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STRESZCZENIE. Praca przedstawia ró¿ne warianty harmonogramu budowy elektrowni j¹drowych
w Polsce. Przedstawiono wszystkie zadania niezbêdne w procesie przygotowania a nastêpnie
realizacji inwestycji. Szczególnie dok³adnie rozpatrzono procedurê stanowienia Prawa Ato-
mowego poczynaj¹c od analizy legislacji zagranicznych, poprzez dzia³ania rz¹du, prace
Sejmu i Senatu a koñcz¹c na decyzji Prezydenta. Rozpatrzono trzy scenariusze procesu
legislacyjnego. Prezentowana analiza wskazuje, ¿e nawet w przypadku sprawnego i szyb-
kiego procesu legislacyjnego budowy pierwszego bloku nie uda siê sfinalizowaæ szybciej ni¿
w 15 lat to znaczy w roku 2023. Zamieszczone w pracy harmonogramy mog¹ s³u¿yæ do
kontroli postêpu prac w oficjalnym, rz¹dowym Programie Budowy Elektrowni J¹drowych
w Polsce og³oszonym 11 sierpnia 2009 r. [1].
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prawo atomowe

Wprowadzenie

Jest wysoce prawdopodobne, ¿e gdy obecny kryzys zostanie przezwyciê¿ony to oko³o
2015 roku pojawi siê powa¿ny deficyt energii w sektorze elektroenergetycznym. Elek-
trownie bêd¹ starsze o kolejne piêæ lat, nowe inwestycje nie zostan¹ jeszcze uruchomione, bo
urz¹dzenia do nich nie zosta³y jeszcze zamówione. Jednoczeœnie program efektywnoœci
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energetycznej, o ile zostanie uruchomiony, nie zbuduje jeszcze wystarczaj¹cej masy kry-
tycznej oszczêdnoœci tak aby istotnie wp³yn¹æ na zmniejszenie popytu. Tak¿e import nie
bêdzie w stanie zmniejszyæ deficytu poniewa¿ istniej¹ce linie transgraniczne maj¹ niewy-
starczaj¹c¹ przepustowoœæ a nowe na pewno do tego czasu nie powstan¹. Opinia publiczna
mo¿e odnosiæ wra¿enie, ¿e skutecznym rozwi¹zaniem jest budowa elektrowni atomowych.
Przewidywane wysokie ceny uprawnieñ do emisji CO2 spowodowa³y, ¿e rozwi¹zanie to
sta³o siê ekonomicznie uzasadnionym. Walka z globalnym ociepleniem spowodowa³a re-
nesans opcji atomowej, widaæ to szczególnie w USA. W tej sytuacji nale¿y odpowiedzieæ na
pytanie kiedy mog³aby byæ uruchomiona pierwsza polska elektrownia j¹drowa i czy jej
uruchomienie pomo¿e w unikniêciu nadci¹gaj¹cego kryzysu.

1. Uruchomienie SPV1

W polskich warunkach niezbêdny jest promotor Programu J¹drowego zdolny do organizacji
i finansowania dzia³añ nie tylko stricte biznesowych, lecz równie¿ prawnych, edukacyjnych,
naukowych i komunikacji strategicznej. Zadania tego nie mo¿e w pe³ni zrealizowaæ Rz¹d,
a konkretnie Ministerstwo Gospodarki prowadz¹ce sprawy energetyki po pierwsze z powodu
braku wystarczaj¹cych œrodków, po drugie z powodu braku wystarczaj¹cych kompetencji
(specjalnoœæ jest nowa, praktyków nie ma a wybitni specjaliœci z zagranicy s¹ drodzy), a po
trzecie z powodu og³oszonej przez NIK zasady zakazuj¹cej outsourcowania us³ug prawnych
przez Urzêdy Administracji Pañstwowej2. Na te trudnoœci nak³adaj¹ siê trudne procedury Prawa
Zamówieñ Publicznych i wszechobecny oportunizm urzêdników czêœciowo sprowokowany
bezustannym podejrzewaniem ich o korupcjê lub choæby tylko o jej mo¿liwoœæ. Z powy¿szych
wzglêdów bez promotora, tzn. SPV, Programu nie da siê zrealizowaæ.

2. Prawo Atomowe

Prawo Atomowe jest niezbêdne do okreœlenia ram funkcjonowania elektrowni j¹dro-
wych w Polsce oraz do stworzenia biznes planu i feasibility study. Harmonogramy tworzenia
prawa przedstawiono na rysunkach 1. 2. i 3. Przedstawiono tam trzy warianty œcie¿ek
legislacyjnych. W analizie uwzglêdniono ostatni¹ nowelizacjê Regulaminu Rady Ministrów
[2] wprowadzaj¹c¹ podzia³ na prace koncepcyjne prowadzone przez organ wnioskuj¹cy3
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1 Special Purpose Vehicle – spó³ka celowa specjalnego przeznaczenia
2 Informacja od urzêdnika pañstwowego wysokiej rangi
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wej (kierownika urzêdu centralnego) nadzorowany przez ministra, pe³nomocnika Rz¹du, wojewodê oraz inny
podmiot, obowi¹zany, na podstawie odrêbnych przepisów, do opracowania okreœlonego rodzaju projektu do-
kumentu rz¹dowego



np. resort lub pe³nomocnika Rz¹du oraz wykonawcze prowadzone przez Rzadowe Centrum
Legislacyjne. Z Ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych (art.19) i Ustawy o Organizacjach
Pracodawców (art. 16) wynika obowi¹zek konsultowania zamierzeñ legislacyjnych Rz¹du.
Deklaracja Programowa Rady Ministrów dotycz¹ca Zasad Dialogu Spo³ecznego [3] roz-
szerza formu³ê konsultacji spo³ecznych na wszystkie istotne dla spo³eczeñstwa kwestie
„w celu uzyskania opinii na temat proponowanych przez administracjê [rz¹dow¹] roz-
wi¹zañ”. Deklaracja RM znajduje swoje uzasadnienie w art. 20 Konstytucji oraz w art. 38
ust. 1 Ustawy o Dzia³ach Administracji Rz¹dowej. Z tych, ale równie¿ z politycznych
i moralnych, powodów trudno sobie wyobraziæ, aby proces konsultacji spo³ecznej móg³
zostaæ ograniczony do 30-dniowego dialogu ze Zwi¹zkami Zawodowymi i Organizacjami
Pracodawców. W kwestii Programu Energetyki J¹drowej w Polsce prawo do uczestniczenia
w dialogu zg³aszaj¹ organizacje ekologiczne, œrodowiska naukowe korporacje zawodowe
i wiele innych œrodowisk spo³ecznych. Bior¹c pod uwagê wszystkie te czynniki, a przede
wszystkim dychotomiczny podzia³ spo³eczeñstwa na rozentuzjazmowanych zwolenników
i zaniepokojonych przeciwników, przyjêcie terminu 1,5 roku od przyst¹pienia do prac
analitycznych do podpisu Prezydenta jest za³o¿eniem bardzo optymistycznym. Ostatnio
pojawi³a siê teza, ¿e Energetykê J¹drow¹ mo¿na w Polsce budowaæ bez odpowiedniego
Prawa Atomowego i bez niezbêdnych instytucji. Teza ta jest niezwykle niebezpieczna
bardziej zreszt¹ dla polityków ni¿ dla spo³eczeñstwa mo¿e bowiem zmniejszyæ odsetek
entuzjastów a zwiêkszyæ procent przestraszonych. Obowi¹zuj¹ce w Polsce Prawo Atomowe
ma bardzo ogólny charakter, a okreœlenie „elektrownia” pojawia siê w nim raz – przy okazji
definicji „obiektu j¹drowego”. Miêdzynarodowa Agencja Energii Atomowej, do której
Polska nale¿y, wypowiada siê w tej sprawie jednoznacznie4 oczekuj¹c znacznie bardziej
szczegó³owych regulacji.

Prawo Atomowe zawieraæ bêdzie równie¿ powo³anie Urzêdu Dozoru Radiologicznego
oraz Pañstwowej Agencji Energii J¹drowej jako cia³ nadzoruj¹cych proces inwestycji
i reguluj¹cych funkcjonowanie energetyki j¹drowej – zgodnie z europejskimi i œwiatowymi
standardami.

Maj¹c zaawansowane Prawo Atomowe mo¿na przyst¹piæ do tworzenia/nowelizacji
przepisów towarzysz¹cych, szczególnie w zakresie Prawa Budowlanego, Ustawy o Plano-
waniu Przestrzennym oraz Ustawy o Udostêpnianiu Informacji o Œrodowisku i Jego Ochro-
nie, Udziale Spo³eczeñstwa w Ochronie Œrodowiska oraz o Ocenach Oddzia³ywania na
Œrodowisko. Szczególnie ta ostatnia w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od listopada 2008 roku
bêdzie istotnym spowalniaczem procesu. W obecnej postaci wymagaæ bêdzie trzech ocen
oddzia³ywania na œrodowisko:
� „wstêpnej” przed wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowaniem

terenu (lokalizacji),
� „ponownej” przed z³o¿eniem wniosku o wydanie zgody na budowê,
� „koñcowej” przed wydaniem zgody na uruchomienie elektrowni.
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Ka¿da z ocen bêdzie decyzj¹ administracyjn¹ o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach inwestycji, a decyzje te bêd¹ zapewne zaskar¿ane, co bêdzie opóŸniaæ proces
inwestycyjny.

3. Lokalizacja

Szczególnym utrudnieniem jest koniecznoœæ sporz¹dzenia pe³nej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko ju¿ na etapie poszukiwania lokalizacji i tworzenia koncepcji. Ocen takich
wykonaæ trzeba tyle ile lokalizacji bêdzie wstêpnie rozwa¿anych tzn. tyle ile wniosków
o wydanie WZiZT zostanie z³o¿onych. Ju¿ na tym etapie wymagana jest co najmniej pe³en
program inwestycyjny i szczegó³owa koncepcja zabudowy (w zale¿noœci od skali i szcze-
gó³owoœci ¿¹dañ urzêdników odnoœnie informacji o zakresie oddzia³ywania na œrodowisko
mo¿e te¿ byæ wymagany, aby móc to okreœliæ, praktycznie pe³en projekt budowlany, co
ogromnie skomplikowa³oby ca³oœæ procesu).

4. Partnerzy

Harmonogram przyjmuje ryzykowne za³o¿enie, ¿e biznes plan, program inwestycji
i wybór lokalizacji prowadzone s¹ przez SPV (powo³ane przez PGE SA) jeszcze przed
wyborem wspó³inwestora. Oznacza to, ¿e wspó³inwestor nie bêdzie mia³ wp³ywu na te
decyzje i bêdzie musia³ je bezwarunkowo zaakceptowaæ – szczególnie program inwesty-
cyjny i wybór lokalizacji. Wspó³inwestor bêdzie mia³ wp³yw na koncepcjê zabudowy,
feasibility study i przygotowanie dokumentacji do wstêpnej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko.

Powy¿sze oznacza, ¿e biznes plan i program inwestycji trzeba bêdzie kupiæ na rynku,
w wspó³inwestor bêdzie musia³ dostarczyæ kompetencje umo¿liwiaj¹ce stworzenie kon-
cepcji zabudowy i feasibility study. Te ostatnie dokumenty s¹ niezbêdne, aby móc wybraæ
generalnego wykonawcê w procedurze przetargowej.

Zak³ada siê równie¿, ¿e zadanie zorganizowania finansowania inwestycji (budowy
z³o¿enia finansowego) bêdzie przebiega³o „w tle” procesu wyboru wspó³inwestora
bran¿owego a w istocie przyjmuje siê, i¿ inwestor ten „przyprowadzi” finansowanie.
W przeciwnym razie harmonogram nale¿a³o by wyd³u¿yæ co najmniej o rok. Alternatyw¹
u³atwiaj¹c¹ i skracaj¹c¹ poszukiwania jest uzyskanie b¹dŸ rz¹dowych gwarancji kre-
dytowych (model amerykañski niekoniecznie akceptowany przez Komisjê Europejsk¹
z uwagi na niejasne przepisy o pomocy publicznej) b¹dŸ uruchomienie specjalnego
systemu wspierania inwestycji w Ÿród³a niskoemisyjne (autorska koncepcja specjalnych
„kolorowych” certyfikatów).
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5. Projekt

Harmonogram zak³ada, ¿e proces projektowania elektrowni zostanie rozpoczêty ju¿
w trakcie wyboru wykonawcy i bêdzie nale¿a³ do obowi¹zków tego¿ wykonawcy. Je¿eli
zale¿y nam na jak najszybszym terminie uruchomienia elektrowni to trzeba bêdzie siê
zdecydowaæ na kontrakt „pod klucz” obejmuj¹cy projekt budowlany, projekt wykonawczy,
zamówienie i zakup ca³oœci wyposa¿enia i wszystkie prace budowlane, w³¹cznie z pomoc-
niczymi w zakresie infrastruktury (drogi, sieci, woda, telekomunikacja itp.). Pojawia siê
pytanie do jakiego stopnia wykonawca zechce siê zaanga¿owaæ w projektowanie jeszcze
przed ostatecznym rozstrzygniêciem przetargu.5

Harmonogram zawiera równie¿ dwie ryzykowne decyzje. Po pierwsze zamówienie na
reaktor sk³adane jest przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowê i to jeszcze
w trakcie wykonywania podstawowego projektu budowlanego (rodzaj reaktora bêdzie ju¿
oczywiœcie zdefiniowany). Po drugie harmonogram zak³ada rozpoczêcie prac na budowie
jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowê. Dotyczy to oczywiœcie tylko tych prac
przygotowawczych, które s¹ dopuszczone prawem (zagospodarowanie placu budowy, infra-
struktura niezbêdna do uruchomienia budowy jak np. zasilanie, drogi itp.). Przy odpo-
wiednim rozdzieleniu zadañ inwestycyjnych pozwolenia na budowê a nawet warunki zabu-
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Rys. 1. „Szybki” wariant wprowadzenia Prawa Atomowego

Fig. 1. “Fast track” of introduction of Nuclear Law in Poland

5 Przepisy nie definiuj¹ terminu rozpatrzenia wniosku przez Trybuna³ Konstytucyjny (art. 224 ust. 2
Konstytucji)
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Rys. 2. „Normalny” wariant wprowadzenia Prawa Atomowego
�ród³o: Opracowanie w³asne

Fig. 2. “Standard track” of introduction of Nuclear Law in Poland

Rys. 3. „Wolny” wariant wprowadzenia Prawa Atomowego
�ród³o: Opracowanie w³asne

Fig. 3. “Slow track” of introduction of Nuclear Law in Poland



dowy mo¿na by uzyskiwaæ na odrêbne obiekty, a co za tym idzie budowê czêœci obiektów
towarzysz¹cych np. budynków administracyjnych rozpocz¹æ wczeœniej – warto rozwa¿yæ
tak¹ opcjê.

6. Budowa

Czas budowy okreœlony zosta³ na 7 lat, z tego rok na prace przygotowawcze. Na pierwszy
rzut oka wydaje siê, ¿e to d³ugo, ale jest to œredni czas budowy elektrowni j¹drowych w USA
w ostatnim okresie ich powstawania. Doœwiadczenia z Finlandii i Francji nie wskazuj¹ na to,
aby czas ten móg³ ulec znacznemu skróceniu. Tylko eksperci wiedz¹ ile problemów w nowo
wznoszonych wielkich blokach elektrowni sprawia – wydawa³o by siê proste – betonowanie,
a to z powodu koniecznoœci odprowadzenia ogromnych iloœci ciep³a z ogromnych mas
wi¹¿¹cego betonu. B³êdnie przeprowadzony proces betonowania skutkuje skurczem, ten
z kolei rysami i spêkaniem, a to prowadzi do pojawienia siê niedopuszczalnych nieszczel-
noœci i utraty wytrzyma³oœci.

Przed oddaniem elektrowni j¹drowej do u¿ytku trzeba bêdzie przeprowadziæ odpo-
wiednie badania i testy, wykonaæ ocenê oddzia³ywania na œrodowisko oraz uzyskaæ komplet
zgód od odpowiednich instytucji w tym od Urzêdu Dozoru Radiologicznego oraz Pañ-
stwowej Agencji Energii J¹drowej.

7. Œwiadomoœæ i kadry

Prezentowany harmonogram nie obejmuje dwóch istotnie wa¿nych zadañ, a mia-
nowicie:
� programu informacji i budowy œwiadomoœci w procesie otwartego dialogu spo³ecznego.

Proces ten powinien doprowadziæ do spo³ecznego consensusu ju¿ w momencie podjêcia
decyzji o wyborze pierwszej lokalizacji i przed rozpoczêciem przetargu na general-
nego wykonawcê. (Silny opór spo³eczny znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej cenie
kontraktu);

� programu edukacji (i zwi¹zanego z nim programu badañ naukowych). Proces ten po-
winien doprowadziæ do stworzenia odpowiednich kadr mog¹cych uczestniczyæ ju¿
w procesie budowy i uruchamianiu elektrowni. Studia budowlane (budowa elektrowni
j¹drowych) winny wiêc byæ uruchomione w ci¹gu najbli¿szego roku tzn. od RA 209/10.
Ich absolwenci mogliby asystowaæ ju¿ w koñcowym okresie projektowania elektrowni.
Studia energetyczne (eksploatacja elektrowni j¹drowych) winny byæ uruchamiane naj-
póŸniej w trzecim roku programu tak, aby absolwenci mogli braæ udzia³ w monta¿u
g³ównych elementów elektrowni (reaktora, turbiny, generatora). Wy¿ej wymienione
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terminy uwzglêdniaj¹ koniecznoœæ odbycia praktyk w budowanych i funkcjonuj¹cych
elektrowniach j¹drowych na œwiecie (konieczny element kontraktów z wspó³inwestorem
i g³ównym wykonawc¹).
Program edukacji winien obejmowaæ zarówno pe³en program kursowy (specjalnoœci na

kierunkach kszta³cenia in¿ynieria l¹dowa i energetyka) jak równie¿ Studia Podyplomowe
(intensywne i bogate programowo!). W obu przypadkach nale¿y za³o¿yæ udzia³ wyk³a-
dowców zagranicznych, pomoc wspó³inwestora i wykonawcy oraz wyjazdy na studia i sta¿e
zagraniczne.
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Rys. 4. Harmonogram budowy pierwszego bloku wraz z przygotowaniem
�ród³o: Opracowanie CEZ X 2008 oraz analiza w³asna

Fig. 4. Work schedule for the preparation and construction of the first Polish nuclear block



8. Program J¹drowy

Prezentowany harmonogram dotyczy budowy pierwszego bloku elektrowni. Realizacja
ca³ego Programu J¹drowego bêdzie wymaga³a powielania zadañ inwestycyjnych w rytmie
dwu- lub trzyletnim. Ten pierwszy w przypadku wyboru bloków 1000 MW (np. AP100) ten
drugi w przypadku bloków 1500 MW (np. EPR 1600). Jeœli technologia i inwestor pozostan¹
ci sami to proces budowy kolejnych bloków mo¿e ulec pewnemu skróceniu. Przy tej samej
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Rys. 5. Harmonogram wykorzystuj¹cy bloki 1000 MW
�ród³o: Analizy wa³sne

Fig. 5. Work schedule in case of 1000 MW bocks

Rys. 6. Harmonogram wykorzystuj¹cy bloki 1600 MW
�ród³o: Analizy w³asne

Fig. 6. Work schedule in case of 1600 MW bocks



lokalizacji etap pozwoleñ mo¿e siê skróciæ z 6 lat do 2,5 roku. Koncepcja zabudowy, lokali-
zacja i program inwestycji ulegaj¹ powtórzeniu, a oceny oddzia³ywania na œrodowisko
skróceniu.

Wybór wspó³inwestora jest w tym przypadku raczej automatyczny, podobnie jak wybór
wykonawcy, tak ¿e z etapu Partnerzy pozostaje tylko zorganizowanie finansowania czyli
tzw. z³o¿enie finansowe, które mo¿e trwaæ równolegle z projektowaniem i ocen¹ oddzia-
³ywania na œrodowisko. Zamówienie na reaktor mo¿na by z³o¿yæ wczeœniej, tu¿ po zam-
kniêciu finansowania.

£¹cznie okres budowy drugiego bloku da³o by siê skróciæ do oko³o 10 lat, a mianowicie
6 lat budowy (na tym samym placu co poprzednik), 2 lata na projektowanie podstawowe,
2 lata projekt szczegó³owy i wykonawczy – razem 3 z racji czêœciowej symultanicznoœci –
1/2 roku na niezbêdne pozwolenia oraz 1/2 roku na z³o¿enie finansowe i negocjacje
z wykonawc¹. Do tego trzeba dodaæ 1/2 roku na uruchomienie (pozwolenia, rozruch próbny,
synchronizacja z sieci¹).

Wystartowaæ z drugim blokiem mo¿na jednak dopiero po zdobyciu pierwszych do-
œwiadczeñ i po wykonaniu pierwszych prac na pierwszym bloku, to znaczy po osi¹gniêciu
kroku z³o¿enia zamówieñ (rok 6,5 pierwszego okresu), co w efekcie daje datê oddania
6,5 + 10 + 0,5 = 17, to znaczy zak³adane 2 lata po oddaniu pierwszego bloku.

Podsumowanie

Z przedstawionej tu analizy wynika, ¿e pierwszy pr¹d z pierwszej polskiej elektrowni
j¹drowej nie pop³ynie przed listopadem 2023 roku.

Prezentowany harmonogram powsta³ na podstawie wiedzy i doœwiadczenia autora z re-
alizacji du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Budowa elektrowni j¹drowej mo¿e mieæ
swoj¹ szczególn¹ specyfikê, o której wiedza nie jest autorowi dostêpna, dlatego bêdzie on
g³êboko wdziêczny za wszelkie uwagi krytyczne, które zakres tej wiedzy pog³êbi¹. Szcze-
gólnie zaœ za te informacje i rozwi¹zania, które realizacjê Programu J¹drowego mog³yby
realnie i istotnie przyspieszyæ bez ujemnego wp³ywu na bezpieczeñstwo, jakoœæ i koszty.

Z drugiej jednak strony jest absolutnie nieprawdopodobne, aby prezentowany proces
mo¿na by³o skróciæ trzykrotnie, co oznacza, ¿e problem roku 2015 bêdziemy musieli
rozwi¹zaæ innymi metodami, a konkretnie bardzo szybko poprawiaj¹c efektywnoœæ ener-
getyczn¹ i bardzo mocno przyspieszaj¹c rozwój energetyki rozproszonej, a w tym odna-
wialnych Ÿróde³ energii. Musz¹ to byæ dzia³ania bardziej zdecydowane i bardziej konkretne
ni¿ w przypadku programów Euro 2012 i Autostrad. W przeciwnym razie zgaœnie nam
œwiat³o.
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Krzysztof ¯MIJEWSKI

Workschedule of Nuclear Power Programme in Poland

Abstract

This paper presents different time schedules for the construction of nuclear power plants in
Poland., taking into account all tasks that must be carried out in connection with the preparation and
realisation of the investment. In particular, the precise legislative procedure leading to the passing of
the new Atomic Law is analysed, starting from research of foreign legislation through government
actions and parliamentary works in both Houses, and ending with the presidential decision. Three
scenarios of legislation process have been considered. The analysis presented shows that even in the
case of very efficient and swiftly-passed legislation, construction of the first unit will not be finished
quicker than in 15 years (i.e. in 2023). The road maps shown in the paper can be used in order to control
the progress of works foreseen by the official governmental Work Schedule of the Nuclear Power
Plant Programme in Poland, which was announced on 11 August 2009 [1].
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