórym się włącza zaraz czerwona lampka, 
że po prostu to jest coś bardzo niepokojącego. Tutaj szczególnie praca z mło-
dzieżą jest ważna i ona także daje dużo satysfakcji, bo młodzież jest najbar-
dziej chłonna wiedzy i, biorąc pod uwagę skalę czasową programu jądrowego  
w Polsce, ona powinna być głównym adresatem działań edukacyjnych w tym 
zakresie. 

Jakie są główne obawy. To jest oddziaływanie na biznes turystyczny. Pro-
blem jaki tutaj się pojawia to taki, że jest duża grupa osób, która mieszka 
gdzieś poza rejonem lokalizacji, albo na terenie Polski w dużych miastach, 
albo za granicą (dużo osób mieszka w Niemczech), która jest właścicielem 
hoteli i pensjonatów, ale która nie będzie miała prawa wypowiedzenia się  
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w referendum, bo nie jest na stałe zameldowana w tym rejonie i ta grupa 
oczywiście jest zaniepokojona. Między innymi zaniepokojona jest tym, że być 
może turyści nie przyjadą do tego rejonu, jeżeli dowiedzą się, że tam będzie 
elektrownia jądrowa. Swoistą odpowiedzią na te obawy jest dokument, który 
nazywa się „Stosunek lokalnych społeczności krajów europejskich do lokali-
zacji w ich sąsiedztwie elektrowni jądrowych”. To jest dokument senatu RP, 
w którym opisano kilka miejsc w Europie i na przykład jest wyraźna odpo-
wiedź z Belgii. Będzie tu też przedstawiciel GDF Suez, który być może nam  
o tym jeszcze wspomni, ale jak wskazują informacje uzyskane dla celów 
stworzenia tego dokumentu, w niektórych miejscach lokalizacji elektrowni 
jądrowych w Europie wręcz zaobserwowano wzrost ruchu turystycznego. 
Stało się to tak, że najpierw organizowano wycieczki do elektrowni jądro-
wej, później ci turyści zobaczyli, że w okolicy jest też bardzo ładny teren 
rekreacyjny. Jak już raz zapoznali się z tym terenem, to teraz już przybywa-
ją ponownie jako turyści na wakacje i jest to jedna z idei, którą chcieliby-
śmy zaimplementować w naszym województwie. Proszę Państwa, my nie 
tracimy czasu podejmując także różne konkretne działania informacyjne. 
Są stworzone przez nas cztery strony internetowe, na których powoli gro-
madzimy coraz więcej informacji i widzimy, że jest coraz więcej wejść na 
te strony, gdzie można znaleźć informacje na temat energetyki jądrowej. 
Są to strony w Urzędzie Marszałkowskim, strona Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego w Szczecinie i do tego stworzyliśmy dwie strony, dwie zakładki 
na już konkretnych potencjalnych miejscach, gdzie mogą być lokalizacje 
elektrowni jądrowej tj. Urząd Gminy Darłowo oraz Urząd Gminy Stepni-
ca. Poza tym każdy kto się do nas zgłosi i będzie chciał uzyskać materiały 
na temat energetyki jądrowej będzie mógł je otrzymać. Podsumowując, 
skąd takie wielkie zaangażowanie przede wszystkim właśnie fizyków w pro-
gram energetyki jądrowej? Po pierwsze dlatego, że wiemy iż energia jądro-
wa to jest rzeczywiście najwydajniejsze znane w tej chwili ludzkości źródło 
energii. Poza tym bezpieczeństwo i bezemisyjność pozwala na wkompono-
wanie obiektów jądrowych w infrastrukturę turystyczno-przyrodniczą. Jak 
powiedziałem, nasze lokalizacje zachodniopomorskie mają dużo atutów  
i powinny być faktycznie wykorzystane dla Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej. Liczymy na to, że wdrożenie tego programu na pewno przyczyni 
się do dynamicznego rozwoju województwa, a korzyści, jakby owoce tego 
programu będą spijać nasze dzieci i nasze wnuki. Nie mam wątpliwości, że 
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powinniśmy pomyśleć właśnie o nich, bo jak mówił Pan Dyrektor, skala 
czasowa przedsięwzięcia to jest nawet 100 lat, chociaż w podstawowym 
wymiarze to okres 10 lat budowy, a potem czas eksploatacji to 60 lat. 
Więc jest to, można powiedzieć kolokwialnie „dojna krowa”, która będzie 
służyła, czy to regionowi, czy też krajowi przez wiele lat. Dziękuję bardzo 
za uwagę.

Adam Ruciński – Rada Miasta Szczecin

Wielokrotnie jest podkreślane, że jeśli chodzi o potrzeby zasilania w pali-
wo, to są niewielkie, bo to jest ta przykładowa ciężarówka w zestawieniu z trze-
ma milionami ton węgla, czyli kilka tysięcy, na przykład składów pociągu. To 
skąd się bierze tak wysokie usytuowanie, jeśli chodzi o ocenę lokalizacji, tego 
kryterium dobrego skomunikowania? Wiadomo, że dobre skomunikowanie 
jest w ogóle potrzebne dla kraju, dla regionu. Natomiast tutaj zauważyłem, że 
często jest to wysoko oceniane.  

prof. M.P. Dąbrowski

Jeden argument, a jest wiele, ale jeden argument jest taki, że to są olbrzy-
mie elementy konstrukcyjne w trakcie budowy elektrowni, które trzeba jakoś 
dowieźć i tu na przykład szczególną rolę odgrywa dostęp do portu, bo najpro-
ściej te elementy przetransportować drogą morską. Jutro będziemy oglądać 
slajdy Pana inżyniera Wiegnera na których będzie pokazane jak była transpor-
towana kopuła reaktora z Gdyni do Olkiluoto w Finlandii drogą morską. Była 
do tego użyta olbrzymia barka. To są tego typu argumenty budowlane. Dalej 
oczywiście ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem, np. drogi ewaku-
acyjne itp. 

mgr inż. Mirosław Semczuk. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Izba Energe-
tyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Proszę Państwa, myślę, że jesteśmy w gronie fachowców i jakiekolwiek sło-
wa poparcia dla tego programu są zbędne. Jest tutaj też Pan Krzysztof Macia-
szek z Agencji Rozwoju Przemysłu, dyrektor naszego oddziału szczecińskiego. 
Nasza agencja jest naturalnym sprzymierzeńcem i sojusznikiem tego typu 
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przedsięwzięć i tutaj właściwie można powiedzieć, że nie tylko będziemy ści-
skali kciuki, ale pomagali w tym, żeby jak najszybciej te elektrownie jądrowe 
w jakiekolwiek najlepszej lokalizacji zostały zrealizowane. Natomiast myślę, że 
kluczowa nie jest sprawa techniczna, nie sprawa finansowa, a jest sprawa ak-
ceptacji społecznej, co ma oczywiście szalone znaczenie nie tylko przy inwesty-
cjach jądrowych, ale na przykład przy inwestycjach w utylizację śmieci, które 
też są energetyczne. Otóż kluczowe jest pozyskanie społeczeństwa, ośrodków 
opiniotwórczych dla tego programu, który jest oczywisty, bo nie ma lepszego 
rozwiązania technicznego na dzisiaj i perspektywicznie, na przykład na naj-
bliższe 20-30 lat niż energia jądrowa, bo liczymy na to, że ona będzie stabilna, 
będzie pracowała w podstawie i obniży koszty energii dla odbiorców, przede 
wszystkim dla mieszkańców, ale także i dla przemysłu. Otóż chciałem zwrócić 
uwagę, że w tym szacownym gronie na pewno Państwo zwracają uwagę, że bi-
lans energetyczny ma dwie strony, tak jak moneta. Otóż my mówimy cały czas 
o stronie podażowej, bo to jest logiczne. Najlepiej na energetyce znają się ener-
getycy i oni w ogóle myślą o tym, żeby zapewnić odbiorcom stałą energię, żeby 
nie było blackoutu, przy czym oczywiście blackouty są najczęściej w szczycie, 
albo z powodu niedoinwestowania sieci. Otóż proszę Państwa, chciałbym, żeby 
obserwując dzisiejszą konferencję każdy z Państwa w swoim, że tak powiem 
sercu pomyślał o stronie popytowej. Dlaczego? O tym czy przemysł jest konku-
rencyjny decyduje w dużym stopniu bezpieczeństwo, ale również ceny energii  
i z tego punktu widzenia nasza polityka energetyczna do 2030 ma sens. Proszę 
Państwa, czy ktoś z Państwa pamięta co jest na pierwszym miejscu z sześciu 
priorytetów naszej polityki energetycznej do 2030? 

Osoba z sali

Efektywność?

mgr inż. Mirosław Semczuk.

Tak, efektywność, to znaczy nie oszczędność, ponieważ oszczędzają ludzie 
biedni i bogaci, natomiast tylko efektywniej i mądrzej. Proszę Państwa, wy-
obraźcie sobie nasze priorytety, sześć priorytetów. Otóż na pierwszym miej-
scu jest efektywność energetyczna i bardzo dobrze, natomiast jest to nieste-
ty w gruncie rzeczy werbalne poparcie. Ono ma dużo więcej zwolenników 
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w gminach, w województwach, w regionach niż w energetyce systemowej  
i w Ministerstwie i tutaj bym dał taki przykład. Czy znacie Państwo bajkę  
o Kopciuszku? Znacie na pewno. Otóż energetyka jądrowa stała się panną na 
wydaniu. Robimy wszystko, żeby miała dobry posag, żeby ją przygotować do 
tego, żeby była atrakcyjna i proszę pamiętać, porównać to z wysiłkami naszego 
Ministerstwa, naszego Rządu na rzecz efektywności energetycznej, która do-
tyczy każdego człowieka. Każdy jest odbiorcą energii elektrycznej. Otóż tutaj 
mamy departament, mamy Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, 
mamy dużo pieniędzy na akcje promocyjne, a tymczasem dla efektywności 
energetycznej nie ma nic. Ustawa od 2007 jest dyskutowana, 16-sta wersja 
wisi na stronie Ministerstwa. Nie jest to skuteczne działanie. Tu po prostu nie 
ma poparcia dla tego Kopciuszka. Natomiast w gminach w województwach 
jest duże poparcie, tak samo jak dla programu „Smart grid”, czyli tego co 
może poprawić również bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Dlatego 
ja bym prosił, żeby Państwo myśleli również o tym Kopciuszku, bo Kopciu-
szek może stać się panną na wydaniu. Zauważcie, że przez 10 lat nie będzie-
my mieli żadnych korzyści z naszej inwestycji w energetykę jądrową, która 
jest absolutnie potrzebna. Natomiast efektywność energetyczną można zacząć 
od dzisiaj. Ja chciałbym powiedzieć, że władze województwa wiedzą o tym. 
Popatrzcie jakie są żarówki tutaj: energooszczędne, a popatrzcie co się dzieje  
u prawdziwych odbiorców. Wczoraj byłem na kolacji w restauracji niedaleko. 
Proszę Państwa, wszystkie żarówki tam są żarowe, a dlaczego? Dlatego, że albo 
nie ma świadomości, co jest powszechne w efektywności, albo nie ma wspar-
cia propagandowego. Właściciel nie wie, że to mu się po roku zwróci i będzie 
płacił mniej za energię poprawiając bilans energetyczny. Takich restauracji jest 
niestety w Polsce setki tysięcy.

prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo za ten ciekawy komentarz. 
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4. Prezentacje firm branży jądrowej

4.1. Akceptacja elektrowni jądrowych – doświadczenia EDF
(Vincent Delcroix, EDF)

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski 

Przedstawimy teraz wykład Pana Vincenta Delcroix, przedstawiciela EDF. 
To europejska firma energetyczna posiadająca najwięcej zainstalowanych 
mocy w energetyce jądrowej na świecie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo 
brać bardzo aktywny udział w tym wykładzie, tak jak w poprzednim. Zatem 
przekazuję Panu głos.

Vincent Delcroix

Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo! Bardzo się cieszę, że mogę dziś być z Państwem w Szcze-
cinie. Mój wykład dotyczy społecznej akceptacji dla elektrowni jądrowych. 
Znam ten temat bardzo dobrze, ponieważ uczestniczyłem w dwóch dużych 
debatach we Francji dotyczących nowych projektów w zakresie energetyki ją-
drowej. Akceptacja nigdy nie jest zapewniona z góry, nawet jeśli komuś się 
wydaje, że ostateczny wynik będzie pozytywny. 

Zacznijmy od teorii akceptacji dla energetyki jądrowej. Cztery podstawo-
we warunki akceptacji to: konsultacje i uzgodnienia, komunikacja, wsparcie 
społeczno-gospodarcze, niezależna i przejrzysta kontrola. Pierwszym warun-
kiem akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej są konsultacje i uzgodnie-
nia. Słownik mówi, że konsultacje to metoda zarządzania, w ramach której 
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prowadzi się uzgodnienia z obywatelami, a decyzje podejmuje się na ich pod-
stawie w uzgodnieniu z osobami, które będą wdrażać decyzje oraz ponosić ich 
konsekwencje. Konsultacje odbywają się tuż po podjęciu decyzji o rozpoczę-
ciu projektu i całym okresie jego realizacji, później następuje etap komuniko-
wania. Co jest najważniejsze w komunikowaniu o projekcie? Powiedziałbym, 
że istotne są: pragmatyzm, jasny przekaz i spójność z faktami. Technologia 
jądrowa jest bardzo skomplikowana, a niektóre kwestie kontrowersyjne i waż-
ne – przede wszystkim bezpieczeństwo jądrowe. Nie można unikać żadnych 
tematów, wręcz przeciwnie należy odpowiadać na wszystkie pytania oraz wy-
korzystywać podobne doświadczenia z innych krajów. Istotne jest pozosta-
wienie sobie marginesu na dodatkowe życzenia opinii publicznej. Choć kon-
sultacje nie są równoznaczne z procesem negocjacji, należy zastanowić się, co  
i w jakim zakresie może być negocjowane. Konsultacje muszą być rozpoczęte 
jak najwcześniej, można nawet próbować rozpocząć je przed uzyskaniem for-
malnej zgody na projekt. Konsultacji nie należy mylić z kampanią reklamową, 
ale szczerze rozmawiać o szansach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą projekt, 
szczególnie dla okolicznej ludności. Nie wolno łamać danych obietnic, ponie-
waż opinia publiczna nigdy obietnic nie zapomina. 

Jakie pojawiają się trudności? Ograniczenie konsultacji jedynie do aspek-
tów związanych z lokalizacją elektrowni już po podjęciu decyzji o jej budo-
wie, brak wczesnego zaangażowania opinii publicznej w proces, uzyskanie  
i utrzymanie jej zaufania, dbanie o przejrzystość. Proces uzgodnień musi zostać 
wnikliwie przemyślany i bardzo dobrze przygotowany oraz kontynuowany, aż do 
czasu podjęcia wszystkich decyzji. Później ustępuje miejsca procesowi komunika-
cji. Drugim warunkiem uzyskania akceptacji jest poprawna komunikacja. Jest to 
proces, w którym nadawca przekazuje wiadomość do odbiorcy, przy czym może 
ona zostać błędnie zrozumiana, dlatego należy się upewnić o poprawnym zrozu-
mieniu informacji przez odbiorcę. Komunikacja jest niezbędna, aby zwiększyć 
świadomość zalet projektu, uzyskać zaufanie oraz zapewnić informacje potrzeb-
ne do uformowania opinii. Proces komunikacji jest tak samo ważny w okresie 
budowy elektrowni, jak i w czasie eksploatacji. Najlepszą i najbardziej skuteczną 
metoda komunikacji jest bezpośredni kontakt z okolicznymi mieszkańcami. In-
ternet staje się coraz ważniejszym medium ułatwiającym kontakty, ale tradycyjne, 
drukowane publikacje są niezbędne i zawsze pomocne. Nie ma jednej recepty na 
uzyskanie zaufania opinii publicznej. Z pewnością należy mówić w zrozumiały 

Uroczystość otwarcia konferencji
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sposób, nie unikać żadnych tematów, warto też zaangażować niezależnego eks-
perta, który może potwierdzić prawdziwość informacji. Trzecim warunkiem jest 
wsparcie społeczno-gospodarcze inwestycji. Warto pokazać pobliskim mieszkań-
com realne korzyści wypływające z umieszczenia inwestycji w regionie, takich 
jak: rozwój lokalnego przemysłu, powstanie nowych miejsc pracy w takich sek-
torach jak transport, hotelarstwo, catering itd., możliwości szkoleń zawodowych 
i przekwalifikowań, budowa nowej infrastruktury, dróg, kolei, szkół, przedszkoli  
i żłobków, czy ośrodków sportowych. Nowe miejsca pracy, szkolenia czy infra-
struktura to z pewnością bardzo interesujący temat dla opinii publicznej, ale 
jest nim również możliwość uzyskania dodatkowych wpływów podatkowych 
dla gminy na terenie której zlokalizowana jest inwestycja. 

Kolejnym warunkiem uzyskania akceptacji jest zwiększanie poziomu świa-
domości wśród mieszkańców na temat projektu, niezależne kontrole oraz przej-
rzystość polityki informacyjnej. Społeczeństwo poszukuje informacji z niezależ-
nych organizacji. Podam przykład. Informacje o wypadkach, czy incydentach  
w elektrowniach jądrowych podawane są przez Międzynarodową Agencję Ener-
gii Atomowej, która jest organem niezależnym. Możemy powiedzieć, że ekspert 
jest niezależny jeżeli nie jest opłacany przez operatora lub zależne od niego pod-
mioty. Niezależny organ może kontrolować jakość informacji, przedstawiać je  
w formie syntetycznej i przedłożyć techniczne opinie. Istnieje również możliwość 
odwołania się do doświadczenia obywatelskiego, kiedy przedstawiciele opinii 
publicznej z niezależnymi ekspertami są zaangażowani w proces komunikacji, 
który z pewnością jest dużo bardziej efektywny gdy jest w pełni transparentny. 

Chciałbym opowiedzieć Państwu o doświadczeniach EDF, który eksplo-
atuje elektrownie jądrowe od ponad 50 lat. Mamy w 19 elektrowniach 58 
bloków jądrowych o mocy zainstalowanej od 900 MW do 1500 MW. Wszyst-
kie bloki jądrowe są budowane w jednej technologii: wodnej – ciśnieniowej 
(PWR). Majątek wytwórczy jest dość młody – średnio ma 25 lat, najstarszy 
reaktor został wybudowany 35 lat temu, a najmłodszy ma 8 lat. Francuzi są 
podzieleni jeśli chodzi o energetykę jądrową, ich opinia jest jednak bardziej 
pozytywna niż w przypadku większości Europejczyków. Otóż nieco ponad 
50 % Francuzów popiera energetykę jądrową i mniej więcej taki sam odsetek 
opowiada się za budową nowych reaktorów. Zatem około 50-60 % obywateli 
Francji popiera energetyką jądrową, jeśli dobrze rozumiem prawie tyle samo 
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ile w Polsce1. Przytoczę wyniki bardzo interesującego badania, gdzie zadano 
pytanie o kontrolę tego co dzieje się na zewnątrz obiektu jądrowego. Państwo 
i struktury oficjalne nie są uznawane za niezawodne i wiarygodne źródła infor-
macji. Ponad 50 % respondentów najwyższym zaufaniem obdarzyło eksper-
tów naukowych i lokalnych samorządowców. Naukowcy są osobami, którym 
opinia publiczna zaufałaby, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Tak dzieję się 
we Francji, a być może jest tak samo jest w Polsce, ponieważ to ogólnoświa-
towy trend. Kolejne badanie dotyczyło przejrzystości energetyki jądrowej. 
Mniej niż 50 % Francuzów uważa, że mówi się prawdę na temat energetyki 
jądrowej. Czarnobyl z pewnością się temu przysłużył, ale respondenci myślą 
o wszelkich ryzykach i uważają, że władze nie mówią prawdy na temat za-
grożeń. We Francji chcieliśmy temu zapobiec, więc w 2006 roku przegłoso-
wano nową ustawę o przejrzystości energetyki jądrowej. Ustawa wprowadziła 
istnienie lokalnych komitetów informacyjnych, których działania przynoszą 
dobre efekty we Francji. Takie komitety są zupełnie niezależne, mogą więc 
zamawiać wiarygodne badania, aby kontrolować operatora elektrowni. Każdy 
ma możliwość zadawania pytań, wystarczy zwrócić się do elektrowni, a służ-
by po sprawdzeniu poufności informacji ze względów technicznych, albo ze 
względu na bezpieczeństwo narodowe, udostępnią odpowiednie dokumenty. 
Obywatele rzadko z tego przywileju korzystają, ale sam fakt, że taka możli-
wość istnieje jest bardzo dobrą oznaką przejrzystości. EDF stosuje politykę 
stuprocentowej przejrzystości. Jako przykład podam przekaz informacji na te-
mat największej francuskiej elektrowni jądrowej Gravelines, położonej 20 km 
od granicy z Belgią. Elektrownia korzysta z wielu narzędzi informacji, takich 
jak strona internetowa, broszury, czy raporty, które są stale aktualizowane. 
Wyniki akceptacji są dobre, gdyż dzięki tym działaniom osoby mieszkające  
w pobliżu elektrowni są lepiej poinformowane, a około 79 % spośród nich 
jest pozytywnie nastawiona do elektrowni co w porównaniu ze średnią  
50-60 % dla ogółu społeczeństwa francuskiego daje znakomity wynik. Dobre 
wyniki są uzyskiwanie dzięki naszej przejrzystej polityce informacyjnej, ale 
również dlatego, że ludzie otrzymują lepszą informację i mają większe korzyści 
mieszkając w pobliżu elektrowni. Można zaryzykować stwierdzenie, że prawie 
każdy mieszkaniec zna któregoś z pracowników elektrowni, czy poprzez rodzi-
nę czy znajomych i dzięki temu może porozmawiać z osobami pracującymi  
w elektrowni na temat zagrożeń i zalet. „Mój sąsiad pracuje w elektrowni,  

1	 Wykład	miał	miejsce	przed	awarią	elektrowni	jądrowej	w	Fukushimie.
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a on nie jest wariatem” – zatem eksploatacja tej elektrowni musi odbywać się 
we właściwy sposób. 

Teraz powiem kilka słów o nowych projektach jądrowych we Francji. Cho-
dzi o budowę nowego reaktora EPR o mocy 1650 MW w istniejącej lokalizacji 
Flamanville oraz projekt budowy EPR w Penly. Normandia to region nasycony 
obiektami energetyki jądrowej, nie tylko należącymi do EDF, ale również do 
Arevy czy Francuskiej Agencji Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi AN-
DRA, tam również jest zlokalizowana instalacja do demontażu atomowych okrę-
tów podwodnych. Pierwsze reaktory powstały w tym regionie w latach 80-tych.  
W przypadku projektu we Flamanville mieliśmy tych samych przeciwników, 
którzy protestowali już przy budowie starych bloków, ale w Penly większość 
okolicznej ludności popiera projekt budowy nowej elektrowni. 

Elektrownia we Flamanville zostanie uruchomiona w 2016 roku – pierwsze 
konsultacje miały miejsce się w 2005 roku, a budowa rozpoczęła się z końcem 
2006 roku – po prawie dwóch latach debaty publicznej. Dla projektu Penly 
konsultacje rozpoczęły się w 2009 roku. W tym przypadku napotkaliśmy na 
małą liczebnie opozycję, ale dosyć silną, a mimo to projekt został zaakceptowany 
przez większość społeczności lokalnej. Na pytanie, czy realizacja projektu Penly 
będzie dobra czy też nie, ponad 70 % ankietowanych odpowiedziało, że tak. 

Jeśli chodzi o budowę elektrowni Flamanville, to jest to największy plac bu-
dowy w Europie. Ten projekt spowodował ogromną aktywność gospodarczą  
w regionie wywierając wpływ na całe jego otoczenie. Budowa elektrowni trwa 
około 7 lat, zatrudnionych przy niej jest do 3000 pracowników. W pierwszym 
okresie pracuje tylko kilkanaście osób, poziom 3000 osób osiągany jest po dwóch/
trzech latach, później stopniowo maleje. Po zakończeniu budowy przy eksploatacji 
będzie potrzebnych około 400 pracowników przez co najmniej 60 lat. Nie należy 
też zapominać o setkach pośrednich miejsc pracy generowanych przez elektrownię 
w okresie jej działania. Widzimy więc, że kiedy realizowany jest projekt budowy 
elektrowni jądrowej, oddziałuje on na region i swoje otoczenie lokalne w długim 
okresie. EDF podpisuje zwykle około 200 umów o podwykonawstwo z regional-
nymi i lokalnymi firmami. Jeśli chodzi o wpływy podatkowe, to w francuskim sys-
temie fiskalnym na jeden reaktor płacimy około 25 milionów euro rocznie z czego 
50 % trafia do gmin, na których terenie znajduje się elektrownia, a 35 % pozostaje 
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w regionie. Jeśli chodzi o budowę elektrowni i wykorzystanie lokalnego rynku 
pracy to podpisywanych jest w drodze przetargów około 150-200 umów poza 
główną umową z wykonawcą jaką jest AREVA. Mogą to być duże kontrakty przy-
znawane krajowym lub międzynarodowym firmom, a te wykorzystują lokalnych 
podwykonawców. Ponieważ jest o opłacalne dla wszystkich, zatrudniają lokalnych 
pracowników w trybie priorytetowym. Aby przysposobić lokalny rynek to no-
wych wyzwań prowadzone są działania szkoleniowe w celu dostosowania kwa-
lifikacji pracowników do potrzeb inwestycji. Prowadzona jest szeroka kampania 
informacyjna we współpracy z lokalnymi izbami gospodarczymi i urzędami pracy 
na rzecz zatrudniania lokalnych pracowników, bazowana na szacunkach dotyczą-
cych poszukiwanych profili. Prosimy również firmy o zaangażowanie się na rzecz 
zaktywizowania lokalnego rynku pracy, w szczególności osób mających do tej pory 
problemy z zatrudnieniem lub korzystających z pomocy socjalnej. Działania te są 
bardzo skuteczne, gdyż obecnie we Flamanville 45 procent pracowników stanowią 
lokalni mieszkańcy z obszaru do 40-50 km wokół elektrowni. Rada regionu oraz 
urząd pracy wdrożyły duży program szkoleń zawodowych, który objął 430 osób. 
Wykształceni zostali między innymi budowlańcy, spawacze, hydraulicy, a spośród 
nich około 85 procent zostało zatrudnionych przez wykonawców na placu budo-
wy. Aby zaktywizować rynek zatrudnienia osób, które do tej pory miały problemy 
z zatrudnieniem, poprosiliśmy firmy, aby 5 procent rekrutacji zapewnić spośród 
nich. Dziś ten program dotyczy około 160 osób. Na czas budowy należy stworzyć 
zaplecze socjalne, a więc zapewnić warunki bytowe możliwie jak najbliższe tym, 
w których żyje lokalna społeczność. Ramy są wyznaczone procedurą wielkiej bu-
dowy. Mówi ona, że jeśli chodzi o warunki bytowe tymczasowych pracowników, 
należy zapewnić dobre funkcjonowanie zaplecza socjalnego, oszacować potrzeby 
w zakresie zakwaterowania, zadbać o dostępne zaplecze hotelowe i bytowe oraz 
dostosować ofertę zakwaterowania dla pracowników na czas ich zamieszkania. 

Chciałbym teraz poruszyć temat debaty publicznej, która odbyła się  
w związku z uruchomieniem projektu Flamanville. W ramach debaty zorgani-
zowaliśmy 21 publicznych spotkań w największych miastach Francji, z czego 
w regionie normandzkim odbyło się 13 spotkań. Wyniki debaty publicznej 
były raczej dobre, ponieważ po niej podjęta została decyzja o kontynuacji 
projektu. Podczas procedury zapytania publicznego, które odbywa się przed 
otrzymaniem zezwolenia na działalność elektrowni, nikt nie zgłaszał skarg na 
przebieg debaty publicznej, wnioskować można stąd, że spełniła ona swoją 
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rolę i odbyła się w rzetelny sposób przynosząc dobre rezultaty. Nasze doświad-
czenia z debaty pokazały, że wiodącymi tematami na wszystkich spotkaniach 
była energetyka odnawialna i efektywność energetyczna, a nie EPR i techno-
logie jądrowe czy wybór lokalizacji dla elektrowni. Szczególna uwaga została 
zwrócona na działania EDF na rzecz lokalnego zatrudnienia na czas budowy 
(około 3000 pracowników na placu budowy), a także zobowiązanie EDF do 
przejrzystego informowania o realizacji projektu i technologii EPR (umożli-
wienie ekspertom uzyskiwania informacji na temat technicznych wyborów, 
opublikowanie raportu o bezpieczeństwie Flamanville 3 na stronie interneto-
wej EDF). Po debacie publicznej, po zapytaniu opinii publicznej rozpoczyna 
się budowa elektrowni, później jej uruchomienie i eksploatacja. Bardzo ważne 
jest wtedy kontynuowanie komunikacji, a tym samym utrzymywanie zaufania 
ze strony mieszkańców. W przypadku Flamanville w czasie budowy cały czas 
rozwija się komunikacja z opinią publiczną: utrzymywana jest interaktywna 
strona internetowa, na której pokazujemy filmy i zdjęcia z budowy, umiesz-
czamy najbardziej aktualne informacje, poza tym rozsyłane są broszury infor-
macyjne i organizowane wizyty na placu budowy. W związku z tym w regionie 
bardzo mocno rozwinęła się turystyka, ponieważ przyjezdni odwiedzają nie 
tylko budowę, ale również okoliczne atrakcje i zabytki. 

Podsumowując jeszcze raz chciałbym podkreślić, że akceptacja dla elek-
trowni jądrowych jest oparta o uzgodnienia i komunikację. Komunikacja trwa 
przez cały czas działania elektrowni, aż do jej wycofania z użytku. Bardzo ważne 
jest wsparcie społeczno-gospodarcze oraz niezależna i przejrzysta kontrola już  
w trakcie procesu budowy. EDF ma obecnie 50 lat doświadczeń w zakresie bu-
dowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych, a przy projekcie budowy nowego 
bloku EPR we Flamanville mamy też dobre i bardzo niedawne doświadczenia  
w zakresie akceptacji nowych projektów jądrowych. Dziękuję za uwagę. 

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Czy są jakieś pytania, czy też uwagi? 

Pytanie z sali

Czy mógłby Pan przedstawić swoją opinię na temat roli monitoringu 
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poziomu promieniowania jonizującego. Czy dozymetria powinna być do-
stępna dla każdej osoby mieszkającej w pobliżu elektrowni?  

Vincent Delcroix
Jest to bardzo ważna kwestia. Kwestie sanitarne i te dotyczące promieniowania 

należą do najtrudniejszych w procesie akceptacji społecznej. Staramy się, na ile 
możemy, uprościć je. We Francji kilka miesięcy temu zdecydowano, aby każdy 
obywatel, dzięki witrynie internetowej, mógł otrzymywać informacje na temat 
pomiarów wykonywanych przez inspekcję sanitarną we Francji, a także przez 
operatora elektrowni. Moim zdaniem należy zrobić wszystko, aby pokazać, że 
informacja jest przejrzysta, nawet jeżeli mogą być trudności z jej zrozumieniem. 
Podkreślam, że we Francji jesteśmy otwarci i pokazujemy, że nie mamy nic do 
ukrycia. Dlatego sieć przyrządów pomiarowych nie należy do EDF, a do insty-
tutu badawczego, który stanowi jednostkę niezależną. Ponieważ jeżeli operator 
przekazuje nawet te same dane, to sytuacja jest inna, bowiem jest to informacja 
pochodząca od operatora, a tym samym mogłaby być kwestionowana. Zatem naj-
lepszym rozwiązaniem jest aby wyniki podawała niezależna inspekcja.

Pytanie z sali

Co dzieje się we Francji z organizacjami środowiskowymi? W Polsce są to 
niewielkie grupy aktywistów. Ten ruch nie jest jeszcze rozwinięty, ale bardzo gło-
śny. Moim zdaniem powinniśmy słuchać ich, rozmawiać z nimi, podobnie jak  
z innymi obywatelami, ale nie powinniśmy pozwolić im, aby wpływali na proces 
decyzyjny, czy też decyzje strategiczne dla gospodarki kraju. Oczywiście musimy 
uwzględniać aspekty środowiskowe, ale powinniśmy je omawiać z ekspertami  
w tej dziedzinie. Sytuacja w Niemczech jest inna, gdzie Partia Zielonych wygrała 
wybory. Jak wygląda to we Francji? Jak rozwiązujecie ten problem?    

Vincent Delcroix

We Francji sytuacja przedstawia się następująco: „Zieloni” mają (zmienia 
się to oczywiście w zależności od wyborów) około 10 % miejsc w Parlamencie. 
Jest to głos dość ważny we Francji, ponieważ może wpłynąć na koalicję pomię-
dzy poszczególnymi partiami politycznymi i tym samym partie „Zielonych” 
mogą brać udział w procesie decyzyjnym. Można powiedzieć, że we Francji 
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rozwiązaniem jest przedyskutowanie trudnych tematów, myślę tu nie tylko  
o energetyce jądrowej. Przede wszystkim staramy się szanować inne opinie. 
We Francji jesteśmy zobligowani do rozważenia różnych sił, różnych poglą-
dów. Jednak ogromną zaletą procesu debaty, o którym dziś Państwu mówiłem 
jest to, że na każdym etapie realizacji projektu staramy się sprawdzić, jaką siłę 
stanowią przeciwnicy projektu, do tego używamy sondaży opinii. We Francji 
wydaje nam się bardzo ważne, aby na wczesnym etapie projektu rozpocząć 
proces konsultacji i wyczuć, jak wygląda sytuacja w danym regionie, w którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia. Być może nie ma w tej chwili konieczno-
ści przekonywania kogokolwiek do projektu, bo wszyscy są już przekonani, ale 
w razie czego należy rozmawiać i poszukiwać porozumienia.

Pytanie z sali

W przypadku budowy elektrowni atomowej w Polsce wiemy, że nie ma stu-
procentowego poparcia społeczeństwa i ciężko uwierzyć, że elektrownia ato-
mowa w jakimkolwiek kraju uzyskałaby całkowitą akceptację. W przypadku 
budowy elektrowni francuskiej, jaki procent populacji był za, a ile przeciw? 

Vincent Delcroix

Wszystkie dane, którymi dysponuję pokazałem w prezentacji. Dobrze jest 
po prostu wyczuć jaka ilość osób jest gotowa, aby walczyć przeciwko i przeciw-
stawić się realizacji przedsięwzięcia. Jeśli w Polsce organizowane będą referenda 
należy uzyskać akceptację ponad 50 % mieszkańców na danym obszarze. Jest to 
warunek konieczny, ale nie wystarczający, ponieważ można wyobrazić sobie, że 
zorganizowana opozycja skomplikuje cały projekt, bądź też może doprowadzić 
do uniemożliwienia budowy zaskarżając jakieś decyzje. Oczywiście ogólna ak-
ceptacja dla projektu jest konieczna, ale można wyobrazić sobie lokalny, dobrze 
zorganizowany sprzeciw i jego znaczące oddziaływanie choć może to być zaled-
wie 5-10 % populacji. Nawet we Francji przychodzi nam się z takimi problema-
mi borykać, ponieważ istnieją organizacje, które wykorzystują przepisy prawne  
i próbują doprowadzić do zatrzymania, albo opóźnienia realizacji projektu. 

Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam, że nie mogę odpowiedzieć na wię-
cej pytań, bo czas nas nagli i musimy zakończyć tę dyskusję. Mam nadzieję, 
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że nie zmniejszyłem Państwa optymizmu dla realizacji projektu budowy elek-
trowni jądrowej w Polsce.

4.2. Nowe inwestycje jądrowe – perspektywa niezależnego operatora
(Peter Berben, GDF Suez)

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski 

Następnym mówcą jest Peter Berben, który reprezentuje Gaz de France 
Suez – GDF Suez. Pan Berben będzie mówił o nowo budowanych elektrow-
niach jądrowych z punktu widzenia niezależnej firmy energetycznej.

Peter Berben (GDF Suez)

Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Państwu za możliwość przedsta-
wienia tutaj grupy GDF Suez i omówienia naszego spojrzenia jako nie-
zależnego producenta energii na rozwój energetyki jądrowej. Chciałbym 
podkreślić, że jesteśmy firmą prywatną, wymienił Pan nazwę „Gaz de 
France”, a GDF Suez jest w tej chwili poprawną nazwą. Ta firma powsta-
ła kilka lat temu z fuzji „Gaz de France” – firmy państwowej – i firmy 
„Suez”. Nasza firma jest firmą prywatną, chociaż państwo francuskie ma 
w niej ok. 30 % udziałów. Moja prezentacja zawiera dwie główne części. 
Pierwsza część zawiera informacje bardziej marketingowe dotyczące naszej 
firmy, naszego profilu, naszych wizji i perspektyw w sektorze energetyki 
jądrowej. Druga część, która jest być może bardziej interesująca dla pań-
stwa, dotyczy inwestowania w sektor jądrowy w konkretnych państwach  
i w konkretne projekty. W roku 2009 uzyskaliśmy obroty rzędu ok. 80 mld 
euro. Jesteśmy światowym liderem w sektorze energetycznym. Zainwesto-
waliśmy netto ok. 30 mld euro w ciągu ostatnich dwóch lat. Mamy 70 
GW mocy zainstalowanej. Zatrudniamy około 200 tysięcy pracowników 
na całym świecie z czego 144 tysiące pracuje w sektorze energetycznym  
i usługowym. Mamy też około 4 tysiące pracowników specjalizujących się  
w energetyce jądrowej. Niemniej ważne jest to, że zatrudniamy 1200 bada-
czy i pracowników naukowych w centrach badawczo-rozwojowych. Gdzie 
jesteśmy w porównaniu z innymi firmami energetycznymi? Otóż jesteśmy 
drugą firmą, jeżeli chodzi o obroty, przychody. W sektorze energetycznym 
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prowadzi pięciu graczy europejskich m.in. E.ON, GDF Suez, RWE. Jeste-
śmy najbardziej międzynarodową z tych firm. Jesteśmy obecni na całym 
świecie. Nasza grupa jest podzielona na 6 linii biznesowych: 5 w sektorze 
energetycznym i 1 w sektorze ochrony środowiska. Jeśli chodzi o firmy, któ-
re działają w Polsce, to mamy tu firmę „Energy European International”. 
Jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, to one są częścią tej linii biznesowej. 
Ja pracuję dla działu kooperacyjnego energetyki jądrowej. Jesteśmy dzia-
łem koordynacyjnym, znajdujemy się blisko zarządu i koordynujemy nowe 
inwestycje w sektorze energetyki jądrowej. Podkreślę jeszcze raz, że nasza 
firma jest aktywna na pięciu kontynentach świata. Nasza firma jednak jest  
w trakcie dalszej ekspansji – obecnie przygotowujemy fuzję z firmą „Inter-
national Power” (IP) i ta fuzja wygląda w taki sposób, że GDF Suez przekaże 
część aktywów do „International Power” poza Europą Kontynentalną, ale 
w zamian obejmie 70 % nowo stworzonej firmy. W tym momencie stanie-
my się naprawdę wiodącym światowym, niezależnym producentem energii. 
Wspomniałem o 73 GW, będzie to w tym momencie ok. 100 GW i 25 GW, 
które są w tej chwili w budowie i zostaną oddane do użytku w ciągu 3 lat. Je-
steśmy też właścicielem firmy „GDF Suez Energia Polska”. Firma ta zarządza 
elektrownią w Połańcu o mocy 1800 MW a budujemy tam w tej chwili blok  
o mocy 200 MW, który będzie opalany całkowicie biomasą. Jest również fir-
ma „Tractabel Engineering” (TE), która ma siedzibę w Katowicach. Zapew-
nia ona usługi trzem głównym segmentom, czyli systemom wodociągowym, 
zarządzania odpadami i systemom energetycznym. 

Jaka jest rola energetyki jądrowej w naszej grupie? Dla GDF Suez energia 
jądrowa jest częścią strategii. Musimy się zmierzyć z coraz większymi wyzwa-
niami jeśli chodzi o produkcję energii. Musimy zapewnić niezależność ener-
getyczną, bezpieczeństwo dostaw, stabilność, przewidywalność i konkurencyj-
ność kosztów wytwarzania i musimy zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. 
Są niewątpliwe zalety energetyki jądrowej w porównaniu z innymi sposobami 
produkcji elektryczności. Nasz miks generacji energii jest dosyć zrównoważo-
ny. Mamy 50 % generacji z gazu ziemnego a 16% to energia jądrowa. Ozna-
cza to, że nasz portfel jest konkurencyjny, elastyczny, wydajny, mamy niskie 
emisje dwutlenku węgla i mamy w nim bezpieczne i niezawodne elektrownie 
jądrowe. Mamy dwie lokalizacje elektrowni jądrowych w Belgii: Doel i Ti-
hange. W sumie mamy 7 reaktorów. Nasza moc zainstalowana w sektorze 
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energetyki jądrowej to ok. 6 GW (w tym 4 GW w Belgii). Mamy również 
elektrownie we Francji i w Niemczech. Jesteśmy niezależną grupą i nie jeste-
śmy związani z żadnym producentem wyposażenia czy też reaktorów. Obecnie 
wykorzystujemy sprzęt firmy „Westinghouse” i firmy „AREVA”. Zbudowa-
liśmy pierwszy reaktor PWR w Belgii, który był też pierwszym reaktorem  
w Europie. W tej chwili jest on wycofany z użytkowania. Zatem mamy ponad 
50 lat doświadczeń. Mówiłem o bezpiecznych i niezawodnych elektrowniach. 
Należymy do najlepszych dostawców jeżeli chodzi o dyspozycyjność naszych 
elektrowni – osiągnęliśmy poziom 90 %. 

Jakie są projekty, które w tej chwili realizujemy? Zacznijmy od Rumu-
nii. Wraz z innymi sześcioma partnerami jesteśmy zaangażowani w projekty 
Czernavoda 3 & 4. To są dwa bloki technologii CANDU 6. Każdy o mocy 
700 MW. W tym projekcie mamy udział wynoszący 9,15 %, ale wiemy, że 
CEZ wycofał się z projektu. Rząd, czyli SNN będzie zmniejszać swój wy-
noszący w tej chwili udział wielkości 51 %. Zatem jest to projekt, który się 
rozwija. TE jest liderem tego zespołu, ale nasz dział bezpieczeństwa jądrowego 
ma równie znaczący udział w tym projekcie. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, 
to mamy wspólny projekt z hiszpańską „Iberdrolą”. Chcemy tutaj zbudować 
elektrownie o mocy 3,6 GW. Jesteśmy zaangażowani we Włoszech i w Jordanii 
wspólnie z ATMEA, w Brazylii z „Eletrobras” staramy się zbadać możliwości 
partnerstwa publiczno–prywatnego w sektorze energetyki jądrowej. We Fran-
cji trwają dyskusje dotyczące elektrowni w Penly. Mamy objąć 30 % udziałów, 
ale w tej chwili trwają dyskusje z EDF i z państwem francuskim. W tej chwili 
poziom naszych udziałów jest dyskusyjny i mamy zamiar wybudować i być 
operatorem bloku ATMEA-1 w dolinie Rodanu. Widzimy również możliwo-
ści zaangażowania w Chile, w Polsce, Tajlandii i innych krajach. 

Jaki prezentujemy model biznesowy. Przede wszystkim koncentrujemy się 
na projektach, które tworzą wartość w dziedzinie rozwoju, budowy i prowa-
dzenia eksploatacji. Angażujemy się w trwałe partnerstwa dla podziału ryzyka 
i kosztów na poziomie kapitałowym, politycznym i na poziomie kontrakto-
wym z naszymi poddostawcami. Wykorzystujemy schematy, programy dostaw, 
kontraktów na dostawy. Główne kwestie, jeśli chodzi o budowę elektrowni 
jądrowych są oparte na naszych doświadczeniach jako międzynarodowego 
producenta energii. Warunki inwestowania w poszczególnych krajach dla nas 
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są takie, że musi być tam stabilne zaangażowanie, musi być decyzja politycz-
na. Musi występować jasne i przewidywalne środowisko prawne i regulacyjne, 
odpowiedni rynek energetyczny, lokalna akceptacja, możliwość budowania 
lokalnych kompetencji w sektorze energetyki jądrowej i dostępne rozwiąza-
nia w zakresie cyklu paliwowego i zarządzania odpadami radioaktywnymi. 
Cały okres projektowania, budowy i wycofywania z eksploatacji energetyki 
jądrowej trwa bardzo wiele czasu, zatem politycy muszą tu odgrywać bardzo 
ważną, długą rolę. Zawsze sprawdzamy deklaracje polityków i sprawdzamy, 
czy oni wspierają rozwój energetyki jądrowej. Muszą istnieć wyraźne, jasne  
i stabilne ramy prawne i staramy się, aby problemy środowiskowe związane  
z potencjalnymi projektami były rozwiązane. Rynki się zmieniają i stają się co-
raz bardziej otwarte oraz coraz bardziej zmienne. Coraz większym wyzwaniem 
jest zapewnienie ekonomiczności nowych projektów nuklearnych. Jesteśmy 
prywatną firmą, której udziałowcy poszukują zysków. Zatem szukamy odpo-
wiedzi na następujące pytania dotyczące rynku energii elektrycznej. Czy jest 
luka między podażą a popytem? Jakie są możliwości narzucenia minimalnej 
ceny za emisje dwutlenku węgla, która sprawiłaby, że generacja energii z jądra 
atomowego byłaby bardziej konkurencyjna? Poza tym również oceniamy moż-
liwości sieci wysokiego napięcia. Czy sieć może przyjąć, zaabsorbować moc 
generowaną przez elektrownie jądrowe? Jakie są powiązania z krajami sąsied-
nimi? Wszystkie te kwestie muszą zostać poddane ocenie. Istotną rolę odgry-
wa akceptacja społeczna. Lokalna akceptacja to jest fundament. Nawet nie 
będziemy sprawdzać możliwości inwestowania w projekt, jeśli widzimy, że nie 
ma wsparcia ze strony większości lokalnej społeczności. Wiemy, że elektrow-
nie jądrowe to bardzo kontrowersyjna kwestia. Jeżeli jest wparcie publiczne, to 
potrzebne jest wsparcie pełnej transparentności projektu poprzez zaangażowa-
nie lokalnej społeczności i władz w projekt. Komunikacja z opinią publiczną 
ma ogromne znaczenie. Wiemy, że bezpieczeństwo jądrowe i proliferacja to 
są bardzo ważne kwestie jak również kwestia odpadów radioaktywnych. Trze-
ba organizować debaty na ten temat. Staram się pokazać, że nasza grupa ma 
odpowiednie zasoby do realizacji projektów jądrowych, ale muszą być dostęp-
ne lokalne kompetencje, albo należy je stworzyć. Budujemy stowarzyszenia 
wraz z ośrodkami badawczymi, uczelniami i wspieramy programy szkolenio-
we. Została powołana grupa robocza i aktywnie działamy w tej grupie. Pan 
Rozwadowski i Pan Beard również mówili o łańcuchu dostaw i dla nas jest to 
również bardzo ważna kwestia. Oceniamy taki łańcuch dostaw pod względem 
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potencjału. Wszyscy znamy wymagania, jeśli chodzi o wymagania bezpieczeń-
stwa w przypadku elektrowni atomowych i oczywiście kwestią dyskusji jest, 
jak zorganizować ten łańcuch dostaw. Od początku wszystko musi być bardzo 
przejrzyste. Muszą być dostępne źródła paliw a także utylizacji zużytego pa-
liwa. Wszystkie te programy należy opracować i muszą być one realizowane  
w pewnych przewidywalnych ramach. Wyobraźmy sobie, ze dokonujemy oce-
ny kraju jako inwestor i że wynik takiej oceny jest pozytywny a teraz możemy 
się skupić na uczestnictwie w określonym projekcie. Kluczową kwestią, którą 
rozważamy zanim wejdziemy w jakąś inwestycje jest oczywiście lokalizacja. 
Czy dana lokalizacja nadaje się do budowy nowego obiektu? Wiemy, że wa-
runki geotechniczne, możliwości chłodzenia, podłączenia do sieci – wszystkie 
te kwestie powinny być ocenione. Chcemy działać jako inteligentny operator 
w każdej fazie projektu i wspierać rozwój realizacji takiego projektu. Dlatego 
zależy nam na gromadzeniu odpowiedniej wiedzy już na samym początku, już 
na wczesnych etapach realizacji projektu. Następnie w zależności od wyboru 
lokalizacji dobieramy najbardziej odpowiednią technologię, planujemy poten-
cjał, a także metody budowy poddawane są ocenie i one też zależą od charak-
teru lokalizacji. Więc jest szereg typowych pytań, na które musimy uzyskać 
odpowiedź. Dokonujemy też analizy ekonomicznej. GDF Suez jest firmą pry-
watną, więc projekt musi generować wartość dla akcjonariuszy. Zatem wszyst-
kie ryzyka projektu powinny być zabezpieczone oraz zapewnione odpowiednie 
finansowanie projektu. Musi być to projekt, którego finansowanie może być 
zapewnione na szczeblu komercyjnym przez banki komercyjne i wszyscy wie-
my, że finansowanie bez prawa regresu nie jest czymś, co moglibyśmy zaakcep-
tować. Występują również liczne ryzyka z tym związane, na przykład związane 
z udzielaniem licencji, pozwoleń itd. Wszystkie te czynniki muszą być wzię-
te pod uwagę. Na pewno zgodzą się Państwo ze mną, że ograniczenie ryzyk  
i podział tych ryzyk jest czymś zupełnie koniecznym. Z mojego doświadcze-
nia widać, że pożyczkodawcy niechętnie przejmują ryzyka związane z licencją 
na funkcjonowanie, z uzyskaniem pozwoleń itd. Dlatego też należy stworzyć 
odpowiednie ramy, podzielić kompetencje między wykonawców a inwestora, 
ryzyka związane z opóźnieniami itd. Kolejny rodzaj ryzyk, to ryzyka rynko-
we. Konieczne jest oczywiście podpisanie długoterminowych umów na zakup 
energii elektrycznej. Kolejne kwestie to odpowiedzialność, ryzyko związane  
z bezpieczeństwem, utylizacją odpadów itd. Dla nas są to kwestie o kluczowym 
znaczeniu. Nasza firma rozważa inwestycję w energetykę jądrową, ale rozważa 
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to w sposób stopniowy. Określamy pewne kamienie milowe. Określamy datę, 
kiedy musi być podjęta decyzja o inwestycji. Dokonujemy oceny ryzyk wraz 
z rządem. Negocjowana jest następnie umowa o sprzedaży energii elektrycz-
nej. Udzielamy pozwolenia na budowę. Negocjowany jest plan finansowy  
i określane są nieodwołalne zobowiązania stron. Następnie po zrealizowaniu 
tych kamieni milowych organizowane jest finansowanie i przystępujemy od 
realizacji projektu. 

Reasumując, jako inwestor w energetykę jądrową GDF Suez określa ryzy-
ka jakie występują, jakie wiążą się z określonym projektem i stara się ograni-
czać te ryzyka. GDF Suez rozważa różnego rodzaju rozwiązania, które byłyby 
odpowiednie do tego, aby uporać się z wyzwaniami jakie mogą się pojawić  
w przyszłości. Stara się koncentrować na wysokim poziomie bezpieczeństwa  
i doświadczeniu międzynarodowym, jeśli chodzi o wykonawców i stara się słu-
żyć naszym bogatym doświadczeniem zdobytym na całym świecie. Dziękuję 
Państwu za uwagę. 

PROWADZĄCY: prof. US M.P. Dąbrowski

Proszę o jedno lub dwa bardzo krótkie pytania. 

Komentarz z sali

To co Pan przed chwilą powiedział niweczy niejako nasz pogląd na temat 
tego, że PGE wybierze operatora itd., bo może przyjść operator, może posta-
wić sobie elektrownię według własnej technologii, na przykład APR 1400, 
będzie eksploatował i będzie zadowolony. Czy GDF Suez widzi taką możli-
wość, aby być inwestorem, realizatorem, a potem tym, który czerpie z tego 
zyski? Na przykład wiadomo, że dzisiaj w Federacji Rosyjskiej, można dostać 
pozwolenie na budowę i nawet 50 elektrowni wybudować, tylko trzeba mieć 
pieniądze.

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski   

O tym rozmawialiśmy wczoraj. Czy GDF Suez mógłby być inwestorem  
w polski sektor jądrowy? Czy życzylibyście sobie, aby inwestować, a następnie 
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eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce? Jak wyglądają perspektywy dla 
Pańskiej firmy w Polsce?

Peter Berben (GDF Suez)

Z tego co mówiliśmy, zachodniopomorskie jest takim regionem, który jest 
najbardziej przygotowany, najbardziej gotowy do tego, aby wspierać rozwój 
energetyki jądrowej w kraju. Dziękuję za pytania. Fakt, że jestem tutaj powi-
nien być dowodem, że GDF Suez jest zainteresowane uczestnictwem w tego 
typu projektach w Polsce. Przedstawiliśmy listę wymagań, przedstawiliśmy, 
jakiej oceny dokonujemy i w jaki sposób. Oczywiście gdyby PGE zapytało nas 
dzisiaj czy podpisalibyśmy taką umowę, to powiedzielibyśmy „nie”, ponieważ 
jeszcze zbyt wiele kwestii jest niejasnych. Gdyby przedstawiono nam program 
z określonymi datami, to powiedzielibyśmy, że świetnie wygląda on na papie-
rze, ale nie uważamy, że przy istniejącej strukturze jest możliwe zrealizowanie 
tych kamieni milowych o których wspominałem. Na pewno nie ma problemu 
aby nowy projekt był opracowany w kraju, w którym już funkcjonuje energe-
tyka jądrowa, takim jak Francja czy Belgia, bo będą tam silnie umocowane or-
gany odpowiedzialne za bezpieczeństwo i przedstawiony będzie harmonogram 
i możliwe do zrealizowania kamienie milowe. Niestety obawiam się, że przy tej 
organizacji jaka istnieje dzisiaj w Polsce, to nie jest możliwe.  

4.3. Zaangażowanie polskiego przemysłu w budowę
i eksploatację elektrowni jądrowej na przykładzie procedury AREVA 

(Adam Rozwadowski, AREVA)

Dzień dobry Państwu! Tematem mojego wystąpienia jest organizacja 
ewentualnej współpracy z polskimi firmami przy budowie elektrowni jądro-
wej. Jednak słuchając wczorajszych wystąpień i rozmawiając z Państwem zdaję 
sobie sprawę, że może nie wszyscy wiedzą co to jest AREVA, więc przygoto-
wałem parę slajdów, żeby zaprezentować krótko moją firmę. Co robi AREVA? 
Otóż AREVA zajmuje się pełnym cyklem paliwa jądrowego od wydobycia 
go w kopalni poprzez wstępną obróbkę chemiczną, jego wzbogacania , po-
przez produkcję elementów paliwowych tzn. prętów i prostopadłościanów 
paliwowych, produkcję reaktorów jądrowych i usługami w tej dziedzinie, do 
przetwarzania wypalonego paliwa, z którego się robi paliwo wtórne. Także  
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w pewnych sytuacjach zajmujemy się szerszym działaniem niż tylko dzia-
łanie jądrowe – zajmujemy się rozwojem środowiska dookoła elektrowni. 
Punktem wyjścia było stwierdzenie, że potrzeba dwa razy więcej energii przy 
dwa razy mniejszej emisji dwutlenku węgla. AREVA powstała w 2001 roku  
z połączenia dwóch głównych firm we Francji, które działały w dziedzinie 
jądrowej. Pierwsza nazywała się Framatome i produkowała głównie reaktory,  
a druga się nazywała Cogema i zajmowała się całym cyklem paliwowym. Po-
dam kilka liczb dotyczących AREVY. Nasze obroty w zeszłym roku wyniosły  
8,5 mld euro. Obecnie zatrudniamy 48 tysięcy pracowników, ale ta liczba 
rośnie. Podejmujemy też pewne działania w dziedzinie energii odnawialnej. 
Dzisiaj jest to jeszcze niewiele, ale jest to dział, który najszybciej się rozwija. 
Jak Państwo być może wiedzą naszym okrętem flagowym, tzn. nie wiem czy 
Państwo wiedzą, ale słyszeliście tę nazwę wczoraj wiele razy, jest reaktor, który 
nazywa się EPR. Wstępnym wytłumaczeniem litery E w EPR była „ewolu-
cja”. EPR jest to reaktor, który powstał z wieloletnich naszych doświadczeń 
przeprowadzanych we Francji i w Niemczech, bowiem AREVA jest firmą, 
posiadającą spory sektor niemiecki. Podstawowym celem skonstruowania re-
aktora EPR było zapewnienie wyższego bezpieczeństwa. Dziś głównie mówi 
się o reaktorach generacji trzeciej. Jest mniej więcej zgoda na temat tego co 
to znaczy, że to jest reaktor zgodny z wymaganiami operatorów, które są sfor-
mułowane w organizacji EUR – European Utility Requirements. Reaktory III 
generacji są minimalnym wymaganiem w Polsce przy wdrażaniu  programu 
energetyki jądrowej. Potem się mówi o generacji III+. Tu już definicja jest 
bardziej rozmyta. Każdy z producentów ma swoją definicję tego plusa tzn. 
w każdej z tych definicji plusem („+”) są elementy bezpieczeństwa. W naszej 
definicji generacji III+ jednym z takich elementów bezpieczeństwa jest osłona 
reaktora przed atakiem zewnętrznym. Reaktor jest odporny na upadek dużego 
samolotu liniowego. Takie rzeczy się zdarzały i to po 2001 roku zostało wpro-
wadzone. EPR ma wiele różnych innych zabezpieczeń, takich jak na przy-
kład zabezpieczenie przed stopieniem się rdzenia, który jest najpoważniejszą 
awarią jaką można sobie wyobrazić w reaktorze. W przypadku takiej awarii  
w naszym reaktorze EPR rdzeń jest zbierany w specjalnym zbiorniku na dole 
zwanym „chwytaczem”. Cała konstrukcja jest ewolucyjna, tzn. wynika z wie-
loletniego doświadczenia reaktorów AREVY oraz niemieckiej serii reaktorów 
Convoy ze wzmocnieniem wszystkich elementów bezpieczeństwa. Aktualnie 
cztery reaktory EPR są w konstrukcji, na piąty został podpisany kontrakt do 
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budowy. Jeden jest w Olkiluoto w Finlandii, jeden jest we Francji we Flam-
manville i dwa są w Chinach w miejscowości Tian-Wan. Budowane są dwa 
bloki energetyczne równolegle z opóźnieniem, przesunięciem o kilka mie-
sięcy. W Olkiluoto jest to pierwsza budowa. Pan Inżynier Wiegner będzie 
mówił więcej o udziale polskich firm w budowie reaktora EPR w Olkiluoto. 
Flammanville leży nad Morzem Północnym nad Kanałem La Manche. Aktu-
alnie wśród przeciwników energetyki jądrowej i wśród konkurencji dużo się 
mówi na ten temat opóźnień i wzrostu kosztów budowy reaktora w Olkiluoto  
i chciałbym to skomentować. Otóż my patrzymy na to inaczej. To jest pierw-
szy budowany reaktor tego typu i uzyskaliśmy przy tej budowie jedyne w swo-
im rodzaju doświadczenie, które pozwala nam spokojniej patrzeć na następne 
budowy. Druga budowa była już tylko nieco opóźniona, a trzecia i czwarta nie 
są w ogóle opóźnione. Tak, że spokojnie patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi 
o budowę reaktorów. Jest naturalne, że w cyklu budowy wiele rzeczy jest po-
prawianych, taki jest cykl działania, żeby poprawić jakość, czas, planowanie 
itp. To byłoby wszystko na temat tego co robi AREVA i na temat naszego 
produktu jakim jest reaktor EPR, który tak jak mówił Pan Dyrektor Lewiński 
jest jednym z trzech, które były badane przez inwestora w Polsce i jest to nasza 
oferta techniczna dla Polski. 

Teraz będę mówił o sposobie pozyskiwania kooperantów AREVY. Na 
temat tego jak AREVA współpracuje z firmami w krajach, w których są bu-
dowane nasze instalacje. Jednak nasze instalacje to niekoniecznie reaktory. 
Budujemy fabryki do produkcji elementów, budujemy kopalnie, budujemy 
fabryki przetwarzające paliwo, itd., itp. Jednak tutaj skupię się na budowie 
reaktora EPR. Będziemy mówić o łańcuchu dostaw. Przeważnie używana 
jest nazwa „Supply Chain”. Nie jestem pewien, czy to po polsku się mówi 
„łańcuch dostaw”, czy też „łańcuch dostawców”. Okazuje się, że w praktyce 
musimy mieć taki łańcuch dostawców gdziekolwiek byśmy nie instalowa-
li naszych reaktorów z wielu względów. Są to przede wszystkim względy 
ekonomiczne i techniczne – podkreślę, że współpraca z polskim przemy-
słem nie jest działaniem propagandowym. Sądzę, że dla nikogo nie mogłaby 
być działaniem propagandowym. My jesteśmy firmą, która działa na ryn-
ku. Chcemy zarabiać pieniądze w dobrym znaczeniu tego słowa. Chcemy 
też budować dobre reaktory, w związku z czym potrzebna jest nam współ-
praca z firmami, które mają kwalifikacje i które są dla nas ekonomicznie  
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korzystnymi partnerami biznesowymi. AREVA szuka teraz nowego poko-
lenia poddostawców do nowych produktów. Jest wiadome, że był lekki za-
stój w branży jądrowej, ale teraz jest coś, co się nazywa odrodzeniem czy 
też renesansem energetyki jądrowej. W naszej strategii zaopatrzenia wybie-
ramy rozwiązania najbardziej konkurencyjne pod względem technicznym  
i finansowym. Ważnym elementem naszej współpracy z gospodarką kraju, 
w którym jest budowany reaktor, jest możliwość zawierania długotermi-
nowych umów, długoterminowej współpracy. Chcemy mieć partnerów, na 
których możemy liczyć przez dłuższy okres czasu i nie tylko w jednym kraju. 
To może prowadzić w pewnych sytuacjach do tworzenia wspólnych firm. 
Ta oferta była sformułowana przez naszą Panią Prezydent Anne Lauvergon  
w maju 2010 roku w dniu energetyki jądrowej na Politechnice Warszaw-
skiej. Było to zaproszenie do udziału polskiego kapitału w kopalniach ura-
nu, bowiem jednym z elementów polskiego programu energetycznego jest 
niezależność dostaw paliwa i tą niezależność możemy zaoferować mniej wię-
cej w ten sposób. Podobna logika jest stosowana do działania z polskimi 
firmami. Chcemy, żeby poza kompetencją i elementem ekonomicznym za-
istniała też trwałość współpracy oparta na długoletnim zaufaniu. Tym w fir-
mie AREVA zajmuje się dział zaopatrzenia a jest to kilka pięter w biurowcu 
AREVY na przedmieściach Paryża. Co my robimy? Obserwujemy techno-
logie, analizujemy ewentualne przetargi i wspieramy dyrektorów projektów. 
Dział zaopatrzenia zajmuje się procesem selekcji począwszy od wstępnej 
informacji do końcowych zamówień przechodząc przez kompletną anali-
zę firm, kwalifikacji i ewentualnych kontraktów. To wszystko odbywa się  
w ramach, które są wewnętrznie dosyć ściśle ustalone i odbywa się to zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Na wykresie Państwo widzą, jak już 
współpracowaliśmy kilku krajach, z którymi mamy podpisane kontrakty. 
Na czerwono zaznaczone są kraje, w których mamy kilku dostawców, któ-
rzy są zakwalifikowani, mają stempel AREVA. Jedną z takich (trzech) firm  
w Polsce jest Elektrobudowa. Są kraje, w których mamy trochę więcej do-
stawców – oczywiście we Francji, czy w Wielkiej Brytanii i Włoszech, gdzie 
już pracują nasze reaktory. W czerwcu 2010 mieliśmy spotkanie centrum 
edukacyjnym AREVA na południu Francji dla czterystu firm partnerskich. 
To też jest elementem naszego działania. Chcemy, żeby firmy, które z nami 
współpracują znały się między sobą i współpracowały między sobą. Takie 
spotkania dają możliwość podwyższenia kompetencji i konkurencyjności. 

4. Prezentacje firm branży jądrowej



68 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

Powiem teraz kilka słów o reaktorze. Jak Państwo wiedzą polski model tak, 
jak on jest dzisiaj zdefiniowany w programie energetyki jądrowej mówi o tym, 
że będzie współinwestor. Kto to będzie okaże się w niedalekiej przyszłości, ale 
będzie to inwestor, który będzie prowadził budowę. Jest też termin używany 
przez program energetyki jądrowej jako „inwestor/operator”, który dalej przej-
mie jej prowadzenie. Jeżeli taki schemat byłby przyjęty, to prawdopodobnie 
inwestor byłby albo sam głównym budowniczym, albo komuś musiałby tę bu-
dowę zlecić. W takim układzie firma taka jak nasza, jako dostawca technolo-
gii, byłaby poddostawcą tego głównego wykonawcy. My także konstruujemy 
elektrownię „pod klucz”, ale tak jak wczoraj było powiedziane, że pod klucz 
pójdzie ten, kto zdecyduje budowę „pod klucz” – wówczas nie będziemy niko-
go narażać na nic. W przypadku gdyby nasza technologia została wybrana, to 
my raczej nastawiamy się na to, że będziemy dostarczać technologię reaktora, 
to znaczy to co sami robimy, a inne podzespoły dostarczą poddostawcy (np. 
będzie inny poddostawca dla turbin i dla prac ziemnych, itd., itp.). Z tym, że 
nie jesteśmy zamknięci na działanie całkowite „pod klucz”. Nie zanosi się po 
prostu na to, żeby to tak było. Ogólnie rzecz biorąc na tej wyspie jądrowej (NI 
– Nuclear Island) potrzebni są nam partnerzy we wszystkim poza niewielką 
liczbą elementów, które robimy sami, i których zrobienie byłoby dla nas bar-
dzo trudne z wielu względów, choćby ekonomicznych, bo zbudować fabrykę, 
która by produkowała ciężkie elementy jądrowe nie jest rzeczą prostą i do tego 
skonstruować ją dla jednego, dwóch, czy nawet pięciu reaktorów, jest rzeczą 
mało opłacalną. Tak jak mówiłem różne scenariusze są możliwe, przy czym my 
raczej nastawiamy się na schemat, w którym będziemy budować tylko część 
jądrową. Dostawy, które zamawiamy, to są także usługi projektowe i tu nasze 
potrzeby są bardzo duże. Właśnie oprócz produkcji i materiałów, elementów 
wyposażenia, Prefabrykacji, elementem zamykającym tę listę jest zarządzanie 
projektami i działania pokrewne, co jest dla nas związane z usługami projek-
towymi i dlatego tu nasze potrzeby też są bardzo duże. To znaczy wszędzie są 
bardzo duże, ale te są podstawowe i nie sadzę nawet, że moglibyśmy to obejść. 
Teraz odpowiedź na pytanie jakie produkty kupujemy? Otóż nie kupujemy 
pewnych elementów, które sami robimy, chociaż zakup jest możliwy przy 
większej serii. Na przykład wytwornice pary to są takie elementy, które mają  
w reaktorze EPR około 23 metrów wysokości, czyli to jest powiedzmy 8-pię-
trowy budynek. Te rzeczy mogą być robione lokalnie, ale jest to mało opłacal-
ne. Główny problem to dojście do takiego poziomu technologicznego, który 



69

odpowiadałby wymaganiom jądrowym. Oczywiście w każdym konkretnym 
przypadku danego elementu można dyskutować, co może być zrobione w Pol-
sce, a co nie może być zrobione w Polsce. Elementy systemowe są jednak prze-
ważnie robione przez zatwierdzonych partnerów – tu jest już łatwiej. Trzeba też 
powiedzieć, że zatwierdzony partner niekoniecznie współpracuje bezpośrednio 
z nami a nawet nie zawsze sami zatwierdzamy partnerów. Praktyką jest, że jeżeli 
zatwierdzony partner robi dla nas duże prace, to my nie wchodzimy w szczegóły 
tego, z kim on się umawia co do poszczególnych elementów tych prac. Tu już 
ma on swój sposób działania z poddostawcami. Oczywiście w naszej współpracy 
z zatwierdzonym partnerem stawiamy pewne wymagania co do wyboru jego 
poddostawców , ale już potem partner działa samodzielnie. Tu widzą Państwo 
listy elementów, które mogą być robione, ale jest to mało prawdopodobne. 
Dotyczy to elementów ciężkich takich jak zbiornik reaktora, ciężkie odkuwki, 
czy odlewy. Problemem jest, że tam są procesy technologiczne, które są trudne, 
drogie i ciężkie do przeprowadzenia, chociaż jest to możliwe, dlatego tutaj napi-
sałem „może”, czyli że AREVA może przeanalizować wszelkie schematy współ-
pracy. Urządzenia kompleksowe, to wszystkie elementy zewnętrzne, w tym na-
wet elementy, które są bardzo bliskie elementów bezpieczeństwa. Chodzi tu po 
prostu o to, że kwalifikacja firmy, która to robi jest inna niż kwalifikacja firmy, 
która robi, na przykład stolarkę czy elementy pomocnicze, takie jak rury. Jak ja 
przyjechałem do Polski w styczniu 2010, żeby trochę rozwinąć współpracę z pol-
skim przemysłem to powiedziano mi, że najważniejsze to są rury. Pomyślałem, 
że może pod koniec mojej kariery będę zajmował się rurami – świetnie. Zatem 
uczulam tych z Państwa, którzy w tej dziedzinie działają, że rury są elemen-
tem bardzo ważnym i że na wszelkie rury, zawory, połączenia i tego typu rzeczy 
mamy ucho „mocno nastawione”. Z tym są oczywiście związane usługi insta-
lacyjne, czyli elementy ogrzewania, wentylacji, składniki elementów elektrycz-
nych, a jak wiadomo na wyspie jądrowej jest sporo elektryczności. Jeśli chodzi 
o elementy sterowania, to dwa elementy podstawowe nie wchodzą, nie umiesz-
czamy ich na liście ewentualnej współpracy, bo to są podstawowe elementy dzia-
łania i sterowania reaktora, które są zatwierdzane przez urzędy bezpieczeństwa  
w wielu krajach i do tego się po prostu nie dotykamy. Jednak na wszystko inne 
jesteśmy bardzo otwarci. 

Kolejny temat jaki chciałbym poruszyć to procedury kwalifikacyjne. Jest 
dla na s oczywiste, że ryzyko projektu jest mniejsze, jeżeli chcemy robić rzeczy 
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proste przy współpracy z ludźmi, którzy umieją to robić. Procedura kwalifi-
kacyjna jest dosyć skomplikowana i to są tomy różnych wymagań. Specyfiką 
wymagań w tej dziedzinie jest bezpieczeństwo jądrowe. Tutaj się mówi zarów-
no u nas jak też prawdopodobnie w wielu innych firmach, że to jest dziedzina, 
w której nie ma kompromisów. Bezpieczeństwo jądrowe wymaga całkowitej 
zgodności tego co się robi, z tym co się zaprojektuje i co zostało zatwierdzone. 
Jak Państwo widzą, tam gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, wymagania są 
wyższe i jest kwalifikacja dostawcy i kwalifikacja każdego produktu. Tam gdzie 
są mniejsze wymagania, można iść drogą nieco prostszą. Posiadamy procedurę 
tego, jak wybieramy, kwalifikujemy i zatwierdzamy naszych podwykonawców. 
Pierwsze jest rozeznanie – w Polsce ten etap mamy już wstępnie zrobiony. 
Sporządziliśmy bowiem listy przedsiębiorstw, które mogą nas interesować. Na 
tej liście jest ich kilkaset, ale ta lista jest dalej uzupełniana jest ona w ciągłej, że 
tak powiem, obróbce. Jak mówi Program Polskiej Energetyki Jądrowej elek-
trownia zacznie być budowana od 1 stycznia 2016 roku (chociaż chciałbym 
to faktycznie zobaczyć), czyli to jest za ponad 5 lat. Dzisiaj zawieranie umowy 
na współpracę ze wszystkimi w zakresie tej budowy nie miałoby sensu. Nam 
chodzi o to, żeby na tym etapie mieć firmy, które mogą nas po pierwsze skie-
rować do właściwych poddostawców, a po drugie mogą dla nas pracować na 
budowach poza Polską. Do kilku z tych firm wysłaliśmy coś, co się nazywa 
RFI – request for information, czyli prośbę o informacje. To jest formularz, 
który firmy wypełniają, jeżeli są zainteresowane współpracą z nami. Specjaliści 
z AREVA przyjechali do Polski i myśmy z tymi firmami spędzili kilka dni na 
rozmowach dotyczących tego jak wygląda współpraca i jak możemy wspól-
nie działać. Wstępna kwalifikacja się odbyła – wybraliśmy kilka firm. Teraz 
jesteśmy na etapie między wstępną selekcją a wstępną kwalifikacją, to znaczy 
dokonujemy dokładnej analizy firmy. Zarówno ze strony firm jak i z naszej są 
formułowane działania do tego, żeby dojść do możliwości spełnienia wyma-
gań. Potem będą testy kwalifikacyjne i sama kwalifikacja. Po kwalifikacji firma 
znajduje się na liście zatwierdzonej dostawców przez jakiś czas. Jeżeli firma 
dla nas pracuje w sposób ciągły, to odnawianie umowy następuje co pewien 
dłuższy okres czasu, ale jeżeli tak się składa, że firma dla nas nie pracuje to 
trzeba umowę odnawiać nieco częściej. Na wykresie mamy ściśle określone 
warunki jakie musi spełniać firma oraz procedury, które muszą być zastoso-
wane w poszczególnych krajach. Daje się zauważyć, że istnieje pewna prze-
rwa w werbowaniu kooperantów w większości krajów poza Chinami. Otóż 
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w Chinach wyraźnie da się zauważyć, że zakłada się dalszy rozwój technologii 
jądrowych i w związku z tym poczyniono duże nakłady inwestycyjne w celu 
podwykonawstwa – robione są tam nawet elementy reaktora. Nasze elementy 
reaktora są produkowane w Finlandii i Stanach Zjednoczonych. W Anglii 
jest 200 firm, które zostały przez nas wstępnie zatwierdzone a cała lista ma 
320 poddostawców. Nasi główni dzisiejsi poddostawcy zatwierdzeni w Polsce 
rekrutują się z budowy reaktora EPR w Olkiluoto. Są to „Elektrobudowa”  
i „Polimex”, a także firma „KMW Engineering” – nieco mniejsza firma, ale 
bardzo kompetentna i dynamiczna. Nawiasem mówiąc, wybór tych firm nie 
oznacza, że tylko one pracowały w Olkiluoto. Wiele znanych polskich firm 
pracowało nawet jako poddostawcy dla naszych poddostawców. Na przykład 
dla polskich poddostawców pracowała firma „Energomontaż Północ” – robiła 
elementy obudowy i struktur betonowych a pracowała dla firmy „Polimex”, 
której dzisiaj jest częścią. 

Zbliżając się do końca mojej prezentacji zapraszam do kontaktu osobi-
stego ze mną lub z przedstawicielami mojej firmy z departamentu zakupów. 
Chciałbym też powiedzieć, że te slajdy mogą Państwo sobie ściągnąć ze stro-
ny internetowej „elektrownia-jadrowa.pl”. Wspomnę, że 29 września 2010 
zorganizowaliśmy dzień technologii firmy i dziesięć prezentacji z tego dnia 
jest po prostu zamieszczonych na tej stronie. Z kolei na stronie internetowej 
„wnp.pl”- znanym portalu ekonomicznym były także sfilmowane wystąpienia 
na tym naszym dniu AREVY z tłumaczeniem na język polski robionym przez 
Pana Doktora A. Strupczewskiego, tak, że jak sądzę, polska wersja jest ciekaw-
sza od oryginalnej. Dziękuję Państwu.

   
4.4. Reaktory GE Hitachi – tradycja bezpieczeństwa 

(James Allan Beard, Główny Inżynier, GE Hitachi Nuclear Company)

Witam wszystkich Państwa. Jak powiedziano, nazywam się Allan Beard. 
Pracuję w firmie GE Nuclear Energy już od 20 lat – możecie Państwo w to 
uwierzyć lub nie. Będę się starał w ciągu najbliższych czterdziestu minut na 
bardzo wysokim poziomie dokonać przeglądu naszych dwóch głównych pro-
duktów, które oferujemy dla nowych elektrowni jądrowych. Jest to zaawanso-
wany reaktor na wodę wrzącą ABWR (Advanced Boiling Water Reactor), któ-
ry jest reaktorem generacji III z aktywnymi systemami bezpieczeństwa. Są już 
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w tej chwili cztery działające takie reaktory na świecie. Mamy 40 lat doświad-
czeń z reaktorami ABWR. To jest drugi najbezpieczniejszy reaktor dostępny 
na świecie. Jedyny bezpieczniejszy reaktor według częstotliwości uszkodzeń 
rdzenia to ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) – ekono-
micznie uproszczony reaktor na wodę wrzącą. To jest nasz reaktor generacji 
III+. Zgadzamy się, że definicja generacji III i III+ jest otwarta do interpre-
tacji, ale wierzymy, że III+ oznacza pasywne bezpieczeństwo, czyli wszystkie 
reaktory generacji III+ to reaktory ESBWR. 

Przedstawię na początek krótki opis techniczny dotyczący reaktorów na 
wodę wrzącą. W reaktorze znajduje się nasycona para wodna pod ciśnie-
niem 7,2 MPa z temperaturą nasycenia 287 oC. To jest turbina, która pracuje  
w cyklu bezpośrednim pary. Nie ma tutaj żadnych skomplikowanych urzą-
dzeń. Jest to bardzo prosty cykl, w którym wykorzystujemy lekką wodę jako 
moderator neutronów. Główną zasadą działania jest to, że aby zwiększyć moc 
reaktora, zwiększamy jego reaktywność przez przemieszczenie prętów pali-
wowych lub też przez zwiększenie przepływu chłodziwa. Kiedy wzrasta ci-
śnienie pary, to pojawia się ujemna reaktywność. Zatem mamy tutaj bardzo 
bezpieczny i gładki mechanizm regulacyjny. Jak już powiedziałem, w reakto-
rach ABWR zmieniamy przepływ w rdzeniu, a dla bardziej długoterminowych 
zmian zmieniamy pozycje prętów paliwowych. Jeśli chodzi o reaktor ESBWR, 
to polegamy głównie na przemieszczaniu prętów sterujących. Chciałbym się 
skupić nieco bardziej na tym, co robimy dla poprawy bezpieczeństwa. W isto-
cie jest szereg różnych sposobów jak można to zrobić. Pierwszy to redundan-
cja. Możemy zwiększyć liczbę dostępnych systemów bezpieczeństwa z N+1 do 
N+2, czy N+3, co daje zwiększenie bezpieczeństwa, ale jeden z elementów, 
któremu musimy się przyjrzeć to CCF (Common Cause Failure), czyli awarie 
o ogólnych przyczynach. Kolejna ważna rzecz to utrata możliwości zmniejsza-
nia ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym. Mamy podejście aktywne, ale takie 
systemy są również podatne na tego typu awarie. Kolejnym sposobem są sys-
temy pasywne i tutaj wchodzi w grę nasz reaktor ESBWR. Chcemy zwięk-
szyć odporność reaktora na pojawienie się stanów nieustalonych i na stany 
wypadkowe. Chcemy zmniejszyć częstotliwość tego typu wydarzeń i uniknąć 
sytuacji, kiedy awaria turbiny powoduje konieczność wyłączenia reaktora. Tu-
taj kluczowe charakterystyki dla naszych reaktorów ABWR i ESBWR to: moc 
cieplna rdzenia od 4000 MWt do 4500 MWt (megawatów mocy termicznej). 
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Jeśli chodzi o moc elektryczną netto to chciałbym podkreślić, że to zależy od 
lokalizacji. Typowe warunki dla amerykańskich elektrowni jądrowych są wa-
runkami letnimi. W Polsce mamy dużo zimniejszą wodę chłodzącą i dlatego 
spodziewamy się nieco wyższych wartości mocy elektrycznej – od 60 MWe do 
70 MWe (megawatów mocy elektrycznej) więcej niż w USA. W naszych reak-
torach mamy tylko jeden duży zbiornik ciśnieniowy i jest to zbiornik reaktora 
o średnicy 7 m i od 22 m do 27 m wysokości w zależności od tego, czy to jest 
to reaktor ABWR, czy też ESBWR. 

Teraz problem recyrkulacji w reaktorze – proszę zwrócić uwagę, że mó-
wimy tu o recyrkulacji, a nie o chłodzeniu, ponieważ przepuszczamy wodę 
przez rdzeń reaktora w sposób ciągły. W reaktorze ABWR istnieje dziesięć 
wewnętrznych pomp reaktora. Są one umieszczone na dole zbiornika ciśnie-
niowego. Nie ma w tym reaktorze żadnego obiegu zewnętrznego. Jednym  
z uproszczeń, które zostały zrobione w reaktorze ESBWR, to wykorzystanie 
naturalnego obiegu wody. Jeden z reaktorów ABWR działa już w Holandii. 
My wzięliśmy ten projekt i go rozbudowaliśmy – powiększyliśmy i poprawi-
liśmy dzięki temu charakterystykę operacyjną elektrowni. Mam tu na myśli 
reaktor ABWR generacji III. Chciałbym podkreślić, że projektowaliśmy go  
z naszymi partnerami z Hitachi, którzy w tej chwili stanowią część firmy GE 
Hitachi. W tamtym czasie współpracowaliśmy również z firmą Toshiba. Za-
tem mieliśmy zarówno doświadczenie amerykańskie, jak również doświad-
czenie japońskie. Chcieliśmy poprawić charakterystykę pracy i konserwacji, 
odnieść się do obszarów, w których były problemy w istniejących reaktorach, 
a robiliśmy to poprzez zapewnienie redundancji i stosowaliśmy zaawansowane 
technologie tam, gdzie miało to sens. Nie wybieraliśmy najnowszych i naj-
lepszych technologii, jeśli nie były one jeszcze sprawdzone, ponieważ bardzo 
często tego typu technologie powodują w przyszłości dodatkowe problemy. 
Mamy w tej dziedzinie bardzo wiele doświadczeń i wiemy, co działa a co nie. 
Mamy nowy projekt, nową konstrukcję napędów prętów sterujących. Mamy 
wewnętrzne pompy reaktora – to jest nowość w naszym projekcie. Mamy 
obliczoną częstotliwość uszkodzenia rdzenia, która wynosi 1,7x10-7. Jak po-
wiedziałem, ABWR to jest drugi w kolejności najbezpieczniejszy reaktor na 
świecie, a najbezpieczniejszym reaktorem jest ESBWR. Głównym atutem 
ESBWR jest to, że rdzeń pozostaje przykryty wodą w przypadku wszystkich 
awarii. Ponieważ woda zawsze przykrywa rdzeń, to tak naprawdę nie ma moż-

4. Prezentacje firm branży jądrowej



74 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

liwości wzrostu temperatury paliwa w rdzeniu. Ważną dla Państwa informacją 
jest, że chociaż jesteśmy firmą amerykańską, to projektujemy w jednostkach 
układu SI. Wykorzystujemy jednostki układu SI przez cały okres realizacji 
projektu reaktora ABWR, a także przy realizacji projektu reaktora ESBWR. 
Liczby, które Państwo widzicie na wykresach zostały po prostu przełożone  
z jednostek systemu brytyjskiego na układ SI. Nawet jeżeli parametr został po-
dany w jednostkach brytyjskich, to musiał on zostać przełożony na jednostki 
układu SI jeszcze przed rozpoczęciem procesu projektowania. 

Na początku mojej prezentacji powiedziałem, że ABWR jest jedyną dzia-
łającą jednostką generacji III. Takie reaktory są zainstalowane w Japonii  
w elektrowni Kashiwazaki-Kariwa (reaktory nr 6 i nr 7) i działają tam od 13 
lat. Reaktory te musiały zostać wyłączone jedynie na krótki czas ze względu 
na konieczność dokonania inspekcji, a do tego okazało się, że reaktory te są  
w stanie wytrzymać bardzo trudne warunki, a także bardzo specyficzne awarie. 
Reaktory ABWR zostały wybudowane w japońskich elektrowniach Hamaoka 
i Shika. Mamy również cztery reaktory ABWR, które są w budowie w Chi-
nach, w Lungmen, natomiast w Japonii w Shimane i Ōma reaktory ABWR są 
aktualnie w budowie. Jeśli chodzi o przyszłość energetyki jądrowej w Japonii, 
to firmy energetyczne, które tam wykorzystują reaktory typu BWR, wybierają 
reaktory typu ABWR na przyszłość. W Stanach Zjednoczonych planowane 
są trzy nowe reaktory – dwa z nich w południowym Teksasie, dokładniej na 
południe od Houston. Z jakich elementów składa się reaktor ABWR? Przede 
wszystkim posiada on wzmocniony żelbetowy budynek reaktora, obok któ-
rego znajduje się budynek turbin. Wspomnę, że każdy projekt, który będzie 
wdrażany czy to w Polsce, czy to gdzie indziej w Europie, będzie realizowany 
w sposób angażujący lokalne firmy. Tu jesteśmy otwarci na współpracę. Nie 
chcemy wykorzystywać tylko turbin GE. To daje możliwość znaczącego za-
angażowania polskich producentów. Poprzedni mówca już o tym wspomniał 
i my również chcemy zaangażować polskie firmy jako dostawców znaczącej 
części wyposażenia i elementów elektrowni. Ze względu na nakłady kapitało-
we, które muszą zostać poczynione i ze względu na wymagania projektowe, są 
pewne rzeczy, które będziemy jednak wykonywać wewnątrz naszej firmy. Są 
to: zbiornik ciśnieniowy reaktora, pompy reaktora, napęd prętów sterujących 
i elementy układu hydraulicznego. To są jedyne elementy, które pozostaną  
w rodzinie GE Hitachi. Dla wszystkiego, co jest poza tym, będziemy poszu-
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kiwać dostawców lokalnych oferujących najlepszą jakość i najlepszą cenę. 
Kolejne elementy reaktora to pompy reaktora oraz napędy prętów sterują-
cych, które są wsuwane od dołu. Wszystkie elementy wewnątrz zbiornika ci-
śnieniowego reaktora to coś, co również możemy zlecić innym dostawcom.  
Współpracujemy z firmą „Skoda”, która zajmuje się dostawą osuszaczy pary. 
Jesteśmy w stanie przekazać naszą dokumentację projektową poddostawcom. 

Teraz wspomnę kilka słów na temat systemów awaryjnego chłodzenia re-
aktora i udoskonaleń w tych systemach. Składają się one z trzech całkowicie 
niezależnych, redundantnych części. To jest trzy razy sto procent. Mówiłem 
o rzeczach związanych z awariami typu CCF. Jednym z takich zdarzeń jest 
zdarzenie typu „station blackout” (utrata zasilania elektrowni). W przypadku 
zajścia takiego zdarzenia mamy różne sposoby awaryjnego chłodzenia, które 
polegają na pobieraniu pary z turbiny i wprowadzaniu wody z powrotem do 
reaktora. Mamy generator oparty na turbinie, tj. generator, który zapewnia 
nam zapasowe źródło zasilania i wykorzystujemy go do zasilania niezbędnych 
systemów bezpieczeństwa. Poza tym mamy połączenie z systemem wody ga-
szącej. Jedną z rzeczy, którą można znaleźć w reaktorach z wodą wrzącą i jed-
nocześnie powód, dla których reaktory BWR są w stanie osiągnąć tak wyso-
ki poziom bezpieczeństwa jest to, że działamy w środowisku nasyconej pary 
wodnej. Zatem zmniejszenie ciśnienia i rozpoczęcie wprowadzania wody przy 
niskim ciśnieniu to jest coś, czym się nie musimy martwić. W zależności od 
tego, jakie mamy dostępne źródło wody, pompujemy ją do reaktora. W przy-
padku wzrostu ciśnienia otwieramy zawór awaryjny ciśnienia i wprowadzamy 
wodę do reaktora. Natomiast jeśli chodzi o awaryjne systemy chłodzenia reak-
tora, to mamy trzy niezależne części. Jedną ze szczególnych cech, jeżeli chodzi 
o reaktory na wodę wrzącą jest to, że te systemy mają 100 % dostępność. 
Ona występuje zarówno dla wysokiego ciśnienia, jak i dla niskiego ciśnienia, 
bowiem te systemy są w stanie pracować nie tylko przy wysokim ciśnieniu, 
ale również przy jego spadku – kiedy zmniejszamy ciśnienie w zbiorniku, 
to pompy mogą również pompować wodę do zbiornika ciśnieniowego. Jeśli 
mamy dostępną moc elektryczną, to pięć pomp silnikowych ma stuprocento-
wą zdolność działania. Jeśli chodzi o możliwość odbioru ciepła, to działamy 
w warunkach N+2 – mechaniczne części systemu są od siebie oddzielone fi-
zycznie, mechanicznie i elektrycznie. Występują trzy systemy mechaniczne, 
ale jeśli chodzi o systemy cyfrowe sterowania instrumentów, to mamy cztery 

4. Prezentacje firm branży jądrowej



76 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

niezależne części tych systemów. Co jest istotne to fakt, że my nie próbujemy 
kombinować tego wszystkiego w jeden model. Nasze dyskretne modele pro-
jektowane są z podejściem „fail safe”, czyli są odporne na awarię. Niektóre 
systemy produkujemy jako „fail as is”. Tutaj staramy się łączyć podobne funk-
cje w systemy tam, gdzie nie musimy replikować zdolności systemu, czy też 
funkcji sytemu. To daje oszczędność kosztów. 

Teraz parę słów jeśli chodzi o nasz reaktor ESBWR generacji III +. Często 
ludzie pytają co to jest „E”. To „E” oznaczało różne rzeczy na przestrzeni lat. 
W tej chwili jest to Ekonomicznie Uproszczony Reaktor na Wodę Wrzącą. To 
jest najnowsze rozwiązanie, najnowsza ewolucja modelu ABWR. Główne cele 
projektowe były takie, że chcieliśmy poprawić bezpieczeństwo i chcieliśmy 
uzyskać lepszy zwrot inwestycji. Wystąpił 5 % spadek częstotliwości uszko-
dzeń rdzenia przed dodanie niezależnych (redundantnych) systemów bezpie-
czeństwa. Dodając różnorodne systemy pasywne zanotowaliśmy znaczący spa-
dek tej częstotliwości. Udało nam się również poprawić ekonomikę elektrowni 
i te systemy pasywne pozwoliły nam to osiągnąć (Rys. 1 i 2). Nie chcieliśmy 
zastosować jak najnowszych technologii, chcieliśmy zastosować najlepsze tech-
nologie, które zostały już sprawdzone. Kluczowe kwestie to takie, że mamy 
automatyczną reakcję bezpieczeństwa, nie potrzebujemy mocy AC, czyli mocy 
prądu zmiennego przez pierwsze 72 godziny po wyłączeniu reaktora i operator 
nie musi nic robić w ciągu tych pierwszych 72 godzin. Mówiąc kolokwialnie, 
operator może wsadzić ręce do kieszeni i pójść napić się kawy. Elektrownia jest 
stworzona w taki sposób, że przez pierwsze 3 dni po wypadku wszystko odby-
wa się automatycznie. Częstotliwość uszkodzeń rdzenia wynosi 1,7x10-8 – to 
jest o rząd wielkości lepiej niż w przypadku reaktorów ABWR. Mamy niższe 
obciążenie w czasie pracy i konserwacji oraz mniejsze narażenie personelu na 
ekspozycję promieniowania. Bezpieczeństwo pasywne przy wykorzystywaniu 
różnych systemów pasywnych otwiera nową drogę zwiększania bezpieczeń-
stwa elektrowni. Dla stanów nieustalonych i wypadków możemy spowolnić 
zdarzenie. W wielu elektrowniach po wystąpieniu zdarzenia systemy muszą 
zacząć działać w przeciągu 20 sekund. Dla systemów ESBWR w niektórych 
scenariuszach mamy 7 minut na to, aby obniżyć poziom wody do dna rdzenia. 
Jednym z największych wyzwań jeśli chodzi o awarie, to jest awaria, która się 
nazywa „vessel insulation”, czyli sytuacja kiedy ciśnienie znacząco wzrasta we-
wnątrz zbiornika ciśnieniowego reaktora. To się jednak nie dzieje w tym reak-
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torze, ponieważ mamy dużo więcej nieprzechłodzonej pary wodnej. Reakcja 
ciśnieniowa reaktora ESBWR jest bardzo powolnym stanem nieustalonym. 
Wcześniej wspomniałem, że można chłodzić reaktor przez 72 godziny bez 
zasilania prądem zmiennym. Poza tym w tym reaktorze mamy wystarczająco  
dużą ilość zasilania bateryjnego urządzeń sterujących. Ale przypominam, że 
nawet gdyby nastąpiła awaria całkowitego zasilania elektrycznego, to elek-
trownia wyłącza się automatycznie i utrzymuje się w stanie bezpiecznego 
wyłączenia przez 72 godziny. Główne elementy systemu chłodzenia powyłą-
czeniowego to: system skraplaczy izolacyjnych, system PCC, pasywny system 
chłodzenia, wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe do których odprowadzany 
parę. Kiedy para wchodzi w kontakt z zimną powierzchnią rur, to wówczas 
skrapla się i wraca z powrotem do tego grawitacyjnego układu chłodzenia.  
W reaktorze mamy zgromadzoną wodę w ilości około 800 m3 w trzech base-
nach układu grawitacyjnego. Istnieje jeszcze czwarty, awaryjny system kontroli 
płynu. Ten system można zastosować w stanach nieustalonych bez konieczno-
ści wyłączania reaktora. Wówczas po prostu wprowadzamy ciecz do zbiornika 
ciśnieniowego reaktora. W istocie zapożyczyliśmy tę technologię ze świata re-
aktorów PWR (wodno-ciśnieniowych), w których panuje ciśnienie 15 MPa. 
Kiedy otwieramy zawór, to wpuszczamy truciznę do zbiornika ciśnieniowego 
reaktora i możemy wprowadzić reaktor w stan podkrytyczny w ciągu 3 minut. 
System skraplaczy izolacyjnych pobiera parę ze zbiornika ciśnieniowego reak-
tora, która następnie przechodzi przez wymienniki ciepła, skrapla się i wraca 
do zbiornika ciśnieniowego reaktora. Zatem mamy tutaj system z ciągłym 
obiegiem, pobierającym parę i wprowadzającym wodę do rdzenia. Woda znów 
wrze i odbywa się ponowna cyrkulacja. W sytuacji LOCA (Loss-of-coolant 
accident – awarii z utratą chłodziwa), kiedy nie ma już tego zamkniętego 
układu. to pobieramy parę, wprowadzamy ją do wymiennika ciepła, a ona 
w nim się skrapla. Następnie wprowadzamy ją z powrotem do basenu lub 
zbiornika, która wpływa z powrotem do zbiornika ciśnieniowego reaktora.  
W ten sposób usuwamy ciepło ze zbiornika ciśnieniowego. Jednym z najniebez-
pieczniejszych stanów nieustalonych jest stan izolacji zbiornika ciśnieniowego.  
W tym przypadku zawory się zamykają, a ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym 
wzrasta w ciągu ok. 3 sek. do poziomu, w którym uruchamiane są zawory 
bezpieczeństwa. Jednak w reaktorze ESBWR po początkowym wzroście, ci-
śnienie pary zaczyna spadać. Mamy początkowy wzrost ciśnienia, ponieważ 
wciąż generujemy parę i wprowadzamy pręty sterujące w celu przejścia w stan 
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podkrytyczny. Woda schłodzona, która jest poza rdzeniem jest wprowadzona  
z powrotem do rdzenia i w tym momencie ciśnienie spada. Po ok. 30 sek. 
wchodzi do działania system skraplaczy i ta procedura schładzania przy spad-
ku ciśnienia jest kontynuowana. Grawitacyjny system chłodzący to bardzo 
prosty układ. Składa się on z trzech zbiorników wody o objętości ok. 800 m3 
każdy. Jakie jest znaczenie tych 800 m3? Możemy nie tylko wypełnić nią zbior-
nik ciśnieniowy reaktora do metra ponad poziom paliwa, ale możemy również 
wypełnić cały budynek reaktora. Gdy wypełniamy zbiornik ciśnieniowy reakto-
ra, to w większości przypadków mamy 3-4 metry wody nad poziomem paliwa. 
Reakcja poziomu wody w przypadkach LOCA, zwykle najniższy punkt wody 
w reaktorach ABWR pojawia się po ok. 20-30 sekund. To jest 20-30 cm ponad 
szczytem aktywnego paliwa a potem to zaczyna wzrastać. W przypadku reakto-
rów ESBWR jest to zwykle ok. 3 m ponad górną krawędzią paliwa. W rektorach 
BWR występowało odsłonięcie rdzenia na krótki czas (szczytowe wartości to ok. 
300oC). Jeśli chodzi o systemy chłodzenia grawitacyjnego to ten ciemniejszy ob-
szar to woda, która wypływa ze zbiorników na wodę chłodzącą, wypełnia zbior-
nik ciśnieniowy reaktora i ten dolny zbiornik. Tutaj mamy wymienniki ciepła 
umieszczone ponad zaworem ciśnienia reaktora i reaktor może pozostać w tym 
stanie przez 72 godz. Porównanie częstotliwości uszkodzeń rdzenia: ESBWR – 
1,7x10-8, ABWR – 1,6x10-7, AP1000 – 2,4x10-7, to jest elektrownia generacji 
III + i proszę to porównać z reaktorami wodno-ciśnieniowymi. Kiedy patrzymy 
na częstotliwość uszkodzeń rdzenia dla reaktorów PWR, to zawsze widać, że 
reaktory BWR są lepsze o rząd, ponieważ nie mamy problemu ze zmniejszaniem 
ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym. 

Jeszcze kilka słów o naszych doświadczeniach z reaktorami ABWR. Mamy 
już na świecie cztery reaktory, które w tej chwili działają. Na przykład w elek-
trowni Kashiwazaki-Kariwa, gdzie bloki nr 6 i 7 zbudowaliśmy ze struktu-
ralnego żelbetu. Od pierwszego położenia betonu do wprowadzenia paliwa 
do reaktora upłynęły tylko 42 miesiące. A zatem od kiedy decyzja zostanie 
już podjęta, to dzięki modularyzacji jesteśmy w stanie zbudować elektrownię  
w ciągu 42 miesięcy. Dla ESBWR wprowadziliśmy testowanie na pełnej ska-
li testowania różnych elementów. Jedną z głównych korzyści z reaktorów na 
wodę wrzącą jest to, że pozwalają one na modularyzację budowy takiej elek-
trowni. Zatem mamy duże elementy, takie jak na przykład w naszej elektrow-
ni na Tajwanie i dzięki nim udało nam się osiągnąć ten krótki czas budowy 
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– tylko 42 miesiące. Dzięki modularyzacji część procesu budowy odbywa się 
gdzie indziej – na przykład w stoczniach. Polski dostawca może dostarczyć 
wymienniki ciepła, rury itd. Mogą być one wysłane do stoczni i ta stocznia 
może montować elementy w duże moduły, które następnie w całości mogą być 
transportowane na plac budowy. Jedną z rzeczy, które bardzo lubimy, jeśli cho-
dzi o naszą współpracę z Hitachi, to fakt, że oni mają ogromne doświadczenie 
w dziedzinie modularyzacji. Nie mamy jakiegoś ustalonego planu modula-
ryzacji, dostosowujemy go do wszystkich elementów związanych z krajem,  
w którym budujemy elektrownie. Większość naszych lokalizacji jest w pobliżu 
wód żeglownych, akwenów wodnych, więc można to montować w stoczniach. 
Jeśli nie ma takiej dobrej sieci transportowej, to możemy wszystko prefabry-
kować w komponentach i ostatecznie montować w duże elementy na placu 
budowy. Ale niekoniecznie w tym miejscu, gdzie budowana jest elektrownia  
i naszą działalność możemy prowadzić równolegle. 

Podsumowując GE Hitachi jest dumne z osiągnięć reaktorów ABWR  
i ESBWR. Posiadamy w tej chwili jedyny reaktor III generacji, który już dzia-
ła. Pasywne reaktory ESBWR pozwalają nam na dokonanie kolejnego kroku, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo za uwagę.

Pytanie z sali

Chociaż znamy Państwa produkty, to czy rozważacie Państwo współpracę  
z polskimi producentami turbin ALSTOM Polska? I drugie pytanie, jeśli to 
nie jest tajemnicą: jaki jest odsetek prac inżynieryjnych w całości?

James Alan Beard (GE Hitachi Nuclear Company)

Jeżeli polskie firmy będą w stanie dostarczyć produkty odpowiedniej jako-
ści to 30 % stanowi zamówiony sprzęt a reszta to budowa. W tych pozosta-
łych 70 % są zarówno koszty pracy jak i materiały, żelbet itp. Ściślej, 30 % to 
zbiornik ciśnieniowy, generatory, wymienniki ciepła, sprężarki itp., a 70 % to 
prace budowlane oraz materiały. 
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Rys. 1. Pasywny system chłodzenia powyłączeniowego reaktora ESBWR
Copyright 2011 GE Hitachi Nuclear Energy International – All rights reserved
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Rys. 2. Pasywne chłodzenie budynku reaktora ESBWR
Copyright 2011 GE Hitachi Nuclear Energy International – All rights reserved

4. Prezentacje firm branży jądrowej



82 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

4.5. Energetyka jądrowa w Badenii-Wirtembergii
(Hans-Josef Zimmer, EnBW)

Szanowni Panowie Profesorowie! Szanowni Państwo!

Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pobyt w Szczecinie jest dla mnie przy-
jemnością. Chciałbym Państwu przekazać ogólne informacje o naszej fir-
mie, o naszym zaangażowaniu w energetykę jądrową w ciągu ostatnich lat 
oraz na temat tego, co będziemy robić w przyszłości w Niemczech. EnBW 
– Energie Baden-Württemberg jest trzecią co do wielkości firmą energetyczną  
w Niemczech. Działamy na południowym zachodzie Niemiec w pobliżu granicy  
z Francją i ze Szwajcarią. Nasze segmenty biznesowe to wytwarzanie i handel 
elektrycznością, sieć energetyczna, sprzedaż, gaz, energia i usługi w zakresie 
ochrony środowiska. Nasze roczne obroty w roku 2009 roku przekraczały 15 
mld euro. Mamy około 6 mln klientów i zatrudniamy ponad 20 tys. pracow-
ników. Segmenty naszej działalności biznesowej to wytwarzanie elektryczności 
i handel, sektor gazowy oraz usługi w zakresie energii i ochrony środowiska, 
ale naszym głównym polem działania, to wytwarzanie i sprzedaż elektrycz-
ności i ponad 50 % obrotów pochodzi z tego segmentu biznesu. Kim są nasi 
udziałowcy? Mamy dwóch głównych udziałowców. Pierwszy to Électricité de 
France (EDF) – to jest nasz udziałowiec i partner strategiczny z udziałem 
wynoszącym 45 % akcji i na tym samym poziomie zaangażowania OEW, to 
jest związek gmin założony sto lat temu, który rozpoczął wytwarzanie energii 
elektrycznej z energetyki wodnej w tej części Niemiec. Pozostali udziałowcy 
to gminy południowo – zachodniej części Niemiec. Nasza flota wytwarzania 
energii jest bardzo przyjazna dla klimatu i ekonomiczna. Dlaczego tak jest? 
Otóż ponad 57 % energii pochodzi ze źródeł nuklearnych i około 10 % ze 
źródeł odnawialnych. Zwłaszcza w południowo – wschodniej części Niemiec 
źródła odnawialne są oparte o hydroenergetykę w ponad 90 %. Na południu 
Niemiec jesteśmy bardzo oddaleni od kopalń węgla brunatnego i kamiennego, 
dlatego jest tam też duży udział energetyki jądrowej (ponad 50 % z elektrowni 
jądrowych, 10 % z energii odnawialnej). Mamy jedną z najniższych emisji 
CO2/kWh. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej w Niemczech to  
w 2009 roku ponad 60% pochodzi ze źródeł kopalnych, 20 % ze źródeł ją-
drowych i 16 % z energii odnawialnych. Południowo – zachodnia część Nie-
miec jest bardzo mocno oparta o energetykę jądrową. Cztery główne firmy  
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wytwarzające energię w Niemczech to: RWE, około 30 tys. MW zainsta-
lowanej mocy, natomiast EON i my mamy podobnie jak Vattenfall około  
15 tys. MW mocy zainstalowanej. Nasze lokalizacje są w południowo – 
wschodniej części Niemiec. Mamy też źródła odnawialne wzdłuż rzeki Ren, 
które są wspólne z Électricité de France. Po stronie Neckaru mamy trzy elek-
trownie jądrowe. Jedna jest na rzece Neckar, druga to Phillippsburg i pierwsza 
komercyjna elektrownia w Niemczech Obrigheim również położona na rzece 
Neckar. Mamy również elektrownie węglowe wzdłuż rzeki Neckar i w Karl-
suhe. W północnej części Niemiec prowadzimy naszą działalność w sektorze 
energetyki odnawialnej. Do roku 2020 chcemy podwoić naszą produkcję ze 
źródeł odnawialnych z 10 % do 20 %. Większość z tej produkcji będzie po-
chodzić ze źródeł wiatrowych, ponieważ jeśli chodzi o energetykę wodną, to 
już w zasadzie wszystko zostało zrobione w południowo – wschodnich Niem-
czech, chociaż wciąż instalujemy nowy sprzęt na istniejących elektrowniach 
wodnych. Jeśli chodzi o nasze elektrownie nuklearne, to wspomniałem już  
o trzech elektrowniach. Elektrownia w Phillippsburgu położona jest nad rze-
ką Ren. Mamy tutaj jeden reaktor BWR o mocy 926 MW i reaktor PWR  
o mocy prawie 1500 MW – jest to jedna z największych elektrowni na świecie. 
W elektrowni Neckarwestheim mamy dwa reaktory 840 MW i 1400 MW 
mocy elektrycznej – jest to najmłodsza elektrownia w Niemczech. Ta elek-
trownia została oddana do użytku w roku 1989. Obrigheim to była pierw-
sza komercyjna elektrownia jądrowa w Niemczech o około 320 MW mocy 
elektrycznej i została zamknięta w roku 2005 zgodnie z prawem o energetyce 
jądrowej i w tej chwili jest w trakcie wycofywania z eksploatacji. Nasze elek-
trownie mają wysoki poziom dyspozycyjności – jesteśmy najlepsi w naszej 
klasie w Niemczech. W ciągu ostatnich lat prawie zawsze mieliśmy dyspo-
zycyjność powyżej 90 %. Mamy też bardzo dobry poziom bezpieczeństwa i 
możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeśli 60 % produkcji energii pochodzi ze 
źródeł nuklearnych, to zapewnienie wysokiego poziomu dyspozycyjności jest 
bardzo ważne. 

Teraz powiem kilka słów o naszej filozofii w zakresie energetyki jądro-
wej. Usłyszeliśmy dzisiaj rano, że bezpieczeństwo zawsze jest ważniejsze niż 
ekonomia. Jeżeli cokolwiek dzieje się w naszych elektrowniach, to musimy 
zamykać reaktory natychmiast. Mamy certyfikowany system zarządzania bez-
pieczeństwem i wszystkie nasze lokalizacje i wszystkie nasze elektrownie są 
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badane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Tutaj widzicie Państwo komentarze dla elektrowni  
w Phillippsburgu. Na przykład ostatnia opinia MAEA na temat elektrowni  
w Phillipsburgu jest taka, że elektrownia jest obsadzona bardzo dobrze wy-
kształconymi, wykwalifikowanymi pracownikami i że sprzęt jest dobrze utrzy-
mywany i testowany. Zatem jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest 
dobrze wykształcona kadra w elektrowniach. Trzeba wydawać pieniądze na 
poprawę stanu technicznego elektrowni co roku. Trzeba prowadzić ciągłą edu-
kację pracowników. Muszą oni być dobrze zmotywowani. Dobra motywacja 
pochodzi również z dobrego wykształcenia i z zaangażowania. Byliśmy jednym 
z założycieli szkoły ENELA – Europejskiej Akademii Energetyki Atomowej  
w Monachium, ale częścią naszej filozofii jest stwierdzenie, że nigdy nie jest 
tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Zatem zawsze staramy się poprawić nasze 
działanie. Nasze doświadczenia w ostatnich dekadach w dziedzinie energetyki 
atomowej EnBW i nasza spółka córka EnKK angażują wielu dobrze wykwali-
fikowanych i wyszkolonych pracowników. W sekcjach technicznych głównie 
są to inżynierowie i technicy. Uzyskaliśmy dobre doświadczenia w obsłudze  
i konserwacji sprzętu energetyki atomowej. Współpracujemy z firmą EDF, 
która ma ponad 50 działających reaktorów PWR i wymieniamy się tutaj per-
sonelem i doświadczeniami. Mamy doświadczenie w wycofywaniu z użytko-
wania reaktorów atomowych w przypadku elektrowni w Obrigheim, ale rów-
nież uzyskaliśmy doświadczenie w wycofywaniu reaktorów badawczych. 

Brzmi to może dziwnie, ale kiedy byłem poproszony przez Pana Profeso-
ra Czerskiego, aby wygłosić tą prezentację, to zastanowiło mnie, że Państwo 
chcecie rozpocząć działanie w zakresie energetyki atomowej, a my już wyco-
fujemy niektóre elektrownie z użytku. A zatem mamy pełne doświadczenie 
w zakresie budowy, eksploatacji ale także i wycofywania elektrowni z użytku, 
którym możemy się podzielić. Jeśli chodzi o wycofywanie z użytku, to zgod-
nie z obowiązującym prawem o energetyce atomowej dwie z naszych czte-
rech elektrowni musi zakończyć swoje działanie po 32 latach. To oznacza, że  
GKN-1 zakończy działanie pod koniec tego roku, a KKP-1 w roku 2012, ale 
jak Państwo wiecie mamy w tej chwili nowy rząd i podjęto decyzję o przedłu-
żeniu czasu życia tych elektrowni, ponieważ 32 lata to jest nic dla elektrowni 
jądrowej. Mogę obiecać politykom, że będziemy prowadzić i korzystać z elek-
trowni przez 60 lat bez żadnego problemu. Dla nas to było bardzo trudną 
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decyzją, kiedy 10 lat temu politycy podjęli decyzję o wycofywaniu się z ener-
getyki jądrowej. W tej chwili się to zmieniło i będziemy mogli korzystać z 
naszych elektrowni przez dłuższy okres. 

W nowych uwarunkowaniach GKN-1 i KKP-1 będą działały przez osiem 
dodatkowych lat. Młodsze elektrownie KKP-2 i GKN-2 – ta najmłodsza elek-
trownia, uzyskają dodatkowych 14 lat okresu pracy. Nowa polityka energe-
tyczna rządu niemieckiego jest określona do roku 2050. Zakłada ograniczenie 
konsumpcji energii, ograniczenie zużycia energii o około 50 %, ograniczenie 
emisji CO2 do roku 2050 o 80-95 % a produkcja energii ze źródeł odna-
wialnych powinna wzrosnąć o 80 %. Polityka energetyczna i działania w tym 
zakresie to efektywność energetyczna, rozbudowa, zwiększenie wykorzystania 
źródeł odnawialnych i – co jest ważne dla mojej firmy – przedłużenie okre-
su działania istniejących elektrowni jądrowych jako pomost do przyszłości,  
w której będziemy mieć większy udział energetyki odnawialnej. 

Jako inżynier mogę powiedzieć, że to jest bardzo długa droga i nie ma 
konfliktu między energią odnawialną a energią jądrową. Można korzystać 
z floty elektrowni odnawialnych równolegle z energetyką jądrową. Nie ma 
konfliktu między tymi dwoma sektorami energetyki. Elektrownie jądrowe są 
bardzo szybkie, jeśli chodzi o regulację mocy, do 10 % na minutę. Zatem 
możemy śledzić obciążenie w sieci i nie ma tutaj konfliktu, ale osobiście sadzę, 
że do roku 2050 będzie bardzo ciężko uzyskać 80 % wzrostu w bezpieczny  
i niezawodny sposób produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Teraz kilka słów na temat strategii EnBW. Przede wszystkim potrzebujemy 
równowagi pomiędzy produkcją i sprzedażą naszej energii. Nie należy polegać 
tylko na jednym źródle energii. Potrzebujemy dobrego miksu różnych paliw. 
Nie powinniśmy polegać tylko na jednym źródle, na przykład węglu, czy gazie. 
Musimy również wykorzystywać nasz potencjał w zakresie elektrociepłowni  
i rozwinąć nasze elektrownie ze źródeł odnawialnych. Instalujemy nowy sprzęt, 
nowe generatory w istniejących elektrowniach wodnych a także inwestujemy 
w sektor wiatrowy. EnBW zgadza się z rządem, a ściślej z koncepcją rządu Ba-
denii-Württembergii, że miks energetyczny w tym landzie powinien zawierać 
50 % energii ze źródeł jądrowych, 30 % ze źródeł odnawialnych i 20 % ze źró-
deł kopalnych. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, to w tej chwili budujemy nowe 
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dwie elektrownie (w Karlsrue i Mannheim) na węgiel kamienny o mocy 912 
MW. Każda z tych elektrowni ma znakomitą sprawność aż 46 % – jest to naj-
wyższy obecnie osiągalny poziom sprawności. Jeśli chodzi o sektor jądrowy, to 
jeśli uzyskamy przedłużenie czasu działania naszych elektrowni, to będziemy 
inwestować w nasze elektrownie jądrowe tak, jak to robiliśmy w przeszłości. 
Na przykład na GKN-1 w ciągu 32 lat jej pracy wydaliśmy 375 mln euro. Za-
inwestowaliśmy w oprzyrządowanie i w materiały. Jeśli chodzi o sektor energii 
odnawialnych, to jak już wspomniałem wcześniej, wybudowaliśmy pierwszą 
elektrownię wiatrową na morzu bałtyckim – Baltic Park. Budujemy jedną  
z największych elektrowni wodnych w Europie w Rheinfelden niedaleko gra-
nicy ze Szwajcarią i mamy również inwestycje w sektor fotowoltaiczny. Jeśli 
chodzi o naszą działalność w zakresie energetyki odnawialnej, to na południo-
wym-wschodzie dominuje energetyka wodna, na północy energetyka wiatro-
wa – zarówno na morzu jak i na lądzie. Niestety zmieniająca się nieustan-
nie produkcja energii ze źródeł odnawialnych wymaga towarzyszących im 
elektrowni szczytowo-pompowych. Inwestujemy w taką właśnie elektrownię  
w Altdorfie o mocy zainstalowanej 1400 MW i przyglądamy się również moż-
liwości budowy takiej elektrowni w Forbach o mocy 270 MW. Elektrownie 
szczytowo-pompowe potrzebne są do regulacji i bilansowania zmieniającego 
się poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Teraz kilka słów na temat naszej koncepcji rozwoju firmy na rynkach eu-
ropejskich. Planujemy rozwój na południowym-wschodzie Niemiec, w Szwaj-
carii, Czechach, Polsce, Austrii, Węgrzech i Turcji. Co konkretnie robimy  
w Polsce? Z naszym partnerem EDF zaangażowaliśmy się w dwa projekty 
elektrowni opalanych węglem kamiennym i przyglądamy się możliwości bu-
dowy nowej elektrowni węglowej w Rybniku wraz z EDF o łącznej mocy 825 
MW. Byłaby to inwestycja o wartości około 1,7 mld euro. 

Podsumowując, EnBW ma rozległe doświadczenie w dziedzinie energetyki 
jądrowej. Mamy dobry miks energetyki jądrowej ze źródłami kopalnymi i odna-
wialnymi. Zwiększamy swój udział w energetyce odnawialnej. Mamy również 
rozległe doświadczenie w obszarze energetyki konwencjonalnej i zwiększamy 
nasz udział w energetyce odnawialnej a w szczególności w obszarze elektrowni 
wiatrowych instalowanych na morzu. Polska jest bardzo interesującym rynkiem 
dla wszystkich rodzajów wytwarzania energii. Szczególnie ciekawe jest tu wejście 
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na rynek energetyki wiatrowej. Myślę że Państwo jesteście na dobrej drodze, 
żeby wraz z energetyką jądrową iść w przyszłość. Energia jądrowa jest wolna od 
emisji CO2. Jest tania w porównaniu z paliwami kopalnymi, ale jest także w do-
brym miksie energetycznym z energetyką wiatrową, energetyką konwencjonal-
ną i odnawialną. Uważam, że cel, który mamy osiągnąć w Niemczech do 2050 
roku, tj. uzyskania 80 % udziału ze źródeł odnawialnych jest bardzo ambitnym 
celem i myślę, że jeszcze przez wiele lat będziemy musieli polegać na źródłach 
zarówno jądrowych, jak i tradycyjnych. Dziękuję bardzo za uwagę.   

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Bardzo dziękujemy Panu Doktorowi Zimmerowi za bardzo interesujące 
wystąpienie. Myślę, że dla wszystkich osób w Polsce bardzo interesującą kwe-
stią było zapoznanie się z tym jaka jest sytuacja w Niemczech u naszego naj-
bliższego partnera i sąsiada. Proszę teraz o zadawanie pytań. 

prof. M.P. Dąbrowski

Czy EnBW kiedykolwiek rozważało możliwość zainwestowania w energe-
tykę jądrową w Polsce? Czy wiadomo Panu o czymś takim? Czy była w ogóle 
o tym mowa?

dr Hans-Josef Zimmer

Jesteśmy trzecią największą firmą energetyczną w Niemczech i z naszymi 
strategicznymi partnerami prowadzimy takie analizy. Nasze zaangażowanie  
w Polsce do teraz wiąże się z energetyką opartą na węglu chociaż we Francji kon-
centrujemy się bardziej na energetyce jądrowej. Wspólnie mamy tam bogate do-
świadczenie z eksploatacji 58 elektrowni atomowych. Nie mamy doświadczenia 
w budowie nowych elektrowni, ale mamy doświadczenie w ich eksploatacji. 

Pytanie z sali

Mam pytanie o proces tzw. phasingu. Oczywiście eksploatacja elektrowni 
jądrowej jest możliwa przez okres dłuższy niż 32 lata. Co było przyczyną de-
cyzji o zamknięciu elektrowni? 
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dr Hans-Josef Zimmer

Kiedy Partia Zielonych utworzyła koalicję rządową w Niemczech, zdecydowano 
o zamknięciu elektrowni. Był to proces negocjacyjny jaki toczył się między spół-
kami energetycznymi w Niemczech a rządem w owym czasie i wszyscy wiedzą, że  
32 lata to nie jest jakiś zaawansowany wiek dla elektrowni jądrowych ponieważ 
elektrownie te projektowano na minimum 40 lat. Po kilku latach ich pracy zdano 
sobie sprawę z tego, że nie ma jakiegoś ograniczenia by działały one przez 32, 40, 
a nawet więcej lat. W Stanach Zjednoczonych myśli się nawet o 80 latach eksplo-
atacji. Więc jeżeli nie ma przecieków, nie ma wielu neutronów, które wydostają się 
z wnętrza, to oczywiście jest możliwość przedłużenia życia elektrowni wymieniając 
wiele jej elementów konstrukcyjnych. My wydaliśmy ponad 800 mln euro aby za-
pewnić odpowiednie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. W istocie rzeczy 
tak naprawdę to wszystko wymieniliśmy i wydaje się, że nie ma ograniczenia jeśli 
chodzi o cykl życia elektrowni. Jeśli chodzi o decyzję o zamknięciu elektrowni jądro-
wych to była to decyzja czysto polityczna. Dotyczy to zarówno ograniczenia cyklu 
funkcjonowania elektrowni do 32 lat jak również przedłużenia o 14 lat funkcjono-
wania tych młodszych elektrowni. Nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem.

Pytanie z sali

A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o budowę nowych elektrowni jądrowych 
w Niemczech? 

          
dr Hans-Josef Zimmer

Niestety nie istnieje taka możliwość. Nie mamy pozwolenia na budowę no-
wych elektrowni, więc Niemcy zajmą się głównie energetyką odnawialną, ale tak 
jak powiedziałem wcześniej, jest to decyzja polityczna. Jeszcze musimy poczekać  
i zobaczyć, jak to będzie wyglądało.

Pytanie z sali

Słyszałem, że wraz z przedłużeniem okresu eksploatacji elektrowni atomowych 
zostały nałożone nowe podatki na firmy, które je eksploatują. Czy mógłby Pan to 
skomentować?
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dr Hans-Josef Zimmer

Rzeczywiście toczy się taka dyskusja polityczna i nie ma nic za darmo. 
Znaleźliśmy ugodę z rządem. Z punktu widzenia mojej firmy mogę powie-
dzieć jak to wygląda. Nałożono taki podatek nuklearny na okres kolejnych  
6 lat – 2,3 mld euro rocznie. Do roku 2011 moja firma będzie płacić 650 mln 
euro rocznie. Taka była cena tej ugody. Środki te mają również wspomagać 
energetykę odnawialną. Jest to rzeczywiście spora kwota – 2,3 mld euro każde-
go roku. Poza tym od 2018 roku będziemy płacili również od każdego 1 MW 
wytworzonego w elektrowniach jądrowych ponad 50 % od zysku.

Pytanie z sali  

Wiem, że również eksploatujecie elektrownie gazowe i macie plany two-
rzenia turbin wiatrowych. Czy znane są liczby? Jaka część mocy nominalnej 
turbin wiatrowych jest zastępowana przez energetykę gazową w czasie, kiedy 
nie ma wiatru? 

dr Hans-Josef Zimmer

Ta zainstalowana moc to około 130 MW. W cyklu mamy elektrownie 
szczytowe, elektrownie opalane węglem itp., ale przy dodatkowych źródłach 
odnawialnych należy wprowadzić specjalną taryfę. Należy wprowadzić do 
sieci prąd generowany ze źródeł odnawialnych i może to być 40 tys. MW. 
Jeśli chodzi o zainstalowaną moc, to obecnie mamy zaledwie kilka elektrowni 
opalanych gazem, ale w większości to elektrownie atomowe wspomagają ener-
getykę wiatrową. Działają one znacznie szybciej i dużo łatwiej zastąpić braki 
w przypadku niskiej wietrzności. Więc z tym nie mamy problemu, ale im 
więcej będzie źródeł odnawialnych, tym bardziej będziemy musieli pomyśleć 
o modernizacji sieci elektroenergetycznej w Niemczech ponieważ większość 
energetyki wiatrowej pochodzi z północy, a energetyka jądrowa jest rozloko-
wana na południu. Mamy więc tutaj problem wymiany energii elektrycznej 
pomiędzy południem a północą. Obecnie rzeczywiście elektrownie opalane 
gazem są istotnym rozwiązaniem, które wspiera funkcjonowanie sieci, ale 
my również chcemy zainwestować w elektrownie szczytowo-pompowe jako 
część rozwiązania problemu, chociaż istnieje cały zestaw rozwiązań. Jeżeli  
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pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech przekroczy 20%, 30%,  
a nawet 40%, to wówczas będzie bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o nie-
miecką sieć elektroenergetyczną.       

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie ja chciałbym zadać jedno bądź 
dwa pytania. Na początek pytanie bardziej techniczne. Pokazał Pan bardzo 
wysoką dyspozycyjność Państwa elektrowni jądrowych sięgającą 95 % a śred-
nia na świecie to 90 %. Jak to jest możliwe? 

dr Hans-Josef Zimmer

Opiera się to na kilku elementach. Mamy czterostopniowy system bezpie-
czeństwa. Poza tym staramy się, aby prace związane z utrzymaniem zostały 
prowadzone w czasie eksploatacji i zmniejszamy czasy wyłączenia do mak-
symalnie 17 dni w roku. Większość nowoczesnych elektrowni w Niemczech 
mieści się w tym zakresie dyspozycyjności. Dzięki odpowiednim planom wy-
łączeń, utrzymania, serwisowania, odpowiednio motywowanemu personelowi 
i dobrze zaplanowanemu planowi konserwacji udaje się osiągnąć tak wysoką 
dyspozycyjność.      

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Ostatnie pytanie. Czy dostrzega Pan zmiany w opinii publicznej, jeśli cho-
dzi o energetykę jądrową w Niemczech, porównując to z finansowym wspar-
ciem energetyki odnawialnej? 

dr Hans-Josef Zimmer

Jeżeli zapyta się w Niemczech obywateli o to skąd za 5 lat będzie pocho-
dziła energia, to większość uważa, że ze Słońca, chociaż Niemcy nie są krajem, 
którego energetyka opiera się na Słońcu jako źródle energii. Wiele osób uwa-
ża, że wyłącznie energetyka wiatrowa, geotermalna i słoneczna będą dostarczać 
nam energię w przyszłości. Należy wyjaśnić, że te wszystkie źródła i ich wyko-
rzystanie musi być uzasadnione pod względem ekonomicznym i przyjazne dla 
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środowiska. Naszym zdaniem nie da się wyłącznie korzystać z energii Słońca 
i wiatru. Być może należałoby wszędzie zbudować farmy wiatrowe na morzu. 
My oczywiście próbujemy prowadzić działania edukacyjne tłumacząc te za-
gadnienia. W tej chwili mamy przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych 
na 10-12 lat i ogromne nakłady na wsparcie energetyki wiatrowej. Być może 
za kilka lat ludzie dostrzegą, że tylko dzięki funkcjonowaniu energetyki jądro-
wej da się uzyskać środki wspierające funkcjonowanie energetyki wiatrowej, 
choć dla ludzi kluczowym zagadnieniem wydaje się problem unieszkodliwia-
nia odpadów radioaktywnych. Dlatego ludzie bardzo często zadają pytania 
spółkom zajmującym się gospodarką odpadami o ich bezpieczeństwo. Te same 
pytania zadają rządowi. Zatem jeżeli znajdziemy ostateczne rozwiązanie w tym 
zakresie, to być może opinia publiczna zmieni się.      

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Bardzo dziękuję za ciekawy referat. 

4.6. Zakres zadań stojących przed przedsiębiorstwami
energetycznymi w związku z realizacją programu jądrowego w Polsce 

(Jan Ryszard Kurylczyk, Elektrobudowa S.A. Katowice, 
b. dyrektor budowy elektrowni jądrowej „Żarnowiec”)

Proszę Państwa nie mogę obiecać, że będę mówił bardzo krótko, ale będę 
się starał przyspieszać. Wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni od rana. Temat 
jest trudny, ale postaram się od czasu od czasu jakąś dykteryjką Państwa za-
bawić pomiędzy poważnymi rzeczami. Najpierw „Elektrobudowa-Katowice” 
– w czym uczestniczyła jeśli chodzi o energetykę jądrową? Współbudowaliśmy 
część elektryczną znanego i już omawianego reaktora badawczego „Maria”. Tu 
Panie Profesorze Wrochna mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość dal-
szej modernizacji bowiem wiem, że Pan się przymierza do tego. Pracowaliśmy 
przy elektrowni jądrowej „Paks” na Węgrzech. W szczycie było tam około 250 
naszych pracowników. Pracowaliśmy przy elektrowni jądrowej „Kozłoduj”  
w Bułgarii (w szczycie było tam około 100 naszych pracowników) i również 
przy budowie elektrowni jądrowej „Chmielnitski” na Ukrainie. Tu trochę 
mniej pracowników, ale intensywniej i dłużej. Pracowaliśmy oczywiście rów-
nież przy budowie elektrowni jądrowej „Żarnowiec”. Ponieważ tak się złożyło, 
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że byłem generalnym projektantem w oddziale gdańskim „Energoprojektu-
Warszawa”, a następnie dyrektorem budowy „Żarnowiec” odpowiedzialnym 
za przygotowanie inwestycji, więc tutaj pozwolę sobie na chwilę zatrzymać się 
przy tej budowie, żeby powiedzieć, że jednak pewne doświadczenie budowy 
„Żarnowca” warto powtórzyć i dzisiaj mimo, iż minęło ponad 30 lat od zanie-
chania tej budowy. 

W Żarnowcu zaawansowanie budowy w części budowlanej było bliskie 
40 %. Już było widać nawet szachty reaktora i przyznam, że zatrzymanie tej 
budowy było dla nas wszystkich ludzi zaangażowanych przy budowie szokiem. 
Rozumiemy sprawę związaną z wypadkiem Czarnobylskim, to chyba trzeba 
nazwać „kompleksem Czarnobyla”, ale na koniec to dzisiaj już się opowiada 
to tylko w formie dykteryjki, bo jak Państwo wiedzą, właścicielką Czarnobyla 
była Róża Czartoryska. Zatem w Krakowie spotyka się dwóch radców i jeden 
mówi do drugiego: a wie Pan, że w Czarnobylu był wybuch w elektrowni ją-
drowej. Na to ten drugi odpowiada: ach, u Czartoryskich zawsze był bałagan. 
Więc coś jest na rzeczy. Już dzisiaj można tylko dykteryjki opowiadać, a wtedy 
to decydowało o naszym życiu, bo był to nasz zawód. Większość pracowni-
ków, a pracowało ich tam już ponad 5 tysięcy później rozjechało się po kraju 
i po świecie i zmarnowaliśmy de facto to pokolenie budowniczych Żarnowca. 
Kilka tylko zdań o tym jak był zorganizowany Żarnowiec. Prawie w całości 
polski – tak można śmiało dzisiaj powiedzieć. „Energoprojekt-Warszawa” był 
generalnym projektantem. „Loatep” Leningrad projektował część jądrową,  
a „Energoprojekt-Gdańsk” czynił adaptację tej radzieckiej wówczas dokumen-
tacji, choć dzisiaj mówimy bardzo często sowieckiej, to pozwolą Państwo, że 
zostanę przy radzieckiej, bo tak wtedy było w dokumentacji. „Energoprojekt-
Kraków” miał wykonać projekt wyprowadzenia mocy. Jeśli chodzi o dostaw-
ców, to „Megadex” Warszawa była specjalnie powołaną firmą odpowiedzial-
ną za pełne skompletowanie i koordynację dostaw. Główni polscy dostawcy 
to: „Zamech” Elbląg – produkował turbiny we współpracy z ABB, „Dolmel” 
Wrocław – produkował generatory, „Rafako” – produkował stabilizatory ci-
śnienia i tu dalej mógłbym wymieniać dziesiątki polskich firm. Ten stabilizator 
ciśnienia wykonany dla Żarnowca stoi dzisiaj przy wejściu do „Rafako” jako 
muzeum, czy też pomnik niespełnionych nadziei. Nawiasem mówiąc, obydwa 
reaktory, nie wiem dlaczego wszystkim kojarzące się z reaktorami rosyjskimi, 
czy też radzieckimi tak naprawdę były produkowane w Czechach. To było 
z porządnej firmy CKD BLANSKO z koncernu „Skoda” i były to reaktory, 
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które były niezwykle dobrze przygotowane skoro jeden z nich został kupiony 
przez Finów i zamontowany w elektrowni EJ Loviisa, a drugi zakupiony do EJ 
Paks. Wprawdzie nie pracuje komercyjnie, ale służy jako reaktor szkoleniowy. 
Jeśli chodzi o dalszy ciąg dostawców, to mógłbym wymieniać prawie wszystkie 
polskie firmy, które spełniały odpowiednie wymogi do pracy przy elektrow-
ni jądrowej. Roboty budowalano-montażowe. Została do tego powołana też 
specjalna firma „Energobud” Warszawa jako generalny wykonawca i podwy-
konawcy: „Energoblok-Wybrzeże” Gdynia, „Energomontaż-Północ” Warsza-
wa (nawiasem mówiąc „Energomontaż”, o którym za chwilę, dalej pracuje 
na elektrowniach jądrowych ) i moja firma, czyli „Elektrobudowa-Katowice”. 
Napisałem, że nie wiem, czy te firmy dzisiaj istnieją. Oczywiście, że istnieją  
i większość z nich pracuje nadal. Pozwolę sobie na tą refleksję, bo rzeczywiście 
z dystansu czasowego coraz więcej ludzi mówi o Żarnowcu dobrze. To znaczy, 
że to było dobre doświadczenie i że mogliśmy w latach 80-tych zorganizo-
wać polski przemysł do tak ważnego zadania, jakim jest budowa elektrowni  
i więcej, po raz pierwszy tam właśnie zastosowano kompleksowy system za-
pewnienia jakości. Do dzisiaj nie wszyscy wiedzą o co chodzi, ale tu są kole-
dzy, których kilku widzę z budowy elektrowni jądrowej, lub którzy otarli się 
o budowę elektrowni jądrowej „Żarnowiec” wiedzą, że przy tym ISO to jest 
(użyję tutaj reklamy) już mały pikuś, bo to co trzeba zrobić w ramach systemu 
zapewnienia jakości, to przekracza wyobraźnie kogoś, kto nie był na budowie 
elektrowni jądrowej. Chcę powiedzieć, że zmarnowaliśmy 30 lat i taka jest 
prawda. Nie wiedzieć dlaczego wracamy dzisiaj do początku marnując i ludzi  
i doświadczenie. Powiedziałoby się „vis maior”, ale to troszeczkę za mało. 

Natomiast świat idzie dalej. Jeżeli ponad 51.000 MW w tej chwili buduje 
się na świecie, to znaczy, że świat nie zatrzymał energetyki jądrowej. Jeżeli 
chodzi o moją firmę, to pracujemy oczywiście w Olkiluoto (w tej chwili mamy 
tam około 250 zatrudnionych pracowników). Jest przez nas podpisywany na-
stępny kontrakt, a ten obecny jest na 33,6 mln euro. Kolejny kontrakt pod-
pisujemy w najbliższych tygodniach. Kolega siedzący tutaj na sali – Pan inży-
nier Andrzej Jędrzejczak, który pracował w ramach „Elektrobudowy” właśnie  
w Finlandii, udostępnił mi zdjęcia, które wykorzystuję. Niektóre z nich wi-
działem na korytarzu, przy czym były tam takie momenty, które każdy foto-
grafował, bo były to po prostu momenty ciekawe. Tu akurat jeszcze kilka zdań 
o innych firmach poza nami. Oczywiście jest to „POLBAU” z Opola, która 
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ma duży kontrakt (około 400 pracowników) na ponad 50 mln euro. Pozwolę 
sobie wymienić „Energomontaż-Północ” właśnie czyniący wykładziny obu-
dowy bezpieczeństwa reaktora. Tu słynne zdjęcie, które też jest za mną. Ko-
lega Andrzej też to zdjęcie robił w trakcie nakładania kopuły. Nic nie mówię  
o „Warbudzie”. Nie tylko dlatego, że nie będę mówił, tylko, że jest słynny 
Pan Dyrektor „Warbudu” Zbigniew Wiegner, który jutro Państwa na pewno 
zapozna w szczegółach ze swoimi refleksjami na temat Finlandii i tej budowy, 
więc nie będę za niego powtarzał niczego, ale chcę przypomnieć, że „Erbud” 
toruński budował zakład wzbogacenia uranu we Francji. Więc nasze firmy tak 
naprawdę pracują na budowach energetyki jądrowej na świecie i zupełnie do-
brze sobie radzą. Ja naprawdę dzisiaj nie wiem, bo liczyłem, że będzie jakaś in-
formacja o tym, ale jest rzeczą oczywistą, że niewiadomo czy przyszły dostaw-
ca technologii ten, który wygra jakby przetarg na budowę pierwszej polskiej 
elektrowni, czy będzie to francuski, amerykański, czy ewentualnie koreański, 
czy będzie zainteresowany współpracą z polskimi firmami? Tu się zgadzam ab-
solutnie z Panem Profesorem Wrochną, który powiedział, że trzeba pod klucz 
oddać tych, którzy nie włączą naszych firm w budowę naszej elektrowni jądro-
wej. Tak to prawda, powinniśmy pod klucz oddawać budowę, ale starać się, 
żeby jak najwięcej naszych firm brało w niej udział. Czy mamy takie możliwo-
ści? Wedle moich doświadczeń mamy ich nawet bardzo dużo. W fazie projek-
towania z całą pewnością przygotowania danych do lokalizacji nie będzie się 
robiło we Francji, w Stanach, czy w Korei – bez względu na wybór trzeba je ro-
bić tutaj. Zrobią to najlepiej nasze firmy ponad wątpliwość wszelką. Podobnie 
przygotowanie danych, przygotowanie planu generalnego zagospodarowania, 
układu urządzeń wody chłodzącej etc. To są rzeczy, które winny być robione 
właśnie u nas. Jeżeli chodzi o produkcję urządzeń i materiałów, to przekona-
ny jestem absolutnie, że wymienniki ciepła, zbiorniki, rurociągi, armaturę, 
urządzenia chłodzenia reaktora, gospodarki odpadami, bardzo dużo urządzeń 
winniśmy produkować u nas, bo to jest po prostu taniej. Tutaj przyszły do-
stawca będzie wybierał tańsze rozwiązania, a mając gwarancję w systemie za-
pewnienia jakości, że spełnimy warunki jakie są stawiane przekonany jestem, 
że można będzie realizować produkcję wentylatorów, pomp, transformatorów, 
a ich ogromna ilość na budowę jest przecież potrzebna. W robotach budow-
lano-montażowych nie wyobrażam sobie, żeby roboty ziemne, czy betoniar-
skie i zbrojarskie były robione przez firmy zagraniczne, bo z całą pewnością 
to im się nie opłaci i na pewno będą robione przez nasze firmy. Poza tym tu  
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można wymienić obsługę geodezyjną, badania geotechniczne, dziesiątki rzeczy, 
które na pewno będziemy robić. Oczywista jest rzeczą, że będziemy musieli 
spełniać ów system zapewnienia jakości i uzyskać certyfikaty również naszego 
Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), co wcale nie będzie takie łatwe. Co to 
jest system zapewnienia jakości? Muszę powiedzieć, że mało kto zdaje sobie 
sprawę, że każdy materiał użyty do budowy elektrowni jądrowej musi być na 
wieki udokumentowany. Żaden z elementów, który dostarczamy na budowę 
od farby poprzez stal zbrojeniową i każdy inny element nie może przejść bez 
atestacji i udowodnienia, że spełnia ów system zapewnienia jakości. Także tu 
jest takie sprzężenie zwrotne, którego się nie przeskoczy, a odbiory częściowe 
i odbiory całkowite czynione są najczęściej przez zewnętrznych nadzorców. 
To nie jest krajowy inspektor nadzoru, który przyjdzie i pstryknie w palce, 
tylko to jest rzetelna, bardzo dokładna i strasznie trudna procedura odbioru 
poszczególnych faz budowy. Tu właśnie napisałem to „UWAGA! UWAGA!”, 
że ten system zapewnienia jakości trzeba zatwierdzić przed wyborem ostatecz-
nym lokalizacji, a znowu żeby wybrać lokalizację, to trzeba najpierw określić 
wybraną technologię. 

Czyli kolejność powinna być taka: technologia czyli wykonawca, dostawca 
tej technologii, potem system zapewnienia jakości, a dopiero później lokaliza-
cja. A propos dzisiaj mówimy wszyscy o lokalizacji, jakby to była rzecz najważ-
niejsza. Ona jest istotna szczególnie dla polityków. Pozwolę sobie jeszcze to 
skomentować. Kilka problemów. Pierwszy problem to kadry i tutaj było wiele 
mówione. Ja się nie dziwię, że Panowie Profesorowie zwracają uwagę na kadry. 
To jest podstawowa sprawa, aby mieć właściwy dobór kadr. Chcę powiedzieć, 
że tu był Pan, przedstawiciel Francji i mówił mniej więcej, tu się troszeczkę 
różnimy, ale to nie ma znaczenia, bo ja mówię o bloku rzędu 1000 MW, gdzieś 
3,5 tys. do 4 tys. pracowników, 1/3 to inżynierowie, w czasie eksploatacji 600-
800 i 1000 inżynierów. Za Panem Profesorem Domańskim chcę powtórzyć, 
że w czasach budowy Żarnowca wykształconych było na studiach dziennych 
100 magistrów inżynierów w tej specjalności i około 950-1000 osób po stu-
diach podyplomowych. Przy czym każdy z nas, aby uczestniczyć w budowie 
musiał skończyć, bo to było w systemie zapewnienia jakości, albo dwuletnie 
podyplomowe studia budowy albo eksploatacji elektrowni jądrowych. Naj-
częściej kończono obydwa czyli i budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. 
Oczywistą jest rzeczą, że o nas się mówi „dziadki z Żarnowca”. Coś w tym jest. 

4. Prezentacje firm branży jądrowej
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Każdy z nas już podchodzi pod wiek pogwarancyjny, jeszcze trochę w okresie 
rękojmi, ale to już się też kończy. Więc możemy być doradcami z całą pew-
nością, ale nie możemy budować. Z całą pewnością budować muszą ludzie  
w wieku 35-45 lat, a więc ludzie o pełnych intelektualnych możliwościach. 
My możemy doradzać. Możemy ewentualnie po konferencjach opowiadać, że 
jest to potrzebne i dobre, ale z całą pewnością już nie budować. 

Problem drugi to właśnie poziom akceptacji społecznej i wiele dziś o tym 
powiedziano, ale gdyby to skomasować do jakiegoś poglądu, to pogląd byłby 
taki w Polsce: jest „ tak” dla energetyki jądrowej, ale jest „nie” tutaj, bo 50 % 
ponad jest „ tak”, trzeba budować, ale pod warunkiem, że nie u mnie i tutaj 
już akceptacja „ nie u mnie” jest bardzo wysoka. To że Pan Profesor, czy Pa-
nowie są łaskawi jeździć w te miejsca lokalizacji, to jest absolutnie konieczne, 
bo moje zdanie na ten temat jest dosyć szokujące, ale pozwolę sobie wygłosić, 
bo konferencja i to co do tej pory słyszałem upoważnia mnie niemal do tego. 
Więc po pierwsze uważam, że to nie Zieloni zagrażają przyszłej budowie, ale 
po pierwsze zagrażają politycy. Dlaczego? Z dwóch względów, po pierwsze 
politycy są najmniej doinformowani, bo ja już jestem na którejś z kolei kon-
ferencji i zawsze jest ten sam mechanizm. Polityków interesuje otwarcie kon-
ferencji i prasowe spotkanie z dziennikarzami i nic więcej. Więc są najmniej 
zainteresowani później, bo później są dopiero informacje rzeczowe o tym, co 
to jest elektrownia jądrowa, ale oni tego już nie wiedzą, bo nie zostali. W efek-
cie przez brak informacji później podejmują błędne decyzje, bo tworzą nacisk 
w wyniku, którego...Ja nie mówię tu oczywiście o władzach lokalnych abso-
lutnie, tylko tak w ogóle o mechanizmie. Proszę Państwa, to właśnie politycy 
wyprowadzają młodzież pod szlabany i to w Żarnowcu i to się powtarzało we 
Francji, Niemczech, we wszystkich miejscach. To młodzi ludzie w wieku od 
18-20 lat, którzy nie mają nic do stracenia, stają przed szlabanami elektrowni 
i protestują. Więc My powinniśmy dotrzeć. „My” to znaczy Ci, którzy się na 
tym znają, dotrzeć do tych grup jak najrychlej, ale to nie są grupy w wieku 
18-20 lat, bo proszę zobaczyć. Jeżeli planujemy oddanie elektrowni w 2020 
roku, jak Pan dyrektor był łaskaw powiedzieć, to ludzie, którzy wówczas będą 
mieli 18 lat urodzili się pomiędzy 2000 a 2002 rokiem. Oni teraz mają 8 lat. 
Są w pierwszej, drugiej klasie i to są Ci ludzie, do których my musimy dotrzeć, 
bo oni mogą stanąć pod szlabanem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce  
i zaprotestować przed tym działaniem. Musimy zrobić grupę, która tak w ogó-
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le będzie działała, która dotrze do tych, do których należy dotrzeć, ale to jest 
zupełnie inna sprawa. 

Problem trzeci dla mnie właśnie jest taki szokujący i tu wygłoszę pogląd nie-
co kontrowersyjny mając nadzieję na tolerancję Państwa. Mianowicie problem 
lokalizacji przyszłych elektrowni jądrowych. Proszę Państwa, jak słucham już na 
którejś z konferencji tych nadziei władz terenowych do tego, że to będzie u nich, 
to proszę wybaczyć, to mnie śmieszy. Dlatego, że trzeba (nic do Pana starosty 
oczywiście nie mam) spełnić 17 warunków, które z dużą precyzją muszą dokonać 
ich oceny instytuty zawodowe, na przykład: Instytut Geotechniki. Przede wszyst-
kim jeżeli mamy już mówić, że mamy przejrzeć trzęsienia ziemi, to one muszą być 
w promieniu 500 km i w przeciągu 5 tys. lat. Żaden starosta tego nie określi. Je-
żeli my mówimy o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych, to naprawdę trzeba 
to uczynić przez fachowców. Myśmy w Żarnowcu za te 17 odpowiedzi na „tak” 
zapłacili 30 mln dolarów, a jeżeli dzisiaj się mówi o lokalizacji dlatego, że ktoś 
zapłacił znaczek i przysłał, że tu będzie nasza lokalizacja, to są przepraszam żarty. 
Jeżeli Pan Profesor Dąbrowski pyta dlaczego, pierwsze są te trzy stare lokalizacje, 
że tak się dziwnie składa, to ja odpowiadam, że tam oceniali fachowcy, a tu po 
prostu politycy. Taka jest prawda. Teraz żeby dostać pozwolenie lokalizacyjne, to 
mówiłem o tych warunkach i jeszcze chcę dopowiedzieć, że dla budowy elek-
trowni potrzebne są, jak rzekłem, trzy czynniki: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz 
pieniądze. Pan Dyrektor najlepiej wie, że faza przygotowania inwestycji wbrew 
pozorom kosztuje bardzo dużo, bo ją trzeba wyrwać z budżetu. Z budżetu, który 
najczęściej nie chce się poddać takiej operacji, bo ma wiele innych potrzeb. Więc 
wyrwanie tych pieniędzy na przygotowanie elektrowni jądrowej jest bardzo trud-
ne. I szczerze podziwiam Panią Minister Trojanowską, Pana Dyrektora, że bardzo 
się w to angażują, ale jak czytam w Internecie informację, że to rząd przeznaczył 
na te prace przygotowawcze 3,9 mln zł tam w jakimś dystansie czasowym, a moja 
firma ma zysk 30 razy taki, to myślę: „o czym my mówimy?”. Tu są potrzebne 
naprawdę spore pieniądze. Pan Dyrektor i pozostali o tym wiedzą i te pieniądze 
muszą być przeznaczone, jeżeli to nie ma być tylko pijarowski zabieg a naprawdę 
chęć budowy elektrowni jądrowej. Czego życzę? Życzę oczywiście Pani Minister, 
Panu Dyrektorowi właśnie tych pieniędzy na pierwszą fazę, bardzo ważną fazę 
przygotowania. Sobie i Państwu życzę czegoś takiego. To jest pierwsze miejsce 
wygrane – makatki w kuchniach właśnie gdzieś tam na wsiach – „Prąd z atomu 
w każdym domu”. Dziękuję.

4. Prezentacje firm branży jądrowej
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prof. M.P. Dąbrowski

Kilku polityków zostało na sali i to jest ważna rzecz. Ci najważniejsi nas 
opuścili, ale to tak bywa. Pan Minister też był politykiem i wie jak ciężko jest 
uczestniczyć we wszystkich takich spotkaniach. To na obronę naszych polity-
ków. Jeżeli chodzi o tę pracę u podstaw z jak najmłodszymi to się zdecydowanie 
zgadzam i to jest bardzo dobry pomysł i my to realizujemy, aczkolwiek spotka-
liśmy się z zarzutami czegoś takiego jak indoktrynacja na poziomie młodzieży, 
czy dzieci ośmioletnich. Tu jeszcze jeśli chodzi o lokalizację, rzeczywiście jest 
to trochę przyklejanie znaczków, to się zgodzę. Nawet jeden z marszałków 
zapomniał oznaczyć współrzędnych, czyli rzeczywiście z tym przyklejaniem 
znaczka bywało różnie, ale jasne jest, że trudno nam było jakimiś małymi 
środkami przebadać wszystkie lokalizacje na poziomie 30 mln dolarów. Oczy-
wiście, że być może jest to obiektywnie, że te lokalizacje rzeczywiście ustawiają 
się w takim rankingu, jakim on jest zrobiony, ale jeszcze wciąż pewne badania, 
chociażby dotyczące lokalizacji nadmorskich takich jak Lubiatowo-Kopalino, 
weźmy, mogą się okazać bardziej korzystne od pozostałych, co nie było w ogó-
le zrobione. Więc faktycznie hierarchia tego, co Pan tu powiedział, że najpierw 
technologia, a później dopiero decyzja o lokalizacji. Ma to jakiś sens i tu się 
zgadzam.

Jan Ryszard Kurylczyk
 
Odnoszę wrażenie zawsze jak zabieram głos, że wybiera się z tego, co mó-

wię właśnie takie rzeczy atrakcyjne. Ja też w Internecie widzę, że „ma”, „za-
bił go”, „uciekł” albo coś oficjalnego, to też wybieram najpierw sensacyjne 
informacje. Otóż chcę oświadczyć wobec Państwa wszystkich, że ja nie ata-
kowałem lokalnych władz, tylko mówiłem o mechanizmie. Taki mechanizm 
jest rzeczywiście. Natomiast wie Pan, jeżeli ktoś by mnie dziś zapytał o loka-
lizację, a Pan Inżynier Jędrzejczak i ja jesteśmy powołani jako doradcy Pani 
Minister Trojanowskiej i mam nadzieję, że najbliższe spotkanie będzie miało 
miejsce niedługo, jeżeli ktoś by mnie tu zapytał rzeczowo o lokalizację, to  
z całą pewnością odpowiedziałbym, że pierwsza elektrownia jądrowa bezspor-
nie powinna być nad morzem. Decydują o tym dwa elementy: element pierw-
szy – potrzebna woda do chłodzenia w bardzo dużych ilościach i Pan dyrek-
tor był łaskaw powiedzieć 50 m3/s. To jest niezbędna potworna ilość wody.  
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W Żarnowcu, gdzie była organizacja dwóch bloków po blisko 500 MW, tu 
zawsze Pan Jędrzejczak poprawia, że to są monobloki, więc nie można mówić 
o WWER-440, to przecież tam podnosiliśmy temperaturę wody o kilkanaście 
stopni – dzisiaj gdybyśmy mówili o lokalizacji w Żarnowcu bloków rzędu 
1200 MW czy 1500 MW to byśmy zagotowali to jezioro. Jezioro Kopań też 
przy tej mocy by się zagotowało. Tak, że próba zrobienia połączenia morza 
z lądem na jakichś niewielkich odcinkach kanałem wchodzi w rachubę, ale 
tu jednak chodzi o dwa kanały. Jednym trzeba dostarczyć wodę chłodzącą,  
a drugim odprowadzić. Jednym kanałem tego zrobić się nie da. To są koszta, 
znaczące koszta, które podwyższają inwestycję. Więc najlepsza lokalizacja jest 
bezpośrednio nad brzegiem morskim i pewnikiem tak to się stanie. Więc te 
lokalizacje w głębi kraju, również ta lokalizacja pod Piłą, która była już dawno 
przygotowywana nad dużą rzeką, warta jest rozważenia, ale wedle mnie to 
skończy się najpewniej taką lokalizacją. Więc ostrzenie sobie nadmiernie zę-
bów na wiele lokalizacji byłoby gdybaniem. Proszę wybaczyć za takie zdecydo-
wane stwierdzenia z mojej strony, ale nie umiem inaczej. Dziękuję za uwagę.

PROWADZĄCY prof. K. Czerski

Dziękuję jeszcze raz, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że te badania geolo-
giczne przyszłych lokalizacji muszą być powtórzone także w tych lokalizacjach, 
które wybrane przed 20-tu laty tak, że to jest jakby praca od nowa.

4. Prezentacje firm branży jądrowej
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5. Infrastruktura Województwa Zachodniopomorskiego

5.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu zachodniopomorskiego 
(Magdalena Woźniak-Miszewska, COIiE UM)

Wystąpienie moje dotyczyć będzie prezentacji atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa zachodniopomorskiego w aspekcie pozyskiwania firm z kapi-
tałem zagranicznym oraz oczywiście inwestorów krajowych, którzy również 
bardzo mile są widziani na terenie naszego województwa. Swoje wystąpienie 
podzielę na trzy etapy: po pierwsze powiem kilka słów na temat inwestorów  
i eksporterów Urzędu Marszałkowskiego, po drugie omówię światowe tenden-
cje w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zakończę atrak-
cyjnością inwestycyjną Województwa Zachodniopomorskiego. 

Centrum Obsługi Inwestorów, a od maja 2010 roku Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów jest jednym z wydziałów Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Zachodniopomorskiego a także partnerem regionalnym  
PAIiIZ S.A., czyli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
w Warszawie. Głównym celem działalności Centrum Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów jest pozyskiwanie oraz obsługa inwestorów zagranicznych. Od-
bywa to się głównie poprzez informowanie w zakresie uwarunkowań gospo-
darczych na terenie regionu zachodniopomorskiego oraz organizowanie wizyt 
inwestorów rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w regionie 
zachodniopomorskim. Pomagamy inwestorom podjąć decyzję odnośnie naj-
odpowiedniejszej działki w Województwie Zachodniopomorskim odpowied-
niej pod ulokowanie fabryki, czy określonej j działalności gospodarczej. Poma-
gamy wynająć hale produkcyjne, jeżeli takowych inwestor poszukuje. Oczywi-
ście kontaktujemy inwestorów z partnerami zaangażowanymi w proces inwe-
stycyjny a od maja 2010 roku działalność Centrum Obsługi Inwestora została 
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poszerzona również o świadczenie usług tzw. proeksportowych. Oznacza to, że 
zachodniopomorscy przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki zagra-
niczne za pośrednictwem właśnie naszego centrum i mogą skontaktować się  
z odpowiednimi firmami na całym świecie. Sieć Centrum Obsługi Inwesto-
rów jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 6.2.1.

W temacie przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 
2001–2011, to po rekordowym roku 2000 kolejnym rekordowym był rok 2007. 
Rok 2008-2009 na skutek światowego kryzysu finansowego skutkował tym, że 
wskaźniki te zaczęły obniżać się. Niemniej jednak w roku 2009 Polska w Europie 
Środkowo-Wschodniej była liderem, jeżeli chodzi o napływ bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych, gdyż według statystyk UNSTATS (United Nations Statistics 
Division) do Polski w tym czasie napłynęło 11 mld dolarów. Dla porównania 
podam, że do Czech napłynęły niecałe 3 mld dolarów, co było ok. 60% spadkiem  
w porównaniu z rokiem poprzednim. Teraz pokrótce o zmianach postrzegania 
atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów na świecie. Okazuje się, że 
obecnie spada zainteresowanie inwestorów zagranicznych Europą Środkowo – 
Wschodnią i Europą Zachodnią. Jednakże spada także zainteresowanie inwesty-
cjami w Stanach Zjednoczonych na korzyść i przede wszystkim Indii, Brazylii  
i Rosji a utrzymuje się zainteresowanie Chinami, które w 2010 roku były liderem 
w tym zakresie (mapa 1).

Jeśli chodzi o liczbę projektów inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku  
w Europie, to najwięcej z nich było zrealizowanych w Wielkiej Brytanii, 
Francji oraz w Niemczech. W Polsce w 2009 roku zrealizowano 102 projek-
ty w wyniku których powstało prawie 7,5 tys. miejsc pracy. W roku 2008 
powstało według statystyk Ernst & Young 15,5 tys. miejsc pracy. Z kolei 
ranking zaufania inwestorów zagranicznych według firmy A.T. Kearney pla-
suje Polskę na miejscu szóstym jeśli chodzi o zaufanie do krajów w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej. Jest to awans o szesnaście pozycji, gdyż  
w roku 2007 byliśmy na miejscu 22. W związku z tym jest to pozytywny 
znak, że inwestorzy zagraniczni interesują się naszym krajem i pośrednio rów-
nież województwem zachodniopomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową prowadzi również badania dotyczące atrakcyjności inwestycyjnych 
poszczególnych regionów Polski. Jeśli chodzi o województwo zachodniopo-
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Mapa 1. Zmiany w postrzeganiu atrakcyjności inwestycyjnej świata w latach 2006-2010.

Źródło: Ernst & Young European Investment Monitor 2010, w: Ernst & Young 2010 European 
attractiveness survey, Walking up to the new economy, s. 20.

Wykres 1. Ocena województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 2005–2010.

Źródło: M. Nowicki, (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 
2010, IBnGR, Gdańsk 2010, s. 60.
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morskie to w latach 2005 – 2008 było ono na niezmiennej ósmej pozycji, 
natomiast w roku 2009 awansowaliśmy o dwie pozycje, na miejsce szóste  
i utrzymaliśmy tą pozycję w roku kolejnym (wykres 1). Instytut zwrócił uwagę 
na dużą aktywność władz lokalnych w tworzeniu przyjaznego klimatu inwe-
stycyjnego dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

Zatem główne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu zachodniopo-
morskiego to przede wszystkim dogodna lokalizacja, można powiedzieć, że 
jest to niejako naturalne miejsce ekspansji firm ze Skandynawii i Niemiec. 
Dane statystyczne wskazują na dużą obecność tego kapitału w naszym regio-
nie. Ważnym elementem są dostępne połączenia komunikacyjne, znajomość 
języków obcych wśród absolwentów uczelni wyższych (na przykład Statystyki 
Urzędu Miasta Szczecina podają, że absolwenci uczelni zachodniopomorskich 
deklarują w ponad w 90% znajomość języka angielskiego), bliskość granicy  
z Niemcami, obecność portów, dostępne zachęty inwestycyjne, przygotowa-
ne tereny inwestycyjne oraz wsparcie władz lokalnych. Jeśli chodzi o zachęty 
inwestycyjne są to przede wszystkim środki unijne dostępne zarówno dla firm 
z kapitałem polskim jak i zagranicznym, specjalne strefy ekonomiczne, które 
do roku 2020 dają możliwość firmom zwolnienia z podatku CIT, instrumenty 
rynku pracy, które umożliwiają otrzymywanie dofinansowania miejsca pracy, 
zwolnienia w podatkach lokalnych oferowane przez poszczególne gminy. 

Omówię teraz główne tereny inwestycyjne regionu zachodniopomorskie-
go. Najnowszym obiektem jest Mielecka Specjalna Strefa Ekonomicza, która 
od niedawna ulokowała się na terenie Szczecina w okolicach ulic: Lubczyńska, 
Kniewska, Goleniowska oraz Dunikowo – Trzebusz. Jeśli chodzi o zachod-
nią stronę województwa, to bardzo dynamicznie rozwija się Goleniowski Park 
Przemysłowy usytuowany ok. 35 km od Szczecina z doskonałym połączeniem 
przy drodze ekspresowej, 5 km od międzynarodowego lotniska, posiadający  
w pełni uzbrojone działki, z których te posiadające status specjalnej strefy eko-
nomicznej są gotowe do inwestowania. Jak podaje Urząd Miasta Goleniowa 
aktualnie jest do dyspozycji 16 hektarowa działka ze statusem strefy. Ponad 
40 inwestorów jest już obecnych w Goleniowskim Parku Przemysłowym. 
Największy nich to LM WIND POWER BLADES, duńska ABENA, PRO-
LOGIS, FAYMONVILLE – belgijski producent naczep, niemiecki RASCH 
oraz duński HEDENSTED GRUPPEN, który produkuje klatki do produkcji 
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zwierząt futerkowych. Kolejny teren pod inwestycje dedykowany szczególnie 
dla przemysłu ciężkiego i chemicznego to jest Policki Park Przemysłowy, tak 
zwany „INFRAPARK” położony 30 km na północ od Szczecina. Jest tam 
19 działek o łącznej powierzchni około 230 ha w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zakładów Chemicznych Police z możliwością uzyskania pozwolenia na funk-
cjonowanie w specjalnej strefie ekonomicznej oraz zwolnienia w lokalnych 
podatkach. Są też dwa Stargardzkie Parki Przemysłowe. Jeden z nich jest de-
dykowany głównie dla mniejszych inwestorów a drugi dla większych. Park 
dla mniejszych inwestorów położony jest zaraz przy wjeździe do miasta przy 
rondzie „15 południk”. Jest tam już obecnych kilku inwestorów mniejszych. 
Natomiast drugi park, który ma powierzchnię około 360 ha, jest umiejsco-
wiony na terenie byłego lotniska „Kluczewo”. Tam już w tej chwili działa-
ją bardzo prężnie dwie firmy Bridgestone – japoński producent opon oraz 
fiński Cargotec, który w zeszłym roku zdecydował się na otworzenie dzia-
łalności w Zachodniopomorskim. Oprócz tego działają tam: Klippan Safety, 
Spaas Candles oraz Backer OBR. Jeśli chodzi o wschodnią część wojewódz-
twa, to jest tam Koszalińska Strefa Aktywności Gospodarczej. Koszalin jest 
drugim co do wielkości miastem w regionie zachodniopomorskim z liczbą 
mieszkańców około 100 tys. Jest to także silny ośrodek akademicki. Koszalin 
również posiada tereny przygotowane pod inwestycje. Wybrane działki mają 
status specjalnej strefy ekonomicznej. Firmy, które już tam funkcjonują to: 
Royal Greenland, Espersen oraz wiele mniejszych. Jeśli chodzi o Szczecin, to 
należy jeszcze wspomnieć Szczeciński Park Naukowo Technologiczny, które-
go budowa przebiegać będzie w kilku etapach. Będzie to 100 tys. m2 nowo-
czesnej powierzchni biurowej klasy A, której tak bardzo brakuje Szczecinowi  
z przeznaczeniem pod działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną, tech-
nologiczną i informatyczną. Planuje się tam stworzenie około 4 tys. miejsc 
pracy dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów. 

Na zakończenie podam jeszcze trochę statystyki. Jeśli chodzi o funkcjono-
wanie inwestorów zagranicznych na terenie województwa zachodniopomor-
skiego, te czerwone słupki na wykresie oznaczają spółki handlowe ogółem, 
natomiast niebieskie oznaczają spółki z kapitałem zagranicznym rejestrowane  
w systemie Regon w sektorze prywatnym. Jak widzimy obydwa słupki mają 
tendencję wzrostową. Niemniej jednak procent spółek z kapitałem zagranicz-
nym w ogólnej liczbie spółek handlowych ma tendencję malejącą. Powinien 
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to być sygnał dla władz lokalnych do aktywizowania działań po to, aby po-
zyskiwać inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych (wykres 2). Jak 
widać ze statystyki generalnie w Województwie Zachodniopomorskim domi-
nuje kapitał duński, niemiecki, szwedzki, niderlandzki oraz austriacki. Re-
asumując, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani inwestowaniem w naszym 
województwie, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. 

Wykres 2. Spółki handlowe z kapitałem zagranicznym w Zachodniopomorskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie 
(Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym za lata objęte analizą, Wy-
dawnictwo GUS, Warszawa).

Pytanie z sali

Mówiła Pani o parkach technologicznych i o parkach przemysłowych. Czy 
jest pomysł na wykorzystanie ich w kontekście energii, energii nuklearnej, 
energii wiatrowej i wielu innych energii zwłaszcza odnawialnych, które się 
rozwijają w regionie?

Magdalena Woźniak – Miszewska

W niektórych gminach są działki o dość sporej powierzchni, gdzie w pla-
nie jest przeznaczenie pod turbiny wiatrowe. COIE też pomaga tym gminom  
w pozyskaniu inwestorów zagranicznych poprzez promocję danej oferty, ale 
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dalej jest to już decyzja indywidualna inwestora i negocjacji z gminą. Jest do-
syć spory obszar koło Kamienia Pomorskiego (około 1200 ha), który jesz-
cze do niedawna był niezagospodarowany, a teraz są prowadzone negocjacje  
z dwoma inwestorami energetyki wiatrowej i planowane są na tym terenie 
farmy wiatrowe. 

     
5.2. Infrastruktura techniczna

Województwa Zachodniopomorskiego i możliwości jej rozwoju
(Mieczysław Jaszczyk, RBGP WZ)

Witam Państwa. Pracuję w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzen-
nej, gdzie jestem projektantem. To nasze biuro przygotowało Zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, która  
w tym momencie jest w ostatniej fazie przygotowania do uchwalenia. Chcia-
łem powiedzieć kilka słów na temat nas interesujący w tej chwili, czyli na te-
mat lokalizacji elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim oraz 
infrastruktury sieciowej, z punktu widzenia nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Punktem wyjściowym do rozważań była mapa 
zaproponowanych 10 lokalizacji w naszym województwie. Zostały one zgrupo-
wane w czterech lokalizacjach obszarowych: obszar Stepnicy, obszar Starostwa 
Stargardzkiego, rejon Dolnej Odry i lokalizacja w Kopaniu. Po analizach i dys-
kusjach zapadła decyzja, że w projekcie planu zagospodarowania przestrzenne-
go województwa uwzględnimy dwie lokalizacje. Ujmując to obszarowo, chodzi  
o lokalizację w rejonie Kopania i lokalizację w rejonie Dolnej Odry. Oprócz 
zaproponowanych lokalizacji, na mapie zagospodarowania przestrzennego 
pokazane są także istniejące sieci najwyższych napięć. Główną linią zasilającą 
400 kV jest linia, która biegnie z Poznania do stacji w Krajniku w gminie Gry-
fino, następnie na trasie Krajnik–Morzyczyn–Dunowo w rejon Koszalina i dalej 
w kierunku Słupska. Funkcjonują też linie 220 kV, których jest kilka w rejonie 
aglomeracji szczecińskiej oraz w rejonie Koszalina. Linie te, według schematu 
operatora sieci, są dalej połączone z systemem energetycznym kraju.

W tej chwili chciałbym przejść do spraw, o których mówiłem przed chwilą, 
czyli chcę Państwu pokazać wypis z projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa. Według wersji przyjętej przez Zarząd Województwa 
w dniu 5 października 2010 r., w części dotyczącej uwarunkowań zagospoda-
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rowania przestrzennego w rozdziale poświęconym elektroenergetyce znalazł 
się zapis, w którym ujęte są w projekcie planu dwie lokalizacje dla elektrowni 
jądrowej, czyli gmina Darłowo – lokalizacja znana pod nazwą Kopań i druga 
w rejonie elektrowni Dolna Odra. Po przesłaniu projektu planu do opinio-
wania i uzgadniania, m.in. z operatorem sieci przesyłowej, otrzymaliśmy od 
niego zastrzeżenie, że aby uzgodnić ten plan, musi się w nim znaleźć zapis, 
że w przypadku lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie województwa za-
chodniopomorskiego konieczna będzie weryfikacja planów rozbudowy sieci 
przesyłowych najwyższych napięć oraz przystosowania jej do odbioru energii 
z tego źródła. Innymi słowy, byłoby konieczne przeprowadzenie procedury 
zmiany tegoż planu zagospodarowania przestrzennego województwa pod tym 
kątem. W części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa oraz działań służących ich realizacji, chciałbym powiedzieć, jak to 
zostało zakwalifikowane. Kierunki zagospodarowania przestrzennego dzielą 
się na cztery kategorie: ustalenia, zalecenia, projekty i rekomendacje. Nie będę 
tutaj omawiał wszystkich kategorii, tylko te, które konkretnie tutaj są brane 
pod uwagę. Po pierwsze, co to są ustalenia? Są to działania, które będą wpro-
wadzane do dokumentów planowania przestrzennego na szczeblu gminy, czy-
li do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; ustalenia zapisa-
ne w planie wojewódzkim będą musiały się znaleźć w planach gminnych, bo 
inaczej plany te nie zostaną uzgodnione przez marszałka województwa. Drugą 
kategorią nas interesującą są rekomendacje, czyli propozycje ustalenia zasad 
lub propozycje podjęcia działań dotyczących zagospodarowania przestrzenne-
go województwa, skierowane według kompetencji do instytucji na zewnątrz 
lub wewnątrz województwa. Rekomendacje adresowane są do konkretnych 
podmiotów decyzyjnych. W odniesieniu do poszczególnych działań wskazane 
są również w zapisach projektu planu obszary województwa, które są obję-
te zasięgiem tychże działań. W przypadku rekomendacji również pojawia się 
podmiot, do którego rekomendacja jest adresowana. 

W projekcie planu, w rozdziale dotyczącym rozbudowy infrastruktu-
ry technicznej, określony jest Kierunek 1. „Rozbudowa i modernizacja sie-
ci i urządzeń elektroenergetycznych”. Tu troszkę jest nie po kolei, bowiem  
w projekcie planu najpierw zapisane są ustalenia a później rekomendacje, ale 
w związku z tym, że nas interesuje proponowana lokalizacja elektrowni ją-
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drowej, zacznę tutaj od tego, jaki jest zapis dotyczący tejże lokalizacji, czyli 
od rekomendacji. Do tej pory nikt nie zgłosił jeszcze wniosku o konkretną 
lokalizację, ażeby w projekcie planu zapisać to w formie ustalenia. Przyjmu-
jemy zatem, że lokalizacja elektrowni jądrowej jest możliwa na obszarze wo-
jewództwa, podając obszar działania i lokalizację w gminach Darłowo i Gry-
fino. Adresatem tej rekomendacji jest Rada Ministrów, konkretnie Minister-
stwo Gospodarki, i tutaj też znalazł się zapis, o którym wcześniej mówiłem, 
że wybór lokalizacji elektrowni jądrowej w województwie będzie wymagał 
przeprowadzenia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego w zakresie infrastruktury towarzyszącej 
tejże inwestycji, a w szczególności infrastruktury elektroenergetycznej, co było 
warunkiem uzgodnienia naszego projektu planu przez operatora sieci PSE-
Operator. W projekcie planu zapisane są konkretne inwestycje, konkretne li-
nie w konkretnych powiatach, które PSE-Operator przewiduje do realizacji na 
terenie naszego województwa, chociaż wciąż możliwe są modyfikacje. Z tym, 
należałoby zaznaczyć, że wszystkie działania, które przewiduje operator na te-
renie naszego województwa związane są z bezpieczeństwem zasilania naszego 
obszaru – szczególnie jego zachodniej części. Wszyscy mieszkańcy Szczecina  
i okolic pamiętają słynny „blackout” z 2008 roku. Pamiętamy, jak to wy-
glądało i czym się skończyło. Na kolejnych slajdach pokazuję zapisy doty-
czące sieci o napięciu 400 oraz 220 kV i jest to przede wszystkim związane  
z zapewnieniem bezpieczeństwa dla rejonu aglomeracji szczecińskiej. Jednak 
mam uwagę, że wskazane na mapach projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa przebiegi, są to tylko wskazania, a nie konkretne 
lokalizacje. Przesądzenia lokalizacyjne zapadają na szczeblu gminnym w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest zupełnie inna 
skala opracowań. Mam tu mapę w skali 1:100.000, która jest załącznikiem 
do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, gdzie są 
pokazane ogólne przebiegi linii elektroenergetycznych i wskazane proponowa-
ne lokalizacje elektrowni jądrowej. Warto zaznaczyć, że jest planowana nowa 
linia 400 kV wzdłuż linii istniejącej biegnącej do Plewisk w rejonie Poznania. 
Operator planował, przynajmniej takie mam wiadomości, budowę nowej sta-
cji w rejonie miejscowości Baczyna w województwie lubuskim i wybudowanie 
nowej linii łączącej stację Baczyna ze stacją 400 kV w Krajniku. Planowane są 
także kolejne linie 400 kV oraz linie 220 kV, ale jeszcze raz podkreślam, że to 
wszystko jest związane z rozbudową sieci i służy zwiększeniu bezpieczeństwa 
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energetycznego województwa. Mamy tutaj już konkretną mapę, która jest za-
mieszczona jako schemat w projekcie naszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Widać tutaj sieci, które były pokazane na poprzednim slajdzie, są 
one w tonacji niebieskiej. To są sieci najwyższych napięć 400 i 220 kV, oprócz 
tego pokazane są jeszcze sieci dystrybucyjne 110 kV lokalnych operatorów, 
czyli Enea Operator sp. z o.o. i Energa-Operator S.A. Koszalin. Tak ten cały 
układ docelowy przedstawiony jest w naszym projekcie planu. Przy okazji chcę 
jeszcze pokazać, oprócz kierunków rozwoju sieci energetycznych, jak będzie 
się rozwijał układ drogowy województwa. Tu widzimy projektowane elemen-
ty. Wiemy wszyscy, że realizowana jest po nowym przebiegu budowa drogi 
ekspresowej S3, w rejonie Koszalina również są planowane budowy nowych 
dróg oraz modernizacje istniejących. Następna mapa przedstawia układ sieci 
kolejowej. Poza tym pokazano tutaj również lokalizacje lotnisk w wojewódz-
twie. Mamy zaznaczony międzynarodowy port lotniczy Szczecin-Goleniów,  
w rejonie Koszalina lotnisko Zegrze Pomorskie. Trwają starania, aby na tam-
tym lotnisku uruchomić normalne lotnisko komunikacyjne. 

W konkluzji należy stwierdzić, że propozycja lokalizacji elektrowni ją-
drowej w Kopaniu, zyskała wśród specjalistów, najwyższą ocenę ze wszyst-
kich lokalizacji w województwie zachodniopomorskim. Została ona reko-
mendowana przez ministerstwo przyszłemu inwestorowi. Druga lokalizacja, 
pokazana w projekcie planu wojewódzkiego to lokalizacja w rejonie elek-
trowni Dolna Odra, która położona jest w granicach szczecińskiego ob-
szaru metropolitalnego. Realizacja takiej inwestycji w tej lokalizacji to im-
puls rozwojowy dla wielu dziedzin naszego życia. Są to nowe miejsca pracy  
i zyski dla polskich firm zaangażowanych w tę inwestycję, to również rozwój 
nauki, napływ nowych technologii, rozwój infrastruktury. Jest to impuls 
rozwojowy nie tylko szczecińskiego obszaru metropolitalnego, ale całego 
województwa. Ponadto chciałbym powiedzieć, że w przypadku wyboru 
przez inwestora lokalizacji elektrowni jądrowej w województwie zachod-
niopomorskim, bez względu na to, czy byłaby to lokalizacja już wskazana  
w nowym planie, czy jakakolwiek inna, bo inwestor również dokonuje 
analizy nie tylko tych potencjalnych lokalizacji, które mu rekomendował 
minister, to konieczne byłoby uruchomienie procedury zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa i taka procedura byłaby uru-
chomiona. Raz, ze względu na lokalizację inną niż ujęta w planie i dwa, 
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ze względu na zastrzeżenia operatora sieci przesyłowej, która to sieć musi  
z nowej elektrowni energię odebrać. Dziękuję bardzo.

Pytanie z sali

Czy zna Pan taką samą prezentację z Województwa Wielkopolskiego? Jak 
Pan ocenia oddziaływanie inwestycji. Załóżmy, że GDF Suez buduje elek-
trownię atomową w Klempiczu, to przecież będzie większe oddziaływanie na 
Szczecin niż na Poznań.

Mieczysław Jaszczyk

Zgadza się. Podobnie my tutaj w zachodniopomorskim bierzemy pod 
uwagę oddziaływanie naszej lokalizacji, na przykład w rejonie Dolnej Odry, 
na naszych zachodnich sąsiadów.  

5.3. Infrastruktura Gminy Darłowo
(Robert Murii, UG Darłowo)

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Prosimy następnego prelegenta. Miała wystąpić Pani Karolina Hakielska, 
zastępca wójta gminy Darłowo, ale w zastępstwie mamy Pana Roberta Murii. 
Witam serdecznie i proszę o prezentację.

Robert Murii

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Robert Murii i je-
stem odpowiedzialny w gminie Darłowo za promocję, turystykę, kontakty  
z zagranicą jak i również kontakty z mediami. Proszę Państwa zdaję sobie sprawę, 
że lokalizacja obok jeziora Kopań jest bardzo poważnie brana pod uwagę. Jeżeli 
chodzi o lokalizację przemysłu jądrowego to również pod tym kątem chciałem 
przedstawić Państwu kilka informacji na temat gminy Darłowo, jej położenia, 
struktury, walorów turystycznych, jak również historii i infrastruktury. Może 
zaczniemy od położenia. Gmina Darłowo posiada najmłodsze polskie uzdro-
wisko jakim są Dąbki. Jeżeli chodzi o położenie geograficzne to gmina Dar-
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łowo znajduje się prawie dokładnie w środku pasa nadmorskiego jeżeli chodzi  
o wybrzeże Bałtyku. Gdybyśmy chcieli policzyć te 440 km bez Żuław Wiślanych  
i Mierzei Wiślanej, to miejscowość Kopań i tym samym proponowana lokali-
zacja elektrowni jądrowej znajduje się na 220 kilometrze, więc idealnie pośrod-
ku pasa nadmorskiego. Jeżeli chodzi o pas nadmorski, który znajduje się tutaj  
w okolicy Jeziora Bukowskiego i Jeziora Kopań, to ten pas wynosi ponad 20 km 
i należy do chronionego pasa nadmorskiego, koszalińskiego. Wspomniane dwa 
jeziora: Jezioro Bukowo oraz Jezioro Kopań są to jeziora przybrzeżne. Jezioro 
Bukowo ma długość ponad 8 km, szerokość 2,5 km oraz powierzchnię 1780 
ha. Jako, że jeziora przybrzeżne nie są zbyt głębokie to średnia głębokość wynosi 
ok. 2 m. Natomiast Jezioro Kopań, jest trochę mniejsze, zajmuje obszar pra-
wie 800 ha, jego długość to 5,5 km a szerokość prawie 1,5 km. Rzeki Wieprza  
i Grabowa to są dwie największe rzeki, które płyną przez naszą gminę. Rzeka Gra-
bowa posiada 72 km długości, natomiast rzeka Wieprza, która wpada do morza  
w Darłowie ma długość ponad 112 km. Nasza gmina jest bardzo charaktery-
styczna pod względem walorów geograficznych, łącznie z najwyższym wzniesie-
niem na terenie całego pasa pobrzeża bałtyckiego Górą Barzowicką wznoszącą 
się na 72 m n.p.m. jest to morena czołowa, która pozostała po zlodowaceniu. 
Trochę historii – pokrótce. Zaraz powiem dlaczego. My jako Urząd Gminy 
promujemy pewne fakty historyczne. Chodzi tu o Cystersów, którzy założyli  
w naszej gminie bardzo dużo miejscowości i wprowadzili różne innowacje tech-
nologiczne i przemysłowe a także rozwinęli handel i przetwórstwo. W roku 
1248 Świętopełk II sprowadził z Dargunia we Francji Cystersów. Na terenie 
gminy funkcjonuje (szczególnie z Bukowa Morskiego) szlak cysterski obejmują-
cy całą gminę. Jest to szlak po drogach powiatowych i wojewódzkich o długości 
ponad 104 km wiodący przez najważniejsze miejscowości gminy Darłowo. Też 
mamy nadzieję, że być może również z Francji przyjdzie technologia jądrowa  
w roku 2012 i wówczas ponownie będzie można się szczycić rozwojem techno-
logicznym i infrastrukturalnym całej gminy. 

Teraz trochę liczb. Na terenie gminy jest 6 szkół a zadłużenie gminy  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca to ok. 240 zł według danych z roku 
2009. Pozyskane fundusze unijne w roku 2009 to 462.000 zł. Jeśli chodzi  
o liczbę zarejestrowanych firm, to są głównie firmy turystyczne, które mają 
na naszym terenie 12 tys. miejsc noclegowych, łącznie z uzdrowiskiem 
Dąbki, Wicie, Kopań przede wszystkim na terenach nadmorskich. Proszę 
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Państwa, gdybyśmy popatrzyli na mapę i infrastrukturę drogową, portową  
i linie kolejowe, to nasza gmina jest doskonale pod tym względem położona. 
Mamy port morski w Darłowie. Jest również wojskowe lotnisko. W linii 
prostej z miejscowości Kopań, jak i również z tej lokalizacji koło jeziora 
Kopań ewentualnie znajduje się droga wojewódzka. To jest 3 km mniej wię-
cej z linii prostej. Mamy również drogę wojewódzką z Darłowa do Sławna  
i bardzo blisko, bo 13 km od Darłowa znajduje się trasa drogi krajowej 
nr 6, jak również drogi nr 37. Jest też nowopowstała trzy lata temu droga 
krajowa, która w tej chwili jest remontowana. Jeżeli chodzi o drogę nr 203  
z Koszalina do Ustki przez Darłowo, to jest ona w tej chwili bardzo poważ-
nie brana pod uwagę do generalnego remontu do roku 2014. Dzięki niej 
dojazd do tych nadmorskich, atrakcyjnych turystycznie miejscowości będzie 
bardzo ułatwiony. 

Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która zaprosiła farmy wiatraczne na 
nasz teren i w wyniku tego powstały 4 farmy, pierwsza z nich w Cisowie. Ta 
farma posiada 5 turbin wiatrowych o mocy 132 KW każda i pracują one od 
roku 1999. Do jeziora Kopań przylegają miejscowości Kopań i Cisowo. Mniej 
więcej w promieniu 3 km od wyznaczonego miejsca lokalizacji elektrowni ją-
drowej jest zgromadzenie ludności w liczbie około 800 osób. Gmina Darłowo 
od 3 lat posiada kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego – jest 
to również prawne ułatwienie dla inwestorów. W gminie odbywają się różne 
konsultacje w zakresie energetyki jądrowej. Wszystko odbywa się na szlaku 
Cystersów. Są odbywane również na plażach mistrzostwa polski w warcabach 
i różnego rodzaju festyny łącznie z Bukowem Morskim i również Dąbkami, 
gdzie znajduje się cały szlak Cystersów i początek tego szlaku. Bardzo dziękuję 
Państwu za uwagę. 

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Dziękuję, prawdopodobnie nie mamy za bardzo czasu na następne pyta-
nia, bo jesteśmy trochę spóźnieni. Mimo to jedno pytanie można teraz zadać. 
W każdym wypadku Pan jest na pewno obecny. Można dalej będzie porozma-
wiać. Proszę o pytanie.

5. Infrastruktura Województwa Zachodniopomorskiego
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Pytanie z sali
  
Pan tutaj nie powiedział o akceptacji społecznej dla możliwości budowy 

elektrowni jądrowej. 

Robert Murii

Odpowiem Państwu tak. Jest w tej chwili najgorszy czas, żeby wypowia-
dać się w tej kwestii. Jesteśmy przed wyborami samorządowymi i nie chciał-
bym tutaj wypowiadać się za pewne osoby, które próbują to na swoją korzyść 
wykorzystywać. W czerwcu 2010 z inicjatywy Pana Profesora Dąbrowskiego  
i specjalistów Mu towarzyszących odbywały się konsultacje społeczne w po-
szczególnych miejscowościach. Owszem powiem szczerze, jest kilka osób, któ-
re są przeciwne. Natomiast osoby, które u nas mieszkają, które nie prowadzą 
własnej działalności gospodarczej, zapewne biorą bardzo mocno pod uwagę 
wszystkie naukowe stwierdzenia, jak i również korzyści dla mieszkańców wy-
pływające z tej inwestycji.   

5.4. Infrastruktura Gminy Stepnica
(Andrzej Wyganowski, UG Stepnica)

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Uprzejmie proszę o wystąpienie Wójta Gminy Stepnica, Pana Andrzeja 
Wyganowskiego, który opowie nam o infrastrukturze gminy Stepnica w kon-
tekście potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej.

Andrzej Wyganowski

Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to co powiedział 
przedstawiciel planowania przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, że osta-
tecznie zadecyduje o wyborze lokalizacji inwestor, upoważnia mnie do mojego 
wystąpienia mimo, że wskazane były dwa inne konkretne miejsca lokalizacji 
jako lepsze z punktu widzenia dostępu do sieci elektroenergetycznej. Proszę 
Państwa, gmina Stepnica jest obszarowo jedną z większych gmin w naszym 
województwie i jest położona bezpośrednio nad wodami Zalewu Szczeciń-
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skiego. Graniczymy z takimi gminami jak: Przybiernów, Goleniów i Wolin, 
ale jakby główną naszą granicą jest wielki obszar wodny. Powierzchnia naszej 
gminy wynosi 294 km2. Prawie 40 % tego obszaru to jest woda, 32% to są lasy 
wielkiej Puszczy Goleniowskiej i 30 % to są grunty i tereny zurbanizowane. 
Liczna mieszkańców na dzień dzisiejszy to jest 4825 osób. Bardzo mała gęstość 
zaludnienia tj. 16 os./km2. Mamy 16 sołectw i 19 miejscowości. Na terenie 
naszej gminy przede wszystkim króluje przemysł drzewny, usługi, rzemiosło, 
turystyka. Przemysł drzewny – mamy tu duży zakład koncernu „IKEA”, fa-
brykę mebli i tartak, który zatrudnia ok. 700 osób i to jest nasz priorytet. Jest 
obok puszcza, więc jest materiał do produkcji mebli. Posiadamy dość dobrze 
rozbudowaną sieć drogowych połączeń komunikacyjnych. Są to drogi krajo-
we, drogi wojewódzkie oraz powiatowe. Nieźle funkcjonuje również transport 
wodny. Mamy w swoim posiadaniu port komunalny – przeładunkowy port 
morski, którego właścicielem jest gmina. Ten port morski jest oddalony od 
toru wodnego Szczecin – Świnoujście o 0,5 km. Od roku 2011 będziemy roz-
budowywać nasz port morski, żeby zwiększyć jego możliwości przeładunko-
we. Myślę, że też niezłym argumentem jest lotnisko międzynarodowe Szczecin 
– Goleniów, które jest położone około 30 km od proponowanych przez nas 
lokalizacji. Jest to lotnisko działające w systemie Schengen. Z planów, które 
na dzień dzisiejszy są bardzo realne, przez naszą gminę będzie przebiegał nowo 
wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia Szczecin-Świnoujście w niedalekiej 
odległości od proponowanych lokalizacji i ma być budowana sieć wysokiego 
napięcia 110 kV i 220 kV. 

Teraz kilka słów na temat proponowanych przez nas lokalizacji elektrow-
ni jądrowej. Jak się okazuje, obie te lokalizacje są praktycznie położone bez-
pośrednio nad brzegiem dosyć dużego obszaru wodnego – Zalewu Szczeciń-
skiego. W samych granicach administracyjnych naszej gminy mamy około  
9 tys. ha wody. Zalew Szczeciński charakteryzuje się dość dużą wymienno-
ścią wody ponieważ z jednej strony zasilany jest przez rzekę Odrę, a z drugiej 
strony w postaci dość często występujących cofek morskich. Lokalizacja nr 1 
to jest około 140 ha. Rejon ten znajduje się ok. 5 km na północny-wschód 
od miejscowości Stepnica. Chciałem powiedzieć, że miejscowość Stepni-
ca jest to miejscowość w której mieszczą się władze gminy, siedziba gminy  
i liczy ona 2200 mieszkańców. W proponowanym rejonie jest brak zabu-
dowań. Występują praktycznie bardzo nieliczne zabudowania, powiedzmy  
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w strefie ochronnej tej lokalizacji i odległość od Zalewu Szczecińskiego to 
jest około 1 km. Lokalizacja nr 2 to jest obszar ok. 260 ha, którego wła-
ścicielem jest jedna osoba fizyczna, deklarująca chęć sprzedaży, gdyby taka 
okoliczność była potrzebna. Ten rejon znajduje się ok. 2 km na południowy-
zachód od miejscowości Stepnica i bezpośrednio graniczy z wodami Zalewu 
Szczecińskiego. Dziękuję za uwagę.

PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Jeżeli jest jakieś jedno, dwa krótkie pytania, 
to proszę bardzo. 

Pytanie z sali

Moje nazwisko Kozioł. Jak się ustosunkował do projektu lokalizacji tu-
taj elektrowni użytkownik zarządzający Zalewem Szczecińskim – Szczeciń-
ski Urząd Morski? Wiemy, że Zalew Szczeciński ma średnią głębokość 2,6 m  
a maksymalna jego głębokość to 4 metry? To jest duży zbiornik, ale płytki. Nie 
mówiąc o tym, że tor wodny przebiega przez Zalew Szczeciński.

Andrzej Wyganowski

Ja nie jestem specjalistą, żeby oceniać czy tor wodny ma znaczenie, czy 
nie dla lokalizacji. Z tego co wiem, to głębokość Zalewu Szczecińskiego 
jest w niektórych miejscach znacznie większa niż 2 lub 4 m. Ja mogę po-
wiedzieć tylko, że władze gminy nie ukrywają faktu, że jesteśmy zaintereso-
wani rozmowami i lokalizacją. Przed własnym społeczeństwem prowadzone 
były konsultacje społeczne. Zarówno z mieszkańcami jak i z organizacjami 
pozarządowymi i na tę chwilę nie spotkaliśmy się z jakimiś protestami. Lu-
dzie raczej interesują się tym co z tego może mieć gmina. Nie rozmawia się  
u nas w atmosferze „syndromu Czarnobyla”. Odpowiadając wprost na pyta-
nie dotyczące Urzędu Morskiego, krótko mówiąc nie wiem. Nie rozmawia-
łem z Urzędem Morskim na ten temat. Mnie interesowało raczej nastawie-
nie własnego społeczeństwa, społeczeństwa gminy do tej inwestycji, a to jest 
bardzo pozytywne.
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PROWADZĄCY: prof. M.P. Dąbrowski

Ja może dodam jeszcze, że dwie lokalizacje w gminie Stepnica w rankin-
gu Ministerstwa Gospodarki uzyskały mimo wszystko słabą punktację za 
dostęp do wody i przyznam szczerze, że ja zadawałem pytanie kilkukrotnie  
w ministerstwie a także inwestorowi dlaczego tak się stało. Być może, że tego 
typu obiekcje zadecydowały o takim wyniku. Jak pamiętam oceny dokonywał 
„Energoprojekt” z Warszawy. Natomiast inwestor będzie te sprawy badał do-
kładnie. Badane będzie czy są odpowiednie przepływy wody żeby tę elektrow-
nię zlokalizować. Inwestor, co-inwestorzy i ewentualnie dostawcy technologii 
będą się temu przyglądać. Tak, że jest to sprawa jeszcze otwarta, ale uwaga jest 
cenna. Dziękuję bardzo Panie Wójcie.

5.5. Infrastruktura Powiatu Stargard
(Tadeusz Szumski, SP Stargard)

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Zapraszamy teraz Wicestrarostę Stargardzkiego Pana Tadeusza Szumskie-
go, który przedstawi nam zalety kolejnych proponowanych lokalizacji elek-
trowni jądrowych w naszym województwie zachodniopomorskim. 

Tadeusz Szumski

Proszę Państwa. Mam niezwykły zaszczyt przedstawić Państwu nasze lo-
kalizacje. Myśmy przedstawili aż trzy lokalizacje w zasadzie w tym samym 
terenie, ale zanim do nich dojdę, parę słów na temat Powiatu Stargardzkiego. 
Powiat Stargardzki położony w zachodniej części Województwa Zachodnio-
pomorskiego na Równinie Pyrzycko-Stargardzko-Nowogardzkiej i Pojezierzu 
Ińskim. Chcę uspokoić Państwa, że naprawdę elektrowni nie chcemy budo-
wać na ziemiach pyrzyckich. To są najlepsze chyba ziemie rolne – jedne z lep-
szych w Polsce. My ją chcemy budować już praktycznie na Pojezierzu Ińskim. 
Tam są tereny o najniższej bonitacji, ale o tym powiem przy poszczególnych 
lokalizacjach. Terytorium Powiatu Stargardzkiego obejmuje zasięgiem dzie-
sięć gmin. Powiem, że jest w tym miasto Stargard. Pani z Urzędu Marszał-
kowskiego dosyć sporo mówiła na temat dwóch stref gospodarczych w Star-
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gardzie. Ja chcę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do dużych inwestycji.  
Zrealizowaliśmy „Bridgestone” i „Cargotec”. W „Bridgestone” pracuje dzisiaj 
600 osób a docelowo będzie znacznie więcej. Produkowane jest tu ogumienie 
do tirów – to duży zakład. „Cargotec” też już produkuje i zatrudnia 150 osób. 
Chcę również powiedzieć, że pomimo tego, że u nas te inwestycje miały miej-
sce to z akceptacją społeczną trzeba było bardzo uważać. Przy „Bridgestone” 
było z tym trochę kłopotów. Otóż za późno zaczęto na ten temat rozmawiać  
z lokalną społecznością i później rodziły się różne wątpliwości, które trzeba 
było potem w dyskusjach w jakiś sposób doprowadzać do konsensusu. 

Jeżeli chodzi o historię, nie będę mówił za wiele. Powierzchnia powiatu 
to 1519,95 km2, prawie 120 tys. mieszkańców, przy tym ta część, o której 
chcemy mówić przy lokalizacjach jest na pewno tą częścią, gdzie ludności jest 
troszeczkę mniej ze względu przede wszystkim na to, że tam są miejscowości  
z gruntem o słabej bonitacji, a więc o słabym rolnictwie i zaludnienie jest bar-
dzo małe. Jeżeli chodzi o drogownictwo, to mamy kilka ciekawych połączeń 
– przede wszystkim droga nr 10. Jak Państwo będziecie jechali 10-tką, o czym 
dzisiaj niektórzy mówili w zakresie elektrowni wiatrowych, to cały pas 10-tki  
przez Powiat Stargardzki po jednej i po drugiej stronie drogi o szerokości  
20 km to są tereny o bardzo dobrej wietrzności i wszędzie w tej chwili trwają 
prace projektowe jak i prace nad zmianą w planach przestrzennego zagospo-
darowania. Pierwsze efekty tego już są. Jakby ktoś wyjechał ze Stargardu, to 
widać to gołym okiem. Jedna farma wiatrowa powstaje za drugą. W ostatnich 
dwóch miesiącach postawiono chyba ze 14 wiatraków. 

Jeśli chodzi o lokalizacje elektrowni jądrowych to mamy ich trzy. Jak Pań-
stwo widzicie elektrownie już tam są. Oczywiście na razie mamy je namalowa-
ne. Ja powiem dlaczego spodziewamy się, że one tutaj będą i chyba powinny 
być, przynajmniej jedna, ale rzeczywiście te lokalizacje są trzy: „Wiechowo”, 
„Lisowo” i „Krzywiec”. Jak Państwo widzicie one są położone już praktycznie 
rzecz biorąc na obszarze Wyżyny Ińskiej. Pierwsza Wiechowo: powierzchnia 
ok. 1376 ha. Nie będę tam czytał ile miejscowości ona obejmuje. Dostęp 
do jeziora jednego, to jest Szadzko, Wiechowo, Marianowo i rzeka Krąpiel. 
Właściciele gruntów – proszę nie sugerować się zapisami, które Państwo macie  
w materiale. Tam został popełniony pewien błąd. Więc te lokalizacje wszyst-
kie mają jedną, ważną wspólną cechę, a mianowicie to, że większość grun-



119

tów znajduje się w zasobach Państwowych Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz Lasów Państwowych. W tym przypadku tylko 29 % gruntów znajdu-
je się w posiadaniu osób fizycznych, a reszta są to grunty Skarbu Państwa, 
jak wspomniałem o słabej bonitacji. Jakby były to grunty pyrzyckie, to już 
dawno byłyby kupione. Część tych gruntów o słabej bonitacji leży jak to się 
mówi odłogiem. Te dodatkowe informacje mówią o połączeniach, jakie są, 
gdzie i co się znajduje w okolicy. Najbliższe lotnisko to Goleniów. Myśmy 
zainwestowali bardzo dużo w tej kadencji, aby połączyć porządną drogą po-
wiatową Goleniów ze Stargardem. Tam prace jeszcze trwają, ale rzeczywiście 
wszystkie środki nasze jakie praktycznie mieliśmy na inwestycje poszły na tą 
drogę. Dane demograficzne – zaludnienie to 79 osób/km2 i jest to zaludnie-
nie niewielkie. Myślę, że to jest dobra lokalizacja. Teraz lokalizacja „Lisowo”  
o powierzchni 2259 ha. Myślę, że jeżeli chodzi o wszystkie warunki, o których 
tutaj już mówiłem, to ona jest bardzo podobna, bo jest zlokalizowana w tym 
samym obszarze. Jeśli chodzi o grunty, to tutaj jest trochę więcej prywatnych 
(39 %), ale mimo wszystko ponad 50 % to jest sektor państwowy. Istnie-
jące tu uwarunkowania lokalizacyjne są podobne jak w pozostałych, bo to 
jest w tym samym rzecz biorąc obszarze. Demografia również bardzo podob-
na. Następna lokalizacja to „Krzywiec” o powierzchni 2259 ha. Jeżeli chodzi  
o dostęp do wody, to jest on nieco mniejszy i z tego punktu widzenia jest to 
lokalizacja troszeczkę słabsza. Jeżeli chodzi o własność gruntów, to podobnie 
jak poprzednio większość gruntów jest w sektorze państwowym. Jeżeli chodzi 
o uwarunkowania lokalizacyjne, to są one takie same jak w poprzednich przy-
padkach, bo to jest ten sam obszar. Zaludnienie – gęstość zaludnienia mniej 
więcej taka sama. 

My wszystkie te informacje o zgłoszeniu lokalizacji podaliśmy do wiado-
mości publicznej. O elektrowniach, o ewentualnych lokalizacjach na dzień 
dzisiejszy powiem, że jakiś odzewów negatywnych nie było. Ja myślę, że czy 
jest czas, czy nie czas o tym mówić, trzeba mówić, a jak będziemy mówić, to 
mieszkańcy na pewno będą więcej wiedzieć. Odbyła się specjalna konferen-
cja w Powiecie Stargardzkim w marcu 2010 roku, w której uczestniczył Wo-
jewoda, Profesor Dąbrowski oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych 
„Greenpeace” i „SEREN”. Mieliśmy także bardzo wielu uczestników zainte-
resowanych bezpośrednio tematem naszych lokalizacji i w ogóle elektrowni 
atomowych. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie. Były głosy „za”  
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i były głosy „przeciw”. Dyskusja można powiedzieć, że się toczy. Na koniec 
jeszcze jeden element, którego tu nie pokazałem: potężne możliwości nacisku 
i dlatego mówiłem na początku, że jesteśmy w stanie przeforsować, którąś  
z tych lokalizacji. W obecności władz wojewódzkich żartobliwie powiem tak: 
my mamy jezioro Miedwie, z którego większość mieszkańców ze Szczecina 
pije wodę i jeżeli lokalizacja elektrowni jądrowej miałaby mieć negatywny sku-
tek, to będziemy się tam bardzo często kąpać i na drugi dzień pytać, czy jeszcze 
herbata jest dobra. Dziękuję za uwagę.
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6. Nauka i edukacja dla energetyki jądrowej

6.1. Zaplecze naukowo-badawczo-techniczne polskiej energetyki jądrowej
(Grzegorz Wrochna, IPJ)

PROWADZĄCY: prof. Konrad Czerski

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o zabranie głosu Pana Profesora 
Grzegorza Wrochnę z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Witam Państwa, Pan dyrektor Lewiński mówił o potrójnej roli państwa  
w budowie energetyki jądrowej. Po pierwsze, mówił o wypracowaniu strate-
gii energetycznej państwa, po drugie, o zapewnieniu bezpieczeństwa i wresz-
cie po trzecie o zapewnieniu badań i rozwoju, mając na myśli perspektywiczny 
rozwój energetyki jądrowej. W tych wszystkich trzech obszarach istotną rolę 
odgrywa zaplecze naukowo – badawcze i o tej właśnie roli zaplecza naukowo 
– badawczego, a w szczególności o roli ośrodka jądrowego w Świerku i innych 
instytutów badawczych chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj. Jacy są gracze  
w tym procesie budowy energetyki jądrowej? Zaczynamy od organizacji, która 
się w terminologii Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nazywa NE-
PIO (Nuclear Energy Programme Implementing Organization). To jest organi-
zacja implementująca program energetyki jądrowej. Następnie, mamy inwestora  
i operatora. Inwestor to jest ten, kto wykłada pieniądze, ten, kto jest właści-
cielem elektrowni jądrowej. Operator, to ten, kto zajmuje się jej eksploatacją. 
Często jest to ten sam podmiot, ale niekoniecznie. Potem mamy dostawcę tech-
nologii, a dalej przechodzimy do obszaru o którym chciałbym powiedzieć jak 
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najwięcej. Mamy tu urząd dozoru, mamy tu organizację wsparcia technicznego 
i organizację zajmującą się właśnie badaniami i rozwojem. Wreszcie, ktoś musi 
się zająć sprawą odpadów promieniotwórczych. Kto w Polsce będzie się tym zaj-
mował? Jaki jest stan obecny i jaki jest stan przewidywany? Dzisiaj organizacją 
programu energetyki jądrowej zajmuje się Ministerstwo Gospodarki, Departa-
ment Energii Jądrowej, którym kieruje Pan dyrektor Lewiński. Jako pierwszy 
inwestor planowane są spółki-córki PGE. W przyszłości dołączy zapewne jakiś 
partner z większym doświadczeniem. Technologii dostarczy nam ten, kto wygra 
przetarg. Dzisiaj za wcześnie rozstrzygać. 

Dozorem jądrowym zajmuje się dzisiaj Państwowa Agencja Atomistyki, 
która w przyszłości ma być przekształcona w Komisję Bezpieczeństwa Jądro-
wego i Ochrony Radiologicznej. Kto będzie zapewniał wsparcie techniczne? 
Jak będzie wyglądało zaplecze naukowo – badawcze? O tym właśnie dzisiaj 
Państwu chciałbym powiedzieć najwięcej. Jeżeli chodzi o sprawę wypalonego 
paliwa, odpadów promieniotwórczych, zajmuje się tym Zakład Unieszkodli-
wiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku i tym się będzie zajmował 
nadal. Te trzy podmioty: dozoru, wsparcia technicznego i badań są w róż-
nych krajach zorganizowane w różny sposób. Nie zawsze są trzy. We Francji  
i w Belgii rzeczywiście są to oddzielne podmioty. Dozorem zajmuje się orga-
nizacja ASN, badaniami CEA, a wsparciem technicznym IRSN. Podobnie  
w Belgii są trzy różne organizacje, ale od początku tak nie było. Na początku był 
tam model taki, jaki dzisiaj mamy jeszcze w Czechach, że organizacja badaw-
czo – rozwojowa i wsparcia technicznego to jest jeden i ten sam podmiot. To  
z czasem się rozdzieliło w tych krajach, ale stosunkowo niedawno. Natomiast 
w Stanach Zjednoczonych jest inny model. Dozór jądrowy jest dużą organi-
zacją, która we własnych strukturach ma odpowiednią ekspertyzę techniczną  
i naukową. Do tego ma jednak także bardzo potężne zaplecze w postaci sze-
regu wielkich narodowych laboratoriów amerykańskich. Który z tych modeli 
byłby najlepszy w Polsce? Tak jak wspominałem, idea niezależnych organizacji 
wsparcia jest stosunkowo nowa. Francja dopiero po 40 latach doszła do takie-
go rozwiązania. Dla kraju, który dopiero zaczyna swoja przygodę z energetyką 
jądrową nie jest rozsądny podział ograniczonych sił, na dwie różne organizacje 
– stąd model czeski wydaje się dla Polski najlepszy. Czesi nie są już tutaj nowi-
cjuszem, ale mimo wszystko przez szereg lat taki model im się bardzo opłaca. 
Nazwijmy na roboczo tę organizację, która ma się tym zajmować Narodo-
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wym Centrum Badań Jądrowych. Jaka powinna być jej struktura? Popatrzmy 
się na struktury podobnych organizacji właśnie w innych krajach. Weźmy tę 
organizację w Czechach. Widzimy, że ta struktura jest bardzo skomplikowa-
na. Ja osobiście miałbym trochę kłopotów z uzasadnieniem dlaczego niektóre  
z konkretnych komórek znajdują się akurat w tym pionie, a nie w innym. 
Ja myślę, że w tej strukturze jest dość dużo zaszłości historycznych. Na pew-
no my możemy się bardzo dużo nauczyć merytorycznie od czeskich kolegów  
i będziemy to robili, ale tej struktury nie chciałbym chyba powielać w swojej 
instytucji. Belgijski Instytut Badań Jądrowych niedawno przechodził gruntow-
ną reformę i tu strukturę mamy bardzo jasną, klarowną, przejrzystą i logiczną. 
Mamy tutaj badania materiałowe na potrzeby energetyki jądrowej skupione w 
jednym pionie. Fizyka reaktorów, systemy reaktorowe to jest drugi oddzielny 
pion. Trzeci pion zajmuje się ochroną środowiska, ochroną zdrowia, bezpie-
czeństwem i czwarty pion to jest pion administracyjny, zaplecze techniczne, 
administracyjne i szkoleniowe samej organizacji. Ta struktura mi się bardzo 
podoba i wydaje mi się, że jest warta powielenia, ale zauważmy, że ta struktura 
jest dość wąsko wyspecjalizowana, tylko na bezpośrednie działanie na rzecz 
energetyki jądrowej.  

Nieco inaczej jest we Francji. We Francji oprócz badań związanych bezpo-
średnio z reaktorami jądrowymi mamy badania dotyczące nanotechnologii, 
ochrony zdrowia. Mamy badania kosmiczne, badania materiałowe. Ten zakres 
jest znacznie szerszy i jak widać po owocach Francuzi wiedzą co robią – prze-
nikanie się tych dziedzin jest bardzo owocne. Prace, które są wykonywane 
na potrzeby jednej z dziedzin i ich wyniki przenoszą się na inne dziedziny. 
I wszyscy z tego korzystają. Dlatego myśląc o modelu takiej organizacji dla 
Polski, trzeba wziąć co najlepsze od każdego. Od Czechów wziąłbym ich mo-
del. Mianowicie, że organizacja wsparcia technicznego jest częścią większej 
organizacji badawczej. Od Belgów wziąłbym prostą i logiczną strukturę orga-
nizacyjną, a od Francji szeroki zakres, interdyscyplinarność badań. Ilu ludzi 
powinno być w to zaangażowanych? Jakie powinny być koszty? Żeby to móc 
ocenić najpierw musimy popatrzeć jakie są nasze plany, jakie są nasze ambicje 
w dziedzinie energetyki jądrowej. Zacznijmy od tego jakie jest zapotrzebowa-
nie przewidywane na rok np. 2030. Określa je dokument rządowy – Polityka 
Energetyczna Polski. Podałem także dwie wyższe prognozy według przewi-
dywań OECD. Polski dokument rządowy mówi o tym, że do roku 2030 ma 
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powstać 6 reaktorów o łącznej mocy 4800 MW i to ma stanowić 15 % udziału 
w produkcji energii elektrycznej, ale mówimy o PGE jako o pierwszym inwe-
storze, czyli o kimś kto jak gdyby swoją głową ma przebijać wszystkie mury 
administracyjno–prawne a za nim już ustawiają się w kolejce inni. 

Jest kilka firm, które chcą w Polsce budować elektrownie jądrowe. Takiej 
firmie nie opłaca się budować jednego reaktora. W danej lokalizacji muszą być 
dwa, trzy, a czasem cztery reaktory, żeby inwestycja była opłacalna. Dlatego 
można się spodziewać, że w roku 2030 będziemy mieli tych reaktorów jednak 
już więcej niż sześć. Jeśli podzielimy prognozowaną przez rząd moc przez licz-
bę reaktorów to dostajemy stosunkowo małą moc, mniejszą niż oferują reak-
tory obecnie dostępne. W związku z tym należałoby ich liczbę odpowiednio 
zwiększyć, a jeżeli sprawdzą się przewidywania dotyczące znacznie większego 
zapotrzebowania na energię, to myślę, że rynek po prostu sam to ureguluje  
i będzie większa odpowiedź inwestorów. W sumie reaktorów powstanie może 
nawet dziesięć, a inwestorzy wtedy będą wybierać te, które zapewniają z jed-
nego reaktora większą moc. To jest scenariusz optymistyczny. Dla potrzeb 
dalszej analizy jednak raczej wybrałbym liczby konserwatywne. Załóżmy, że 
do roku 2030 uda nam się zbudować sześć reaktorów, z tym, że już o nie 
takiej małej mocy 800 MW, tylko powiedzmy średnio 1200 MW, żeby samą 
liczbą nie wskazywać konkretnego producenta, może jedne będą większe  
a drugie mniejsze, zobaczymy. Stąd otrzymamy 32 TWh mocy energii elek-
trycznej netto wyprodukowane rocznie do dalszych analiz i porównajmy to  
z tym jak jest w innych krajach. Weźmy te trzy kraje o których rozmawialiśmy. 
We Francji mamy 58 reaktorów, w Belgii 7, w Czechach 6. Produkcja energii 
elektrycznej rocznie to jest 390 TWh/rok we Francji i odpowiednio mniej 
w pozostałych krajach. Rozważmy organizacje we Francji, Belgii i Czechach, 
które już wspominałem i spójrzmy jaka jest łączna liczba zatrudnionych  
w tych organizacjach. Jeżeli podzielimy teraz liczbę zatrudnionych przez liczbę 
reaktorów, żeby móc w ogóle jakoś porównywać kraje, które mają różne ambi-
cje nuklearne. Widzimy, że to się trzyma na poziomie 100-150 w Belgii i Cze-
chach, a Francuzi mają więcej. Mają więcej, ale przypomnijmy sobie dlaczego. 
Francuzi prowadzą w CEA badania interdyscyplinarne. Mają dwa razy więcej 
naukowców na reaktor, dlatego, że w tej organizacji nie tylko pracują naukow-
cy bezpośrednio związani z fizyką reaktorów, ale także z innymi dziedzinami, 
więc to jest zrozumiałe dlaczego tu pojawia się czynnik dwa. Jeżeli popatrzymy 
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na budżet i spróbujemy go znowu różnie normalizować na przykład biorąc 
budżet na głowę zatrudnionego pracownika, to Francja zdecydowanie najwię-
cej inwestuje, ale to nie jest już czynnik dziesięć po znormalizowaniu, tylko 
czynnik, powiedzmy, dwa i pół w stosunku do Czech. Możemy też patrzeć 
jak te liczby wychodzą po znormalizowaniu na liczbę reaktorów czy na liczbę 
TWh – dostajemy niewiele różne liczby. 

Teraz przymierzmy się do sytuacji Polski. Powiedzieliśmy 6 reaktorów,  
32 TWh i to bierzemy za punkt wyjścia. Powiedziałem, że chcemy mieć  
w naszej organizacji interdyscyplinarność. W związku z tym wzorujemy się 
na Francuzach i bierzemy liczbę z Francji, czyli około dwustu osób na re-
aktor. Jednak jeżeli tych reaktorów mamy mniej, to ludzi potrzeba na reak-
tor efektywnie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to bądźmy skromni  
i wybierzmy sobie najmniejszą liczbę. Nie od razu miejmy ambicje Francji. 
Czesi na osobę mają najmniejszy budżet i taką liczbę weźmy. Z tych danych 
możemy teraz policzyć ile osób powinna mieć taka organizacja, mnożąc liczbę 
reaktorów przez czynnik 222, oraz jaki powinna mieć budżet mnożąc licz-
bę pracowników przez to ile powinno być pieniędzy na głowę pracownika.  
W efekcie dostajemy liczbę 90 mln euro rocznie, co jak na budżet nauki pol-
skiej jest dużą sumą, ale proszę pamiętać, że takie organizacje tylko mniej 
więcej w połowie są dotowane przez państwo. Drugą połowę zarabiają. Taka 
jest też sytuacja obecnych instytutów atomistyki w Polsce i pewnie ten podział 
„fifty-fifty” pewnie będzie utrzymany. W związku z tym tylko połowa tej sumy 
będzie pochodziła od państwa. Pewnie połowa tych pieniędzy powinna po-
chodzić z budżetu ministerstwa Gospodarki, połowa z budżetu Ministerstwa 
Nauki, więc jak weźmiemy 20 mln euro na Ministerstwo, jeszcze Minister-
stwo Środowiska może coś dołoży do badań, które są dla niego potrzebne, to 
wtedy ta suma jest już zupełnie strawna, typowa, że tak powiem dla większych 
przedsięwzięć, nawet polskiego budżetu nauki. 

A co mamy dzisiaj? To jest lista polskich instytutów, które się specjalizują 
w tej dziedzinie: Instytut Energii Atomowej POLATOM w Świerku, Instytut 
Problemów Jądrowych w Świerku, Instytut Chemii i Technologii Jądrowych, 
Instytut Fizyki Plazmy, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 
Tych pięć instytutów jest zlokalizowanych w Warszawie lub okolicach i jest 
nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Wyróżnia się tutaj Instytut 
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Fizyki Jądrowej, który jest w Krakowie i jest w strukturach Polskiej Akademii 
Nauk. W związku z tym chyba optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie 
pięciu okołowarszawskich instytutów w jedną dużą strukturę. Oczywiście, na-
leży pamiętać, że ta lista nie wyczerpuje całości jednostek naukowych, które 
zajmują się badaniami naukowymi, czy kształceniem w tej dziedzinie. Mamy 
długa listę uniwersytetów i politechnik w tym Uniwersytet Szczeciński, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Politechnika Koszalińska. Te 
uczelnie wnoszą bardzo istotny wkład, z tym, że nieco inna jest rola wyższych 
uczelni, a nieco inna jest rola instytutów badawczych. Wyższe uczelnie – rola 
w kształceniu kadr jest tutaj absolutnie nie do zastąpienia. Z kolei instytuty 
mogą ten proces wspomagać dostarczając dzisiaj ekspertów, ale także dostar-
czając miejsca, gdzie są prowadzone staże itp. Natomiast jeżeli chodzi o rolę 
jaką w szczególności ośrodek w Świerku powinien odgrywać w stosunku do 
wyższych uczelni, to powinien zapewniać infrastrukturę badawczą, gdzie na-
ukowcy z całego kraju mogą przeprowadzać swoje badania. Ja spory fragment 
swojego życia spędziłem w ośrodku CERN, czyli w Europejskim Ośrodku Ba-
dań Jądrowych w Genewie i to jest ciekawy przykład. Ten ośrodek zatrudnia 
3 tys. pracowników a jest tam tylko 300 naukowców. Reszta to jest personel 
techniczno – administracyjny, który pracuje po to, żeby ten ośrodek mógł 
obsłużyć 10 tys. naukowców z całego świata. Ci naukowcy są rozproszeni  
w kilkudziesięciu krajach i przyjeżdżają na krótsze lub dłuższe okresy, czy wręcz 
zdalnie prowadzają badania. Analizując dane z tego ośrodka można śmiało po-
wiedzieć, że CERN jest ośrodkiem w którym tak naprawdę pracuje, powiedz-
my, 10 tys. naukowców. Ja myślę, że podobną tutaj rolę powinien odgrywać 
Świerk, to też powinno być miejsce, które zapewni możliwość prowadzenia 
badań w tej dziedzinie także instytutom i wyższym uczelniom z całego kraju. 

Teraz skupię się właśnie na ośrodku w Świerku. Jaka powinna być jego 
rola, jaki powinien być kształt tej przyszłej organizacji. Bardzo cennym doku-
mentem jest przewodnik opracowany przez MAEA. Taka książka kucharska 
jak skonstruować tego typu właśnie organizację. Specjalnie po to została opra-
cowana. My nie jesteśmy pierwszym krajem, który wprowadza energetykę ją-
drową i rzeczywiście wysiłek MAEA polegający na zestandaryzowaniu tych 
procesów jest godzien podziwu. Kilka dokumentów mieliśmy już cytowanych 
w poprzednich referatach. To jest jeden z nich. Dokument zaczyna się od 
stwierdzenia, że w zasadzie we wszystkich krajach, które zdecydowały się na 
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budowę energetyki jądrowej, istnieje jakaś organizacja naukowo-badawcza. To 
się może wydawać dziwne, bo i w Polsce dużo mówimy o budowie elektrowni 
jądrowych „pod klucz”. Po co nam takie duże zaplecze, po co wydawać tyle 
pieniędzy na organizację badawczą skoro i tak ktoś przyjedzie i wybuduje nam 
elektrownię „pod klucz”. Proszę Państwa, budowa elektrowni „pod klucz” to 
jest mit – z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest nasza gospo-
darka, to jest nasze środowisko i my powinniśmy stawiać priorytety, stawiać 
wymagania, żeby to przedsięwzięcie było korzystne dla polskiej gospodarki, 
bezpieczne dla naszego środowiska. Jest też drugi argument, który mówi, że to 
wcale nie stoi w sprzeczności z interesami tego, który nam elektrownie jądrową 
sprzedaje i buduje, dlatego, że dla niego też jest opłacalne zamiast sprowadzać 
ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Korei czy Francji użyć sił lokalnych. To po 
prostu ekonomicznie to się bardziej opłaca i znakomitym przykładem tego 
jest budowa elektrowni jądrowej w Finlandii w Olkiluoto. Moim zdaniem, 
„pod klucz” powinni iść organizatorzy energetyki jądrowej w Polsce, jeżeli 
nie zapewnią odpowiednio wysokiego udziału polskiego przemysłu i polskiej 
nauki. To jest stwierdzenie ogólne. Nie adresuje go szczególnie do Pani Mini-
ster Trojanowskiej i do Pana dyrektora Lewińskiego, bo wiem, że akurat im ta 
sprawa leży bardzo na sercu i bardzo mocno to promują, ale mówię o tym, bo 
rzeczywiście mit budowy „pod klucz” pokutuje. 

Nie będę się już zagłębiał w szczegółowe instrukcje MAEA, dotyczące tego 
co taka organizacja ma robić. Podkreślę tylko najbardziej kluczowe punkty. 
Ma posiadać ekspertyzę w dziedzinie zachowania materiałów, cyklu paliwowe-
go. Przede wszystkim powinna posiadać takie wyposażenie, które umożliwia 
testowanie rozmaitych próbek, urządzeń ze względu na ich odporność na pro-
mieniowanie, a więc tutaj posiadanie reaktora jądrowego – właśnie badawcze-
go jest kluczowe. Oprócz wsparcia dla państwa, także operatorowi powinna 
pomagać w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które normalnie zdarzają 
się w eksploatacji elektrowni jądrowej tak samo, jak w eksploatacji każdego 
innego, dużego urządzenia. MAEA radzi, żeby używać tutaj rzeczywiście tego 
co się ma w kraju na miejscu, co można kontrolować, na co można wpływać, 
od czego można wymagać, bo tylko wtedy to sprawnie działa. Podkreśla, że 
dobrze jest, jeżeli organizacja jest spójna, sterowana z jednego miejsca, chociaż 
może mieć charakter rozproszony, ale powinno być jedno wybrane miejsce, 
które te działania koordynuje i podkreśla to o czym mówiłem pozytywnie 
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pokazując przykład Francji gdzie istnieje interdyscyplinarność i wzajemne za-
pładnianie się jak gdyby różnych dziedzin swoimi osiągnięciami. Można to 
sformułować jako odpowiednią proporcje badań podstawowych do badań 
stosowanych. Bez kompetencji w badaniach podstawowych taka organiza-
cja szybko utraciłaby zdolność do rozwiązywania nowych problemów, które 
się będą pojawiały, bo potrafiłaby robić tylko rzeczy rutynowe. Równowaga 
między badaniami podstawowymi i stosowanymi jest absolutnie kluczowa 
do utrzymania wysokiego poziomu takiej organizacji. W tym zakresie bardzo 
istotną rolę odgrywa posiadanie reaktora jądrowego. Mamy taki reaktor jądro-
wy w Świerku i w zasadzie wszystkie kraje, które budują elektrownie jądrowe 
najpierw budowały reaktory badawcze i posiadanie takiego reaktora rzeczywi-
ście jest kluczem do zapewnienia w kraju odpowiednio wysokich kompeten-
cji, co MAEA podkreśla. 

Musimy też pamiętać kształcąc naszych ekspertów o ryzyku „drenażu mó-
zgów”. Musimy pamiętać, że oni muszą zdobywać kompetencje w istniejących 
elektrowniach jądrowych od ekspertów, którzy są w całej Europie i na świecie. 
Będziemy wysyłali ich na staże do Francji czy do Stanów Zjednoczonych, czy 
do Finlandii, czy do Czech. Czy oni zechcą wrócić? Żeby zechcieli wrócić, 
trzeba im zapewnić nie tylko odpowiednio wysokie pensje, ale też ciekawe, 
ambitne zadania, programy badawcze. Temu wszystkiemu także służy rola ta-
kiego właśnie ośrodka badawczego. Jeżeli chodzi o komentarze dotyczące fi-
nansowania, to może tylko na jednym zdaniu chciałbym się skupić: oczywiście 
naukowcy, którzy są w takiej instytucji są zwykle ludźmi sprawnie myślącymi 
i w związku z tym, jeżeli taka organizacja jest nie dofinansowana, to oni sobie 
„dorobią”. Oni sobie znajdą takie zajęcia, które im przyniosą odpowiednie 
wynagrodzenie, ale będą się rozpraszać i nie będą się skupiać na tym, czym 
się powinni zajmować. Dlatego ten efekt też powinien być zdaniem MAEA 
brany pod uwagę przy projektowaniu budżetu takiej organizacji. Teraz można 
popatrzeć już na listę szczegółową, listę kompetencji, jakie taka organizacja 
powinna posiadać. Wypisałem je jednocześnie pokazując, w którym ośrodku 
taka kompetencja jest obecnie. To nie znaczy, że ona dzisiaj jest rozwinięta tak, 
że od razu jest gotowa do wsparcia rządu czy inwestora. Od czasów Żarnowca 
sporo niestety uległo degradacji, rozproszeniu i wiele rzeczy musimy odbu-
dować, ale jest od czego zaczynać. Znowu nie chcę Państwa zanudzać tutaj 
szczegółami. Dlatego może zamiast szczegółowej tabeli pokażę tylko schemat 
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tych ośrodków, które mamy na Żeraniu w Warszawie, na Bemowie w Warsza-
wie, w Świerku i jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie znajdują się określone 
kompetencje. Te kompetencje możemy pogrupować w trzy programy doty-
czące właśnie energetyki jądrowej, innych zastosowań technologii nuklearnej 
w szczególności w medycynie i badań podstawowych. Co do strony formalnej 
to proponowaliśmy utworzenie takiej organizacji mocą dedykowanej ustawy. 
To byłoby najprostsze, jednym cięciem rozwiązałoby się wszystkie problemy, 
ale Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaoponowała. Stwierdziła, że 
nie chce tworzyć precedensów, my dzisiaj mamy specjalne zapotrzebowanie, 
jutro przyjdzie inny sektor, pojutrze jeszcze inny, każdy będzie chciał swoją 
ustawę i nie spodobało Jej się to. Poradziła nam, żebyśmy wybudowali to ba-
zując na obecnych ustawach – tych, które weszły w życie od tego miesiąca. 
Rzeczywiście jest taka możliwość, taka forma nazywa się Państwowy Instytut 
Badawczy i jest przewidziana w ustawie o instytutach badawczych. Procedu-
ra jest trójstopniowa. Po pierwsze, musimy połączyć instytuty decyzją Mini-
sterstwa Gospodarki, które je nadzoruje. Po drugie, Rada Ministrów nadaje 
takiemu połączonemu instytutowi status Państwowego Instytutu Badawczego 
i zleca mu listę zadań realizowanych na potrzeby państwa oraz wskazuje jed-
nocześnie, który z Ministrów powinien ze swojego budżetu wydzielić na to 
środki i te środki przyznaje normalnie w ramach budżetu państwa parlament 
na wniosek odpowiedniego Ministra. Oczywiście rola jaką ma pełnić to Naro-
dowe Centrum Badań Jądrowych w Polskim Programie Energetyki Jądrowej 
powinna być dobrze określona w ustawie o energetyce jądrowej. O tym mówił 
Pan dyrektor Lewiński. Więc to jest to rozwiązanie, które w tej chwili chcemy 
wprowadzić w życie. Na tym koniec, zakończyć chciałem takim żartobliwym 
pomysłem na to jak do energetyki jądrowej, do budowy elektrowni jądrowych 
przekonać absolutnie wszystkich. Otóż proszę Państwa, na każdej elektrowni 
jądrowej trzeba postawić wiatrak, a ściany obłożyć panelami słonecznymi.

Arkadiusz Mandowski (Instytut Fizyki – Akademia Jana Długosza w Często-
chowie) 

Bardzo dziękuję za bardzo kompetentny wykład. Chciałem zapytać o taką 
rzecz, mianowicie wiemy wszyscy, że największy potencjał naukowy związany 
z energetyką jądrową jest w Warszawie i w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krako-
wie, ale też wiele osób jest rozproszonych po różnych ośrodkach akademickich 
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w Polsce. Jak Pan widzi możliwość włączenia tego właśnie potencjału zgroma-
dzonego na wyższych uczelniach w rozwój energetyki? 

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Tutaj kluczem jest rzeczywiście dobre zrozumienie tego, jaką rolę powinny 
odgrywać wyższe uczelnie, a jaką tego typu ośrodek. Wyższe uczelnie korzysta-
ją ze swojej autonomii, ze swojej swobody. Mają, że tak powiem wolne ręce do 
tego, żeby rozwijać nowe idee, żeby angażować się w nowe pomysły. Natomiast 
instytuty będą obciążone bardzo konkretnymi zadaniami, które będą musiały 
realizować i to będzie ich pierwsza powinność. To jest jedna różnica. Druga 
różnica wynika ze sposobu pracy. Wyższe uczelnie zajmują się kształceniem  
i tu ich rola w rozwoju energetyki jądrowej jest olbrzymia i nie do przecenie-
nia, natomiast to co może tutaj wnieść instytut, to jest zapewnienie miejsca, 
gdzie ci ludzie będą przyjeżdżali na staże, także wymiana kadr. Wreszcie trzecia 
rola i tutaj tę współpracę widzę jako najbardziej owocną, jest taka, że tego typu 
ośrodek powinien zapewnić infrastrukturę badawczą dla naukowców z całego 
kraju, że nie powinno być żadnych przeszkód, żeby naukowcy, czy ze Szcze-
cina, czy z Częstochowy przyjeżdżali do Świerka i wykorzystywali reaktor do 
swoich programów badawczych. Ale także siedząc na miejscu w Częstochowie, 
czy w Szczecinie dostawaliby dane, które będą mogli analizować, uczestni-
czyli w rozwijaniu odpowiedniego oprogramowania, przeprowadzali rozmaite 
analizy itp. Na świecie tego typu modele współpracy działają bardzo dobrze  
i myślę, że jest tutaj wiele dobrych przykładów do naśladowania.

Pytanie z sali

Świerk był budowany, reaktory były budowane w technologii radziec-
kiej, rosyjskiej? Czy jest jakaś współpraca w tej chwili, bo nic Pan nie mówił  
o niej?

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Nie mówiłem dużo o współpracy międzynarodowej dlatego, że dla mnie 
jest ona najzupełniej oczywistą w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi  
o technologię, to reaktor jądrowy „Maria” to jest polski projekt i polskie wy-
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konanie, a paliwo jądrowe było ze Związku Radzieckiego a teraz jest z Rosji. 
Powstał on oczywiście na podstawie doświadczeń, które mieliśmy z radziecki-
mi reaktorami, z reaktorem „Ewa”, ale jest to już reaktor projektu i wykonania 
polskiego. Nawiasem mówiąc jest to w tej chwili jeden z lepszych reaktorów 
w Europie. My tego często nie doceniamy. Tutaj Czarnobyl nam pomógł, bo 
trzeba było nasz reaktor zupełnie zmodernizować w latach 90-tych. To jest 
reaktor o bardzo dużym strumieniu neutronów i może służyć do ciekawych 
badań. Na pewno mieści się w pierwszej dziesiątce reaktorów badawczych  
w Europie. Kiedyś taką Mekką dla fizyków jądrowych była Dubna, dzisiaj nią 
jest może bardziej właśnie w badaniach podstawowych CERN, w badaniach 
związanych bliżej z energetyki jądrowej to może być Saclay we Francji, czy 
inne tego typu ośrodki, jak na przykład Marcoule. Natomiast ta współpraca 
ciągle istnieje i mamy pracowników, którzy zatrudnieni są w Zjednoczonym 
Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji i w naszym instytucie. Oni 
kursują tam i z powrotem tak, że ta współpraca, chociaż mniej intensywna 
ciągle jeszcze żyje.

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Poproszę o następne pytania? Jak nie ma innych, to ja może sam zadam 
pewne pytanie. Państwo jesteście świadkami tego, że przeżywamy w Polsce 
pewną rewolucję jeżeli chodzi o dotację od badań podstawowych do badań 
stosowanych na które pieniędzy jest coraz więcej. Dlatego pytanie jest: jaka 
jest szansa realizacji tego projektu, który Pan prof. Wrochna nam przedstawił 
w najbliższym czasie i jaka jest jego skala czasowa?  

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Skala czasowa tego projektu jest nierozerwalnie związana ze skalą czasową 
całego programu energetyki jądrowej. Pierwszym krokiem, bez którego nie da 
się zrobić drugiego, są regulacje prawne. Z tymi regulacjami prawnymi trzeba 
zdążyć przed końcem kadencji tego parlamentu. To jest oczywiste, bo później 
politycy będą mieli co innego do roboty. Nawet jeżeli rząd się nie zmieni, 
to skład parlamentu się zmieni, zanim na nowo przystąpi do prac. To nam 
wygeneruje takie opóźnienie, że o roku 2020 nie będziemy mieli co marzyć. 
W związku z tym musimy się zmieścić z legislacją do jesieni przyszłego roku. 

6. Nauka i edukacja dla energetyki jądrowej



132 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

Tworząc nową organizację badawczą także pośpieszymy się bardziej przez to, 
że nie tworzymy oddzielnej ustawy tylko działamy na obecnych przepisach. 
Może już od połowy roku taka organizacja powstanie, a może od 1 stycznia 
2012 r. po zakończeniu tego procesu legislacyjnego. To ja myślę, jest ta skala.    

6.2. Kadry Uniwersytetu Szczecińskiego dla energetyki jądrowej 
(Mariusz P. Dąbrowski, US/ZUW)

Szanowni Państwo!

Na początek powiem kilka słów ogólnie w imieniu całego środowiska aka-
demickiego na temat kadr dla energetyki jądrowej w naszym województwie. Jak 
było już wstępnie wspomniane w trakcie otwarcia konferencji, kadry dla ener-
getyki jądrowej będą się wywodziły z trzech największych zachodniopomorskich 
uczelni wyższych. Tutaj Uniwersytet Szczeciński będzie służył kadrą o kompe-
tencjach z zakresu fizyki i inżynierii jądrowej, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny kadrą o kompetencjach z zakresu energetyki, techniki cieplnej  
i elektroenergetyki, a Politechnika Koszalińska z zakresu inżynierii materiało-
wej i mechatroniki. Aktualnie pracujemy nad wspólnym kierunkiem studiów 
prowadzonym przez trzy uczelnie – przedsięwzięciem dosyć unikalnym w ska-
li kraju, ale mieszczącym się w ramach ustawy o szkolnictwie wyższym, który 
kształciłby kadry dla energetyki jądrowej. W zakresie praktycznym, takim jak 
kształcenie studentów na badawczym reaktorze jądrowym, to mamy już dekla-
rowane wsparcie ze strony Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku (tutaj 
mój ukłon w stronę obecnego na konferencji p. prof. Wrochny), który już nie-
długo będzie zintegrowany z innymi instytutami w Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych. Mamy także obiecane wsparcie ze strony instytucji zagranicznych 
takich jak francuskie Centrum Energii Atomowej (CEA – Centre Energie Ato-
mique) oraz Francuskiej Międzynarodowej Agencji Jądrowej (AFNI – Agence 
France Nucleaire International). Kształcenie na studiach dziennych I-go i II-go 
stopnia rozpoczęlibyśmy w roku akademickim 2012/13, ale już w roku akade-
mickim 2011/12 pragniemy uruchomić kształcenie na studiach podyplomo-
wych z obsadą kadrową skompletowaną z trzech uczelni. 

Teraz krótko przedstawię zasoby kadrowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
skumulowane głównie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, chociaż warto 
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wspomnieć, że interdyscyplinarność energetyki jądrowej może wymagać się-
gnięcia także po kadry humanistyczne: prawników, socjologów i politologów, 
którzy mogliby wspomagać energetykę jądrową od strony prawnej oraz „pu-
blic relations”. 

Otóż Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia w Województwie Za-
chodniopomorskim. Posiada ona 10 Wydziałów i prowadzi kształcenie na 44 
kierunkach studiów dla blisko 30.000 studentów. Biorąc pod uwagę liczbę 
pracowników w postaci 1201 pracowników naukowych oraz 940 pracowni-
ków administracyjnych jest to aktualnie, o ile wiem, największy pracodawca 
w naszym województwie. Uczelnia nasza ma co prawda dopiero 25-letnią hi-
storię – powstała z istniejącej tu po II Wojnie Światowej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że przed wojną Szczecin nie miał 
żadnej uczelni wyższej a jego starania o nią były skutecznie torpedowane przez 
pięć wieków przez założony w 1456 roku Uniwersytet w Greifswaldzie. 

Uniwersytet Szczeciński ma w tej chwili 14 uprawnień do doktoryzowa-
nia, w tym uprawnienia z fizyki i matematyki. Kształcenie kadr dla Programu 
Polskiej Energetyki Jądrowej będzie odbywało się na Wydziale Matematycz-
no-Fizycznym, który posiada 28 samodzielnych pracowników naukowych. 
Działający w ramach wydziału Instytut Fizyki posiada 12 samodzielnych pra-
cowników naukowych i prowadzi kształcenie w specjalnościach: fizyka środo-
wiska, fizyka medyczna oraz fizyka materiałów i nanotechnologia. W związku 
z rozległymi doświadczeniami międzynarodowymi większości samodzielnych 
pracowników naukowych Instytut posiada też ofertę kształcenia w języku an-
gielskim na specjalności „Advanced physics and computing” (zaawansowana 
fizyka i metody numeryczne). 

Wśród kadry naukowej znajdują się specjaliści m.in. z zakresu fizyki ją-
drowej i cząstek elementarnych, fizyki fazy skondensowanej oraz fizyki mo-
lekularnej. Główną jednostką zaangażowaną w energetykę jądrową będzie 
Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej, którego kierownikiem jest Pan Profesor 
Konrad Czerski. Spośród naszych pracowników stworzyliśmy zespół, który 
jest zaangażowany w misję „Infrastruktura dla Energetyki Jądrowej” związaną  
z formalnymi wymaganiami samooceny infrastruktury w tym zakresie  stawia-
nymi przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). W ramach 
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tego projektu będą prowadzone prace w zakresie fizyki reaktorów jądrowych 
i odpadów radioaktywnych, projektowania reaktorów jądrowych, cyklu pa-
liwowego, gospodarki odpadami radioaktywnymi, symulacji numerycznych 
materiałów dla reaktorów jądrowych oraz bezpieczeństwa i poważnych awarii 
reaktorów, a także w zakresie metod optycznych i defektów materiałowych 
przy napromieniowaniu EPR (Electron Paramagnetic Resonance – Elektro-
nowy Rezonans Paramagnetyczny) i NMR (Neutron Magnetic Resonance – 
Neutronowy Rezonans Magnetyczny). W prace te zaangażowanych jest 14 
osób (5 profesorów, 4 adiunktów i 5 asystentów).

Jeżeli chodzi o aparaturę badawczą mogącą służyć zarówno do badań jak 
też i kształcenia kadr dla energetyki jądrowej, to Instytut Fizyki posiada przede 
wszystkim akcelerator elektrostatyczny lekkich jonów typu Cockcrofta-Walto-
na o maksymalnym napięciu przyspieszającym 200 kV wraz z urządzeniami 
próżniowymi (Fot. 1). Poza tym posiada też trzy detektory germanowe do de-
tekcji kwantów gamma, duży objętościowy detektor NaJ do detekcji wysoko-
energetycznych kwantów gamma, domek ołowiany do pomiarów zanieczysz-
czeń promieniotwórczych oraz elektronikę jądrową do rejestracji i akwizycji 
danych doświadczalnych. 

Fot. 1. Akcelerator elektrostatyczny lekkich jonów typu Cockrofta-Waltona znajdujący się 
na wyposażeniu Instytutu Fizyki US.
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Aktualnie Instytut realizuje projekt o wartości 10 mln zł w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego pt. „Laboratoria Badawczo-Rozwojowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego” (eLBRUS), w ramach którego powstanie ak-
celerator cząstek z ultra-wysoką próżnią. Będzie on miał duże znaczenie wła-
śnie dla stworzenia zaplecza naukowo-dydaktycznego dla przyszłych kadr  
w dziedzinie energetyki jądrowej, fizyki medycznej i nanotechnologii i jak 
sądzę w przyszłości przyczyni się do wykorzystania zysków płynących z ener-
getyki jądrowej dla trwałego rozwoju całego regionu i współpracy między-
narodowej – w szczególności współpracy w ramach Euroregionu Pomerania  
i landu Berlin-Brandenburgia. Dziękuję bardzo za uwagę.

6.3. Kadry Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
dla energetyki

(Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, ZUT)

Dzień dobry Państwu. Na początek chciałabym rozszyfrować skrót ZUT, 
który nie zawsze musi się kojarzyć z wyższą uczelnią. Jesteśmy można powie-
dzieć najmłodszą uczelnią w Zachodniopomorskim, bo istniejemy w tej for-
mie od niecałych dwóch lat, przy czym uczelnia ta, czyli Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny, proszę nie mylić z Uniwersytetem Szczecińskim, 
bo to są dwie zupełnie różne uczelnie, powstał z połączenia Politechniki Szcze-
cińskiej, o bardzo długiej historii, z Akademią Rolniczą w Szczecinie. Zatem 
nasza uczelnia, pomimo że istnieje tak krótko, ma bardzo duży potencjał, do-
robek i możliwości. 

Uczelnia nasza składa się z dziesięciu wydziałów – sześciu wydziałów daw-
nej Politechniki Szczecińskiej oraz czterech wydziałów dawnej Akademii Rol-
niczej. W sumie studiuje u nas ponad 15.000 studentów. Możemy pochwalić 
się bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową tj. mamy ponad 1100 
nauczycieli akademickich. Tutaj szczegółowo rozpisane są kwalifikacje po-
szczególnych nauczycieli. Podobnie, jak mój przedmówca, chciałabym zwró-
cić uwagę, że energetycy w energetyce jądrowej, to jest właściwie ostatni etap 
realizacji całego procesu, bo zanim elektrownia zacznie działać, to trzeba ją 
zaprojektować, zbudować itd., tak, że tutaj my możemy zapewnić kadrę – 
absolwentów naszych wydziałów takich jak Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki oraz Wydział Inżynierii 
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Mechanicznej i Mechatroniki. O tym ostatnim wydziale chciałabym Państwu 
trochę więcej powiedzieć. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  
w chwili obecnej kształci 1.711 studentów na kilku kierunkach. W tym mo-
mencie należy zwrócić uwagę na dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn 
oraz energetyka, na który nabór uruchomiliśmy w tym roku po raz pierwszy. 
Może parę słów na temat kierunku mechanika i budowa maszyn. Na tym kie-
runku prowadzimy kształcenie na kilku specjalnościach i chciałabym zwrócić 
uwagę na specjalność: niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy energe-
tyczne. Tutaj chciałabym wyjaśnić pewną rzecz. W świetle obecnego prawa nie 
ma kierunku studiów „energetyka jądrowa”. Jest natomiast kierunek „energe-
tyka” i to też zupełnie od niedawna. Wcześniej specjalności energetyczne były 
właśnie realizowane na kierunku „mechanika i budowa maszyn”. Natomiast 
w chwili obecnej musi być kierunek „energetyka” i ewentualnie specjalność: 
„energetyka jądrowa”. Nie wiemy, jak będzie wyglądało prawo za kilka lat dlate-
go, że Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego obiecało uczelniom coś takiego jak 
pełna autonomia jeżeli chodzi o realizacje kierunków studiów i programów tych 
studiów. Tak jak wspomniałam na kierunku energetyka, na który nabór w tej 
chwili rozpoczęliśmy i realizujemy, jest to kierunek u nas realizowany na razie 
tylko na pierwszym stopniu nauczania, czyli są to tak zwane studia inżynierskie. 
W tej chwili opracowujemy plan studiów dla studiów magisterskich a na pierw-
szym stopniu nie ma specjalizacji czy też specjalności. Natomiast na studiach 
magisterskich w tej chwili opracowujemy plany studiów dla specjalności „odna-
wialne źródła energii” oraz „energetyka konwencjonalna”. To jest nasz pewniak, 
bo na to jest zapotrzebowanie w regionie w tej chwili największe. Przymierzamy 
się do kierunku „zarządzanie energią”, a także do kierunku, czy też specjalności 
dla której nie mamy jeszcze dobrej polskiej nazwy – czegoś w rodzaju „energe-
tyki odpadowej”. Zgodnie z obecnym prawem to, jeżeli przygotujemy wszystkie 
dokumenty na uruchomienie drugiego stopnia studiów, to najbliższy możliwy 
nabór będzie dopiero na rok 2012/2013. Oczywiście „energetyka jądrowa” jak 
najbardziej może być uruchomiona, ale w tym momencie potrzebowalibyśmy 
posiłkować się innymi naukowcami z regionu, czyli z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego oraz Politechniki Koszalińskiej. 

W rzeczywistości kierunek „energetyka” został uruchomiony nie na Wy-
dziale Mechanicznym, ale przez Katedrę Techniki Cieplnej, której jestem 
pracownikiem. Nie jest to duża jednostka. W tej chwili posiada kadrę dzie-
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więciu pracowników naukowych i kilku pracowników technicznych. Cho-
ciaż nasza kadra nie jest zbyt rozbudowana, to mamy bardzo duże osiągnię-
cia naukowe. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na maszynę parową, która 
znajduje się u nas w katedrze. To już jest zabytek z 1902 roku, ale nie tylko 
zabytki posiadamy w katedrze, także trochę nowszej aparatury. Tak króciut-
ko, żeby Państwa nie zanudzać omówię czym naukowo się zajmujemy. Są to 
wszystko badania związane bezpośrednio lub pośrednio związane z energe-
tyką. Moim zdaniem i nie tylko moim naukowiec jest dobrym dydaktykiem 
wtedy, kiedy naukowo zajmuje się czymś, co później wykłada i czego uczy 
młodsze pokolenie. Główne nasze zainteresowania to są różnego rodzaju si-
łownie, siłownie ORC, czyli siłownie zasilane niskotemperaturowymi źró-
dłami ciepła. Tutaj trochę się pochwalę, polecam dzisiejszy „Kurier Szcze-
ciński”, jest trochę więcej na temat naszego najnowszego projektu w kolum-
nie nauka. Tak jak wspomniałam zajmujemy się energetyką, ale znacznie 
bardziej nasza uwaga jest skupiona na energetyce odnawialnej, czyli to jest 
jedna z pierwszych instalacji kolektorów słonecznych i pierwsza w Polsce pa-
neli fotowoltaicznych, która została włączona do sieci elektroenergetycznej. 
Inne badania to: bilanse cieplne urządzeń energetycznych, różnego rodzaju 
badania z zakresu wymiany ciepła i badania z zakresu zwilżania powierzchni 
łopatek turbin parowych. Mamy dosyć duże osiągnięcia naukowe. Regu-
larnie w naszej katedrze pracownicy przygotowują monografie, które cieszą 
się uznaniem w kraju, bo to są monografie polskojęzyczne. Z kolei u nas  
w Katedrze badań w zakresie energetyki jądrowej nie realizuje się. Jednak  
w innej jednostce Wydziału Mechanicznego – Instytucie Fizyki – realizuje 
się dwa projekty w większym projekcie EURATOM dotyczącym fuzji ją-
drowej. A zatem zainteresowania naukowe w zakresie energetyki jądrowej są 
obecne u nas na uczelni. Dziękuję bardzo za uwagę.

Pytanie z sali

Właśnie, trochę jestem tu skonfundowany używając formułowania angiel-
skiego, bo słyszeliśmy o Koszalinie, słyszeliśmy o ZUT, tak? To mi się kojarzy 
z Zakładem Usług Technicznych, ale nie z nazwą uczelni. Słyszeliśmy jeszcze 
o wydziale w ramach tej organizacji, o Wydziale Elektrycznym, o budowie 
maszyn, wydziale, który Pani reprezentuje. Pani mówi o kierunku energetyka. 
Czy to jest kierunek jako wydział, czy nie? I pytanie takie: czy nie za dużo tego 
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wszystkiego, jeśli chodzi o propozycje w zakresie energetyki jądrowej w regio-
nie? Bo to się tak wydaje, że i Koszalin i Szczecin i trzy uczelnie w Szczecinie 
chciałyby wszystkie mieć wydziały, czy kierunki związane z energetyką jądro-
wą. Czy nie lepiej byłoby skonsolidować jakoś te działania i w ramach poro-
zumienia uczelniami zrobić coś jednego? Coś co będzie wspólne, czy będzie 
możliwe stworzenie tego przy udziale różnych naukowców z różnych uczelni, 
bo tak to trochę się rozprasza w moim rozumieniu istoty sprawy. 

dr Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur

Tutaj od razu wtrącę się. Jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, jeżeli cho-
dzi o energetykę jądrową, to raczej jest mowa o kierunku międzywydziałowym,  
a nawet bardziej międzyuczelnianym. Ja też uważam, nie ma sensu uruchamiać 
trzech kierunków na trzech różnych uczelniach, bo nie dojdziemy do dobrego 
poziomu. Co więcej, uważam, że kierunek „energetyka jądrowa” powinien być 
realizowany od początku do końca w języku angielskim. Tutaj też kadra nam się 
zawęża a zatem najlepiej będzie uruchomić jeden międzyuczelniany kierunek.

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Ja może trochę skomentuję, bo nie było może okazji o tym powiedzieć bar-
dziej dokładnie, chociaż wspominał o tym prof. Dąbrowski podczas wczorajszego 
wystąpienia. Pierwsze rozmowy stworzenia takiego kierunku międzyuczelnianego 
właśnie tych trzech uczelni były prowadzone pół roku temu. Rektorzy tych uczelni 
byli zaproszeni na Uniwersytet Szczeciński i były rozmowy prowadzone „ jak to 
stworzyć” w kontekście takim, że w Polsce, jak ogłoszono projekt energetyki jądro-
wej, nagle oczywiście uczelnie z całego kraju, wszystkie chcą się przyłączyć do tego 
projektu, chcą skorzystać z tych pieniędzy, które będą przeznaczone na energetykę 
jądrową, na edukację i oczywiście to jest pewna konkurencja tylko, że nie ma sensu 
nawet w kraju tyle tych ośrodków budować. Niektóre ośrodki oczywiście mają 
większe doświadczenie, inne mniejsze. Nasza siła polega na tym, że te elektrow-
nie jądrowe będą budowane moim zdaniem najprawdopodobniej tutaj nad wy-
brzeżem Morza Bałtyckiego i w takim kontekście ta nasza inicjatywa utworzenia 
wspólnego kierunku trzech uczelni ma jak najbardziej szanse. Ja jestem w kontakcie  
z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któ-
re zapewniają nas, że może to być kierunek, czy specjalność a szczegóły są rzeczą do 
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dyskusji. Specjalność, na przykład na kierunku „fizyka”. Tutaj istnieją dwa rozwią-
zania. Energetyka jądrowa może być na kierunku „energetyka”, albo na kierunku 
„fizyka” jako specjalność. Takie rozwiązania są obecnie już w Polsce. Specjalność 
„fizyka jądrowa” na kierunku „fizyka” ma tą dogodność, że to można otworzyć 
już za rok. Procedura nie wymaga zgody Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego  
w Polsce, która normalnie przy otwieraniu kierunków byłaby konieczna szcze-
gólnie, jeżeli chodzi tu o współdziałanie trzech uczelni. Są teraz przepisy nowe-
go prawa o szkolnictwie wyższym, które bardzo dobrze reguluje taką współpracę 
wielostronną wielu uczelni, gdzie dyplomy byłyby wspólne. Nie byłaby żadna  
z tych uczelni specjalnie wyróżniona, ale tą dyskusję szczegółową możemy odłożyć 
do kuluarów w czasie kolejnej przerwy. Ja mogę kilka rzeczy Państwu też o tym 
powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pytanie z sali

Dzień dobry, ja chciałam się zapytać może idąc jeszcze kawałek dalej, bo to 
jest czymś czym się osobiście zajmuję, mianowicie mówimy, żeby badania mia-
ły większy sens, to potrzebne jest szersze spektrum współpracy z uczelniami. 
Tutaj pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy popularnie rzecz nazywając 
jest „komercjalizacja”. Mają tutaj też swoich przedstawicieli firmy, które będą 
się zajmowały taką działalnością jak budowa elektrowni. Zastanawiam na ile 
Państwo myśleli o budowie wspólnego klastra, czyli o tym, żeby te badania 
były wspólne, idąc dalej, żeby tworzyć jakieś parki technologiczne i budować 
tą wiedzę w połączeniu, na przykład z różnymi innymi rozwijającymi się ga-
łęziami energetyki, na przykład z energią wiatrową, która się bardzo rozwija  
w regionie. Tam też jest potencjał ogromny na różne inne elementy energe-
tyczne i stąd moje pytanie. Jak, że tak powiem szeroko na dzień dzisiejszy 
Państwo myślą o tej wzajemnej współpracy.   

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Sytuacja jest taka, że badania naukowe w tych konkretnych dziedzinach są 
bardzo szczegółowe. One są bardzo zaawansowane i takiego bezpośredniego 
przełożenia na wspólne badania, powiedzmy fizyka jądrowa z jednej strony, po-
wiedzmy techniki cieplne z drugiej strony, czy nanomateriały z trzeciej strony 
jeszcze nie ma. Są pewnie wspólne regiony, przecięcia, gdzie to można robić 
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wspólnie. Na przykład ja osobiście, nasza grupa badawcza robimy właśnie bada-
nia z fizyki jądrowej, ale w kontekście fizyki ciała stałego, fizyki nanomateriałów 
i w tym kontekście jako grupy badawcze współpracujemy z grupami z Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To jest bardzo naturalne i to 
robimy na bieżąco, ale to są konkretne plany badawcze, konkretne kampanie 
eksperymentalne itd. Muszą się odnajdować konkretne osoby, które w podob-
nych dziedzinach działają, bo to są rzeczywiście bardzo wyspecjalizowane dzia-
łania i jeżeli jest taka właśnie konferencja jak tutaj, to służy ona temu, żeby in-
formacje wymienić i właśnie osoby, które podobne rzeczy robią mogą wspólnie 
uzgodnić pewne wspólne badania na przyszłość. Z drugiej strony, tak jak tutaj 
Pani powiedziała, badania służą temu, żeby na uczelniach kształcić kadrę wysoko 
wyspecjalizowaną na bazie istniejących laboratoriów, wyposażenia i kontaktów 
międzynarodowych. W tym ujęciu nasza współpraca, mam nadzieję, będzie się 
rozwijała bardzo dobrze, bo mamy wspólny interes i to będą też wspólne finan-
sowania różnych projektów. Jednak my myślimy w zasadzie bardziej globalnie 
– myślimy o tym, żeby nasze badania nie były tylko krajowe, ale aby były to 
badania międzynarodowe. My chcemy stworzyć tutaj laboratoria na poziomie 
światowym, utrzymać kontakty też na poziomie światowym i jakbyśmy otwie-
rali tutaj kierunek „energetyka jądrowa”, to być może nawet nasze wspólne siły 
są niewystarczające. Dlatego mamy przyrzeczenie np. przedstawicieli Instytutu 
Problemów Jądrowych, którzy są właścicielami jedynego badawczego reaktora 
w Polsce, że tam będą się odbywały praktyki i szkolenia, ale to też jeszcze jest 
za mało. Planujemy nawiązanie kontaktów, na przykład ze Szwecją, gdzie są też 
reaktory jądrowe i ten rozwój jest bardzo daleko posunięty, czy też z Niemcami. 
W takich ramach trzeba się temu wszystkiemu przyglądać. Jak popatrzymy na 
zapotrzebowanie na specjalistów z energetyki jądrowej – powiedzmy w jednej 
elektrowni będzie potrzeba około 100 specjalistów – pozostali nie muszą mieć 
najwyższego wykształcenia, więc to zależy właśnie od konkretnych sytuacji, od 
zapotrzebowania i takich kierunków w Polsce nie będzie dużo, to będą dwa, trzy. 
Tak, że my mamy szansę tutaj utworzyć nową jakość, zaistnieć w Polsce jako 
jeden z tych ośrodków, który będzie kształcić specjalistów energetyki jądrowej. 
Na zakończenie wspomnę, że Uniwersytet Szczeciński wysłał w ramach szkole-
nia prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki dwie osoby na szkolenie tzw. 
edukatorów do Francji. Oni będą dalej szkolić naszych studentów. To jest grupa 
25 osób z całej Polski, w której dwie osoby są z Województwa Zachodniopo-
morskiego.
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6.4. Zaplecze naukowo-badawcze Politechniki
a Program Polskiej Energetyki Jądrowej

(Jan Walkowicz, PK)

Dzień dobry Państwu. Pan Profesor Bohdal nie mógł przybyć, i ja jestem 
tutaj w zastępstwie. Na uczelni pełnię funkcję zastępcy dyrektora do spraw 
naukowych w Instytucie Mechatroniki Nanotechnologii Techniki Próżniowej, 
to jest w jednej z jednostek uczelni, którą chciałbym dzisiaj Państwu przedsta-
wić. Otóż nasza uczelnia nie prowadzi badań ani kształcenia w kierunki fizyki 
jądrowej, czy też energetyki jądrowej, ale prowadzi wiele kierunków kształce-
nia i posiada aktywność naukowo-badawczą w obszarach, które w rozumieniu 
zapisów projektu programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej mogą być 
przydatne do przygotowania planu kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. 

Na początek podam kilka informacji ogólnych o naszej uczelni. Uczelnia 
istnieje już 42 lata a od 14 lat jest politechniką. Zatrudnia 1000 pracowni-
ków, w tym prawie połowa to są pracownicy naukowo-dydaktyczni. Kształci-
my ponad 10.000 studentów na 22 kierunkach. W uczelni wyodrębnionych 
jest 8 samodzielnych jednostek – wydziałów lub instytutów pozawydziałowych. 
Mamy 9 uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych lub dok-
tora habilitowanego i w tej chwili trzeba podkreślić dynamiczny rozwój uczelni  
w zakresie infrastruktury budowlanej i wyposażenia badawczego. Za budyn-
kami rektoratu budowany jest nowy duży kampus uczelni. Przedstawię profil 
działania czterech jednostek, które w ramach projektu programu polskiej ener-
getyki jądrowej mogą być przydatne dla kształcenia specjalistów dla energetyki 
jądrowej. Głównie chciałbym wskazać te kierunki kształcenia i te obszary aktyw-
ności naukowo-badawczej tych wybranych jednostek, które mogą mieć związek, 
czy też mogą być wykorzystane w zapowiadanym projekcie przygotowania kadr. 
Pierwszym wydziałem, który chciałbym Państwu przedstawić to jest Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Tu mamy cztery interesujące kierunki 
kształcenia: budownictwo, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska oraz 
ochrona środowiska. To są typowe specjalności budowlane na kierunku budow-
nictwo. Chciałem tu zwrócić uwagę na zakres kształcenia na kierunku inżynieria 
środowiska oraz ochrona środowiska. Dość interesujące są kierunki związane  
z ochroną środowiska podobnie zresztą jak działalność tego wydziału w zakresie 
badań. Otóż istnieje w tej chwili dobrze przygotowana kadra do prowadzenia 
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analiz środowiskowych. Dysponuje ona sprzętem, który może być wykorzysty-
wany nie tylko w laboratorium, ale i w analizach w terenie. To jest, zdaje się  
w kontekście tego projektu, o którym mówimy rzecz interesująca. Drugi wy-
dział, który chciałem Państwu dzisiaj przedstawić to Wydział Elektroniki i In-
formatyki. Mamy tu dwa kierunki kształcenia: elektronika i telekomunikacja 
oraz informatyka. Chciałem zwrócić uwagę na to, że tutaj taką domeną zarówno  
w zakresie urządzeń elektronicznych, jak i informatyki są systemy sterowania tj. 
budowa systemów sterowania, programowanie systemów sterowania oraz opro-
gramowanie systemów automatyki. Zresztą, to co na tym wydziale jest prowa-
dzone to znaczy monitorowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi wydaje 
mi się silnym punktem naszej uczelni ponieważ ta dziedzina jest prowadzona 
zarówno tutaj na wydziale, jak i w Instytucie Mechatroniki. 

Jeśli chodzi o zakres badań, które w tej chwili są prowadzone, to można 
powiedzieć, że są to obszary związane z budową, eksploatacją i diagnostyką 
układów elektronicznych, zastosowaniem układów sterowanych, systemem 
sterowania w konkretnych aplikacjach przemysłowych, obróbką sygnałów –  
w tym termografią, jak również systemy telekomunikacji i systemy informa-
tyczne wspomagania decyzji. Kolejny Wydział Mechaniczny prowadzi kształ-
cenie na kierunku: mechanika budowy maszyn oraz transport. Tutaj są typo-
we specjalności z zakresu mechaniki budowy maszyn, natomiast to, co jest 
wspólne może w tych dwóch kierunkach i co tutaj wydaje się też silną stroną 
w kontekście programu, który dzisiaj rozważamy, to jest logistyka przemysłowa 
oraz logistyka i spedycja w obszarze transportu. Profil prac badawczych, które 
są prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest związany do jakiegoś stopnia  
z energetyką szeroko rozumianą. To jest budowa instalacji elektrycznej auto-
matyki przemysłowej, a także, co jest szczególnie interesujące, to są zagadnienia 
mechaniczno-wytrzymałościowe w konstrukcjach użytych dla energetyki dużej 
mocy oraz technologie wytwarzania elementów dla urządzeń energetycznych. 
Ostatnią jednostką jest Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki 
Próżniowej, w którym pracuję. Prowadzimy tu kształcenie na kierunku mecha-
tronika i inżynieria materiałowa. W tej chwili rozpoczynamy również kształ-
cenie na kierunku inżynieria biomedyczna. Ja chciałbym się skupić na tych 
dwóch kierunkach. Jeśli chodzi o mechatronikę, to są to układy automatyki 
sterowania z diagnostyką stanu urządzeń technicznych i badania są również 
prowadzone w tych obszarach. Natomiast naszą specjalnością w zakresie norm 
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kształcenia jak i badań w zakresie inżynierii materiałowej, to są technologie 
próżniowo – plazmowe obróbki powierzchniowej, tzn. obróbki dyfuzyjnej po-
wierzchniowej jak i nakładania powłok technologiami plazmowymi. W zakresie 
mechatroniki badania są prowadzone, w obszarze monitorowania diagnosty-
ki sterowania urządzeniami i procesami z wykorzystaniem sieci neuronowych 
oraz eksperymentalne techniki wykorzystania metod wibroakustycznych, co 
wydaje się ważne w zastosowaniu diagnostyki np. urządzeń energetycznych, 
modelowanie i symulacja tych procesów również oraz wszelkiego rodzaju na-
pędy pneumatyczne i elektryczne oraz systemy mechatroniczne stosowane  
w pojazdach samochodowych i maszynach roboczych. Jeżeli chodzi o inżynierię 
materiałową, to jak powiedziałem, naszą domeną są technologie próżniowo-pla-
zmowe. Tutaj widzimy obrazek z procesu nakładania powłok przeciwzużycio-
wych na narzędzia, to jest przykład powłoki wielowarstwowej, powłoka grubości 
3 mikrometry, ma kilkadziesiąt podpowłok – są one specjalnie konstruowane 
pod konkretne zastosowania. W energetyce stosuje się powłoki z barierą cieplną, 
więc to jest podobny obszar, chociaż specyfika tych powłok jest nieco inna od 
tych, które w tej chwili nanosimy, więc prowadzimy prace nad nakładaniem 
takich powłok, prowadzimy prace nad budową źródeł plazmy do zastosowań 
technologicznych, prowadzimy prace w zakresie opracowywania technologii 
obróbki dyfuzyjnej materiałów konstrukcyjnych i to z wykorzystaniem syste-
mów sztucznej inteligencji do sterowania tymi procesami. Mamy bardzo dobrze 
wyposażone laboratorium badań właściwości materiałów, bardzo szeroki profil 
właściwości jesteśmy w stanie badać. Pozyskaliśmy niedawno bardzo nowocze-
sną aparaturę w tym zakresie. 

Chociaż nie prowadzimy kierunku energetyka dotychczas, to jak popa-
trzymy na grupę treści podstawowych i kierunkowych wymaganych standar-
dami kształcenia okazuje się, że spełniamy wymagania, żeby taki kierunek na-
tychmiast uruchomić. W zakresie ekonomiki wspomaga nas jeszcze Instytut 
Ekonomiki i Zarządzania i dwa instytuty, które z jednej strony, to jest unikat  
w ogóle na uczelniach technicznych, ponieważ on się zajmuje nazewnictwem 
przemysłowym, w tym projektowaniem środków transportu oraz obiektów 
przemysłowych. Mamy też instytut, który dysponuje unikalną technologią 
hydrostrumieniową zarówno do wytwarzania, jak i do wysokotemperaturo-
wych badań wytrzymałościowych, co wydaje się interesujące w kontekście 
energetyki. Dziękuję bardzo za uwagę.

6. Nauka i edukacja dla energetyki jądrowej
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PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Ja bardzo się cieszę, bo Politechnika Koszalińska, jak Państwo widzicie jest 
jednostką bardzo prężną, rozwija się bardzo szybko. Ostatnie postępy w wypo-
sażeniu laboratoriów są rzeczywiście olbrzymie, imponujące i tak jak Państwo 
słyszeliście na początku planujemy otworzyć wspólny kierunek „energetyka 
jądrowa” tutaj w zachodniopomorskim. Uważam, że przy wspólnym działa-
niu Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Koszalińskiej i Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego możemy coś takiego zrobić, co 
będzie konkurencyjne dla innych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Proszę  
o pytania?

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Walkowicz

Ja jedno słowo na koniec. To jest bardzo ogólna prezentacja, bo chodziło 
o przedstawienie profilu uczelni w tym zakresie, który może być przydatny do 
tego programu, ale zostałem upoważniony przez władze uczelni do przekaza-
nia deklaracji i woli włączenia się do opracowywania tego programu i uczest-
nictwa w tym programie. 

PROWADZĄCY: prof. K. Czerski

Takie rozmowy były prowadzone już wcześniej, mniej więcej pół roku 
temu, ale są zaawansowane, były już rozmowy z ministerstwem na ten temat, 
tak, że te rzeczy się dalej rozwijają. Co ważne, my nie będziemy tutaj tylko 
koncentrować się na edukacji specjalistów, bowiem przy okazji jak Państwo 
widzicie istnieje dobre wyposażenie laboratoriów, które mogą wspierać lokal-
ny przemysł, biznes, i dzięki którym mogą być rozwijane pewne innowacyjne 
technologie we współdziałaniu z realizatorami przyszłych projektów budowy 
elektrowni jądrowych. Dziękuję bardzo.
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7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo

7.1. Dyskusja panelowa: Jakie korzyści może przynieść
energetyka jądrowa dla regionu i społeczności lokalnych?

(moderator: Mariusz P. Dąbrowski, US/ZUW)

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski 

Następnym punktem naszej konferencji jest dyskusja panelowa nad te-
matem korzyści płynących z energetyki jądrowej dla społeczności lokalnych. 
Oczywiście już było tu dzisiaj dużo pytań związanych z tym tematem i nawet 
wiele pytań, które ja zamierzałem zadać już poniekąd się pojawiło, nawet przy 
okazji wystąpienia Pana Kurylczyka, ale wciąż chciałbym zaprosić parę osób 
na krótką dyskusję. Proponuję taką zasadę, że ja zadam po jednym pytaniu 
każdemu z Panów zaproszonych tutaj do stołu, a następnie można będzie za-
dawać pytania z sali do tych zaproszonych osób. Zapraszam Pana Ziemowi-
ta Iwańskiego, przedstawiciela GE Hitachi, dyrektora na Europę Wschodnią  
i Centralną. Zapraszam Pana Adama Rozwadowskiego, dyrektora AREVA 
Poland. Zapraszam Pana Vincenta Delcroix z EDF. Zapraszam polityka Pana 
Arkadiusza Klimowicza, burmistrza miasta Darłowa oraz Pana Inżyniera Zbi-
gniewa Wiegnera, który jest jednym z budowniczych elektrowni jądrowej 
w Olkiluoto. Zapraszam Panów do stołu prezydialnego. Umówmy się, że ja 
będę zadawał pytania, które będą kierowane do pojedynczych osób, ale każdy 
z Panów będzie mógł udzielić odpowiedzi na te pytania. 

Najpierw ogólne pytanie do Pana Dyrektora Iwańskiego. Jakiego typu lo-
kalizacje elektrowni jądrowych przeważają na świecie? Czy są to morskie lo-
kalizacje z dużym dostępem do wody? Czy są to lokalizacje w jakichś strefach 
przemysłowych? Czy są to lokalizacje, w miejscach o dużej akceptacji publicz-
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nej? Czy w regionach, gdzie nie ma bogactw naturalnych (węgiel, ropa, itd.)? 
Jak Pan by to skomentował Panie dyrektorze?

Ziemowit Iwański (GE Hitachi)

Może zacznę od początku. Najpierw jest potrzebna akceptacja społeczna. 
Jeżeli chodzi o chłodzenie reaktora to tutaj reaktor jest chłodzony niezależnie od 
tego, czy znajduje się na pustyni, czy nad morzem. To nie jest problem. Proble-
mem w kontekście chłodzenia elektrowni jądrowej jest chłodzenie kondensatora 
turbiny parowej. Im lepsze chłodzenie, tym wyższa sprawność turbiny i lepsze 
warunki pracy turbiny parowej. Natomiast reaktorowi jest to dokładnie obojęt-
ne. Jeżeli chodzi o sam wybór, przede wszystkim chodzi o infrastrukturę trans-
portową. Przy tych wielkościach reaktorów i obiektów jądrowych, które się w tej 
chwili buduje, w zasadzie transport wodny, czy możliwość transportu wodnego, 
odgrywa decydującą rolę. Ja powiem nawet więcej, że my w tej chwili realizuje-
my (tak trochę z innej technologii) elektrownie gazowe z turbinami gazowymi  
i one są transportowane drogą wodną tak daleko jak się da, bo to jest, najłatwiej-
szy i najpewniejszy sposób transportu. W związku z tym, czy to jest nad dużym 
jeziorem, czy nad morzem, to zdecydowanie tutaj decyduje sposób i łatwość 
transportu. To w zasadzie chyba wszystko, na co chciałem zwrócić uwagę.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski 

Dziękuję bardzo. Mam następne pytanie teraz do Pana Dyrektora Roz-
wadowskiego. Obserwowana jest taka tendencja, że kraje, które są mniej 
zindustrializowane i ogólnie mniej rozwinięte gospodarczo także stawiają na 
energetykę jądrową, chcą budować elektrownie jądrowe, na przykład Turcja  
i inne kraje mniej rozwinięte. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest coś takiego, jak 
droga „na skróty” do pozyskania energii poprzez energetykę jądrową? Jak to 
wytłumaczyć? Czy Pan dyrektor mógłby to skomentować?

Adam Rozwadowski (AREVA)

Mogę powiedzieć kilka słów? Pytanie jest trochę polityczne. Każdy kraj 
ma prawo do energii i w większości krajów świata ludzie zdają sobie sprawę, 
że przyszłość energii jest jednak w energii jądrowej, że paliwa kopalne, ich 
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ilość jest skończona i to długo nie wytrzyma nawet w krajach, które dzisiaj 
mają ogromne złoża ropy naftowej, czy tak jak Polska węgla, tak że inten-
cje zbudowania elektrowni jądrowych wydają mi się naturalne. Mówi Pan  
o krajach, które chcą zabudować elektrownie jądrowe, tak w podtekście tro-
chę byle jak. 

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Nie, raczej biedniejsze, tak bym to ujął...

Adam Rozwadowski (AREVA)

Powiedzmy. Dzisiaj są na rynku oferty elektrowni jądrowych, które nigdy 
nie byłyby zatwierdzone w Polsce, czy też w żadnym innym kraju europej-
skim. Dla mnie niedobrym jest, że są kraje, w których nie ma takich samych 
wymagań bezpieczeństwa jak w krajach wysoko rozwiniętych, czy powiedz-
my znajdujących się w ich strefie wpływu, tak jak Polska, która jest w strefie 
wpływów europejskich.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Jakie są to kraje? Czy może Pan podać przykłady.

Adam Rozwadowski (AREVA)

Mówimy o reaktorach generacji III i III+, a są kraje które budują elek-
trownie generacji II, czyli w niezmienionej technologii sprzed 20 czy 25 lat. 
Nawet jeśli tam czasami dorzucają jakieś drobne elementy, to nie ma to wiele 
wspólnego z bezpieczeństwem reaktorów dzisiejszych, najnowocześniejszych. 
W Polsce mamy tę szanse, bo osoby czy władze, które formułowały Program 
Polskiej Energetyki Jądrowej jasno podkreślają, że w Polsce ma być technolo-
gia generacji III. Powiedzmy, że jest odnośnik do tekstów, które są albo euro-
pejskie, albo amerykańskie, które precyzują wymagania, jakim musi sprostać 
przyszły reaktor. Tak nie jest w każdym kraju.

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo. Jeszcze może jedno pytanie dotyczące spraw technicz-
nych też do Pana Iwańskiego albo Pana Rozwadowskiego. Teraz mówimy  
o reaktorze, na przykład EPR 1600. Czy w przyszłości będzie raczej prze-
ważała tendencja do budowania reaktorów coraz większych mocy, czy raczej 
będziemy zmierzać w drugim kierunku, żeby były coraz mniejsze moce tych 
reaktorów?

Ziemowit Iwański (GE Hitachi) 

Reaktory budowane są większe z tego względu, że wychodzi taniej na  
1 kW mocy zainstalowanej. Wynika to przede wszystkim z ekonomii i możli-
wości technologicznych. Moc reaktora może być stosunkowo dowolna, poza 
tym, że stanowi pewien typoszereg konstrukcji, który znów sam z siebie jest 
projektem. Teoretycznie powiem w ten sposób, że rdzeń reaktora może być 
zaprojektowany na dowolną miarę z tym, że kto za to zapłaci?

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Oczywiście jest jeszcze wiele elementów wpasowania w system elektroener-
getyczny takiej jednostki itd. i tutaj moje pytanie ma przedłużenie: jak to 
faktycznie wygląda czy będzie wyglądało w przyszłości, ponieważ będziemy 
mieli coraz więcej jednostek? Czy w tym kontekście będzie zapotrzebowanie 
generalnie na mniejsze jednostki, czy raczej będzie przeważać tendencja, żeby 
oszczędzać i budować faktycznie jednostki o dużej mocy.  

Adam Rozwadowski (AREVA)

Mogę powiedzieć tak, że AREVA – firma, którą reprezentuję nie planuje 
na razie, nie mówi się o budowaniu reaktorów większych niż reaktor EPR, 
który jest chyba największym reaktorem, powiedzmy ofertą, największego re-
aktora dzisiaj na rynku. Nie ma takich projektów, raczej przeciwnie mamy  
w przygotowaniu dwa mniejsze reaktory. Jeśli chodzi teraz o zapotrzebowanie 
na reaktory większe i mniejsze, to zależy oczywiście od kraju. Z naszej ana-
lizy wynika, że w Polsce są raczej potrzebne większe reaktory. Moc jaka jest 
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potrzebna Polsce jest spora i rozumieją to też ludzie, którzy się zajmują siecią 
elektroenergetyczną i myślimy, że będzie sporo dużych reaktorów w Polsce.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo.

Vincent Delcroix (EDF)

Chciałbym wypowiedzieć się z punktu widzenia właściciela elektrowni. 
Rzeczywiście w Europie Zachodniej w silnie, wzajemnie powiązanych sieciach 
jesteśmy zainteresowani największymi reaktorami. W krajach rozwijających 
się, które nie mają silnych, wzajemnie powiązanych sieci można ograniczyć 
wielkość reaktora, aby dopasować się do możliwości sieci. Zatem w Europie 
Zachodniej nie ma właściwie problemu, ponieważ cała Europa powiązana jest 
ze sobą siecią energetyczną, ale dla lokalnych problemów związanych z sie-
cią możemy sobie wyobrazić potrzebę zastosowania mniejszych reaktorów. To 
jednak dotyczy lokalnych problemów, ale we wspólnym interesie wszystkich 
są jak największe reaktory.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Rozumiem i dziękuję. Teraz pytanie z zupełnie innej kategorii. Mamy tu 
przedstawiciela lokalnej społeczności, lokalnego polityka, Pana burmistrza 
miasta Darłowa Arkadiusza Klimowicza, który ma rozeznanie dotyczące spo-
łeczności lokalnej. Ja bym chciał zadać Panu burmistrzowi takie pytanie. Jakie 
są oczekiwania dotyczące ewentualnego zatrudnienia osób spośród lokalnej 
społeczności? Jakie obawy ma społeczność lokalna w rejonie tej jednak jednej 
z najwyżej ocenionych lokalizacji, jaką mamy w województwie i w Polsce. 

Arkadiusz Klimowicz (burmistrz miasta Darłowa)

Dzień dobry Państwu. Zanim odpowiem to może powiem kilka zdań od 
siebie. Mówimy tutaj o lokalizacji Kopań, a według mnie tak naprawdę po-
winno się mówić o lokalizacji Darłowo. Miasteczko Darłowo niespełna 15- 
-tysięczne leży 5-6 km od tej planowanej lokalizacji. Wieś Kopań to jest naprawdę  
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kilkanaście domów. Był tutaj z prezentacją przedstawiciel gminy wiejskiej Dar-
łowo (bo są dwa samorządy: wiejski i miejski), która skupia około 8 tysięcy 
mieszkańców, ale tak naprawdę pewien problem społeczny dotyczy głównie tej 
miejscowości, której mam przyjemność być od 8 lat burmistrzem, czyli miasta 
Darłowa z dzielnicą turystyczną Darłówkiem, która jest chyba coraz lepiej zna-
na i rozpoznawalna w Polsce. My mamy około 15 tysięcy miejsc noclegowych. 
W gminie wiejskiej Darłowo też jest ich kilkanaście tysięcy. Obok, patrząc na 
wschód też jest coraz bardziej popularna miejscowość turystyczna z jedynym 
w Polsce tak dużym akwaparkiem przy samym Bałtyku, która nazywa się Jaro-
sławiec. Tam też jest około 10 tysięcy miejsc noclegowych i to jest zasadnicza 
dzisiaj zmiana, która nastąpiła w tym obszarze w stosunku do tego typowania 
tych lokalizacji sprzed 30 lat, o których mówił Pan Minister Kurylczyk. Wtedy 
praktycznie tutaj nic nie było. Było rolnictwo pegeerowskie i jakieś niewielkie 
ilości ośrodków kolonijnych, wczasowych. Nastąpiła jednak w ostatnich dwu-
dziestu, a zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach zasadnicza zmiana. Ludzie po-
szli w kierunku rozwoju turystyki. Rzeczywiście burzliwie zaczęło się to rozwi-
jać. Zainwestowali wiele milionów złotych, oszczędności, nadzieje. Dzisiaj mają 
wiele obaw. Jest taki dualizm tutaj na tym terenie, bo mają obawy ci, którzy 
żyją z turystyki, a jest to duża grupa mieszkańców skupiona w obszarze takiego 
bezpośredniego oddziaływania elektrowni. Ja szacuję ten obszar na około 30 
tysięcy mieszkańców (miasto Darłowo, gmina Darłowo, część gminy Postomino 
właśnie z tym Jarosławcem) i tutaj jest na pewno kilka tysięcy ludzi, którzy żyją 
z tej turystyki. Oni się obawiają tego, jak to się odbije na ich biznesach. Jest też 
tu druga grupa ludzi. To są właśnie ci mieszkańcy miejscowości, które nie mają 
znaczenia turystycznego, które leżą kilkanaście kilometrów od morza, gdzie tam 
co najwyżej kiełkuje jakaś agroturystyka wiejska. To są często rolnicy, czy też 
ludzie, którzy po prostu mieszkają na wsiach i żyją dzisiaj często właściwie nie 
wiadomo z czego, z różnego rodzaju rent, zasiłków, jakiś dorywczych prac i ci 
właśnie pokładają duże nadzieje w tej inwestycji. Myślę, że jest to grupa, któ-
ra może w ewentualnych referendach, a takie na pewno się odbędą w mieście 
Darłowie i w gminie wiejskiej Darłowo oraz może w gminie Postomino, po-
przeć plan budowy elektrowni. Według mojego dzisiejszego wyczucia, to jest 
przewaga zwolenników tej lokalizacji. Natomiast myślę, że ( i tutaj też pewna 
prośba do Pana Profesora i do Pana Ministra jako doradcy) należy większy na-
cisk jednak postawić jeszcze na to, o czym była już mowa, czyli na edukację  
i pewną kampanię informacyjną adresowaną do tych branż turystycznych. Tak 
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naprawdę ci ludzie myślą, że mogą ewentualnie stać na czele tej armii, która 
może protestować nie tylko już po wybudowaniu elektrowni, ale zanim wjadą 
na jej teren pierwsze koparki.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze tutaj przy stoliku Pana inżyniera Zbignie-
wa Wiegnera, który był kierownikiem budowy elektrowni jądrowej Olkiluoto 
3 w Finlandii i w kontekście tutaj tych obaw i wypowiedzi Pana burmistrza 
Darłowa chciałbym zadać takie pytanie, może trochę przewrotne. Jak prak-
tycznie wygląda dzień pracy takiego zwykłego pracownika budowy elektrowni 
jądrowej? Jak to może praktycznie przełożyć się na korzyść dla lokalnej spo-
łeczności patrząc z zupełnie życiowego punktu widzenia? Dzisiaj oczywiście 
już dowiedzieliśmy się ile osób może być tam zatrudnionych oraz w jakich 
zawodach. Przynajmniej z grubsza. Proszę o spojrzenie bardziej praktyczne, bo 
siedzą na sali osoby, które po prostu nigdy z tym nie miały do czynienia, albo 
osoby, które przekażą tę informację dalej. Bardzo proszę.

Zbigniew Wiegner (były kierownik budowy OL3)

Dziękuję. Tak, do kwietnia 2010 byłem kierownikiem budowy w Olkilu-
oto z ramienia AREVA. Lokalna społeczność – Olkiluoto jest małą wioską, 
a właściwie wyspą. Najbliższa miejscowość to Rauma z około 30 tysiącami 
mieszkańców, która już nawet pierwszego uderzenia osiedleńców nie wytrzy-
mała. Trzeba było zbudować osobny camp. Pierwsze uderzenie to budowlańcy 
z kilkunastu krajów. Najwięcej przyjechało z Polski w 2006 roku. To było 
około 500 robotników z Polski. To było około 100 inżynierów z Francji oraz 
lokalna firma fińska Hartela, która zatrudniała wtedy około 600 ludzi. Na 
30 tysięczne miasteczko to już było za dużo. Wiem to z opowieści. Znam 
to z historii. Nie wytrzymały: system bankowy, restauracje, system hotelowy. 
Wtedy AREVA zadecydowała o budowie osobnego miasteczka dla pracowni-
ków w pobliżu, w przepięknym i malowniczym terenie. Zbudowaliśmy dwa 
miasteczka. Jedno na terenie elektrowni. Okazało się to niefortunne, bo na 
terenie elektrowni obowiązuje 0,0 % alkoholu i siłą rzeczy ci mieszkańcy trak-
towali to jak zsyłkę. Drugie miasteczko jest pomiędzy miejscowością Rauma 
a placem budowy. Około 1500 miejsc gwarantowanych plus w pobliżu duży 
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camp polskiej firmy Polbau, który zresztą przydaje się teraz innym firmom. 
Jest on usytuowany w sposób stacjonarny tak, że może wystarczyć na kilka 
lat. Do tego cały system kwater w pobliskich wioskach, tak żeby te od 4 do 5 
tysięcy ludzi przenocować plus delegaci, którzy są bez przerwy i oni głównie 
okupują miejsca hotelowe w większych miastach (Pori – od 40 do 50 kilo-
metrów od budowy i Rauma – 16 km). Między tymi dwoma miasteczkami  
i w całym regionie rozsiane są kwatery. Może zacznę od początku. Zakwate-
rowanie – wiemy – trzeba to rozwiązać. Ci pracownicy to nie są anioły, trzeba 
ich nakarmić oraz trzeba zapewnić im jakąś rozrywkę. Trzeba też ich dowieźć 
na budowę. Większość, powiedzmy, że około 60%, przyjeżdża na pierw-
szą zmianę, ale budowa pracuje na okrągło. Początkowe próby z lokalnym 
transportem, z wykorzystaniem lokalnej sieci municypalnej, były bez szans. 
Kupiliśmy autobusy i przekazaliśmy je do dyspozycji lokalnych organizacji 
transportowych i dopiero wtedy to zaczęło funkcjonować. To musi jeździć 
regularnie. Codziennie jest zatrudniona policja, ponieważ mimo wszystko 
pomiędzy godziną 6 a 8 rano jest korek przed wjazdem na teren budowy. 
Pomijając już rozrywkowy aspekt i spędzanie weekendów przez taką ogromną 
masę mężczyzn, to jest też spory ruch drogowy. Następnie, niezależnie od 
tego, że fińskie prawo reguluje bardzo precyzyjnie sposób spędzania czasu  
w pracy, to znaczy co 2 godziny musi być 12 minut obowiązkowej przerwy, 
gdzie nie można usiąść na miejscu pracy tylko trzeba iść do osobnego pomiesz-
czenia, aby sobie zapalić albo wypić kawę, więc tej kawy nagle potrzeba kilka 
tysięcy porcji w jednym momencie. Cała sieć dystrybucji tych automatów, na 
przykład do kawy, to była rzecz, która po pierwszych dwóch miesiącach za-
częła nam doskwierać. Następnie system żywienia tej masy ludzi. W Finlandii 
dość trudno jest zdobyć pracowników do pracy w nocy ze względu na bardzo 
restrykcyjne prawo pracy. Za takie prace trzeba płacić trzykrotnie razy więcej 
niż wynosi normalna stawka. W związku z tym powstała na terenie budo-
wy sieć automatów dystrybuujących żywność dla tych ludzi, którzy pracują  
w nocy, plus stołówka czynna od godziny 6 do 17. Z tym, że bywają dni, gdy 
nagle o godzinie 12 trzeba wydać 5 tysięcy hamburgerów i na to trzeba być 
też przygotowanym. Wielką bolączką stał się w którymś momencie system 
bankowy. Ta ogromna armia ludzi rzucała się do dwóch czy trzech bankoma-
tów, które były na pobliskiej stacji benzynowej – to przestawało działać na-
tychmiast. W związku z tym władze municypalne zrobiły to inaczej. Już przy 
bramie wjazdowej na teren budowy czekał na nowo przybyłych przedstawiciel 
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urzędu podatkowego. Czekał też przedstawiciel organizacji meldunkowej mu-
nicypalnych władz i czekał przedstawiciel banku Nordea tak, że 90 % osób 
od razu miało założone konta w banku. Nordea się rozbudowała. W Raumie  
i Olkiuoto jest teraz kilka agencji i lokalna społeczność już też się z tym upo-
rała. Trzeba skorzystać z tych doświadczeń. A więc pieniądze, policja, kwatery, 
wyżywienie i spędzanie czasu wolnego. Jeśli chodzi o służbę zdrowia. Oczy-
wiście nie ma mowy o zatrudnianiu ludzi, którzy będą niezdolni do pracy  
w świetle prawa fińskiego. Każdy pracownik musi przyjechać już przebadany 
z dodatkowym „drug test” (test na obecność narkotyków w organizmie czło-
wieka) – to jest warunek w ogóle wejścia na budowę. Potem jest cały system 
szkoleń BHP, szkoleń okresowych, szkoleń dopuszczających do pracy powta-
rzanych co jakiś czas. System dostępu i ochrony budowy. Budowa jest cała  
w podwójnym szpalerze, też w związku z wystąpieniami partii zielonych. Jest 
to doskonale zorganizowane przy dużej pomocy policji lokalnej. System opieki 
zdrowotnej. Jakkolwiek ten faktor wypadkowości jest bardzo niski jeśli chodzi 
o budowę Olkiluoto z wielu względów, to jednak musi być gotowość przyjęcia 
chorych w najgorszych, najcięższych przypadkach, co na tak ogromnej budo-
wie jest właściwie nieuniknione. W związku z tym to zostało już rozbudowane 
w sposób naprawdę kilkuset procentowy, to znaczy, że najdrobniejszy już in-
cydent, a nie nawet wypadek, powoduje, że przyjeżdża 3 czy 4 jednostki straży 
pożarnej, ratownictwo. Poza tym mogą się pojawić lokalne służby z dwóch 
istniejących już elektrowni jądrowych obok naszej budowy plus nasza własna, 
to znaczy AREVA i SIEMENS i jeszcze jedna lokalna fińska. Ci wszyscy lu-
dzie wpadają od razu, żeby pomagać. W służbie zdrowia tej wypadkowej jest 
potężna mobilizacja na kilka lat. Służba zdrowia jest powszechna. Zgodnie  
z fińskim prawem większość pracowników podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu w systemie Kela i przedstawiciel tejże Keli również wita nas, jak przy-
chodzimy do pracy na budowie i tu trzeba sobie wyobrazić (to pewnie też ze 
względów ekonomicznych), ze odsetek zwolnień chorobowych jest maleńki 
tak, że te dwa nieduże miasteczka doskonale sobie radzą z opieką zdrowotną, 
powiedzmy powszechną. Ponieważ budowa trwa wiele lat, to trzeba powie-
dzieć jeszcze o systemie opieki przedszkolnej i szkołach. W szkole pojawi-
ła się klasa polska w związku z tym, że jesteśmy największą grupą w szkole  
w Raumie, w szkole podstawowej. Opieka przedszkolna jest właściwie dostęp-
na dla wszystkich – także dla rodzin pracowników. System opieki dla przy-
szłych matek również zachęca do tego, żeby sprowadzać całe rodziny.

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo Panie inżynierze. Ja mam teraz propozycję, aby oddać 
głos Państwu. Państwo poznaliście już panelistów i bardzo proszę o zadawanie 
pytań z sali. Hasła były rzucone, ale mogą być pytania innej natury także doty-
czące tego o czym Panowie jeszcze tutaj nie mówili. Proszę zwracać się od razu 
do osoby, do której pytanie jest adresowane lub ogólnie, a wtedy zobaczymy, 
kto będzie mógł odpowiedzieć. Proszę bardzo Pan inżynier. 

Pan inżynier z widowni

Pytanie techniczne. Myślę, że to będzie pytanie do EDF. Jako energetycy 
polscy mamy duże doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni 
konwencjonalnych. Tu Pan dyrektor z „Elektrobudowy” mówił jakie mamy 
możliwości budowy elektrowni jądrowej i wytwarzania urządzeń. Natomiast 
ja osobiście, i jak sądzę wielu z nas, nie zna zasad eksploatacji bloków jądro-
wych. Muszę zrobić nieco wstępu, aby zadać pytanie. System energetyczny to 
jest połączenie wszystkich elektrowni i rolą organu kierującego (w Polsce to 
jest Krajowa Dyspozycja Mocy) jest utrzymanie częstotliwości sieci, czyli ilości 
zmian sinusoidalnych prądu na sekundę. Na studiach uczono mnie, że elek-
trownie jądrowe są elektrowniami podstawowymi, czyli pracują constans pra-
wie z mocą znamionową, a system jest doregulowywany elektrowniami węglo-
wymi i teraz wiatrowymi. Jeśli we Francji słyszę, że 70% czy 80% bloków jest 
jądrowych, to czym tą sieć się reguluje? Rozumiem, że chyba tymi blokami. 
Pytanie jest takie. Jak głęboko wolno zejść blokiem, na przykład 1000 MW  
w dół i w jakim czasie? Drugie pytanie. Co się dzieje z blokami jądrowymi  
w wypadku totalnej awarii, to znaczy wyłączenia linii odbiorczych lub zadzia-
łania zabezpieczeń, na przykład turbiny, generatora, transformatora itd.?

Vincent Delcroix (EDF)

Francuskie elektrownie jądrowe działają podobnie do elektrowni opala-
nych gazem, czyli mogą być regulowane tak jak bloki gazowe, choć oczywiście 
najlepiej byłoby, gdyby mogły wykorzystywać cały czas 100% swojej mocy. 
Elektrownie jądrowe we Francji, tak jak polskie elektrownie, funkcjonują 
zgodnie z zaleceniami Krajowej Dyspozycji Mocy. 
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MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Myślę, że tę dyskusję możemy kontynuować później. Czy są jeszcze jakieś 
pytania? 

prof. K. Czerski

Mamy tu przedstawicieli dużych firm właśnie EDF i AREVA, które zaj-
mują się produkcją i eksploatacją reaktorów jądrowych. Przedstawiają nam 
one technologie generacji trzeciej. Ponieważ mamy renesans energetyki jądro-
wej na całym świecie i te technologie, które są obecnie prezentowane także te 
nowe, budowane, bazują jednak na pewnych przemyśleniach, ideach, które 
zostały wprowadzone już wiele lat temu. Pierwsze idee reaktorów generacji 
trzeciej pojawiły się 20-30 lat temu. Mam zatem pytanie na ile te duże firmy 
są zainteresowane i wspierają rozwój nowych technik w energetyce jądrowej 
– chodzi o generację czwartą – szczególnie dotyczy to kwestii usuwania odpa-
dów radioaktywnych? Jak daleko są te badania w Państwa instytucjach rozwi-
nięte i jak są popierane?   

Adam Rozwadowski (AREVA)

Jak Państwo może wiedzą, we Francji pracowały już dwa reaktory czwartej 
generacji. One zostały zatrzymane trochę podobnie, jak mówił Pan Dyrektor 
Kurylczyk, w sposób polityczny. W 1997 roku zieloni weszli do rządu, do ko-
alicji w parlamencie i warunkiem ich wejścia było to, że zatrzymany zostanie 
„Superphenix”, czyli reaktor IV generacji o mocy 1100 MW tak, że to już była 
dosyć technicznie zaawansowana sztuka. Ten reaktor „zacinał się” trochę na 
początku, ale już przez ostatnie trzy lata pracy miał dyspozycyjność rzędu 80-
-90 %, czyli pracował już dobrze. Posiadamy bazy wiedzy na temat tego typu 
technologii. Zorganizujemy w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy sesję naukową, 
albo powiedzmy popularnonaukową na temat doświadczeń z tego reaktora  
z byłym dyrektorem, który przyjedzie tutaj do Polski. Chciałem powiedzieć, 
że oczywiście badania na temat reaktorów IV generacji są prowadzone we 
Francji. Główny nacisk jest na reaktory typu sodowego. Są inne technologie 
też rozważane, ale ponieważ już jest doświadczenie z tego typu reaktorami 
robione są doświadczenia na ten temat. Pierwsze reaktory powinny pracować 
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na zasadzie prototypu za 10-15 lat, a technicznie i przemysłowo, za około 30 
lat. Jeszcze tylko wspomnę ostatnie słówko na temat tak zwanej fuzji jądrowej. 
ITER, może Państwo słyszeli? To jest taki program rozwojowy, który bada 
możliwość użycia fuzji (łączenia się jąder atomowych) jako źródła ciepła. Oce-
niane jest to technicznie na za 100 lat tak, że proszę powiedzieć prawnukom, 
że AREVA nad tym też pracuje.

Ziemowit Iwański (GE Hitachi) 

Ja tutaj coś jeszcze chciałem dodać. Zdefiniujmy sobie co oznacza termin 
„reaktory generacji III+, bo może nie wszyscy wiedzą, że III+ to są reaktory  
z systemem bezpieczeństwa pasywnym. My tego typu reaktory mamy goto-
we do produkcji. One w końcu, w połowie przyszłego roku będą mieć pełen 
certyfikat techniczny na budowę i pierwsze zastosowania. Jeżeli chodzi o reak-
tory IV generacji, to dokumentacja bezpieczeństwa została złożona przez nas  
w połowie tego roku. Sądzę, że w ciągu dwóch lat powinniśmy mieć pierwsze 
zastosowania. To są reaktory, które wykorzystują wypalone paliwo w reakto-
rach generacji III i III+. Rzeczywiście są chłodzone sodem. Pracują na neutro-
nach prędkich. O co chodzi w tych reaktorach? Chodzi o wypalenie plutonu 
i tych wyższych aktynowców. To co zaśmieca paliwo i powoduje, że ono musi 
być bardzo długo składowane. Po wypaleniu w tych reaktorach mogłoby ono 
być składowane zdecydowanie krócej i jednocześnie mogłoby podlegać prze-
robowi. W cyklu paliwowym w tej chwili nawet w reaktorach generacji III 
stosujemy oczywiście, jeżeli klient sobie tego życzy, paliwo już przetworzone. 
Mamy technologię przetwarzania paliwa i produkowania paliwa z paliwa, któ-
re pracowało w reaktorach.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo. Czy są dalsze pytania? 

Stanisław Latek (PAA)

Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki. Moja firma jest głów-
nie, jak już tu Pan dyrektor mówił, dozorem jądrowym, ale w swoim czasie 
zajmowaliśmy się szerzej energetyką również w sensie promocji. Mam pytanie 
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do Pana burmistrza Darłowa. Ta sprawa mnie interesuje, a Pan jest blisko 
tej społeczności, gdzie się rozważa lokalizację. Pan powiedział, że społeczność 
właścicieli pensjonatów, czy ludzi żyjących z turystyki mówiąc tak umownie, 
raczej będzie przeciwna energetyce jądrowej. Takie badania zresztą były już 
gdzieś tam robione i różnie to bywa. Dzisiaj zresztą ktoś o tym mówił, poka-
zywał piękne zdjęcia, że nawet w sąsiedztwie obiektów jądrowych turyści się 
kąpią i żeglują. Natomiast chciałbym Pana zapytać, bo właśnie nasze badania 
ogólnopolskie sprzed paru lat wykazały, że postawa ludzi wobec energetyki 
jądrowej zależy od bardzo wielu czynników. Tutaj już była mowa o wykształ-
ceniu, choć może raczej o tym nie było mowy. Była mowa o tym, że młodzi 
ludzie bardziej akceptują, ale okazuje się, że właśnie wykształcenie, profil za-
wodowy i dochody na głowę są tymi czynnikami akceptacji. Co więcej bardzo 
ważna różnica w Polsce występuje pomiędzy kobietami a mężczyznami. Ko-
biety są zdecydowanie antynuklearne i moje pytanie wobec tego jest takie. Czy 
jeżeli w przyszłości będziecie zrobić referendum tak, jak rozumiem zakłada 
projekt ustawy o energetyce jądrowej, a jak Państwo słyszeli we Francji ich nie 
ma, to trzeba by było nad tą społecznością popracować, przekonać, prowadzić 
akcję informacyjno-edukacyjną, rozumiem, że wiele czynników i podmiotów 
będzie się tym zajmowało, aby to co jakiś czas monitorować, sprawdzać jakie 
są postawy i wiedzieć do kogo, kto jest ten target, grupa, do kogo skierować 
te działania.

Arkadiusz Klimowicz (burmistrz miasta Darłowa)

Ja tutaj w kuluarach też zwracałem uwagę na jedną rzecz. Myślę, że problem 
jest nie tyle w obawie lokalnej społeczności, tej, która była lat temu dwadzie-
ścia kilka, ewentualnego negatywnego oddziaływania na zdrowie, promienio-
wania. Z tego co wiem z bezpośrednich rozmów i z przeglądu lokalnych forów 
internetowych, to ludzie mówią: ”Nie, my się nie boimy energetyki jądrowej. 
My wiemy, że to jest bezpieczne. My się boimy tego jak to będzie oddziaływa-
ło na nasze życie, bo my się nastawiliśmy na turystykę, a teraz wszystko stanie 
być może pod znakiem zapytania.” Dlaczego? Mówią tak: „ Polska ma ponad 
500 kilometrów wybrzeża, kilkadziesiąt różnych miejscowości turystycznych, 
a do nas przyjeżdżają głównie ludzie ze Śląska, z terenów uprzemysłowionych. 
Chcą tutaj właśnie odpoczywać w terenie takim dziewiczym, nieskażonym. 
Jeżeli tutaj powstanie nagle wielka fabryka energii, to ci ludzie być może nie 
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przyjadą do nas. Nie dlatego, że się boją, że tutaj zostaną napromieniowani, 
ale powiedzą sobie, że mają to na co dzień na Śląsku i w innych miejscach. Ci 
turyści pojadą kawałek dalej do Ustki, do Łeby, do Międzyzdrojów, do Świ-
noujścia. Jeżeli taką decyzję może podejmie dwóch na dziesięciu turystów, to 
może to już powodować, że lokalna branża będzie miała wielkie tarapaty. My-
ślę, że trzeba to wziąć poważnie pod uwagę i to rzeczywiście są obawy nie tyl-
ko ludzi mniej wykształconych, ale właśnie wręcz odwrotnie, tych, którzy się 
świetnie orientują, często młodych, wykształconych, którzy poszli na lokalne 
uczelnie w Koszalinie. Studiują, czy skończyli różne kierunki związane właśnie 
z biznesem, turystyką i oni właśnie się najbardziej obawiają. Myślę, że aby ich 
przekonać to trzeba im podać mocne argumenty. Na razie można powiedzieć, 
że to wszystko raczkuje jeżeli chodzi o przekonywanie lokalnej społeczności. 
Myślę, że bardzo ważny jest również czynnik psychologiczny. Ja bym propo-
nował, żeby zacząć przy tej lokalizacji, aby przynajmniej jednym z elementów 
przekonywania do tej lokalizacji było coś co ja jako laik nazwałem sobie takim 
studium krajobrazowym. To jest pytanie. Skąd ta elektrownia będzie widoczna? 
Bo jeżeli będzie widoczna z naszych darłowskich plaż, to może być problem,  
a jeżeli się okaże, a według mnie tak może być, że nie będzie widoczna, że bę-
dzie zasłonięta nadmorskim lasem, to być może już akceptacja będzie większa, 
bo ci turyści właśnie tutaj przyjadą, bo nie będą mieli do czynienia z krajo-
brazem przemysłowym. Zatem temat jest naprawdę dosyć skomplikowany. Te 
podziały nie są jednoznaczne. Lokalna ludność jest podzielona i ja rzeczywi-
ście obserwuję, że jest duża grupa przeciwników, albo tych co mają obawy, ale 
to nie są ludzie, jakby można powiedzieć kolokwialnie „ciemni”, tylko właśnie 
wykształceni, którzy oczekują poważnej dyskusji na poważne argumenty.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo. Proszę o dalsze pytania.
 
Pytanie z sali

Chciałabym zadać pytanie Panu Delcroix dotyczące komunikacji. Jak wy-
gląda sytuacja z komunikacją w przypadku awarii takiej, jak w Czarnobylu. 
Co działoby się we Francji?   
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Vincent Delcroix (EDF)  

Jeśli chodzi o awarię, to komunikacja jest w gestii władz. We Francji stwo-
rzono rozległą organizację zajmującą się tą kwestią i w przypadku awarii pierw-
sze działania powinny uruchomić coś co nazywamy planem awaryjnym w sa-
mym zakładzie. Jeżeli występuje poważny problem w zakładzie równocześnie 
realizacja planu awaryjnego zostaje uruchomiona przez władze lokalne, które 
są odpowiedzialne za wszelkie działania poza elektrownią oraz komunikację 
na temat awarii. Tak więc elektrownia bezpośrednio komunikuje się ze spo-
łecznością lokalną i ta komunikacja jest kontrolowana i monitorowana przez 
władze i to władze są odpowiedzialne za reagowanie na sytuacje kryzysowe 
poza elektrownią. Oczywiście każda elektrownia posiada swój plan reagowania 
na sytuację zagrożenia, na awarię i oczywiście działa przy wsparciu ośrodków 
badawczych starając się określić prawidłowy obraz sytuacji. Jeżeli już wystę-
puje jakieś skażenie poza elektrownią, to władze lokalne przejmują obowiązki  
w tym zakresie i to władze lokalne są odpowiedzialne za np. plany ewakuacji. 

Pytanie z sali

To nie będzie pytanie, ale bardzo krótka wypowiedź. Otóż w ubiegły 
czwartek odbyła się w Warszawie konferencja też dotycząca energetyki jądro-
wej. Została zorganizowana przez Heinrich Böll Stiftung i Instytut na rzecz 
Ekorozwoju z siedzibą w Warszawie. Obie te instytucje mają podejście ekolo-
giczne, zielone i są ogólnie rzecz biorąc przeciwne energii jądrowej, natomiast 
zaprosiły bardzo interesujące towarzystwo – trzech wysokiej rangi przedsta-
wicieli z krajów skandynawskich Szwecji, Danii i Holandii. Ja odpowiednie 
materiały przywiozłem ze sobą i przekazałem je Pani Marzenie Budnik-Ródź, 
jednej z organizatorek tej konferencji. Natomiast chciałem powiedzieć tylko 
o jednym, mianowicie czwartym panelistą w tamtej konferencji był Pan Jan 
Haverkamp z Greenpeace Europa, jeden z bardziej znanych działaczy tej or-
ganizacji, od 10 lat urzędujący stale w Brukseli, przedstawiciel Greenpeace  
w Brukseli. On powiedział kilka zdań, które chciałem Państwu powtórzyć, bo 
to trochę zmienia klimat debaty o akceptacji społecznej, bo to wszystko co do 
tej pory było powiedziane, to jest tak jakby stawianie tego problemu w warun-
kach statycznych. Natomiast w sytuacji kiedy zostanie wybrana lokalizacja, 
to się zacznie sytuacja zmieniać na dynamiczną. On powiedział wyraźnie, że 
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oni mówiąc kolokwialnie „nie odpuszczają do końca”. Grają tak jak angielski 
piłkarz do 95 minuty spotkania i są gotowi wbić gola w ostatnich sekundach. 
Dopóki reaktor nie jest załadowany, dopóty oni nie odpuszczą i chwalą się 
przykładami. Mają całe takie wystąpienie ze zdjęciami i przechodził po kolei 
przez wszystkie kraje Europy Środkowej, a kraje zachodnie oszczędził, nie było 
Francji, nie było Niemiec, nie było Holandii tylko nasz makroregion i mówił 
tak: „Tutaj dzięki odpowiedniemu zaskarżeniu udało się uzyskać 4,5 letnią 
zwłokę taką, jak w Belene w Bułgarii. Tutaj gorzej poszło, tutaj tylko dwa lata. 
Tutaj udało nam się zorganizować spotkanie przeciwników, na którym było 
kilkadziesiąt tysięcy osób”. To jest coś, co ja pierwszy raz słyszałem oraz pierw-
szy raz widziałem i to jest taki ciekawy dodatek, asumpt do tej dyskusji, którą 
toczymy. Jeśli wejdziemy na drogę budowy elektrowni atomowej w Polsce, to 
czeka nas nowy rodzaj konfrontacji międzynarodowej. Niestety na to wygląda. 
Odpowiednie materiały przywiozłem tak, jak dzisiaj dostaliśmy taką książkę 
o pożytkach z energetyki jądrowej, tak samo jest tam równie gruba książka 
„Dlaczego nie należy budować...”, a my jesteśmy z tym wszystkim po środku. 
Dziękuję.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Dziękuję bardzo. Czy któryś z Panów chciałby skomentować tę wypo-
wiedź?

Vincent Delcroix (EDF)  

Ciężko mi skomentować, ale obawiam się, że ma Pan całkowitą rację. To 
są obiektywne fakty i one są takie, że Greenpeace i inne organizacje w tej 
chwili pracują nad systemem prawnym. Oni starają się zaskarżać systematycz-
nie wszystkie decyzje. Celem jest całkowite zatrzymanie projektu, ale jeśli nie 
mogą tego zrobić, to starają się opóźniać. Podam przykład z Francji. Mamy 
elektrownię z reaktorem ciężko-wodnym w rozbiórce, która została wyłączona 
w roku 1990. Pewnemu stowarzyszeniu przeciwnemu energetyce jądrowej we 
Francji udało się zatrzymać proces rozbiórki tej elektrowni. Zaskarżone zosta-
ły decyzje podjęte dekretem. Rada Państwa uznała, że dekret był nielegalny  
i musimy wszcząć od początku procedurę. To jest coraz częstsza gra i musimy 
zatrudniać coraz więcej prawników, aby reagowali na te skargi. Problem z Gre-
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enpeace jest taki, że to jest organizacja międzynarodowa i ma bardzo dobrze 
wykształcony personel prawny. Mają swoją siedzibę w Brukseli i są bardzo 
skuteczni.

MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

Jesteśmy trochę opóźnieni. Jeśli chcecie Państwo kontynuować, to nie ma 
problemu, zatem zadajmy te dwa pierwsze pytania, a potem zastanowimy się, 
czy chcemy odpocząć, czy też chcecie Państwo kontynuować. Pierwsze pytanie 
proszę, potem Pan Profesor Jaworowski, a potem zobaczymy, bo na pewno 
Państwo czujecie się zmęczeni. Może jeszcze dwa, trzy pytania i myślę, że bę-
dziemy zbliżać się do końca naszej dzisiejszej sesji. 

Pytanie z sali

Moje pytanie dotyczy problemu nie z mojego podwórka. Ja pochodzę  
z Niemiec. Jak Państwo wszyscy wiecie Niemcy chcą wycofać się z wyko-
rzystania energetyki jądrowej, ale w odróżnieniu od opublikowanych opi-
nii elektrownie jądrowe są akceptowane w miejscach, gdzie są umiejsco-
wione i są akceptowane przez lokalną społeczność, ponieważ generują one 
bardzo wysokie przychody podatkowe dla tych lokalnych społeczności. 
Jest w nich poziom dobrobytu wyższy niż w sąsiednich gminach. Protesty 
są generowane przez protestujących turystów, czy turystycznych prote-
stantów, nie przez lokalną społeczność. Lokalni mieszkańcy są zadowoleni  
z przedłużenia działania elektrowni jądrowych w Niemczech. To jest bar-
dzo przekonujący czynnik, poziom dobrobytu, który jest generowany 
przez elektrownie jądrowe. Jeśli poszukujemy lokalizacji to rozmawiajmy  
z lokalnymi społecznościami na ten temat. To jest uwaga, czy ta kwestia 
jest pomocna w doświadczeniach?

Vincent Delcroix (EDF) 

Dokładnie tak samo jest we Francji. Poziom akceptacji w pobliżu elek-
trowni jest wyższy niż na poziomie całego kraju dokładnie z tego samego po-
wodu, o którym Pan wspomniał.

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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Prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski (SEREN)

Ja mam też komentarz, a właściwie dwa, dotyczące tego, co mój przed-
mówca tutaj powiedział, mianowicie, że my nie możemy lekceważyć organi-
zacji typu Greenpeace i podobnych, które są niesłychanie aktywne. Działają  
w ten sposób, który wskazuje na ogromne wpływy i na ogromne finanse, które 
posiadają do dyspozycji walcząc z energetyką jądrową. Mniej więcej pół roku 
temu Nowojorska Akademia Nauk opublikowała z inicjatywy i za pieniądze 
Greenpeace książkę o Czarnobylu, w której jest wyraźnie powiedziane, że 
mamy milion ofiar śmiertelnych Czarnobyla. Książka napisana przez znanego 
propagandystę monstrum czarnobylskiego Jablokova z grupą współpracow-
ników z Rosji i Ukrainy wydana pod egidą Nowojorskiej Akademii Nauk. 
Jest ona bardzo rozpowszechniona – w milionach egzemplarzy – wyprzedana 
od razu. Druga sprawa to jest to, co się zdarzyło w Polsce. W naszym In-
ternecie można znaleźć instrukcję dydaktyczną dla naszych nauczycieli szkół 
podstawowych i dla przedszkolanek, czyli adresowane dla dzieci, o których tu 
mówiliśmy, ośmioletnich dzieci, siedmioletnich dzieci, czy jeszcze młodszych, 
którym się przedstawia energetykę jądrową jako koszmar. Więc to są zagroże-
nia bardzo poważne, bo chyba jest to ze sto stron takiego podręcznika, który 
można pobrać z Internetu, przygotowanych przez jedną z takich organizacji. 
Zdaje mi się, że WWF, nie pamiętam dokładnie. Dziękuję.

 
MODERATOR: prof. M.P. Dąbrowski

 
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa będziemy zbliżali się do końca naszej 

debaty. Szanowni Państwo! W Waszym imieniu dziękuję bardzo Panom za 
uczestnictwo w dyskusji panelowej, a Państwu dziękuję za tak liczne uczest-
nictwo w dyskusji. 

 
7.2. Dyskusja panelowa: Jak pokonać stereotypy myślenia

o energetyce jądrowej wśród społeczeństwa?
(moderator: Konrad Czerski, US)

MODERATOR: prof. K. Czerski
Chciałbym Państwu zaproponować dyskusję panelową na temat, który 

na pewno wszystkich będzie bardzo interesował. Słyszeliśmy o tym, że de-
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cydującym elementem, gdzie powstanie elektrownia jądrowa jest akceptacja 
społeczna tego projektu, a to wszystko wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności, jeżeli chodzi o tego typu budowę a potem eksploatację. 
Zagadnienie składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest kwestia 
rzeczywistych emisji promieniotwórczych, która musi być odpowiednio moni-
torowana na obiekcie jądrowym. Ona jest, jak tutaj Państwo pewnie usłyszycie 
znikoma, ale z drugiej strony wiąże się z pewnym negatywnym odczuciem 
społecznym – odczuciem zagrożenia. Jak Państwo słyszeliście na wykładach, 
ludzie nie mają zmysłu, który pozwalałby im stwierdzić istnienie jakiegoś za-
grożenia promieniowaniem. Mamy do tego oczywiście odpowiednie przyrzą-
dy pomiarowe i musimy im zawierzyć, ale natura ludzka jest taka, że w tych 
sprawach bardzo dużą rolę odgrywa psychologia, a to z kolei wiąże się znowu  
z mediami, powiedzmy publikatorami jakbyśmy to nazwali, gazetami, tele-
wizją i odbiorem społecznym pewnych wiadomości. W celu przeprowadzenia 
dyskusji chciałem zaprosić do panelu obie strony: fachowców energetyki ją-
drowej i dziennikarzy. Nie wiem, czy na sali jest Pan Rozwadowski z AREVA. 
Liczę na to, że powie nam Pan kilka rzeczy od strony fachowej. Następnie od 
strony medialnej poproszę Pana Siwca, który jest lokalnym dziennikarzem 
w Darłowie, w rejonie gdzie prawdopodobnie może powstać pierwsza elek-
trownia jądrowa w Polsce. Chcę zaprosić Pana, aby Pan zrelacjonował lokal-
ną sytuację. Czy jest na sali zaproszony przedstawiciel „Gazety Wyborczej”  
i „Polityki”? Nie ma. To jeszcze w takim razie poproszę doktora G. Ruprechta 
z TRUMF, Vancouver, Kanada, który obecnie pracuje w Berlinie w Instytucie 
Solid-State and Nuclear Physics. Najważniejszą osobistością, którą chciałbym 
zaprosić, osobą z największym doświadczeniem w dziedzinie ochrony radio-
logicznej jest Pan Profesor Zbigniew Jaworowski, który był głównym doradcą 
rządu polskiego w sytuacji kryzysowej po awarii w Czarnobylu. Zapraszam też 
przedstawiciela „Gazety Goleniowskiej” Pana Cezarego Martyniuka. Proszę 
także dziennikarza Pana Wojciecha Markiewicza. Mamy zatem już komplet 
panelistów. Zanim rozpoczniemy ogólną dyskusję, ja zadam kilka podsta-
wowych pytań, żebyście Państwo się zorientowali jakie są poglądy naszych 
dyskutantów. Rozpocznę od sprawy bardziej fachowej, zadając pytanie Panu 
Rozwadowskiemu. Jeżeli chodzi o emisję promieniowania w nowoczesnych 
reaktorach jądrowych III generacji, to jak jest ona mierzona? Jak to wygląda  
w codziennej pracy elektrowni jądrowej?

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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Adam Rozwadowski (AREVA)

Nie znam liczb dokładnych, ale wszyscy Państwo dostali książeczkę Andrzeja 
Strupczewskiego „Nie bójmy się energetyki jądrowej”, w której to jest podane. 
Co mogę powiedzieć tak ogólnie? Co trzeba pamiętać? Jak do tego podchodzić? 
Co elektrownia promieniuje? Elektrownia emituje promieniowanie o natężeniu, 
które jest znikome w stosunku do natężenia promieniowania naturalnego na 
Ziemi. Tak jak mogą Państwo w tej książeczce zobaczyć przejechanie ze Szczecina 
do Warszawy powoduje, że już Państwo dostają większą dawkę napromieniowa-
nia niż mieszkając przez rok przy samej elektrowni. Żeby zbudować elektrownię 
zwłaszcza jeszcze 30-40 lat temu, kiedy zaufania do energii jądrowej w zasadzie 
nie było w ogóle i wszystko to było sprawdzane i przez instytucje państwowe 
i przez, powiedzmy asocjacje społeczne ludzi, którzy byli przeciwni energii ją-
drowej, to wszystko musiało być zaprojektowane w sposób taki, żeby nie było 
żadnego podejrzenia co do tego, że może być jakieś promieniowanie. Elementy 
promieniujące w reaktorze są tylko w prętach paliwowych. One się tam znaj-
dują i to jest rzeczywiście materiał promieniujący. Ten materiał jest oddzielony 
od zewnętrza w sposób wystarczający, żeby tego się nie dało zmierzyć, co na 
zewnątrz wychodzi. Uran jest w prętach, które są zrobione z metalu, z cyrkonu. 
To jest wszystko w reaktorze, który ma ścianki kilkudziesięciocentymetrowe, 
do tego dochodzi podwójna obudowa betonowa itd., itp. Po prostu promienio-
wanie uranu, który znajduje się w prętach paliwowych jest nie do zmierzenia. 
Przy normalnym funkcjonowaniu elektrowni nie ma to żadnego wpływu na 
środowisko. Pan Andrzej Strupczewski, którego tutaj cytowałem, mówił, że lu-
dzie się boją, jak jadą samochodem koło składowiska odpadów niskoaktywnych  
i średnioaktywnych w Różanie koło Warszawy. On zrobił pomiary i okazało się, 
że akurat tam nawet promieniowanie naturalne ziemskie było niższe niż parę 
kilometrów dalej. Oczywiście może zdarzyć się wypadek i to jest wtedy inna 
rozmowa. Wszystko jest robione dzisiaj, aby wypadki się nie zdarzały. Chodzi 
o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach wypadków, a nie w sytuacji 
normalnego funkcjonowania. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Tu było podane prawdopodobieństwo tego najgorszego wypadku, czyli stopie-
nia się rdzenia reaktora w przypadku reaktora Hitachi. To było 10-7 czy też 10-8.
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Adam Rozwadowski (AREVA)

To jest prawdopodobieństwo. To są programy symulujące, przy których 
robi się pewne założenia, które się w pewien sposób numeryczny przetwa-
rza i stwierdza się, że coś takiego może wystąpić raz na 10 milionów lat 
funkcjonowania. Jak do tego podchodzić? To są najpoważniejsze programy  
w ogóle, jakie działają na komputerach, ale aby to sprawdzić, to chyba tego 
nie dożyjemy, żeby mieć jakieś dane statystyczne i porównać. Co mogę Pań-
stwu powiedzieć? W historii energetyki jądrowej cywilnej były dwa wypad-
ki najcięższe, to znaczy stopienie rdzenia. W przypadku Czarnobyla ciężko 
mówić o stopieniu rdzenia. To był reaktor zupełnie inny. Konstrukcją był 
zrobiony po to, aby produkować paliwo jądrowe dla bomb wojskowych. 
To był znany wypadek. Tego typu reaktorów już nie ma, to znaczy może 
jeszcze są, ale już znikają. W każdym razie my Państwu czegoś takiego nie 
zaproponujemy. Drugim wypadkiem znanym, który był kilka lat wcześniej 
w 1979 roku, był to wypadek częściowego stopienia się rdzenia reaktora  
w elektrowni „Tree Mile Island” w USA. To było wynikiem błędów w ste-
rowaniu. Była mała awaria przyrządów pomiarowych, zbieg okoliczności. 
Wtedy te rzeczy były mniej zabezpieczone. Ogólnie uważa się, że współ-
czesne bezpieczeństwo energetyki jądrowej bardzo dużo się nauczyło na 
wypadku amerykańskim, ponieważ tam było wszystko znane i wiadome, 
przezroczyste, lub transparentne jak to się ładnie mówi. Wszystkie dane były 
dostępne i wiadomo było co tam się dzieje. Znacznie mniej nauczyliśmy się 
z Czarnobyla. Po pierwsze reaktor nie był taki, jakich się dzisiaj używa. Po 
drugie wiele rzeczy dalej jest trudnych do stwierdzenia. Mówiąc ogólnie to 
wszystko jak wybuchło, to zabrało ze sobą do tego, co tam zostało tajemnice, 
które mogłyby być przydatne do jakiegokolwiek użycia. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

W każdym bądź razie jest tak, że w najgorszym przypadku stopienia rdze-
nia obecnie nie przewiduje się ewakuacji ludności z otoczenia takiej elektrow-
ni. Daje to konstrukcja nowoczesna, która dzięki płaszczowi bezpieczeństwa 
zabezpiecza nawet po takim wypadku otoczenie przed skażeniem radioaktyw-
nym. Chciałbym nazwać fakty do końca.

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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 Adam Rozwadowski (AREVA)

Zmonopolizuję jeszcze troszkę ten mikrofon. Jest tak, że według tych wszyst-
kich obliczeń prawdopodobieństwo stopienia rdzenia jest takie, że to może się 
zdarzyć raz na wiele milionów lat. Tym niemniej wymagania bezpieczeństwa 
trzeciej generacji, czyli European Utility Requirements sformułowane przez ope-
ratorów elektrowni jądrowych są takie, że nawet w momencie tak mało praw-
dopodobnego stopienia się rdzenia wszystko musi być na miejscu, że nic nie ma 
prawa wypłynąć, nie może być żadnego skażenia środowiska. Różne technologie 
są używane. Moi szanowni „konkurenci” z GE Hitachi używają technologii za-
trzymania rdzenia w samym zbiorniku reaktora. My używamy innej technologii 
– stopiony rdzeń jest zbierany na dole w specjalnym zbiorniku, gdzie dopiero 
jest chłodzony. Różne są technologie, ale w każdej z tych technologii, które są 
sprawdzane i licencjonowane przez dozór jądrowy w wielu krajach, zapewnione 
jest zatrzymanie elementów promieniujących wewnątrz obwodu bezpieczeństwa 
w samym budynku reaktora.

MODERATOR: prof. K. Czerski
 
Dziękujemy. Możemy przejść do drugiej strony. Druga strona to są ruchy 

ekologiczne, które w dużym stopniu na świecie są przeciwko energii jądro-
wej. Wygląda to raczej, że to jest sprzeciw bardziej ideologiczny, niż wchodzą-
cy głębiej w sedno zagadnienia. Tutaj mamy przedstawiciela Pana Profesora 
Zbigniewa Jaworowskiego, który jest prezesem Stowarzyszenia Ekologów na 
Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN). Ja chciałbym się dowiedzieć jaki cel przy-
świeca temu stowarzyszeniu. Jakie jest spojrzenie ekologów niekoniecznie ze 
strony Pańskiego stowarzyszenia, ale ogólnie proszę naświetlić sytuację jaka 
panuje na świecie i może troszeczkę w Polsce.

Prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski (SEREN)

To stowarzyszenie ekologów jest takie trochę dziwne, ponieważ zwykle 
nam się wydaje, że zieloni, którzy ukradli nazwę „ekolodzy” prawdziwym 
ekologom, czyli uczonym, którzy zajmują się stosunkami pomiędzy światem 
żywym, zwierzętami i roślinami, a światem nieorganicznym, procesami, które 
zachodzą pomiędzy tymi częściami przyrody dla celów stowarzyszeń zielonych, 



167

którzy najpierw zajmowali się słuszną rzeczą, to znaczy ochroną przyrody,  
a teraz przestali się tym zajmować tylko zamiast tego zajmują się szerzeniem 
wstecznictwa, bo to jest faktyczne, co oni robią. Są przeciwko rozwojowi cy-
wilizacji, na przykład Greenpeace na swoich stronach internetowych wyraźnie 
oświadcza, że jego celem jest całkowite zniszczenie całej technologii jądro-
wej. Nie tylko energii jądrowej, ale wszystkich zastosowań radioizotopów itd. 
Wszystko to ma być usunięte. Więc nasze stowarzyszenie ekologów gromadzi 
ludzi, którzy mają przeciwny zamiar, ponieważ uważamy, że energetyka jądro-
wa, jak wskazują na to wszelkie rozsądne informacje, które docierają do nas ze 
strony technicznej i naukowej, jest najbezpieczniejsza ze wszystkich form pro-
dukcji energii przez człowieka. Nie mówiąc o tym, że jest najprawdopodobniej 
najtańsza. To jest jedno, a drugie, że z punktu widzenia dalekiej perspektywy 
ludzkości, która nie będzie żyła tylko do następnych wyborów, jak większość 
polityków w Polsce sądzi, tylko że będzie żyła też nie tysiąc lat ani nie 10 tysię-
cy lat, bo zwróćmy uwagę, że cała nasza cywilizacja raptem żyje około 10 tysię-
cy lat, to znaczy od ostatniego zlodowacenia. Skończyło się 11 tysięcy lat temu 
i średnio w ciągu ostatniego miliona lat było mniej więcej 10 epok lodowco-
wych, które trwały po 100 tysięcy lat, a pomiędzy nimi były błogosławione 
okresy międzylodowcowe, w jakim my żyjemy, które trwały właśnie około 10 
tysięcy lat. A zatem powinniśmy wejść teraz w epokę następną i do tego, żeby 
przetrwać następną epokę będą nam potrzebne wielkie źródła energii. Wiatra-
ki nie pozwolą nam na to i na dalszy rozwój ludzkości, jak zacząłem mówić  
o perspektywie czasowej, my musimy myśleć w perspektywie co najmniej setek 
tysięcy lat, prawda, jeżeli ta cywilizacja żyje około 10 tysięcy lat, to nie ma nic 
przeciwko temu, nie ma żadnego powodu, żeby nie istniała przez następne set-
ki tysięcy, czy miliony lat. I energetyka jądrowa jest jedynym rozsądnym źró-
dłem energii w tej perspektywie. Daje nam ona szanse zaopatrzenia całej ludz-
kości w energię na nieograniczony okres czasu, bo mamy według najnowszych 
ocen Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej samego uranu, znanych 
zasobów, na 472 tysiące lat, toru mamy na świecie co najmniej dwa albo trzy 
razy więcej, a jeżeli myślimy o energetyce z fuzji, no to faktycznie wchodzimy 
już w zakres nieskończoności, dłuższy nawet niż jest szansa trwania życia na 
Ziemi, czyli 5 miliardów lat. Słońce nas potem „pożre” i będzie tu +700 stopni 
Celsjusza, w Szczecinie również. Zatem musimy się wynieść poza naszą sferę 
słoneczną, albo gdzieś jeszcze indziej jeżeli chcemy kontynuować naszą własną  
cywilizację i chcemy kontynuować życie w obecnej formie i przenieść go gdzieś 
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dalej. Więc cała biosfera zależna jest od nas, nadzieją biosfery jest człowiek,  
a jeżeli inni twierdzą, że człowiek jest rakiem biosfery to stąd wynika działanie 
również przeciwko energetyce jądrowej. Siłą napędową cywilizacji jest energia 
i co my widzimy teraz w tej chwili, to jest walka z energią. Jeżeli zieloni są tak 
strasznie przerażeni tym, że dwutlenek węgla może nam zniszczyć klimat, co 
jest kompletną bzdurą, ale jednak załóżmy, że mają rację, to powinni krzyczeć 
głośnymi głosami „natychmiast przejść na energetykę jądrową!” Dlatego, że 
ona nie daje żadnej emisji gazów cieplarnianych. Zero emisji. Jednak dochodzi 
do tego, że jak mi powiedział dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska i Za-
kładu Ochrony Klimatu, że przed pewnym zebraniem klimatologów, którzy 
propagują używanie klimatu przez człowieka, był briefing, na którym powie-
dziano panelistom, że nie wolno im w ogóle wspomnieć o energetyce jądro-
wej. Można mówić o wszelkich innych sposobach usuwania dwutlenku węgla, 
przy pomocy składowania i Bóg wie jak, ale, że energetyka jądrowa jest „be”  
i to jest tabu i „nie wolno” o tym mówić. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Z drugiej strony, przepraszam, że przerywam, jakie są argumenty powta-
rzane właśnie przez ruchy ekologiczne przeciwko energii jądrowej?

Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)

No, najważniejszym argumentem, dziękuję za podpowiedzenie mi tego, to 
jest to, o czym chciałbym troszkę Państwu powiedzieć wieczorem, ale za długo 
teraz nie możemy o tym mówić, natomiast na wykładzie dzisiaj będę mówił co 
jest najgłówniejszym argumentem.

MODERATOR: prof. K. Czerski

Może ja przypomnę, Pan profesor dzisiaj będzie prowadził wykład na Wy-
dziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, właśnie na temat Czarnobyla, jak do tego 
doszło, jakie są jego skutki, wszechstronne takie spojrzenie tak, że zapraszam 
Państwa też na ten wykład o godzinie 18-tej.
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Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)

Więc, ja tylko o Czarnobylu bardzo krótko Państwu powiem. Mianowi-
cie jak porównujemy z innymi formami produkcji energii, a mam tu przed 
sobą właśnie jeden ze slajdów, które pokażę na tym wykładzie, to jest tak:  
w Czarnobylu było naprawdę 31 zgonów, 28 było z powodu napromienienia, 
pracownicy elektrowni zginęli i ratownicy, a 3 zgony z innych niż promienio-
wanie powodów. Wszystkie inne elektrownie, które funkcjonują na świecie od 
roku 1954, bo wówczas po raz pierwszy była elektrownia jądrowa włączona 
do sieci w Związku Radzieckim, dały 0 zgonów. Jeśli chodzi o gaz naturalny 
używany do produkcji energii elektrycznej to mamy jeden tysiąc zgonów w la-
tach 1969–2000, gaz płynny dał ponad 2 tysiące zgonów, ropa 20 tysięcy zgo-
nów, węgiel 25 tysięcy zgonów. Przypominam, wszystkie elektrownie jądrowe 
z wyjątkiem Czarnobyla dały 0 zgonów, a hydroelektrownie, które są uwa-
żane za „zieloną” energię, za wspaniałą, czystą energię, dały 260 tysięcy zgo-
nów a do tego najbardziej przyczyniła się jedna elektrownia na rzece Banqiao  
w Chinach w 1975 roku dając 230 tysięcy zgonów. Wielokrotnie padały za-
pory hydroelektrowni, wszystko co jest poniżej zapory w dolinach rzecznych 
zostawało „zmiatane” w ciągu kilkunastu minut lub kilku godzin. Była to taka 
fala tsunami, która leci i zmywa wszystko z powierzchni i jest nie do zatrzy-
mania – to właśnie miało miejsce w Chinach. Oni nie byli w stanie, z powodu 
złej sieci telefonicznej ostrzec nikogo poniżej tej zapory i stąd taka straszna 
liczba zgonów. No, a nasza energia jądrowa to jest w ogóle „dziewica niewin-
na” wobec tych wszystkich tysięcy zgonów, które tu Państwu przed chwilą 
przeczytałem. Teraz jeżeli chodzi o sam Czarnobyl, to trzeba powiedzieć, że 
była to największa psychologiczna katastrofa w okresie pokoju, jaka się zda-
rzyła. Podkreślam, „psychologiczna katastrofa”, bo z punktu widzenia strat 
ludzkich to był mały wypadek, 31 zgonów to mniej niż zginie w wypadkach 
samochodowych przez tydzień w Polsce, czy nawet w czasie jednego weeken-
du. Tak, że to było naprawdę bardzo mało i to jest dowód na to, że bardzo 
dużo nauczyliśmy się z Czarnobyla, to jest niesłychanie ważna lekcja dla przy-
szłych pokoleń, które nigdy nie odejdą już od energii jądrowej. Los ludzko-
ści i całej tej planety związany jest na zawsze, tak jak kiedyś związany był z 
myślą Lenina, jak starsi państwo pamiętają, tak teraz z energetyką jądrową, 
z którą jesteśmy naprawdę pożenieni na zawsze, tak jak od ognia wynalezio-
nego 500 tysięcy lat p.n.e przez człowieka, jak nam mówi nauka, nigdy nie 
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odeszliśmy i nie odejdziemy, tak samo od tej nowej formy energii już nigdy 
do końca istnienia ludzkości nie odejdziemy. Czego tych przyszłych pokoleń 
nauczył Czarnobyl? Jedyny pierwszy wypadek, w którym zginęli ludzie i to 
tylko ludzie zawodowo związani z elektrownią, nie zginął nikt z publiczności, 
to jest bardzo ważna nauczka. Nie zginął nikt z publiczności, wbrew temu, co 
mówi prasa, wbrew temu co piszą wydawane przez Greenpeace książki, tak 
jak już wczoraj Państwu powiedziałem, została wydana książka w tym roku  
z inicjatywy Greenpeace, za pieniądze Greenpeace przez New York Academy 
Of Sciences, w której milion osób miało według tej książki zginąć w Czarnoby-
lu. Spośród publiczności naprawdę nie zginął nikt. Ważny aspekt tego jest, że 
była to najgorsza z możliwych katastrof elektrowni jądrowych. Panowie mogą 
mnie tu skorygować, bo lepiej tutaj się na tym znacie niż ja, ale ja to napisałem 
w 1986 roku. Zaraz po Czarnobylu była taka konferencja w Bostonie. Ja tam 
miałem wykład i wygłosiłem te słowa potem je tam gdzieś napisaliśmy rok 
później w jakimś wydawnictwie. Z mojego punktu widzenia był to fakt, że nie 
można sobie wyobrazić nic gorszego. Bo co się zdarzyło? Nastąpiło całkowite 
stopienie rdzenia reaktora z absolutnie swobodną emisją radionuklidów przez 
10 dni do atmosfery. Nie było w nim kopuły ochronnej. Była to wręcz patolo-
gia inżynierska. Tak to trzeba nazywać. Zrobienie takiego reaktora to jest pa-
tologia inżynierska. Nie wolno było takiego reaktora budować, ale zbudowa-
no go ze względów natury politycznej w gruncie rzeczy i mieliśmy najgorszy  
z możliwych wypadków jądrowych. Możecie teraz sobie Panowie liczyć praw-
dopodobieństwo raz na milion lat, albo raz na sto milionów lat, albo na tysiąc 
lat. Wszystko jedno, niech będzie za tysiąc lat czy za sto lat nawet następny taki 
wypadek. I co z tego? Proszę bardzo, strefa śmierci sięgała do 1800 metrów od 
reaktora. Tam było takie skażenie terenu, że gdyby ktoś tam przebywał przez 
dwa dni czy trzy dni, to dostałby śmiertelną dawkę promieniowania. Gdyby 
od razu wyszedł, to nic by mu się nie stało. Jeśli chodzi o resztę tego skażonego 
terenu. To się nazywa: „tereny skażone” i zawsze podaję to w cudzysłowie. To 
są tereny na których ludzie dostali dawkę promieniowania mniejszą niż wyno-
si dawka naturalna, czyli około 1 mSv a średnia dawka naturalna tu w Europie 
i tam na Ukrainie to jest 2,5 mSv. Ludzie dostawali tam mniej niż dawka 
naturalna, ale i tak 336 tysięcy ludzi wysiedlono stamtąd z powodu szoku 
psychologicznego, którego doznałem ja, jak się zaczął Czarnobyl, i doznali go 
wszyscy. Reagowanie całej Europy, a zwłaszcza ludzi w Związku Radzieckim, 
było irracjonalne. Myśmy wszyscy działali w sposób histeryczny i do tej pory 
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ponosimy tego konsekwencje, ponieważ my sami, ci którzy braliśmy w tym 
udział z wielką pomocą prasy, radia i telewizji wytworzyliśmy mit Czarnobyla, 
który przeciwdziała bardzo skutecznie budowie w racjonalny i szybki sposób 
energetyki jądrowej na całym świecie. Myśmy powinni w Polsce nie budować 
dwóch reaktorów, tylko co najmniej 30 reaktorów i jak najszybciej uwolnić 
się z tego, bo za 25 lat nie będziemy mieli węgla. I co wtedy? Musimy przejść 
na energetykę wiatrową? Czy na jakieś solarne panele? Przecież tym nie da się 
załatwić potrzeb energetycznych przy naszym klimacie i w ogóle nikomu się 
nie uda tego załatwić. Jednym rozwiązaniem jest energetyka jądrowa i pełną 
parą trzeba w tą stronę pójść. Dziękuję.

MODERATOR: prof. K. Czerski

Bardzo dziękuję Panu profesorowi. Będą na pewno dodatkowe pytania 
jeszcze tutaj ze strony publiczności. Ja chciałbym się teraz zapytać, jak to wy-
gląda od strony niemieckiej? Bo tam są największe dyskusje w Europie. To jest 
jedyny kraj, który do tej pory się sprzeciwia, może oprócz Austrii, energetyce 
jądrowej. Mamy tu przedstawiciela Niemiec doktora Ruprechta. Zechciałby 
Pan powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja w Niemczech? Jakiego rodzaju 
argumenty używane są przeciwko energetyce jądrowej? Jak wygląda stan dys-
kusji publicznej na ten temat?

Dr G. Ruprecht (Niemcy)

Przedstawiony zostałem jako osoba z Kanady. Częściowo jest to praw-
da, ale właśnie wróciłem stamtąd kilka miesięcy temu i pracuję w naszym 
Instytucie zajmując się problematyką dostaw energii jądrowej. Oczywiście  
w Niemczech toczy się gorąca dyskusja, ponieważ Niemcy w szczególny spo-
sób są pod wpływem czynników psychologicznych. Ta dyskusja ma szczegól-
ny charakter. Niemcy również byli zaangażowani w II wojnę światową. Były 
próby budowy bomby atomowej. Więc w 100 % czynniki psychologiczne 
decydują o tym, a związane są głównie z faktem, że człowiek nie czuje pro-
mieniowania jonizującego. Nie ma naturalnego zmysłu wyczuwania promie-
niowania. Jest to problem. Nie mamy takiego zmysłu i musimy całkowicie 
polegać na przyrządach. Z tego samego powodu przyrządy rozwinęły się  
w ciągu dekad. Są obecnie bardzo wrażliwe. Można wykrywać drobne  
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wartości promieniowania. Po wypadku w Czarnobylu zaledwie kilka godzin 
później tysiące kilometrów dalej można było wykryć drobny wzrost pro-
mieniowania, a to wynikało z faktu, że tak czułe przyrządy były dostępne  
i zwykle były one stosowane dla substancji chemicznych. Słyszałem, że obec-
nie te przyrządy są tak czułe, że potrafiłyby wykryć kostkę cukru wrzuconą 
do jeziora Bodeńskiego. To powoduje, że społeczeństwo słyszy wiadomo-
ści, że pojawia się wzrost promieniowania, ale tak naprawdę nikt nie mówi  
o ile wzrosło to promieniowanie, a jedynie o tym, że został wykryty wzrost. 
Więc dyskusja toczy się wokół wszystkich tych wspomnianych już tema-
tów: zagrożenia, ryzyko, bezpieczeństwo w przypadku uderzenia samolo-
tów w taki reaktor i skutków napromieniowania takich jak przypadki raka  
w pobliżu elektrowni atomowych. Są osoby Niemczech, które chcą to udo-
wodnić. Są badania naukowe prowadzone w tym względzie, ale oczywiście 
inne analizy, badania, pokazują scenariusze na ile można polegać na różnego 
rodzaju źródłach energii. Te scenariusze, szczególnie dotyczące odnawial-
nych źródeł energii koncentrują się właśnie na ograniczaniu źródeł ener-
gii takich jak energetyka jądrowa, a promują energetykę wiatrową. Jednym  
z proponowanych rozwiązań jest budowanie dużych elektrowni wiatrowych 
czy słonecznych w Afryce na pustyni i przesyłanie tak generowanej ener-
gii do Europy. Oczywiście te scenariusze zapominają o tym, że wszystkie 
tego rodzaju elektrownie muszą być najpierw zbudowane. Koszt budowy 
takich elektrowni jest ogromny, nie wspominając już o kosztach utrzyma-
nia, konserwacji i oczywiście funkcjonują dziesięciokrotnie mniej skutecz-
nie niż elektrownie konwencjonalne. Więc w efekcie koszt takiej energii 
znacznie wzrósłby gdybyśmy całkowicie polegali na tego typu odnawial-
nych źródłach energii. Liczne badania mówią o zagrożeniach płynących ze 
strony energetyki jądrowej. Bardzo często jest podnoszony argument, że 
elektrownie jądrowe powodują choroby wśród mieszkańców zamieszkują-
cych okolicę. Badano tę kwestię. Po raz pierwszy takie badania pojawiły się  
w Wielkiej Brytanii. Tam zanotowano wzrost przypadków białaczki, czy 
przypadków nowotworowych u dzieci, ale nie zostało potwierdzone, że jest 
to wynikiem oddziaływania elektrowni atomowych. Były to badania pa-
sywne, czyli wzięto pod uwagę jedynie te efekty, które już wcześniej były 
w danej lokalizacji i połączono wszystkie dane, na przykład na przestrzeni 
20 lat. Wynik był taki, że mógł nastąpić pewien wzrost, ale to był wzrost 
na poziomie błędu statystycznego. Więc twierdzi się obecnie, że mogą być 
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pewne skutki wywołane funkcjonowaniem elektrowni atomowej. Bardzo 
często wyniki tych badań są cytowane, ale jedyne badanie, które zostało 
systematycznie przeprowadzone było właśnie w Wielkiej Brytanii i doty-
czyło przypadków białaczki wśród dzieci. Sugerowano możliwe przyczyny 
takiego wzrostu i było to dość zabawne, ponieważ był to jedynie efekt ma-
tematyczny wynikający z faktu, że w pobliżu elektrowni atomowych wiele 
miast nie współpracowało z badaczami i odmówiono dostarczenia odpo-
wiednich danych. Im więcej korekt było wprowadzonych w toku takiego 
badania, to zbliżano się do efektu zerowego, ale cytowane są wyniki wła-
śnie bez nałożenia tych korekt. Więc można mówić o błędzie w tego typu 
badaniach. Oczywiście te badania sugerują, co jest nie tak, co jest przy-
czyną i sugerowano, że mógł taki wzrost nastąpić właśnie w wyniku funk-
cjonowania elektrowni. Słowo „znaczący” jest często odczytywane jako 
coś niebezpiecznego, jako zagrożenie, a to oznacza, że mamy do czynienia  
z czymś na poziomie błędu statystycznego. Więc tak naprawdę nie można 
przypisywać zwiększenia częstotliwości zachorowań w pobliżu elektrowni 
jądrowych funkcjonowaniu samych elektrowni. Z innego punktu widzenia,  
z punktu widzenia fizycznego nie ma żadnych powodów dla takich wyni-
ków. Wiem, że w Wielkiej Brytanii prowadzono badania pokazujące, że nie-
które lokalizacje przemysłowe, gdzie występuje mieszanie się społeczności na 
małym obszarze, prowadzą do wzrostu zachorowań na białaczkę. Więc być 
może są rzeczywiście inne przyczyny, które powodują wzrost tych zachoro-
wań. Jest to tak zwany efekt klastra, który po raz pierwszy został odkryty 
w Wielkiej Brytanii i gdy przeprowadzono skrupulatne badania to odkryto 
ten efekt najpierw w pobliżu elektrowni jądrowych, ale ten sam efekt zo-
stał namierzony w pobliżu innych instalacji, nie jądrowych, gdzie napływ 
mnóstwa ludzi z innych regionów i ludzie mieszkający w danym regionie 
musieli się uporać, ich organizmy musiały się uporać z nowymi wirusami 
przyniesionymi przez osoby napływające do danego regionu i również takie 
badania epidemiologiczne były prowadzone w innych lokalizacjach rów-
nież wewnątrz instalacji nuklearnych. Badania obejmowały pracowników, 
na przykład stoczni, budujących jednostki z napędem nuklearnym w Sta-
nach Zjednoczonych i wykazano, że niskie dawki promieniowania, na które 
narażeni byli pracownicy takich instalacji w czasie pracy prowadzą nie do 
wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe, ale do poprawy ich zdrowia, 
i mniejszej zachorowalności na choroby nowotworowe. Badano również  
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radiologów w Wielkiej Brytanii. Żyją oni dłużej niż inni lekarze i rzadziej 
chorują na choroby nowotworowe w porównaniu z innymi profesjami me-
dycznymi. Oczywiście wyniki tych badań mogę przedstawić podczas prezen-
tacji dzisiaj wieczorem.

MODERATOR: prof. K. Czerski

Chciałbym teraz skierować dyskusję na sprawy lokalne widziane od strony 
normalnych ludzi, którzy tutaj są reprezentowani przez lokalne media, gazety 
lokalne. Mam pytanie do Pana Siwca, dziennikarza z Darłowa. Jak odbierają 
mieszkańcy tamtych terenów wiadomość, że tam może zostać wybudowana 
elektrownia jądrowa? Czy tam też są jakieś obawy? Może podsycane przez siły 
zewnętrzne, albo przez zasłyszane wiadomości?

Mieczysław Siwiec (dziennikarz z Darłowa) 

Powiem tak. Pechem tego kraju jest to, że co chwila mamy jakieś wybory. 
Te wybory uaktywniają różnych ludzi, którzy starają się na fobii antyatomowej 
zbić kapitał. W 100% byłem przekonany o tym do minionej soboty. Zaś w so-
botę byłem na wiecu wyborczym jednego z głównych oponentów elektrowni 
jądrowej na naszym terenie i o dziwo zauważyłem pewną ewolucję. On zaczął 
bać się mówić o tym, że elektrownia jest „be”. Po prostu pomijał ten temat 
pomimo tego, że parę pytań padło. Skąd to się bierze? W pewnym momencie 
w kuluarach powiedział coś takiego. W okolicach Darłowa elektrownia bę-
dzie zlokalizowana w miejscowości Kopań. Trzy kilometry od tej miejscowości 
znajduje się miejscowość Wicie. Turystyczna miejscowość, ale de facto 20 du-
szyczek tam mieszka i to wszystko. W czasie lata przyjeżdża tam dużo więcej 
osób. W drugą stronę półtora kilometra od przyszłej lokalizacji elektrowni 
znajduje się miejscowość Palczewice. W zasadzie jedna i druga miejscowość je-
śli chodzi o ewentualne zagrożenie jest w tej samej sytuacji. Z tym, że ten Pan 
nazywa się Jan Górski, ten główny oponent, kandydat na wójta tam, który 
mocno krzyczy: „ elektrownia jest be” itd. Z tym, że on powiedział coś takie-
go, że gdzieś tam spotkał się z ludem w Palczewicach i ten lud prawie, że go 
tam zakrzyczał, że „w zasadzie, co im ta elektrownia przeszkadza?” Oni chcą 
pracy. Oni może sprzedadzą tutaj dobrze swoje ziemie i gdzieś się wyniosą. Im 
jest wszystko jedno. Oni bardzo chcieliby, aby ta elektrownia była. Z tego co 
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obserwuję, a jestem bardzo często na takich różnych spotkaniach, szczególnie 
z nastawieniem tych antyatomowych, to zauważam, że tak naprawdę duży 
szum robi grupa może 15 osób, z czego tych z naszego terenu jest może z 10  
a może nawet mniej. Reszta są to jacyś przyjezdni, którzy tak jakby inspiro-
wali całą tą zabawę. Zresztą sami się przyznają tam do stopni doktorskich, że  
z Warszawy przyjechali i mają dużo do powiedzenia, wszystko wiedzą itd. 
Dużo krzyczą i tak naprawdę jest to jak dla gazety taki show, który sobie oglą-
damy jako widowisko. Faktem jest, że jest grupa właścicieli pensjonatów, któ-
rzy czują się zagrożeni, ale to wszystko wynika z niewiedzy, bo de facto hasła 
tam szelmowane na takich spotkaniach, zaczynają się od tego, że atom może 
porazić promieniowaniem, a kończą się na tym, że od tego atomu to krowa 
da czarne mleko i będą kwadratowe jajka składane przez kury, więc to jest ich 
główne hasło, które normalny człowiek słucha, ale to nie do każdego dociera 
i ta ewolucja, zmiana tonu na ostatnim spotkaniu wyborczym mnie mocno 
zastanowiła. Czy na pewno ta grupa chce walczyć? Bo gdyby podejrzewam nie 
było wyborów w tej chwili, nie byłoby żadnego problemu. Podejrzewam, że 
bardziej by to przeszło w sposób niezauważalny. Po prostu bez wielkich pro-
testów i ja myślę, że w przyszłości tych protestów raczej nie będzie chyba, że 
rzeczywiście będą przyjeżdżali Panowie z Greenpeace, czy z jakichś tam innych 
organizacji ekologicznych, którzy będą chcieli robić szum wokół tego raczej 
dla siebie samych w ramach reklamy.              

MODERATOR: prof. K. Czerski

A czy ta grupa właśnie, która tak protestuje zdaje sobie z tego sprawę, że ta 
grupa najwięcej na tym zyska w sensie finansowym, bo to są właściciele pen-
sjonatów itd. W zasadzie oni mogą na tym najbardziej zyskać. 

Mieczysław Siwiec (dziennikarz z Darłowa)

To znaczy ja myślę, że to chyba zaczyna do nich docierać, bo tak jak mówię 
to mam wrażenie, że to się wykrusza. Powiem tak. Na początku lipca, zresz-
tą Pan Profesor Dąbrowski chyba był przy tej rozmowie, Pan Janek Górski 
mocno krzyczał, że zrobi jakąś tam ankietę w ogóle wydrukowano ileś tam 
tysięcy kartek z protestami, które miały być wysyłane do Urzędu Wojewódz-
kiego i do Starostwa Powiatowego (to był chyba wrzesień). Inaczej, te ankiety  
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drukowano na początku wakacji, żeby rozdać turystom. Więc na początku 
września byłem w Starostwie w Wydziale Budownictwa, do którego miały 
spływać te wszystkie ankiety. Wiecie Państwo ile protestów spłynęło po wydru-
kowaniu około 7 tysięcy egzemplarzy? Było ich 16, dosłownie 16 protestów, 
które jacyś tam ludzie wysłali, nie zawsze stąd, często turyści, którzy wypo-
czywali w Darłowie. Ktoś ich namówił: „masz tu papierek, wyślij” po prostu. 
Więc ja myślę, że przy mądrej propagandzie i pokazywaniu tego, że ten atom 
nie jest taki zły, to powinno się osiągnąć taki efekt wychowawczy. Ja wiem, 
że dzisiaj powinno się sięgnąć do tych najmłodszych. Ten pomysł z pójściem 
do szkoły jest bardzo dobry i przeciwnicy elektrowni jądrowej o tym wiedzą, 
bo ostatnio usłyszałem jakieś takie nawoływania, że trzeba zabronić, żeby w 
szkołach ktokolwiek indoktrynował, bo ci którzy tego słuchają, to oni słuchają 
tego wbrew własnej woli. Potem wbrew własnej woli będą podejmowali decy-
zję. Coś śmiesznego po prostu, ale do tego to się sprowadza. Ja w paru artyku-
łach gdzieś tam pokazywałem tę druga stronę i powiem szczerze, że spotkałem 
się z dobrym oddźwiękiem. Po prostu ludzie są ciekawi. Nie wiedzą co to jest  
i trzeba im to pokazać, a psychoza Czarnobyla robi jednak swoje, bo to jest 
straszenie czarnym ludem, którego de facto nie ma. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

A jak to wygląda w okolicach Goleniowa? Pan Martyniuk reprezentuje 
„Gazetę Goleniowską”, a dwie inne nasze lokalizacje Stepnica-1 i Stepnica-2 
są w pobliżu. Wiem, że wiadomości docierają tam do szerokiego grona miesz-
kańców. Jak wyglądają reakcje z tamtej strony?

Cezary Martyniuk (Gazeta Goleniowska)

Tutaj sytuacja jest trochę inna, bo akurat gmina Stepnica nie jest ty-
pową gminą turystyczną. Nie ma sieci pensjonatów wzdłuż wybrzeża. 
Zaludnienie jest niewielkie. Ludność generalnie jest dosyć uboga. Więc 
tego typu problemów, które może mieć Darłowo na pewno nie będzie. 
Jest generalnie takie spore zainteresowanie pozytywne ta sprawą, ale ja na 
jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo Pan Profesor Jaworow-
ski tak delikatnie pod stołem kopnął prasę oskarżając o rozdmuchiwanie 
negatywnych emocji wokół Czarnobyla. Pan Profesor doskonale pamięta 
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i nawet ja też pamiętam, bo nie zaliczam się do ludzi młodych, w jaki 
sposób to wydarzenie było relacjonowane w mediach zaraz po wypadku. 
Pamiętamy praktyczne embargo na informację. Wszystkich przekonywa-
no, że w zasadzie nic się nie stało. Drobna chmurka, która się w zasadzie 
rozejdzie. Nie ma żadnego problemu. Tak było Panie Profesorze? Było,  
a mimo wszystko lęk, strach był ogromny i teraz jest pytanie. Czy to był 
strach irracjonalny? Czy on miał podstawy? 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Czy nie jest to tak, że to wynika trochę z psychologicznego mecha-
nizmu? Jeżeli jest coś utrzymywane w tajemnicy, to doszukujemy się au-
tomatycznie pewnych utajnionych związków przyczynowo-skutkowych 
i wtedy pojawiają się pewne teorie, często spiskowe. Z tych prezentacji, 
które widzieliśmy dzisiaj pochodzących od różnych producentów reakto-
rów jądrowych i potem eksploatatorów wynika, że jedną z najważniejszych 
rzeczy, o której Pan też tu mówił, to jest transparentność informacji, poli-
tyki, wszystkich pomiarów, które się robi, tak żeby każdy z otoczenia mógł 
wiedzieć co się dzieje. To jest najlepsza metoda przeciwdziałania jakimś 
takim spiskowym teoriom. 

Cezary Martyniuk (Gazeta Goleniowska)

Ja myślę, że w przypadku Czarnobyla podstawowe znaczenie miał fakt, że 
to się zdarzyło za wschodnią granicą. Do sąsiadów ze wschodu specjalnego 
zaufania wówczas nie mieliśmy. Może teraz jest trochę większe.  

MODERATOR: prof. K. Czerski

Dobrze, zapytam jeszcze specjalistów ogólnopolskich reprezentowanych 
przez Pana Mielczarka. Jak Pan ocenia sytuację jako przedstawiciel mediów 
z dużym doświadczeniem w energetyce jądrowej? Jak poparcie dla energetyki 
jądrowej wygląda teraz w Polsce. Jak Pan widzi to poparcie w przyszłości?  
W jakim kierunku będzie się sytuacja rozwijała? Czy poparcie dla energetyki 
jądrowej może wzrosnąć czy też zmaleje?
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Andrzej Mielczarek (były rzecznik prasowy EJ „Żarnowiec”, niezależny dzien-
nikarz)

Trudno mi byłoby odpowiedzieć autorytatywnie na te wszystkie pytania. 
Ja Państwu muszę powiedzieć jedną rzecz. Jestem swoistą postacią historyczną, 
ponieważ byłem pierwszym rzecznikiem prasowym w historii polskiej ener-
getyki jądrowej. Dziwnym trafem, kiedy zimą 1981-1982 pozostawałem bez 
pracy, to dostałem nagle propozycję przyjęcia posady rzecznika prasowego  
w Żarnowcu. Byłem tam oczywiście w zupełnie innym okresie. Wtedy nie 
było dyskusji, czy elektrownia ma być, czy też nie. Ogłoszono ten fakt i zaczęła 
się budowa, jednak wtedy też zaczęliśmy pracę u podstaw. Jeździliśmy po tych 
kaszubskich wioskach i opowiadaliśmy mając do dyspozycji slajdy wyszukane 
w bibliotekach. Jak to wszystko można było wyjaśnić? Jak w ogóle można było 
wyjaśnić te kwestie? Wtedy przecież nie było Internetu. Wiedza na temat ener-
getyki jądrowej była zupełnie w powijakach. Teraz przeciętny Polak wie dużo 
więcej, a więc wyzwania przed tymi, którzy chcą przekonać społeczeństwo my-
ślę, że są większe, ale jednocześnie droga, czy metoda jest łatwiejsza. Ja przypo-
minam sobie w Żarnowcu taką dosyć humorystyczną scenę, kiedy nagle z tą 
prezentacją przy współudziale Pana Dyrektora Kurylczyka wystąpiliśmy przed 
szacownym gronem ministrów gospodarek, energetyki i czegoś tam jeszcze 
z RWPG. Po tej prezentacji musiało być wrażenie szalone, ponieważ odbyły 
się kilkugodzinne obrady w zamkniętym gronie, po których kilku ministrów 
wyniesiono. Więc niewątpliwie ta tematyka robiła wrażenie, ale teraz już tak 
trochę proszę Państwa na poważnie. Ja myślę, że Pan Dyrektor Kurylczyk, 
pleno titulo w ogóle Pan Kurylczyk wojewoda, minister, wiceminister itd. po-
wiedział tutaj pewną mądrą rzecz. Powiedział, że ogólnie rzecz biorąc w Polsce 
jest zgoda na bardzo wiele różnych rzeczy pod warunkiem, że nie są robione 
za naszym płotem i to jest ta podstawa myślenia, żeby umieć wyartykułować  
i nauczyć ludzi mądrze szacować informację i wyciągać z nich pewne wnioski. 
W „Three Mile Island”, a ja miałem przyjemność być w tej elektrowni, cho-
ciaż wiele lat później, pokazywano mi całą olbrzymią akcję edukacyjną, jaką 
prowadzono wśród społeczeństwa, także lokalnego. Ja myślę, że tutaj jeszcze 
warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Podczas prezentacji, nie pamiętam czyjej, 
powiedziano, że bodaj we Francji jest poparcie dla energetyki jądrowej 60 %, 
ale jednocześnie 78% uważa, że jest okłamywanych. To nie było tak mocno 
powiedziane, ale że nie mówi im się prawdy o energetyce jądrowej, czyli proszę 



179

zwrócić uwagę na te dwa współczynniki, na te dwa procenty. Mamy pozorną 
sprzeczność, ale to jest ten głód informacji i jednocześnie niewiara w to, że rzą-
dzący, że inżynierowie, menedżerowie i wielki biznes mówi nam prawdę. Jak 
to przełamać u nas? Bo to do nas też oczywiście dotrze. Ja myślę, że Państwa 
sojusznikiem powinni być także dziennikarze doinformowani, że powinniście 
strasznie zainwestować w to, żeby dziennikarzom pokazywać „za” i „przeciw”. 
Tu był znowu inny slajd, chyba z prezentacji Suezu – „Jeśli mówisz, że jesteś za 
energetyką jądrową, prawdopodobnie masz rację. Jeśli jesteś przeciwko, praw-
dopodobnie masz rację”. Więc to jest to, że musimy bardzo spokojnie te ar-
gumenty wszystkie artykułować i nauczyć ludzi odbierać, a pomocą mogą być 
na pewno dziennikarze, bo tak jest, choć nie mówię czy to dobrze czy źle, że 
większość dziennikarzy w Polsce i chyba nie tylko w Polsce ma wykształcenie 
humanistyczne. Dla nich pewne pojęcia fizyczne, techniczne, technologiczne 
to jest abrakadabra. Oni w tym momencie są bardzo podatni na sugestię, na 
tego, który pierwszy dotrze z informacją „za” lub „przeciw”. Natomiast także 
i ci poloniści, geografowie, historycy mogą to zrozumieć, tylko trzeba do nich 
dotrzeć i wtedy będziecie Państwo mieli w nich doskonałych sojuszników, 
tak sądzę. No tyle tak na gorąco tego pierwszego jakiegoś wrażenia do Pana 
pytania. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Jeszcze głos chciał zabrać Pan Martyniuk. Proszę bardzo.

Cezary Martyniuk (Gazeta Goleniowska)

Tak, ja jeszcze jedną rzecz właśnie kontynuując Pana myśl chciałbym po-
wiedzieć. Mianowicie w lipcu br. byliśmy we Flamanville. Ja nie należę do 
ludzi nie przekonanych do energii jądrowej, ale oczywiście z ciekawością po-
jechałem, obejrzałem, wysłuchałem. Ta wizyta była rzeczywiście imponująca  
i powiem tak, że mocno na plus przesuwająca moje poglądy w kierunku oczy-
wiście energetyki jądrowej. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że takie 
największe wrażenie na mnie zrobiło to, co zobaczyłem kiedy staliśmy na górze 
tego placu budowy. W dole stara elektrownia, ten budowany obecnie reaktor  
i za tym placem budowy jest morze, brzeg. Ja tam się przyglądam, patrzę, 
płynie sobie żaglówka. Na brzegu siedzi wędkarz. Spokojnie łowi ryby 200 
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metrów od reaktora i to są takie sytuacje, które rzeczywiście popychają przeko-
nania w takim czy innym kierunku. Nie liczby, nie ilość bramek bezpieczeń-
stwa, które musiałem pokonać, żeby dojść powiedzmy do budynku reaktora, 
ale właśnie sam fakt, że obok siedzi gość, spokojnie łowi ryby i nic mu się nie 
dzieje. Podejrzewam, że w nocy nie świeci.

MODERATOR: prof. K. Czerski

Jeszcze Pan Rozwadowski chce zabrać głos. Ja potem oczywiście zwrócę się 
do publiczności, żeby Państwo też zadali kilka pytań. To będzie już ostatnia 
wypowiedź ze stołu prezydialnego.  

Adam Rozwadowski (AREVA)

Tylko słowo na temat tego co powiedział Pan Mielczarek na temat tej an-
kiety we Francji. We Francji wszyscy są niezadowoleni ze wszystkiego. To, że 
mówili, że nie mają zaufania itd., to mnie w ogóle nie dziwi. Natomiast, że 
są za energetyką jądrową, to po prostu rozmowa jest przez kieszeń. Tam we 
Francji elektryczność kosztuje taniej niż w Polsce. Nie wiem, czy Państwo  
o tym wiedzą o takim szczególe zarówno jak i na rynku hurtowym, jak i na 
rynku detalicznym. Płaciłem. Mieszkałem we Francji przez trzydzieści kilka 
lat. Płaciłem w Lyon 30% mniej za prąd niż w Warszawie dzisiaj, także ja 
jestem za energią jądrową.

MODERATOR: prof. K. Czerski

W tym momencie skończymy główną rundę pytań. Teraz kilka tych te-
matów, które poruszyliśmy chcielibyśmy skierować do publiczności. Macie 
Państwo okazję zadać pytania i podyskutować z naszymi ekspertami. Proszę 
bardzo.  

Pytanie z sali

Ja mam takie pytanie do wszystkich Panów, ale chciałabym nawiązać do 
tego, co powiedział Pan Profesor. Mianowicie padła liczba dwudziestu ośmiu 
ofiar Czarnobyla.
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MODERATOR: prof. K. Czerski

Trzydzieści jeden. 

Pytanie z sali

Ja tak sobie myślę, że jeżeli spojrzymy na społeczny odbiór, to dla mnie 
osobiście to co najczęściej słyszałam po Czarnobylu, to było odniesienie się do 
tych efektów napromieniowania późniejszych, czyli ja nie do końca rozumiem 
te 31 ofiar. Czy to jest liczba tych ofiar, które brały udział w akcji w pierwszych 
dniach? Bo myślę, że właśnie dla osób, które mają negatywne podejście, czy 
które można byłoby łatwo zniechęcić, a to są te wszystkie programy na Disco-
very o dzieciach, które się rodzą i które są po napromieniowaniu inwalidami 
do końca życia i tu mam takie pytanie. Jak to faktycznie wyglądało? Też myślę 
taka sugestia, że pewnie takie obrazy przemawiają do rodzin i takie rzeczy 
trzeba byłoby skomentować. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

To może Pan Profesor Jaworowski jest najbardziej predysponowany, aby 
odpowiedzieć na to pytanie.   

Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)

Po pierwsze nie słyszałem początku, a po drugie to ja źle słyszę. gdyby Pan 
mi powtórzył... 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Chodzi o tę liczbę ofiar Czarnobyla, która jest podawana jako 31 osób  
w porównaniu z innymi źródłami, które mówią nawet o setkach tysięcy i mi-
lionach. Jak liczy się te 31 osób? Jakie są argumenty podawane? Tak jak rozu-
miem inne źródła podają znacznie większa liczbę ofiar. Okazuje się, że nie ma 
żadnej ofiary jeżeli chodzi o raka tarczycy. Ja już nie będę zabierał głosu, to Pan 
Profesor nam krótko powie.
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Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)

Tego typu wielkie liczby, które są podawane, to jest absolutnie czysta spe-
kulacja. Nikt tych „trupów” nigdy nie widział. Nikt tych „trupów” nigdy nie 
ukrywał, bo tych „trupów” po prostu nigdy proszę Państwa nie było. Było 
31 zgonów i to jest wszystko. To są zgony nie wśród publiczności. Myśląc 
o tych skutkach dla publiczności trzeba się zastanawiać, zaczynać od dawek 
promieniowania. Książka, która została wydana przez Greenpeace podająca 
6 milionów zgonów spowodowanych Czarnobylem nie podaje ani jednej in-
formacji o dawce. Przeczytałem od deski do deski tę książkę szukając infor-
macji od jakich to dawek miałoby te 6 milionów umrzeć. Natomiast jak się 
to robi? To jest bardzo prymitywna arytmetyka polegająca na tym, że bierze 
się jakieś wybrane z różnych źródeł dawki średnie dla ludności północnej 
półkuli zakładając, że cała północna półkula była skażona i rzeczywiście to 
jest prawda. Również południowa półkula była skażona łącznie z biegunem 
południowym dlatego, że tak wykazały nasze polskie badania prowadzone 
w ciągu pierwszych paru miesięcy po Czarnobylu. Codziennie wysyłaliśmy 
samolot MIG-21 do stratosfery i do górnych warstw troposfery patrząc jakie 
jest rozprzestrzenienie wertykalne tego skażenia czarnobylskiego i nota bene 
jako jedyni na świecie zresztą to robiliśmy wtedy. Otóż pyły z Czarnobyla 
dotarły do stratosfery natychmiast na wysokość 15 kilometrów. Wtedy mo-
gły przejść do południowej półkuli ponad tak zwaną strefą konwergencji, 
która jest w rejonach tropikalnych i skaziło się wszystko. Co z tego, że się 
skaziło i wszystko jest skażone? To są te same mechanizmy meteorologiczne, 
które rozniosły nam pył czarnobylski i roznoszą wszystkie inne pyły, natu-
ralne pyły, naturalną radioaktywność, która krąży w powietrzu. Na przy-
kład radon, od którego dostajemy bardzo wysoką dawkę naturalną, większą 
od dawki z Czarnobyla, którą żeśmy dostali. Więc nie ma nic dziwnego  
w tym, że cały glob był skażony no i dobrze. A więc pierwsze takie obliczenie 
było publikowane już w końcu roku 1986. Wtedy policzono, że na całym 
globie musi umrzeć 34 tysiące osób. Znam tych ludzi, którzy to liczyli. Do-
kładnie prześledziłem sposób ich myślenia i te rachunki. To było obliczone 
na następującej zasadzie. Dawkę promieniowania, którą oni zmierzyli sami  
w Stanach Zjednoczonych i przyjęli jako średnią dla całej półkuli północ-
nej, to było 0,084 mSv. Taką dawkę średnio dostali. No dobrze. Ile żyje na 
półkuli północnej ludzi? A no tyle a tyle miliardów. Mnożymy tą dawkę 
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przez te miliardy i dostajemy tak zwaną dawkę populacyjną i ona wychodzi 
tam nam wtedy już nie pamiętam ile, ale odpowiednio jakieś tam kilkaset 
tysięcy milisievertów. Teraz tę liczbę mnożymy przez współczynniki ryzyka 
nowotworowego, śmierci nowotworowej wziętych z Hiroszimy i Nagasaki 
z tym tylko, że dawka liczona przez moich kolegów amerykańskich była 
liczona na 50 lat, że ci ludzie w ciągu 50 lat życia dostaną od pyłu czarnobyl-
skiego taką a taką dawkę. Tymczasem współczynnik ryzyka dla Hiroszimy  
i Nagasaki był liczony dla ludzi, którzy przeżyli atak jądrowy i dostali dawki 
wchodzące w zakres dawek śmiertelnych. Część z nich przeżyła. Wysokie 
dawki dawały 100% śmiertelności, a małe dawki dawały 10 % śmiertelności 
i ci, którzy przeżyli byli badani i żyją do tej pory, do dziś dnia ich się bada  
i na podstawie tych badań epidemiologicznych wyciągnięto ten faktor, war-
tość tego czynnika ryzyka. Z tym tylko, że tak zwana moc dawki, czyli ilość 
promieniowania na jednostkę czasu była w przypadku Hiroszimy bilion razy 
większa niż w przypadku ludności północnej półkuli skażonej przez Czarno-
byl. Nie wolno było użyć tego rodzaju obliczenia do oceny skutków Czar-
nobyla. Czy można sobie wyobrazić, ze ludzie będą umierali z tego powodu, 
że dostali 0,01 dawki naturalnej? Absolutnie nie. Nic z tego nie wynika. Są 
rejony świata takie, że jak na przykład z Warszawy pojadę do Norwegii, to 
dostanę 100 razy większą dawkę promieniowania. Nie 5 % tylko 500 % razy 
większą dawkę promieniowania niż otrzymuję w Warszawie. Jeżeli pojadę 
na narty do takiego Zakopanego w Iranie, który nazywa się Ramsar, to tam 
ludzie dostają nie 2,5mSv na rok jak w Warszawie, tylko 260 mSv. W innych 
rejonach świata takich jak Brazylia, czy na przykład południowo-zachod-
nia Francja dawki naturalne sięgają 800mSv na rok i nikt tam nie umiera.  
W tym Ramsar ludzie żyją ponad sto lat – są tam tacy staruszkowie. Ja 
jestem dobrym przykładem tego, że promieniowanie jest bardzo dobre dla 
zdrowia, bo jestem takim młodzieńcem, który ma 84 lata. Jakby Państwo 
spojrzeli...Panu pokażę, aby Pan był świadkiem. Nie mam linii papilarnych 
na rękach i wszyscy koledzy moi, lekarze radiolodzy z mojego pokolenia, 
którzy leczyli ludzi radem nie mają linii papilarnych. Myśmy brali rad do 
ręki. W różnych takich specjalnych sytuacjach, gdzie trzeba było pacjentowi 
ten rad igłą radową wszczepić, to się nie dało inaczej tylko ręką. W dzisiej-
szych czasach to jest inaczej. Więc ja liczyłem jaką ja dawkę promieniowania 
dostałem. Straszną dawkę promieniowania dostałem. Dzisiaj ochrona radio-
logiczna by mi kazała chyba karę jakąś za to zapłacić, albo by mnie wsadzili 
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w ogóle, bo wszystkie przepisy są złamane w moim przypadku i w przypad-
ku moich kolegów to samo. Ja dostałem dawkę rzędu jakichś 200 mSv, więc 
to jest dużo  więcej, niż wynosi dopuszczalna dawka narażenia zawodowego. 
Nie wyglądam na takiego staruszka, który musi za dwa tygodnie umrzeć. 
Mam nadzieję, że jeszcze ze 4 lata może pożyję. Prawda? Uważam siebie za 
osobę jeszcze w dobrej kondycji. Uprawiam sport itd. i w ogóle prowadzę 
hulaszczy tryb życia, więc uważam, że promieniowanie bardzo dobrze mi 
zrobiło. Dziękuję.

Dr G. Ruprecht (Niemcy)

W tym kontekście byłoby dobrze usłyszeć, co zrobiono w Niemczech, ja-
kie argumenty podano w przypadku ubezpieczenia osób pracujących w elek-
trowniach atomowych. Gęstość zaludnienia jest dziesięciokrotnie większa  
w Niemczech i jeżeli mielibyśmy umieścić taki reaktor Czarnobylski w środku 
Hamburga, wówczas szacowane szkody byłyby około 1 milion euro i wów-
czas mielibyśmy miliardy euro pomnożone przez prawdopodobieństwo takich 
zdarzeń w 40 latach, po 160 latach, co dałoby 200 trylionów euro, które na-
leżałoby odłożyć jako ubezpieczenie elektrowni, ale tak jak to zostało pod-
kreślone, liczby te są zupełnie teoretyczne – są to tylko liczby, które wynikają  
z prostego pomnożenia pewnych współczynników, które do tego częściowo 
nie są prawdziwe. 

MODERATOR: prof. K. Czerski

Mamy jeszcze jedno pytanie?

Dr G. Ruprecht (Niemcy)

Jest to pytanie do Profesora Jaworowskiego. Jestem zainteresowany tą or-
ganizacją, którą Pan reprezentuje. Słyszałem tylko o jednej takiej organizacji 
zielonych, która jest za energetyką jądrową i ta organizacja chciałaby, aby bu-
dować większą liczbę elektrowni jądrowych w interesie właśnie dzieci, przy-
szłych pokoleń. Czy tworzy Pan taką sieć współpracy z innymi, podobnymi 
organizacjami i próbujecie jakoś prowadzić dialog z Greenpreace?   
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Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)

Zawsze chciałbym współpracować z kobietami na świecie, naprawdę zawsze. 

Dr G. Ruprecht (Niemcy)

Myślę tu bardziej o takiej formalnej współpracy z innymi organizacjami 
tego typu. 

Prof. dr hab. Z. Jaworowski (SEREN)
 
No może to być bardzo dobry pomysł. Nigdy nie słyszałem o takiej współ-

pracy światowej w tej dziedzinie. Być może moglibyśmy rozpocząć taką współ-
pracę przy okazji tej konferencji. Aby dopowiedzieć poważnie na Pańskie py-
tanie, nasze społeczeństwo, nasze towarzystwo, którego nazwa przetłumaczo-
na na język angielski to Ekologowie na Rzecz Energetyki Jądrowej jest częścią 
szerszego towarzystwa międzynarodowego o bardzo złożonej francuskiej na-
zwie i nawet nie jestem w stanie jej zapamiętać i powtórzyć, ale mniej więcej 
15, 20 podobnych organizacji jest zrzeszonych o podobnej nazwie do naszej 
organizacji. Jesteśmy zrzeszeni pod przewodnictwem francuskim z siedzibą  
w Paryżu. Bardzo dziękuję.

Pytanie z sali

Mam pytanie do Pana Rozwadowskiego. Wspomniał Pan, że reaktor EPR 
emituje radioaktywne izotopy również w przypadku stopienia, a co jeśli cho-
dzi o szlachetne gazy?

Adam Rozwadowski (AREVA)
 
Nie jestem pewien czy do końca zrozumiałem pytanie. Reaktor jest przy-

gotowany, aby chronić środowisko przeciwko skażeniu w przypadku pełnego 
stopienia rdzenia i częściowego stopienia rdzenia. Stopiony rdzeń jest odbie-
rany w elemencie, który jest do tego celu przeznaczony. Tam te elementy są 
schładzane. Była mowa tutaj o gazach szlachetnych w takim przypadku. Być 
może niektóre atomy mogą przeniknąć przez te metalowe warstwy ochronne 
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i wydostać się. Jest to bardzo niewielka ilość. Nie znam dokładnych liczb, ale 
w europejskich specyfikacjach są formuły, wzory, pozwalające obliczyć pro-
mieniowanie czy masę promieniującą, która może bezpiecznie przeniknąć 
przez ścianę reaktora i poziomy maksymalnego napromieniowania, które są 
dopuszczalne. Jeżeli chciałby Pan, aby przekazać szczegóły, to oczywiście mogę 
pozyskać te informacje. Te dane są dostępne oczywiście w Wiedniu, ogólno-
dostępne i są podane wartości dla przenikania zarówno cząsteczek stałych jak 
i gazowych. Wymagania są bardzo surowo określone w tym względzie, więc 
nie tylko chodzi o rdzeń, ale również gazy i ciecze, a także inne substancje 
chemiczne, czy produkty reakcji chemicznych zachodzących w przypadku sto-
pienia rdzenia.

MODERATOR: prof. K. Czerski

Jest następna osoba, która chciałaby zadać pytanie?
 
Ewa Koś (Zieloni 2004)

Dzień dobry Państwu. Ja może się przedstawię. Jestem tutaj przedstawi-
cielką tych ugrupowań, których tutaj nie ma, czyli organizacji zielonych, może 
nie Greenpeace, ale zielonych i tych ruchów ekologicznych, które są tutaj od-
sądzone od czci i wiary. Uważam, wywołana do tablicy, że to co usłyszałam jest 
niestety nieprawdą, bądź jest pomijaniem prawdy i prześlizgiwaniem się nad 
tematami, które są tematami ważnymi. Otóż nie jest istotne to, jak tutaj mówi 
Pan Profesor, że najważniejszym jedynym argumentem zielonych...

MODERATOR: prof. K. Czerski

Może Pani się przedstawić?

Ewa Koś (Zieloni 2004)

Moje nazwisko Ewa Koś. Jestem przewodniczącą Zielonych 2004 w Za-
chodniopomorskim. Jestem prezesem fundacji, czy też prezeską fundacji, 
która między innymi zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym. Jestem 
wydawcą książki Sascha Müller-Kraenner, o której może Pan tutaj słyszał. 
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Czy słyszał Pan o książce Sascha Müller-Kraenner pod tytułem „Energiesi-
cherheit – Die neue Vermessung der Welt“? Jestem osobą, która uczestniczyła  
w ruchach przeciwko atomowi. Moim podstawowym wykształceniem jest 
energetyka. Jestem po Politechnice Szczecińskiej z wykształcenia mgr inż. 
elektrotechniki pracującym przez wiele lat również w energetyce. Proszę Pań-
stwa, dzisiaj nie mówi się o tym, że Czarnobyl jest największym zagrożeniem, 
że zagrożeniem jest radiacja, że jest niebezpieczeństwo zachorowania na cho-
robę popromienną, chociaż takowe również istnieje w przypadku awarii, która 
może się wydarzyć. Dzisiaj mówi się o rachunku ekonomicznym, mówi się  
o bezpieczeństwie energetycznym, mówi się o odpadach radioaktywnych  
i ten temat nie był tutaj na dzisiejszej konferencji, na dzisiejszym panelu po-
ruszany. Mówi się o miejscach pracy, które rzekomo przyjdą, ale których de 
facto nie będzie, bo te miejsca pracy pojawią się i znikną razem z tymi wielki-
mi firmami Siemens i wszelkimi innymi, którzy się pojawią i znikną za kilka 
lat. Nasze bezpieczeństwo energetyczne, to jest przede wszystkim inwestycja  
w efektywnie sieci energetyczne, które jeżeli państwo zajrzycie gdziekolwiek  
w opracowania dotyczące energetyki naszej krajowej, dowiecie się, że spraw-
ność energetyczna przesyłowa jest dużo niższa niż w całej Europie. Jeżeli bę-
dziemy produkować drogą, mimo wszystko drogą, aczkolwiek bardzo czystą 
energię jądrową, to będzie tak jakbyśmy dolewali konewką energię do sieci 
energetycznej, a ona z tej konewki będzie się wylewała ponieważ sprawność 
przesyłowa wynosi niewiele ponad 30%. Proszę Państwa, dzisiaj jeżeli chodzi 
o nowoczesną energetykę mówi się o domach pasywnych i o pasywnym bu-
downictwie, mówi się o energetyce rozproszonej, o elektrowniach kogenera-
cyjnych i to jest przede wszystkim to, o czym mówią zieloni i o czym mówią 
ruchy ekologiczne i energetyczne. Teraz chciałabym zadać pytanie. Gdzie skła-
dowane będą odpady z energetyki jądrowej w Polsce? Jeżeli Pan by tutaj odpo-
wiedział. Co robią Niemcy w tym zakresie? Gdzie są składowane odpady ener-
getyczne? Jaka jest przyszłość odnośnie tego? Również chciałabym się zapytać. 
Co się wydarzyć może, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to 
chciałabym się zapytać, skąd planowane są dostawy uranu bądź też toru? Czy 
my mamy ten uran czy tor, czy może są one w krajach, z którymi musimy się 
układać, bądź są w krajach, które są niestabilne pod względem politycznym? 
Jak również chciałabym się zapytać jednego z Panów i drugiego z Panów. Co 
się wydarzy, jeżeli na transporty, które nawet będą bardzo bezpieczne, jeże-
li na transporty z paliwem atomowym, napadną grupy terrorystyczne, czego 
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nie można wykluczyć i co jest o wiele bardziej prawdopodobne niż kolejny 
wybuch bomby atomowej? Na pierwsze pytanie poprosiłabym szczególnie  
o odpowiedź. Gdzie i jak są planowane składowanie odpadów atomowych?

MODERATOR: prof. K. Czerski

Może zanim jeszcze przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze 
może mała uwaga. Nikt tu nie jest przeciwko energiom odnawialnym. W za-
sadzie na tej konferencji też było wspomniane o tym, że chodzi o pewien miks, 
o pewną mieszankę różnych rodzajów energii, które mają pewną przyszłość 
przez następne 50 lat i w zasadzie wszyscy mówią, że to ma ze sobą współdzia-
łać i te różne rodzaje energii powinny być równolegle rozwijane tak, że to tak 
jak przynajmniej mi się wydaję, to jest konsensus wszystkich tutaj. Jeśli chodzi 
o sprawę transportu, napadu itp., to trzeba zdawać sobie sprawę, że taki ska-
żony materiał jeżeli nawet znajdzie się w rękach niepowołanych do tego osób, 
to możliwość rażenia takim materiałem jest bardzo znikoma. Jest ona znacznie 
mniejsza niż za pomocą jakichś materiałów chemicznych, które są normalnie 
przewożone po drogach. Żeby bomba jądrowa powstała, to potrzebna jest zu-
pełnie inna technologia i zupełnie inne możliwości. Tak zwane brudne bomby 
jądrowe, które polegałyby na tym, żeby rozproszyć radioaktywny materiał na 
dużych obszarach są znacznie mniej efektywne niż wszelkie bronie biologicz-
ne, chemiczne itp. Tak, że to jest akurat najmniejszy problem. W takim razie 
ja oddaję głos. Chodzi o składowisko.         

 
Dr G. Ruprecht (Niemcy)

Ponieważ wspomniano Niemcy, to od razu powiem, że jest tu pewna mie-
szanka kwestii. Była mowa o odpadach radioaktywnych w Niemczech. My 
mamy szczęście, ponieważ opracowano plany zamknięcia i wiadomo jaka bę-
dzie sytuacja w roku 2040. Dokonano oficjalnych szacunków i dokonał tym 
szacunków wydział, Departament Ochrony Przed Promieniowaniem i przede 
wszystkim nie jest to do końca prawdą, że nic nie wiadomo, co robić z tymi 
odpadami. Oczywiście w czasie tej konferencji kilka godzin temu mówiliśmy 
dokładnie o tym, jak będziemy postępowali, jaki jest skład takich odpadów  
i co z tymi składnikami można robić. Większość takich składników to trans-
uranowce i może to być doskonałe paliwo w przyszłości dla przyszłych reak-
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torów generacji IV. Może to być doskonałe źródło energii w przyszłości. Nie 
jest to tak naprawdę odpad, chociaż w przypadku obecnych reaktorów jest to 
traktowane jako odpad zanim powstaną jeszcze nowe reaktory. Oczywiście 
produkty rozpadu to odpady, które nie mogą być spalane i tu należy rozwijać 
nowe technologie, które pozwolą ograniczyć ilość tych produktów. Na przy-
kład bombardowanie neutronami jest jedną z metod, ale całkowita liczba tych 
produktów o bardzo długim okresie połowicznego rozpadu jest znacznie po-
niżej tego limitu granicznej wartości występujących w naturze, jeśli chodzi na 
przykład o rudy uranu występujące w skorupie ziemskiej. Najlepszy sposób to 
po prostu przechowywać te substancje przez kilkaset lat i oczywiście nie cho-
dzi tu o przechowywanie substancji przez miliony lat tylko przez 200–300 lat 
i to jest tak naprawdę nic, chociaż nawet po 100 latach, jeżeli będziemy prze-
kraczali na przykład obszary naturalnego zalegania uranu, promieniowanie 
będzie znacznie niższe. Transuranowce mogą być spalane w nowej generacji 
reaktorów, więc należy je przechować jako przyszłe paliwo i tak naprawdę ja 
nie postrzegam tego jako odpad.              

MODERATOR: prof. K. Czerski

Jest to bardzo ciekawy temat, bo właściwie to jest to, co chcieliśmy tutaj 
dzisiaj osiągnąć. Chodzi o pewną dyskusję różnych, przeciwnych poglądów. 
Tak, że bardzo się cieszę, że Pani tutaj zadała te pytania. Proszę bardzo.  

Adam Rozwadowski (AREVA)

Odpowiem na temat powiedzmy dwóch końców tego, o co Pani spyta-
ła z punktu widzenia najpierw technicznego. Spytała Pani o źródła uranu,  
o niezależność energetyczną. Jednym ze zdań we wstępie do Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej jest wyrażona potrzeba niezależności energetycznej, żeby 
energia do Polski nie przychodziła tylko z jednej strony, więc tak to jest sfor-
mułowane. Uran dzisiaj jest wydobywany na całym świecie w krajach i pew-
nych i niepewnych politycznie, a niepewne politycznie kraje są na przykład  
w Afryce. Nasza firma straciła 7 ludzi ostatnio w Nigerze, którzy zostali porwa-
ni. Nikt się z tego powodu nie cieszy. Mamy jednak też kopalnie w Australii  
i w Kanadzie, które są krajami spokojniejszych politycznie i trudno sobie wy-
obrazić tego typu incydenty. Po prostu uran jest w wielu miejscach, a nie  
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w jednym miejscu czy nawet powiedzmy w kilku miejscach tak jak na przy-
kład ropa naftowa, od której jesteśmy zależni politycznie w sposób znacznie 
większy niż od uranu. Taki jest nasz punkt widzenia. Druga część mojej od-
powiedzi dotyczy odpadów. Jest technologia, którą AREVA też ma – chodzi 
o technologię przetwarzania odpadów jądrowych. Chodzi Pani najprawdo-
podobniej o odpady najgroźniejsze, które mają najdłuższy czas rozpadu, czyli 
promieniują przez wiele lat, wiele tysięcy, czy nawet setek tysięcy lat i któ-
re promieniują w sposób bardzo ostry. Te odpady dzisiaj są (mogę Pani po-
wiedzieć na przykładzie Francji) składowane w sposób tymczasowy. Decyzja  
o tym co z nimi będzie zostanie podjęta w 2012 albo w 2013 roku. W kilku 
krajach decyzje na ten temat już są podjęte. Chodzi o składowanie podziemne 
na głębokości co najmniej 500 metrów w specjalnie dobrze dobranych kon-
figuracjach geologicznych. Co bym chciał powiedzieć? Francja zaopatruje się  
w energię elektryczną wyłącznie jądrową od 40 lat powiedzmy. Te 40 lat funk-
cjonowania energii jądrowej wytworzyło pewną ilość odpadów jądrowych. Te 
najgorsze odpady jądrowe czyli to wypalone paliwo, to już nic gorszego nie 
ma, bo w tym jest wszystko, co Pani może sobie wyobrazić, są dzisiaj składo-
wane w jednym miejscu pod wodą na głębokości około 5 metrów. Tam może 
Pani pójść, może Pani to zobaczyć. Popatrzy Pani z wysokości 5 metrów przez 
przezroczysty basen na najgorsze pierwiastki radioaktywne, jakie sobie można 
wyobrazić. Tego jest równoważnik 4 basenów olimpijskich. Nie uważam, że 
jest to dużo. Nawet sugerowałem ludziom (to jest tym pod Cherbourgiem 
nad kanałem La Manche), żeby dla porównania pokazali mi miejskie wysy-
pisko 70-tysięcznego miasta jakim jest Cherbourg, które jest bez porównania 
większe i znacznie rzadziej pokazywane. To jest odpowiedź techniczna, a te-
raz chciałbym Pani podziękować, że Pani tu przyszła. Ja uważam, że Wasze 
istnienie i Wasza obecność jest konieczna dla naszego wspólnego działania 
do tego, żeby mieć tę energię przyszłości. Nie uważam, że wszystkie Wasze 
pytania są złe. Uważam raczej, że nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi. 
Gdyby Pani chciała porozmawiać na te tematy spokojniej, to bardzo proszę  
o kontakt. 

MODERATOR: prof. K. Czerski 

Rozumiem, że w jakimś stopniu te odpowiedzi Panią zadowalają. 
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Ewa Koś ( Zieloni 2004)

To znaczy można się tutaj ustosunkowywać jeszcze również do tych 
zbiorników podziemnych, na ile są one bezpieczne, bo już były próby skła-
dowania w kopalni soli Gorleben w Niemczech, które zakończyły się total-
nym fiaskiem i zagrożeniem ekologicznym dla środowiska tak, że można 
się obawiać najgorszego. Ja nie jestem taka przekonana, że te baseny są 
bezpieczne i że tam sobie można spokojnie składować i czekać. Natomiast 
mnie również interesuję taka sprawa, którą tutaj generalnie w samorządach 
i dla środowiska mąci się w głowach, że ludziom się obiecuje znakomite 
miejsca pracy. To jest nieprawdą dlatego, że miejsca pracy jeżeli przyjdą, to 
przyjdą na kilka lat i sobie pójdą. Budowa elektrowni jądrowej jest budo-
wą długotrwałą, jest budową wieloletnią. O tym jak długo trwa budowa, 
to mogą powiedzieć chociaż ci, co są zaangażowani w budowę reaktora  
i elektrowni jądrowej w Finlandii, która to budowa znacznie przekroczy-
ła swój przewidziany harmonogram, jak również znacznie przekroczyła 
koszty. Interesuje mnie również sprawa kosztów i nakładów. Kto te koszty 
poniesie i dlaczego w kosztach, które są przedstawiane jeżeli chodzi o bu-
dowę elektrowni, nie podaje się kosztów również związanych z nakładami 
na późniejsze usuwanie ewentualnych skutków katastrof ekologicznych, 
skutków związanych ze składowaniem wypalonego paliwa jądrowego, czy 
też ze wszelkimi innymi skutkami pobocznymi? Dlaczego się nie uwzględ-
nia również rachunku ciągnionego tak zwanego, czyli tego co się stanie  
z tymi miejscami pracy, które rzekomo były, ale nie de facto ich nie było? 
Ja przyznam się szczerze, że słuchałam z wielkim zdumieniem tutaj Pana 
Inżyniera Wiegnera, który opowiadał, jak to wspaniale budowany jest ten 
reaktor. Uważam, jako inżynier również, że jest to wspaniałe dzieło sztuki 
inżynierskiej. Natomiast jako osoba, która jest zaangażowana w sprawy 
samorządowe i w sprawy publiczne uważam, że cieszenie się z tego, że pu-
bliczność lokalna czy też społeczeństwo lokalne ma pracę, ponieważ sprzą-
ta, stawia toi-toi, czy coś ewentualnie tam nawietrza bądź chłodzi jest po 
prostu nieporozumieniem, bo nie chodzi nam o takie miejsca pracy. Jeżeli 
zainwestowane zostałyby pieniądze w energetykę tak zwaną zieloną, tą al-
ternatywną, to powstaną miejsca pracy, które nie znikną po latach 12 czy 
15, kiedy budowniczowie wielkiej firmy się zwiną i sobie pójdą.
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MODERATOR: prof. K. Czerski

Dobrze, zanim przejdę do odpowiedzi na to następne pytanie, to może 
sam pewne rzeczy wyjaśnię, bo to są dosyć proste rzeczy i myślę, że Państwo 
wszyscy się na to zgodzicie. Po pierwsze jeżeli chodzi o miejsca pracy, to rze-
czywiście dużo osób jest zaangażowanych w budowę elektrowni jądrowej, bo 
cykl budowy to jest rzędu powiedzmy 5-6 lat, ale on odbiega znacznie od tego, 
jak inne elektrownie klasyczne tego typu się buduje. Koszty budowy elek-
trowni jądrowej są troszeczkę wyższe niż normalnej elektrowni na przykład 
węglowej, ale są porównywalne, nie są dużo większe. Dalej, jeśli się podaje 
koszty produkcji kilowatogodziny z takiej elektrowni jądrowej i porównuje się 
z innymi źródłami energii, to się bierze w tym wszystkim już pod uwagę kosz-
ty budowy, koszt potem po 60 latach eksploatacji rozbiórki takiej elektrowni, 
koszty składowania odpadów – wszystko to się bierze pod uwagę. I co się 
okazuje? Okazuje się, że koszty energii elektrycznej są znacznie mniejsze nawet  
w stosunku do elektrowni węglowych, czy gazowych. Nie mówiąc już o kosz-
tach wytwarzania prądu w elektrowniach wiatrowych, czy za pomocą paneli 
słonecznych, które są wielokrotnie większe. Oczywiście powstają miejsca pracy 
w tak zwanych „zielonych sektorach”, należy to wspierać, bo to jest też nowa 
technika, jednak niewiadomo jak to będzie wyglądało za kilka lat, ale obecnie 
wygląda to tak, że biedna część społeczeństwa dodaje swoje pieniądze na do-
tacje dla ludzi bogatych, którzy sobie mogą postawić takie urządzenie u siebie 
w domu, więc to jest jeden z argumentów. Ja też mieszkam w Niemczech od 
wielu lat i to jest jeden z argumentów do takiej dyskusji, to jest dosyć bardzo 
niepokojący obiekt, bo takie dotacje w Niemczech, które właśnie szczycą się 
tym, że tyle wybudowano farm wiatrowych, są teraz rzędu 20 miliardów euro 
rocznie, to wynika z różnicy ceny rynkowej energii i tych dotacji, bo ci, którzy 
mają takie instalacje mają zagwarantowaną konkretną cenę za jedną kilowa-
togodzinę, więc całe społeczeństwo płaci olbrzymie pieniądze za to, że rozwija 
się pewną technikę, która jest nieefektywna jeszcze teraz. Może jest troszeczkę 
za wcześnie na pełną efektywność, i oczywiście pewne takie prefinansowanie 
jest ważne i konieczne. Co do ilości miejsc pracy, to w takiej elektrowni ją-
drowej właśnie przez tych 60 lat liczba bezpośrednio zatrudnionych będzie 
rzędu 1000 osób i to jest powiedzmy 100 osób, specjalistów wysokiej klasy, 
reszta jest to średni personel z różnych dziedzin, ale to jest 60 lat i oni mu-
szą mieć najwyższej klasy szkoły, pewną ofertę kulturalną, wszelkiego rodzaju 
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możliwości rozwoju. To, co zresztą na tej konferencji mówiono wielokrotnie 
to fakt, że taka elektrownia jądrowa na obszarze, gdzie ona powstaje, to jest po 
prostu awans cywilizacyjny całego regionu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ceny 
produkcji energii elektrycznej są znacznie niższe, a zyski są dosyć wysokie, 
1/3 podatków właśnie z tych zysków zostaje w tym regionie, który gości taką 
elektrownię jądrową tak, że to są olbrzymie pieniądze rzędu, tak się szacuje  
w Polsce będzie to około 100 milionów złotych rocznie dla samej gminy, która 
to dostaje. W porównaniu z budżetem, który takie gminy teraz mają – rzędu 
kilku milionów – to są olbrzymie pieniądze. To jest rozwój infrastruktury. 
To jest rzecz niewyobrażalna nawet i przez następne 60 lat. Dlatego regiony  
w Niemczech, we Francji zbudowały swój dobrobyt właśnie na energetyce 
jądrowej. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Proszę bardzo. Może Państwo 
jeszcze tutaj ewentualnie chcieliby dopowiedzieć pewne rzeczy. 

Andrzej Mielczarek (były rzecznik prasowy EJ Żarnowiec, niezależny dzien-
nikarz)

Tak króciutko, bo ja też się bardzo ucieszyłem jako również dziennikarz, 
bo przecież z tego rzecznika gdzie byłem dwa lata, wróciłem do dziennikar-
stwa. Zajmuje się zresztą między innymi także sprawami ochrony przyrody. 
Robię filmy najrozmaitsze, ale to na marginesie. Ja się ucieszyłem, że wreszcie 
pojawił się ktoś, kto rąbnął trochę pięścią w stół, bo ja tutaj mówiłem o tych 
dziennikarzach, o społeczeństwie, o poważnym podejściu do społeczeństwa 
i do tego, żeby traktować nawet tych przeciwników jako partnerów przede 
wszystkim. Tak jak tutaj Pan Rozwadowski powiedział, że nie ma głupich py-
tań, czy złych pytań, a muszą być dobre, porządne, prawdziwe odpowiedzi  
i to jest znowu ta rola tych wszystkich, którzy wchodzą w ten proces ener-
getyki jądrowej, żeby te odpowiedzi na pytania przewidzieć i dać na nie, już 
mieć przygotowaną właściwie rzetelną, prawdziwą odpowiedź, bo pewne rze-
czy można wtedy wyjaśnić. Nawet właśnie koledzy dziennikarze, którzy taką 
wiedzę będą mieli. Oni nie muszą być zwolennikami energetyki jądrowej – 
wystarczy, żeby byli rzetelnymi partnerami. Oni mogą być przeciw na pewnej 
płaszczyźnie naukowej, technicznej, czy też na podstawie faktów. Myślę, że to 
jest taka rzecz, którą warto pamiętać. My zresztą słyszeliśmy tutaj o programie 
wielkim, rządowym, który niedługo będzie rozstrzygnięty przez agencję. To 
brzmi oczywiście bardzo źle, pijarowsko, a ja bym chciał żeby to była rzetel-
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na informacja. Pewne rzeczy, pewne mity upadną, a na inne może spojrzy-
my inaczej i zaczniemy się poważnie zastanawiać na ten rachunek ciągniony,  
o którym Pani mówiła. On też jest w całej tej historii dość istotny i on na 
pewno jest przeprowadzany. Pytanie tylko czy my zawsze potrafimy i chcemy 
ten rachunek przedstawiać, żeby móc to oceniać. Co do miejsc pracy, to jest 
już moja prywatna uwaga. Jak pobudujemy te elektrownie wiatrowe, to też 
się wszyscy zwiną i pojadą i zostanie co najwyżej miejscowa ludność, którą 
się dopuści do malowania tego wiatraka raz na jakiś czas, czy do obchodzenia 
brzegu sztucznego zbiornika, żeby sprawdził, czy nie przecieka i to tak samo. 
Ja rozumiem, jest pewien problem. Jest 5 tysięcy ludzi w małym miasteczku  
w okolicach Olkiluoto, na wyspie zresztą zdaje się i wyjeżdża i zostają parkingi 
place, siedem kin, do których już nikt nie chodzi, 15 restauracji, które plajtują 
i tak dalej i tak dalej. To jest też pewien krajobraz i teraz Pan Wiegner mnie 
zaraz zastrzeli, ale właśnie ja bym chciał odpowiedzi na to pytanie. 

Zbigniew Wiegner (Warbud, były kierownik budowy Olkiluoto-3 w Finlandii) 

W Olkiluoto budujemy już trzeci blok jądrowy i chyba nie ostatni. Ta 
budowa trwa już od 30 lat. Jakoś tak jest, że tam gdzie zdobędzie się społeczne 
zaufanie, miejsce, działkę, zgodę na budowę, to po jakimś czasie okazuje się, 
że przydałaby się druga, trzecia i czwarta elektrownia. W Olkiluoto kończy-
my budowę trzeciego, a już w tej chwili parlament fiński zatwierdził budowę 
czwartego bloku na tej samej wyspie. We Flamanville też powstają kolejne 
bloki – widzę je wszędzie. Ja nie jestem specjalistą od energetyki jądrowej, 
tylko widzę, że buduje się wielkimi grupami. W Taishan budujemy już drugi 
reaktor zaraz chwilę po pierwszym w rejonie, gdzie są już cztery. Z kolei w Ar-
gentynie w technologii Convoy gdzieś na południu budowany jest drugi blok 
w ciągu ostatnich 25 lat z tym, że oni to dość rozciągnęli w czasie tak, że ta bu-
dowa trwa bez przerwy przez 25 lat. W tych rejonach będzie praca przez wiele 
dziesiątków lat według mnie i nie tylko toi-toiki. Mówiłem o specjalistach.

Ewa Koś ( Zieloni 2004)

Ja jeszcze tylko jedno chciałam powiedzieć. Nie mogę odrzucać argumen-
tów, które są argumentami słusznymi, ale nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na 
to pytanie. Dlaczego zabieramy się za budowę drogich elektrowni jądrowych 
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zanim zreformujemy, usprawnimy nasze sieci energetyczne? Dlaczego Polska 
nie ma ujemnego bilansu energetycznego, bądź czy też mogłaby go mieć na-
prawdę dodatnim gdy są nadwyżki energii elektrycznej obecnie, energii elek-
trycznej, nie energetyki jako całości branej pod uwagę, ale energii elektrycznej. 
Natomiast mówi się o budowie elektrowni atomowych podczas gdy sieci ener-
getyczne mają sprawność na poziomie po prostu żenującym.  

MODERATOR: prof. K. Czerski 

Ja mam tutaj osobę, która na to pytanie na pewno odpowie, bardzo do-
świadczoną. 

mgr inż. Andrzej Jędrzejczak 

Może tak. Mówi Pani o budowie sieci energetycznej. Podzielam zdanie, 
oczywiście jest duże opóźnienie w tych zagadnieniach i trzeba te sieci budować 
tylko, że sieci energetyczne wymagają uregulowań prawnych, o czym tu dzisiaj 
nawet rozmawiałem z szefem Enei. Tutaj to są trudne sprawy, które muszą 
być przez parlament rozwiązane, ale jeszcze jedna uwaga i to bardzo ważna. 
Takie linie energetyczne nawet 400 kV są zaprojektowane i gotowe do posta-
wienia tylko po uzyskaniu formalnego uzyskania zgody na budowę, czyli tej 
drogi legislacyjnej po której można zbudować stosunkowo szybko. Natomiast 
elektrowni jądrowej nie da się zbudować w dwa lata, w trzy lata – pomijam 
już okres przygotowania do budowy tej elektrowni. Czyli tutaj czas potrzebny 
na to, aby tę moc elektryczną zyskać jest stosunkowo długi i w tym czasie je-
żeli będzie mądra polityka państwa, w co wierzę oczywiście, będzie można te 
linie sobie uzupełnić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa mówi Pani o tych 
źródłach odnawialnych. Weźmy tak pierwsze z brzegu elektrownie wiatrowe. 
Dlaczego tak się dzieje w tej chwili, że zachodnie kraje uciekają z tymi elek-
trowniami z lądu, uciekają w morze. Zaczynają być kłopoty, to jest tak jak  
z telefonią komórkową, a w tej dziedzinie działałem. Ile pieniędzy kładli ope-
ratorzy telefonii komórkowej, żeby wyciszyć głosy krytyczne, szkodliwości dla 
zdrowia i tu jest podobnie. Elektrownie wiatrowe łączą się również z pewnymi 
negatywnymi oddziaływaniami na zdrowie ludzkie. Mówię o infradźwiękach, 
o efekcie stroboskopowym itd., o zakłóceniu systemu nerwowego człowieka. 
Najważniejsza rzecz jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe na przykład jechaliśmy 
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z Gdańska dwa dni temu i wszystkie fermy stały. Żadna nie pracowała, bo nie 
było wiatru i co wtedy zrobić? Otóż właśnie, żeby te elektrownie mogły funk-
cjonować, to energetyka musi wybudować moce zapasowe, tak zwane moce 
rezerwowe, a zatem mamy cały łańcuszek. Wybudujmy elektrownie wiatrowe, 
ale musimy wybudować elektrownie czy to pompowe, czy szczytowo-pompo-
we, czy gazowe i to są inne koszty i to trzeba też wliczyć do tego rachunku,  
o którym Pani wspominała, rachunku ciągnionym, rachunku, który uwzględ-
ni wszystko. Tak, że problem nie jest taki prosty chociaż również problem od-
padów radioaktywnych jest również złożony. Przecież w pierwszym dniu kon-
ferencji była mowa o tym, że wszystkie w tej chwili usiłowania konstruktorów, 
fizyków, ludzi związanych z energetyką jądrową zmierzają ku temu, żeby to 
paliwo jądrowe, które się kiedyś wyrzucało, tak naprawdę nie było wyrzucane, 
bo Ci którzy byli zainteresowani plutonem to go sobie zabierali, żeby go użyć 
do bomb, ale w tej chwili przecież z tego paliwa jądrowego, tak jak tu panowie 
mówili odzyskuje się bardzo dużą ilość, masowo to jest wiele procent. To są 
dziesiątki procent tego co się kiedyś uważało za rzecz do wyrzucenia (90 %)  
w postaci plutonu, toru, czy innych pierwiastków do tej energetyki następnej 
generacji. Jeszcze jedno, przecież paliwo wypalone, które jest w ilości jednej 
trzeciej (co roku) pojemności reaktora nie wędruje na wysypisko tylko przez 
pięć lat jest składowane w samej elektrowni do wstępnego wychłodzenia. 
Potem jest wyprowadzane z tej elektrowni i dalej jest wychładzane w sensie 
nawet dosłownym, bo to promieniowanie elektromagnetyczne czy też inne, 
które stamtąd wychodzi generuje trochę ciepła i to musi być wychładzane,  
a zatem nie jest to rzecz taka, że natychmiast pojawia się na hałdach coś bardzo 
trującego, co wyniszczy ludzi. Jeszcze jedno z mojego doświadczenia. Kiedy 
był Czarnobyl, to ja jako pracownik elektrowni jądrowej „Żarnobyl” byłem 
w tym czasie w Grenoble. Pewne funkcje tam wykonywałem. Jak wróciłem  
z tego Grenoble koledzy mnie zaraz wzięli w obroty. Muszę Pani powiedzieć, 
że ośrodek pomiarów zewnętrznych, który tam był na pięć lat już przed uru-
chomieniem elektrowni, całkowicie gotowy i wyposażony w niesamowity 
sprzęt (chromatografy i inne urządzenia) pracował już wtedy i okazało się, 
ze ja w swojej tarczycy mam jodu więcej będąc tam u podnóża Alp, niż oni 
tam pracujący w elektrowni. To nie jest prosta sprawa, bo nie można odnosić 
skażenia tylko do bezpośredniego otoczenia, bo to tak jak mówił Profesor 
Jaworowski wszystko się przeniesie w stratosferze i trudno określić to, gdzie 
będzie kumulacja. Tutaj też jest taka refleksja, co zostało zmarnowane w Żar-
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nowcu. Tam powstał ten ośrodek, o którym wspominałem. Była wybudowana 
wieża taka jak telewizyjna o 300 m wysokości. Zresztą zabraliśmy ją wtedy 
z Chwaszczyna, to był taki ośrodek nadawczy, bo w wymogach agencji było 
kontrolowanie przez pięć lat przed uruchomieniem elektrowni tła w poszcze-
gólnych warstwach atmosfery. Co się z tym stało? Wieża została zwalona, bo 
nikt nie był w stanie tego konserwować. Nadawcy tego nie wzięli, bo to było 
na poziomie morza więc nie było interesujące do nadawania, a ośrodek gdyby 
go Pani dzisiaj zobaczyła, to jest kompletna ruina. Tak zmarnowaliśmy nasz 
wspólny wysiłek.

MODERATOR: prof. K. Czerski 

Może już teraz ostatnie pytanie, bo oczywiście to jest bardzo kontrowersyj-
ny temat i na pewno będzie dużo chętnych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że 
będziemy mieli wykład Pana Profesora Jaworowskiego na Wydziale Matema-
tyczno-Fizycznym, tutaj nieopodal, więc może też za godzinę, półtorej godzi-
ny możemy tam się spotkać i dalej dyskutować jak będziecie Państwo chcieli 
to kontynuować. Jeżeli jest jeszcze jedno pytanie to proszę bardzo.

Pan Krzysztof Maciaszek (Agencja Rozwoju Przemysłu) 

Dzień dobry, moje nazwisko Maciaszek, Agencja Rozwoju Przemysłu  
z Warszawy. Ja do Pani będę miał w zasadzie wypowiedź. Żałuję, że Pani nie 
było wczoraj. Wczoraj, po wypowiedzi bodajże Pana Profesora Dąbrowskiego, 
mój kolega nieobecny już, Mirosław Semczuk, wstał i przypomniał tu wszyst-
kim na sali o energii odnawialnej, o „smart grid”, o innych tematach, nawet  
w tym momencie zastanawiałem się, czy dobrze, że się zgłosił, bo to troszeczkę 
nie ten temat dzisiaj mamy i nie ten temat jest tej konferencji. Będzie konfe-
rencja na początku przyszłego roku, która będzie te i inne tematy poruszać, 
te wszystkie tematy są ważne i te, które Pani wymieniła, też. To jest inny 
temat, inna perspektywa czasowa. Bardzo dobrze Pan Profesor powiedział, że 
to są przecież decyzje i sprawy które będą tak naprawdę realizowane wiele lat 
później. Chcę powiedzieć, że w tej chwili w Agencji Rozwoju Przemysłu jest 
możliwość uzyskania zabezpieczeń finansowych dla programów usprawniania 
efektywności energetycznej i to się w tej chwili dzieje. To nie jest tak, że to jest 
zapominany temat. To jest po prostu drugi temat. Dziękuję bardzo. 

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo



198 Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim

MODERATOR: prof. K. Czerski    

To był komentarz, może ostatnie krótkie pytanie. 

Koordynator sieci tematycznej LUMDET 

Ja chciałem wygłosić tylko taki krótki komentarz na temat tego co Pan 
Profesor Czerski powiedział o tym lęku, który pojawia się w ludziach bojących 
się energetyki jądrowej, bojących się składowania odpadów itd. wynikającym 
z tego, że my nie mamy zmysłu, który by czuł promieniowanie jonizujące. 
Ja chciałem powiedzieć, że aż się prosi, żeby móc wyposażyć ludzi w taki do-
datkowy sensor, który byłby powszechnie dostępny. Ja nie wnioskuję, żeby 
każdemu mieszkańcowi w promieniu załóżmy 10 km od elektrowni jądrowej 
dać licznik Geigera – Müllera, bo to jest niemożliwe, ale chciałem powiedzieć 
o innej możliwości jaka pojawiła się kilkanaście lat temu. Otóż my mamy do 
dyspozycji niezwykle czułe i niezwykle efektywne detektory luminescencyj-
ne. Ja tutaj wziąłem ze sobą jedną tabletkę aspiryny nie po to, żeby zachęcić 
kogoś do zażywania, ale po to, żeby pokazać jaki może być rozmiar detektora 
luminescencyjnego, a ten rozmiar może być pięć razy mniejszy od tej tabletki, 
zaś jego koszt to jest mniej więcej koszt jednego opakowania. W zasadzie jest 
nas stać, jako rząd, jako państwo, żeby każdemu mieszkańcowi taki detektor 
wręczyć, zaś czytnik, który umożliwia odczytanie dawki promieniowania i jed-
nocześnie będzie mógł dać poczucie bezpieczeństwa tym ludziom może być 
np. dostępny u każdego sołtysa, u każdego wójta. Tak, że jest taka możliwość. 
Ja to mówię jako koordynator naukowej sieci tematycznej LUMDET Lumi-
nescencyjna Detekcja Promieniowania Jądrowego Mamy w Polsce kilkanaście 
osób, które zajmują się tym zagadnieniem i jesteśmy w stanie takie rozwiąza-
nia bardzo łatwo dostarczyć.

MODERATOR: prof. K. Czerski    

No, oczywiście takie możliwości techniczne teraz są, nawet najmniejsze, 
najsłabsze promieniowanie można zarejestrować. Z jednej strony można na-
wet przedstawić wizualnie jak cząstka jonizująca przechodzi przez powietrze  
i kolejne tory zaobserwować. Takie możliwości są. Z drugiej strony musimy 
sobie zdawać sprawę z powszechności promieniowania jonizującego. To już 
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jest taka końcowa uwaga dla Państwa, to jest taka może mała opowieść z mo-
jego własnego doświadczenia. Miałem profesora fizyki jądrowej, który na wy-
kładzie zawsze mówił tak: „ Jak ja tak ruszę ręką i zamknę dłoń, to wiecie ile 
jest tutaj neutrin, które dochodzą na Ziemię a pochodzą z prawybuchu?”. To 
są miliardy neutrin. Ale te neutrina przechodzą przez Ziemię bez żadnego od-
działywania, nic się nie dzieje. Tak samo jest z normalnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym, czy innym jonizującym. Nie każde oddziaływanie pro-
wadzi do uszkodzeń, do daleko idących konsekwencji, bo nasz organizm jest 
wyposażony w mechanizmy obronne. Przez wiele tysięcy lat ewolucji ludzkość 
i inne organizmy na Ziemi wypracowały te mechanizmy obronne. Co lepsze, 
prowadzą do tego, że takie mniejsze dawki promieniowania, nie duże, ale po-
wiedzmy kilkakrotnie wyższe niż tło naturalne powodują, że nasze organizmy 
są zdrowsze, podkreślam – zdrowsze. Liczba takich zdarzeń jak zachorowania 
na chorobę nowotworową spada, nie rośnie. Tym chciałbym zakończyć dzi-
siejsze spotkanie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i oddaję głos głównemu 
organizatorowi Panu Profesorowi Dąbrowskiemu. 

7. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
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8. Podsumowanie

prof. M. P. Dąbrowski

Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów i jednocześnie sponsorów 
konferencji, którymi są Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-
skiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Uniwersytet Szczeciński 
serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, za aktywne uczestnictwo. Dziękuję 
za ciekawe pytania, za ożywioną dyskusję. Dziękuję patronom medialnym za 
obsługę medialną oraz za udział w konferencji prasowej. Dziękuję także Polskiej 
Grupie Energetycznej S.A. za zewnętrzny sponsoring konferencji. 

Reasumując, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy wciąż na początku nowej 
polskiej drogi do energetyki jądrowej – drogi, która została zamknięta dwa-
dzieścia lat temu. Proszę mi uwierzyć, że poprzez działania podjęte przez nas 
w regionie, w tym między innymi poprzez organizację tej konferencji, w jakiś 
sposób została poruszona wielka machina energetyki jądrowej. Moje osobiste 
wrażenie jest takie, że mówiąc kolokwialnie, dzisiaj głowę mam bardzo dużą, 
bo mieliśmy tu i biznesmenów, i ekologów, i specjalistów energetyki jądrowej, 
i przedstawicieli samorządów, a także polityków, którzy bardzo aktywnie się  
w to wszystko włączają. Wynika to z tego, że budowa elektrowni jądrowych to 
całkiem interdyscyplinarne zadanie i wierzę, że w realizacji tego zadania będzie-
my wszyscy razem spotykać się w różnych węższych lub szerszych gremiach, 
aby dyskutować o problemach związanych nie tylko z energetyką jądrową, ale 
także o problemach, które wiążą się z naszym psychologicznym podejściem do 
promieniowania jonizującego, z ochroną środowiska, z oszczędnością energii 
i z tymi wszystkimi tematami, które są w tym kontekście istotne. Tu dzisiaj 
było wielokrotnie poruszane na takim towarzyszącym konferencji spotkaniu  
z przedstawicielami biznesu, że energetyka jądrowa jest zagadnieniem bardzo 
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interdyscyplinarnym i myślę, że pod tym hasłem powinniśmy się dzisiaj roz-
stać. Zapraszam państwa do dzielenia się z nami swoimi pomysłami i uwagami 
dotyczącymi rozwoju energetyki jądrowej w naszym regionie i w Polsce. Proszę 
kontaktować się zarówno poprzez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, 
jak i poprzez Uniwersytet Szczeciński. Wszelkie pomysły, sugestie będą dla nas 
interesujące i na pewno zostaną przedyskutowane. 

Do tych z Państwa, którzy przybyli do nas spoza Szczecina kieruję zapro-
szenie do ponownego odwiedzenia naszego malowniczego regionu i wierzę, 
że wyniosą Państwo pozytywne wrażenie o naszym mieście i województwie. 
Dziękuję bardzo i do zobaczenia!
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Plakat reklamujący wystawę dotyczącą energetyki jądrowej otwartą 24 stycznia 2011 roku.


