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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 potencjalnych lokalizacji – 
najwięcej ze wszystkich polskich 

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



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

1403 ha

II.2 – lokalizacja 
„Lisowo” – 2259 

ha

II.3 – lokalizacja 
„Wiechowo” – 

1376 ha

Obszar II – STARGARD:
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Obszar III – GRYFINO:

 III.1 – lokalizacja 
„Pniewo” – 428 ha

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

ha

III.3 – lokalizacja 
„Dębogóra” – 240 ha

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

 II.1 – 
lokalizacja 

„Stepnica-1” 
– 140 ha

II.2 – 
lokalizacja 

„Stepnica-2” 
– 112 ha





Lokalizacja V – GĄSKI ranking PGE 25.11.12

Równorzędnie do: Choczewo, Żarnowiec (pomorskie)





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

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

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

•Pobudzenie koniunktury w infrastrukturze usługowej wokół 
inwestycji

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

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

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

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



Możliwość wykorzystania potencjału firm lokalnych 
w tym przemysłu stoczniowego

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

Reaktor EPR 1600 firmy AREVA 



Reaktor AP1000 firmy Westinghouse



Reaktory ABWR i ESBWR firmy GE Hitachi

ABWR, Kashiwazaki-Kariwa  - Japonia ESBWR 

Mógłby być całkowicie budowany 
w Polsce - modułowo



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

później także innych na całym świecie.

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

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

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

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

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



    
• Nie będzie aprobaty dla energetyki jądrowej 

bez edukacji społeczności lokalnych (Gąski – 
zaskoczenie). 

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

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

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

3. Edukacja społeczności lokalnych





4. Nasza lokalna oferta edukacyjna.

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

jądrowej (edukatorzy), 
fizyki materiałów, ochrony radiologicznej)

• Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny - ZUT (kompetencje z 

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

z zakresu inżynierii materiałowej)



Nauka o materiałach
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godz
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na 1 
gr

Forma 
zaliczeniaw
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/
s

w

ć
w
/
s1

Wprowadzenie do energetyki 
jądrowej

Prof. dr hab. Mariusz 
Dąbrowski

4 zal

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

1
2

6 egzamin

3 Ochrona radiologiczna dr Miroslaw Lewocki 6 zal na ocenę

4 Fizyka reaktorów jądrowych dr inż. Marcin Buchowiecki
1
2

1
0

zaliczenie na 
ocenę

5 Reaktory jądrowe dr Tomasz Denkiewicz
1
0

egzamin

6 Termodynamika energetyczna
dr hab. prof. ZUT 
Aleksander Stachel

8 4 zal na ocenę

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

1
0

zal

9
Automatyka i robotyka z teorią 
sterowania

PK 8 zal na ocenę
1
0

Modelowanie procesów w 
reaktorze jądrowym

dr Tomasz Denkiewicz
1
2

zal
1
1

Cykl paliwowy dr inż. Marcin Buchowiecki
1
6

egzamin
1
2

Maszyny i urządzenia dla 
elektrowni jądrowych

dr inż. Radomir Kaczmarek 
(ZUT)

1
6

zal na 
ocenę

1
3

Bezpieczeństwo elektrowni 
jądrowych

dr Tomasz Denkiewicz
1
0

egzamin
1
4

Eksploatacja elektrowni jądrowych
dr hab. prof. ZUT Zbigniew 
Zapałowicz

6 zal.
1
5

Ekonomia elektrowni jądrowych
Prof. dr hab. Mariusz 
Dąbrowski

1
2

zal na 
ocenę

1
6

Ramy prawne elektrowni 
jądrowych

dr hab. prof. US Mariusz 
Dąbrowski

4 egzamin
1
7

dr inż. Marcin Buchowiecki
1
0

zal na 
ocenę

1
8

Budowa elektrowni jądrowej
dr hab. prof. US Konrad 
Czerski

1
6

zal.
1
9

Razem
8
6

3
2

7
4

0

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



Dziękuję za uwagę
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