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Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce 

Energetyka jądrowa będzie fundamentem transformacji energetycznej Polski. Co najmniej 

20-25% energii elektrycznej będzie wytwarzane w dużych elektrowniach atomowych, które 

na przestrzeni kilkunastu lat zastąpią najbardziej wyeksploatowane moce wytwórcze oparte 

na węglu brunatnym i kamiennym. Rządowe plany zakładają wybór technologii dla wielkich 

elektrowni atomowych w tym roku, tak aby za 11 lat pierwsza duża siłownia jądrowa została 

oddana do użytku – w sumie duże elektrownie jądrowe mają mieć moc od 6 000 do 9 000 

MWe w oparciu o wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Uzupełnieniem dla tej 

energetyki jądrowej będą małe modułowe reaktory (SMR), - zaś krajowe przedsiębiorstwa 

deklarują chęć wybudowania reaktorów SMR o łącznej mocy do 4 000 MWe. 

Zainteresowanie tą technologią są zarówno koncerny przemysłowe oraz energetyczne 

(Synthos, KGHM, PKN Orlen, ZE PAK, Tauron)., Chcą w nich wytwarzać energię elektryczną 

i ciepło na własne potrzeby przemysłowe jak i dla odbiorców rynkowych. SMR mają także 

zastępować stare bloki węglowe wychodzące z eksploatacji. W Polsce zaplanowano budowę 

dwóch rodzajów reaktorów SMR; NuScale i BWR X-300 – obydwa zostały zaprojektowane 

i są rozwijane w Stanach Zjednoczonych. Energetyka jądrowa będzie pełnić kluczową rolę 

w przebudowie polskiego sektora elektroenergetycznego, zaś wybudowane bloki będą 

pracować do końca XXI wieku i w następnym stuleciu. To uzmysławia znaczenie i siłę 

oddziaływania programu energetyki jądrowej na gospodarkę państwa polskiego 

na przestrzeni obecnego i kolejnego stulecia. 

 

Polska energetyka podlega wymogom ochrony środowiska przyjętym przez państwa Unii 

Europejskiej. Cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały przyjęte przez Polskę wiele lat 

temu i wynikają z polityki wspólnotowej. Wskazana polityka jest główną dźwignią 

transformacji energetycznej, która tworzy wymagania wobec wszystkich państw 

członkowskich odnośnie do redukcji emisji dwutlenku węgla. Polska definiując swoje 

strategie zdecydowała się wykorzystać do realizacji celów redukcji CO2 m.in. energetykę 

jądrową. Z tych przyczyn uwzględniła tę technologię we wszystkich dokumentach 

strategicznych formułowanych zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i uzgodnień polityk na 

poziomie współpracy z Unią Europejską. W Krajowym plan na rzecz energii i klimatu na lata 

2021-2030 (KPEiK) wskazano że głównym celem polityki energetycznej jest bezpieczeństwo 
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energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i 

zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko oraz optymalnym wykorzystaniu 

własnych zasobów energetycznych osiągane poprzez m.in. wdrożenie energetyki jądrowej. 

Ma to umożliwić pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną, zwiększyć 

dywersyfikację źródeł energii oraz pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych 

i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Wskazano przy tym, że elektrownie jądrowe są stabilnym 

i niezawodnym źródłem energii, pracującym w podstawie krajowego systemu 

elektroenergetycznego, wzmacniać będzie bezpieczeństwo elektroenergetyczne 

w perspektywie długoterminowej1. 

Skala polskiej energetyki jądrowej 

Program polskiej energetyki jądrowej wskazuje, że celem Programu polskiej energetyki 

jądrowej jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej 

mocy zainstalowanej od ok. 6 000 do ok. 9 000 MWe mocy w oparciu o sprawdzone, 

wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Jak wynika z 

dokumentu strategicznego, takie rozwiązanie ma oznaczać poprawę polskiego bilansu 

energetycznego (mixu) poprzez m.in. dywersyfikację źródeł wytwarzanie oraz paliwa 

stosowanego w polskiej elektroenergetyce, dywersyfikację kierunków dostaw nośników 

energii pierwotnej, zastąpienie starzejącego się parku wysokoemisyjnych bloków węglowych 

jednostkami bezemisyjnymi, które będą spełniać zaostrzające się wymogi dotyczące norm 

redukcji emisji dwutlenku węgla2.  

Grafika: Elektrownia atomowa. 

 

                                                           
1
 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) przyjęty przez Komitet do Spraw 

Europejskich 18 grudnia 2019 r., 
https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu 
2
 Program polskiej energetyki jądrowej, Załącznik do uchwały nr 141 Rady Ministrów 

z dnia 2 października 2020 r. (poz. 946), https://www.gov.pl/web/klimat/program-polskiej-energetyki-
jadrowej1 
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Źródło: International Atomic Energy Agency 

Jak podkreślają dokumenty rządowe największe zalety energetyki jądrowej 

to bezemisyjna produkcja energii elektrycznej, niskie koszty wytworzenia energii, 

dywersyfikacja kierunków dostaw paliwa, długowieczność bloków jądrowych. Wydaje się, 

iż obecnie budowane bloki będą mogły pracować co najmniej 80 lat. Aktualnie 

wykorzystywane technologie (generacji III i III+) oraz rygorystyczne normy światowe 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zapewniają bezpieczeństwo 

eksploatacji elektrowni jądrowej oraz składowania odpadów. Należy przypomnieć, 

iż energetyka jądrowa jest na świecie dynamicznie rozwijana - obecnie realizowanych jest 

ponad 50 nowych projektów3. 

Różnicowanie źródeł wytwarzania 

Polskie dokumenty strategiczne zakładają że udział energetyki jądrowej w bilansie 

energetycznym ok. 2045 r. będzie wynosił ok. 20%, jednak jej rola będzie znacznie większa 

niż wynikałoby to ze wskazanej statystyki. Energetyka jądrowa ma stanowić podstawę 

systemu elektroenergetycznego, liniowo produkując energię elektryczną. W ujęciu 

strategicznym, elektrownie atomowe mają zastąpić w tej funkcji energetykę węglową. 

Zaplanowano stopniowe, elastyczne zastępowanie energetyki węglowej energetyką 

atomową, z początkiem procesu w następnej dekadzie i znaczącym przyspieszeniem w 
                                                           
3
 Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Załącznik do uchwały nr 22/2021 Rady Ministrów 

z 2. 02. 2021 r., https://www.gov.pl/web/ia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-pep2040 
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kolejnych latach. Dokumenty podkreślają, że cechą energetyki jądrowej jest niski udział 

kosztu paliwa w koszcie produkcji energii, który stanowi 10–15% łącznego kosztu 

wytwarzania energii elektrycznej w energetyce atomowej. Nawet jeśli doszłoby do wzrostu 

ceny paliwa jądrowego o połowę to spowodowałoby to wzrost kosztu produkcji energii o ok. 

6%. Podkreśla się, iż te proporcje są korzystne ekonomicznie oraz odwrotne w stosunku do 

gazu ziemnego, gdzie 70–80% kosztów produkcji energii stanowią koszty paliwa. Z 

dokumenty wynika, że energetyka jądrowa działa stabilizująco na poziom cen energii 

elektrycznej na krajowym rynku w perspektywie co najmniej 60 lat4.  

Wymiar społeczny i zeroemisyjna energetyka środowiska 

Warto zauważyć, że Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r. postrzega rozwój energetyki 

jądrowej także w aspekcie szeroko rozumianej sprawiedliwej transformacji energetycznej, 

w ramach której rozwój nowego sektora przemysłowego ma przyczynić się 

do reindustrializacja i rozwoju wielu istniejących i nowych działów przemysłu krajowego oraz 

ma wytworzyć nowe specjalizacje i technologie w całym łańcuchu dostaw komponentów 

i produktów. Ma wywołać impuls koniunkturalny dla rozwoju regionów oraz zapewnić 

pewne i stabilne dostawy energii oraz niskie koszty energii elektrycznej dla odbiorców. 

Kolejny pozaekonomiczny cel to wybudowanie zeroemisyjnej energetyki, poprzez 

zastąpienie starzejących się bloków węglowych pracujących w tzw. podstawie systemu 

elektroenergetycznego, redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora energetyki, realizację 

zobowiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, dywersyfikację kierunków dostaw 

nośników energii pierwotnej5. 

Jakie mogą być korzyści dla polskiego przemysłu 

Jak wskazuje Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. aż 70% wartości całej inwestycji może 

zostać zrealizowane przez polskie przedsiębiorstwa we współpracy z ośrodkami naukowo-

badawczymi. Ze zgromadzonych danych wynika, że ok. 60 polskich przedsiębiorstw posiada 

doświadczenie w energetyce jądrowej uzyskane w ostatnich dziesięciu latach, m.in. przy 

realizacji zleceń dla zagranicznych elektrowni jądrowych, natomiast kolejne 300 

przedsiębiorstw posiada kompetencje z branż pokrewnych. Jeśli zostaną przeprowadzone 

działania dostosowawcze, wówczas ich kompetencje będzie można wykorzystać w programie 

                                                           
4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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budowy elektrowni jądrowych. Można domniemywać, iż z tych przyczyn Polityka 

Energetyczna szacuje się, że do 2040 r. energetyka jądrowa wygeneruje 25 – 38 tys. nowych 

miejsc pracy. Wielkość nowych miejsc pracy będzie zależała od skali projektu energetyki 

(który obecnie jest w określany w widełkach: 6 000 – 9 000 MWe) a także od ilości bloków. 

Szacuje się, że rozwój energetyki atomowej wytworzy impuls koniunkturalny zarówno w 

różnych regionach Polski oraz stanie się bodźcem rozwojowym dla wielu różnych sektorów 

przemysłowych mogących współpracować z energetyką jądrową. Powinno wytworzyć to 

nowe specjalizacje oraz rozwój technologii w całym łańcuchu dostaw komponentów i 

produktów. Prognozuje się że w przyszłości możliwość pozyskiwania uranu w Polsce ze złóż 

niekonwencjonalnych oraz budowy zakładów cyklu paliwowego. Prawdopodobnie pod tym 

pojęciem kryje się możliwość odzyskiwania paliwa uranowego z wydobytych odpadów 

skalnych po produkcji miedzi przez koncern KGHM. Jak wskazuje PEP do 2040 praktyka 

innych państw wskazuje, że wybór odpowiedniego partnera biznesowego i dostawcy 

technologii może ułatwić realizację tego typu zamierzeń6. 

Bezpieczne technologia i tani prąd 

Rząd planuje wykorzystanie sprawdzonej i bezpiecznej technologii PWR (Pressurized Water 

Reactor – reaktor wodny ciśnieniowy). Rekomendowany wybór technologii PWR dotyczy 

dostępnych na rynku reaktorów o mocach rzędu 1000 - 1650 MWe. Duże, sprawdzone 

reaktory jądrowe gwarantują szybkie i pewne efekty w zakresie przyrostu mocy dla 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Warto nadmienić, iż w ciągu ostatnich 

kilkunastu lat światowy rynek energetyki jądrowej zdominowały wielkoskalowe bloki 

energetyczne z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi o mocach rzędu 1000 – 1650 MWe7. 

Warto zauważyć że na świecie są stosowane różnorodne modele realizacji inwestycji 

jądrowych, zależne od polityki danego kraju, kształtu lokalnego rynku energii i rodzaju 

inwestora. Najczęściej występujące modele inwestycyjne to: umowy długoterminowe  

(stosowane w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji), kontakty 

różnicowe (stosowany w Wielkiej Brytanii, zaplanowany dla Rumunii i rozważany w 

                                                           
6
 Ibidem. 

7
 Program polskiej energetyki jądrowej, op. cit. 
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Czechach), model taryfowy (stosowany także w Wielkiej Brytanii), modele spółdzielcze 

(wykorzystywane w Finlandii - model Mankala i we Francji - model Exeltium)8. 

Wydaje się, że państwo polskie projektuje model mający na celu minimalizowanie 

negatywnych konsekwencji oraz maksymalizowanie pozytywnych rozwiązań w wymiarze 

rynkowym, społecznym i politycznym. Z tych przyczyn w dokumentach strategicznych 

zapisano, że projekt energetyki jądrowej ma być realizowany za pomocą spółki celowej, 

w której w państwo polskie obejmie 51% udziałów, zaś przyszły inwestor pozostałe 49%. Jak 

można domniemywać, takie rozwiązanie oznacza, że obydwie strony mają solidarnie dzielić 

się kosztami, potencjalnymi ryzykami ale też zyskami w perspektywie długoterminowej. 

Można zakładać, że przyjęcie takiej koncepcji miało na celu zachowanie przez państwo 

polskie kontroli i możliwości oddziaływania na ten kluczowy element infrastruktury 

krytycznej państwa, jakim jest energetyka jądrowa. Jednocześnie zachowanie pozycji 

większościowej prawdopodobnie miało realizować także cele ekonomiczne, tzn. uzyskanie 

takiego wpływu na model biznesowy przedsięwzięcia, aby uniknąć zagrożeń nadmiernej 

maksymalizacji zysków przez inwestora mogącego prowadzić do wysokich kosztów 

wyprodukowanej energii elektrycznej.  

Projektowana skala inwestycji  

Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej państwa szacuje całościowe nakłady inwestycyjne na 

budowę dużych elektrowni atomowych na kwotę 104,8 mld zł do 2045 r. W latach 2026-

2030 ma zostać wydane 16 mld zł, największą kwotę - 63 mld zł pochłoną wydatki 

inwestycyjne w latach 2031-2035 zaś kolejne niespełna 26 mld zł będzie wydawane w latach 

2036-20409. To oznacza, że budowa elektrowni atomowych pochłonie ok. 33% wszystkich 

nakładów inwestycyjnych na nowe źródła wytwarzania energii, jakie mają zostać 

wybudowane we wskazanym czasie. W proponowanym modelu biznesowym strona polska 

byłaby obciążona 51% wskazanych kosztów (ok. 53,4 mld zł), zaś pozostałą część miałby 

pokryć partner. Warto jednak zwrócić uwagę, że prognozowany koszt programu energetyki 

atomowej może nieznacznie różnić się od wskazanych w Załączniku 2 do PEP 2040. Wynika 

to z obiektywnego faktu, że horyzont czasowy dokumentu rządowego jest krótszy niż 

                                                           
8
 Ibidem. 

9
 Załącznik 2. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora 

energetycznego, https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski 
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projektowany czasokres realizacji programu energetyki jądrowej w kraju określany na 

2043r10.  

Źródła finansowania: NBP i Taksonomia 

Oprócz mechanizmów rynkowych w finansowanie programu energetyki jądrowej w Polsce 

ma zaangażować się Narodowy Bank Polski. Jest wskazywane, że rola NBP ma być kluczowa 

w budowie systemu elektrowni atomowych w Polsce, zaś bank centralny ma spełniać 

podobną rolę, jak w przypadku finansowania tarcz antykryzysowych, chroniących polskich 

przedsiębiorców przed skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią. 

Wskazuje się, że jest możliwa emisja tzw. zielonych obligacji, których zadaniem zebranie 

pieniędzy na cele polityki transformacji energetycznej zaś NBP miałby zadanie regulacji 

i budowania stabilności dla tego rynku11. Pojawiają się także opinie wskazujące na możliwość 

dokapitalizowania inwestycji z budżetu państwa do poziomu 50% inwestycji. Takie 

rozwiązanie wzmocniłoby wiarygodność inwestycji przed potencjalnymi kredytodawcami12. 

Wydaje się, że bardzo istotne znaczenie dla powodzenia ww. projektu uwzględnienie 

technologii jądrowej w tzw. taksonomii Unii Europejskiej. Umieszczenie energetyki 

atomowej na liście działalności objętych Taksonomią UE jest kluczowe w kontekście 

pozyskiwania finansowania na takie projekty. To oznacza, że w zatwierdzonym przez Komisję 

projekcie aktu delegowanego, ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji wpisano 

energetykę atomową, jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w 

adaptację do zmian klimatu. Ten skomplikowanie brzmiący zapis w praktyce oznacza, że 

technologia jądrowa zyska zdolność do ubiegania się różnego rodzaju instrumenty finansowe 

zarówno dotacyjne jak i komercyjne. W odniesieniu do projektowanych elektrowni 

atomowych wprowadzono warunek uzyskania pozwolenia na budowę do 2045 roku. 

Dodatkowo inwestycje takie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa jądrowego i 

środowiskowego, a także wymagania korzystania z najlepszych, dostępnych technik13. Jeśli 

                                                           
10

 Program polskiej energetyki jądrowej, op. cit. 
11

 Wsparcie atomu przez NBP ma działać jak tarcze finansowe rządu, BiznesAlert 12.04.2021 r., 
https://biznesalert.pl/glapinski-nbp-polska-atom-zielone-obligacje/ 
12

 Tchórzewski: Polski budżet stać na dofinansowanie budowy atomu, Energianews 30.06.2020 r. 
https://energia.rp.pl/atom/art17025681-tchorzewski-polski-budzet-stac-na-dofinansowanie-budowy-atomu 
13

 Unijna taksonomia w końcu obejmie gaz i atom, Cire.pl z 06. 02. 2022 r. https://www.cire.pl/artykuly/serwis-
informacyjny-cire-24/unijna-taksonomia-w-koncu-obejmie-gaz-i-atom 
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nie zostanie wniesiony prawomocny sprzeciw, wówczas Taksonomia zacznie obowiązywać 

od 1 stycznia 2023 r.  

Finanse ze specjalnych Funduszy i UE? 

Można domniemywać, że objęcie energetyki jądrowej Taksonomią powinno umożliwić 

wykorzystywanie funduszy wspólnotowych na szeroko rozumiane wsparcie tej technologii. 

Jednak do tej pory brak jest większych informacji na ten temat. Chcąc dociec przyszłych 

rozwiązań posłużmy się analizą logiczną - skoro obecnie odnawialne źródła energii rozwijane 

są dzięki systemowi wsparcia ponieważ spełniają kluczowe kryterium zeroemisyjnej 

produkcji prądu, to trudno zakładać że także zeroemisyjna energetyka jądrowa nie 

uzyskałaby podobnego do OZE wsparcia ze środków UE. Dla przypomnienia: energetyka 

wiatrowa jest rozwijana przy użyciu systemu certyfikatów, wieloletnich aukcji na dostawy 

energii (gdzie cena płacona przez urząd regulacyjny przewyższa cenę z giełdy energii), zaś 

fotowoltaika nie mogłaby się tak dynamicznie rozwijać bez dotacji na założenie instalacji.  

Kolejnym mechanizmem możliwym do wykorzystania dla finansowania energetyki 

atomowej jest Fundusz Transformacji Energetyki. Ma dysponować środkami uzyskanymi 

ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu EU ETS za lata 2023-

2030, których wartość przed agresją Rosji na Ukrainę wyceniano na ok. 82 mld Euro. 

Przychody z aukcji cen do uprawnień emisji (EU ETS) mają zasilić krajowy Fundusz 

Transformacji Energetycznej, do którego trafi 40% kwoty ze sprzedaży uprawnień. W 

znowelizowanej ustawie o funduszu zapisano możliwość wspierania energetyki jądrowej14. 

W oparciu o ten wachlarz działań zostaną wybudowane efektywne instrumenty 

zabezpieczające stabilne finansowanie programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. 

PEJ – lider projektu 

Dla realizacji projektu strona polska powołała w 2021 r. spółkę celową Polskie Elektrownie 

Jądrowe, która ma być wykonawcą inwestycji. Jak wynika z dostępnych informacji, spółka PEJ 

realizuje zadania przygotowania procesu inwestycyjnego oraz inwestora w projekcie budowy 

elektrowni jądrowych. Zgodnie z Rozporządzeniem RM prawa z udziałów wobec Spółki 

wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

                                                           
14

 Finansowanie transformacji energetycznej w Polsce w obecnej sytuacji geopolitycznej, PAP MediaRoom z 
31.03.2022 r., https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/finansowanie-transformacji-energetycznej-w-polsce-
w-obecnej-sytuacji 
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Infrastruktury Energetycznej. Dokument wskazuje, że PEJ realizuje zadania w zakresie 

przygotowania procesu inwestycyjnego i pełni rolę inwestora, w tym w wyborze jednej 

wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą 

technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce15. Kolejne dokumenty wskazują na koncepcję 

wyboru jednego inwestora dla całego programu energetyki jądrowej w Polsce. Informacja 

medialne wskazują, że wybór inwestora planowany jest na przełom lat: 2022–2023, 

ponieważ do tego czasu powinna zostać wybrana technologia, podpisane wstępne i wiążące 

porozumienie z partnerem dla realizacji programu16.  

Ekonomia energetyki jądrowej 

Nietrudno zauważyć, iż strategie projektowane przez Komisję Europejską preferują 

technologie wytwarzania energii w oparciu o odnawialne źródła energii, fotowoltaiki, lądowe 

farmy wiatrowe ale przede wszystkim morską energetykę wiatrową ( technologia uzyskała 

największe wsparcie). Warto zatem sprawdzić, jak w technologiach nisko lub zeroemisyjnych 

sytuuje się energetyką jądrowa. Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty w 

październiku 2020 r. informuje, że przeprowadzone badania potwierdzają, że elektrownia 

jądrowa generuje bardzo niski koszt środowiskowy oraz systemowy i przyczynia się do 

zahamowania wzrostu kosztów energii elektrycznej dla konsumentów. Te koszty mają 

kluczowe znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa ze względu na ich wpływ na ceny usług, 

konkurencyjność krajowego przemysłu oraz dobrobyt ludności. Przeprowadzone analizy 

wykazały, że większość obecnie pracujących elektrowni jądrowych, gdy już został spłacony 

kapitał na ich wybudowanie, ma bardzo niskie koszty wytwarzania, na poziomie: 80- 120 

PLN/MWh17.  

Wskazane koszty uwzględniają nie tylko koszty inwestorskie, ale także koszty 

bilansowania. Podkreśla się, że węglowe lub gazowe moce wytwórcze mają zbliżone koszty 

działania, jednak należy do nich doliczyć znacznie wyższe niż w przypadku energetyki 

                                                           
15

 Kto jest kim w Programie polskiej energetyki jądrowej? https://www.gov.pl/web/polski-atom/kto-jest-kim-w-
programie-polskiej-energetyki-jadrowej 
16

 Naimski: Jesienią tego roku rząd wybierze partnera do budowy elektrowni jądrowej, BiznesAlert, 25. 01. 2022 
r., https://biznesalert.pl/naimski-jesienia-tego-roku-rzad-wybierze-partnera-do-budowy-elektrowni-jadrowej/ 
17

 Na podstawie m. in.: Nuclear Costs in Context, NEI, September 2019 (USA), 
https://www.tvo.fi/en/index/investors/keyfigures.html 
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jądrowej koszty paliwa oraz stale rosnące koszty emisji gazów cieplarnianych (system EU 

ETS)18.  

Dostarczyć energię po najniższym koszcie 

Wskazuje się, iż rząd tworząc strategię energetyczną państwa, planuje zrealizować 

długoterminowy cel jest zapewnienie rozwoju gospodarczego państwa i w związku z tym nie 

uwzględnia krótkoterminowej perspektywy inwestorów ekonomicznych, których celem jest 

maksymalizacja zysków. W ujęciu rządowego dokumentu, zadanie priorytetowe 

to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju rozumianego jako ciągłość dostaw 

energii po najniższym z możliwych koszcie dla konsumenta19.  

Takie założenie strategiczne prowadzi do celu jakim jest odpowiednie 

zaprojektowanie modelu ekonomicznego dla przyszłej energetyki atomowej w państwie. Z 

dokumentu wynika, że warunki brzegowe oparte są na kluczowym parametrze niskiej ceny 

energii dla konsumenta, co prowadzi do modelu biznesowego zabezpieczającego przed 

ryzykiem nadmiernych zysków inwestorskich. Zjawisko niepożądanych, wysokich zysków 

inwestorskich można zaobserwować w przypadku niektórych, nowych inwestycji 

energetycznych na świecie, które realizowano wyłącznie w modelu inwestycji finansowej. W 

takim wzorcu, beneficjentami są przede wszystkim banki oraz inwestorzy, zaś pochodną 

takiego modelu jest wysoka cena energii dla konsumenta, znacznie wyższa od faktycznego 

kosztu jej wytwarzania.  

Czy energetyka jądrowa to konkurencja dla OZE? 

Narodowe Centrum Analiz Energetycznych przeprowadziło analizę alternatywnych 

scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy założeniu maksymalnej 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chciano uzyskać odpowiedź, jaką należy zastosować 

strategię budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w miejsce wyłączanych 

w nieodległej przyszłości bloków opalanych węglem kamiennym i węglem brunatnym. 

Naukowcy z NCAE weryfikowali jaki model energetyki będzie optymalny przy określonych 

parametrach. Założono, iż badane zapotrzebowanie wynosi 6 000 MWe mocy wytwórczych, 

dostarczających energii elektrycznej w tzw. podstawie systemu, mających zapewniać 

                                                           
18

 Program polskiej energetyki jądrowej, op. cit. 
19

 Ibidem. 
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pewność i niezawodność dostaw przez 60 lat20. Przebadano wszystkie dostępne technologie, 

oraz zbudowano wiele modeli badawczych, łączących ze sobą różne technologie 

wytwarzanie energii elektrycznej, tak aby osiągnąć wartości optymalne. Badana sytuacja 

odpowiada przewidywanemu zamknięciu dużych kompleksów energetycznych opartych na 

węglu brunatnym, np. elektrowni w Bełchatowie, pracującej systematycznie w podstawie 

obciążenia (ze względu na niskie koszty zmienne paliwa). Opracowano cztery strategie 

niskoemisyjne oraz trzy strategie zeroemisyjne różniące się zestawami dostępnych 

technologii zeroemisyjnych, tj. odnawialnych źródeł energii lub energetyki jądrowej, oraz 

technologii zapewniających niezbędne rezerwy, w oparciu o bloki gazowe oraz magazyny 

energii. Zbudowano model optymalizacyjny, który zdaniem naukowców umożliwił dobranie 

kompozycji źródeł o najniższym koszcie (z perspektywy konsumenta energii) spośród 

dostępnych w każdej strategii technologii. Tak powstał dla każdej strategii bilans 

energetyczny traktowany jest jako niezmienny przez objęte analizą60 lat.  

Głównym założeniem jest konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii 

elektrycznej o wielkości mocy 6 GW, przez 365 dni w roku, w każdych warunkach 

pogodowych. Tym samym uwzględniono specyfikę pracy systemu elektroenergetycznego w 

warunkach wietrzności, nasłonecznienia oraz temperatury otoczenia. Warto zauważyć, iż 

badany parametr, tj. 6 000 MWe zainstalowanej mocy odpowiada najmniejszej 

projektowanej mocy dla polskiego programu energetyki jądrowej. Wydaje się, że 

przeprowadzone badanie miało weryfikować pod względem kosztowym i rynkowym 

koncepcję budowy 18-20% mocy wytwórczych krajowego systemu elektroenergetycznego w 

oparciu o energetykę jądrową.  

Co wykazała analiza? 

Badania Narodowego Centrum Badań Energetycznych wykazały że:  

1. wykorzystanie energii jądrowej jest najtańszym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego KSE, także w wariancie zakładającym całkowity brak emisji CO2. 

                                                           
20

 Analiza alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji 
emisji gazów cieplarnianych, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych, Warszawa, grudzień 2020 r., 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfjueL
opn4AhURyYsKHcBgAV0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.teraz-
srodowisko.pl%2Fmedia%2Fpdf%2Faktualnosci%2F10820-raport-z-badan-stabilne-
dostawy.pdf&usg=AOvVaw1wej5A9GaFNT2t3bUtyne4 
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2. Analiza kosztów zapewnienia stabilnego pokrycia zapotrzebowania wskazuje brak 

opłacalności ekonomicznej morskich farm wiatrowych, jako źródła zabezpieczającego 

funkcjonowanie KSE, niemniej o rozwoju tej technologii w pozostałej części systemu mogą 

decydować inne przesłanki.  

3. Najbardziej efektywną kosztowo technologią odnawialną jest wiatr na lądzie. Inwestycje 

w wiatr na morzu i fotowoltaikę generują wysokie koszty nawet przy niskim koszcie 

kapitału.  

4. Strategie oparte o niesterowalne źródła odnawialne cechuje kosztowny obowiązek 

zapewnienia rezerwy mocy (oraz związane z nią emisje CO2) stanowiący nawet połowę 

sumarycznych kosztów wytwarzania energii.  

5. Strategie OZE zakładające całkowity brak emisji CO2 wymagają wybudowania wielkich 

instalacji magazynujących oraz odpowiednio dużych mocy wytwórczych w celu 

zapewnienia możliwości ładowania magazynów21.  

 

Grafika: Zestawienie kosztów poszczególnych technologii 

 

                                                           
21

 Analiza alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji 
emisji gazów cieplarnianych, op. cit. 
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Źródło: Analiza alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej 

przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych, 

Warszawa, grudzień 2020 r. 

Atom da blisko 100 mld oszczędności 

Podsumowując przeprowadzone przez NCAE badanie można zauważyć ciekawą zależność -

najdroższe wydają się być technologie odnawialnych źródeł energii, co wynika m.in. z faktu 

ich znacznie krótszego resursu technologicznego (konieczność co najmniej dwukrotnej 

wymiany urządzeń czasie 60 lat pracy ze względu na zużycie). Dodatkowo, źródła OZE 

wymagają wspomagania kolejną technologią zapewniającą dostawy energii elektrycznej, gdy 

nie świeci słońce lub nie wieje wiatr. Z tych przyczyn analiza NCAE wskazuje że strategie 

jądrowe są najbardziej opłacalne, wykazujące znacząco niższe koszty systemowe co 

przekłada się na oszczędności w wysokości ok. 100 mld PLN (wartość zdyskontowana) na 

przestrzeni 60 lat w porównaniu z badanymi strategiami odnawialnymi. Wydaje się, że 

wskazane oszczędności stanowią istotne uzasadnienie dla rozwoju energetyki jądrowej w 

państwie polskim. Analiza NCAE wskazuje także, że spośród strategii zeroemisyjnych 

najniższym kosztem sumarycznym charakteryzuje się strategia oparta wyłącznie o 

technologię jądrową. Uzyskanie zerowego bilansu emisji CO2 innymi strategiami w obecnych 

i obecnie przewidywanych warunkach jest bardzo kosztowne. 

Co intersujące, strategia oparta na wspomaganiu OZE energetyką gazową w analizie 

Narodowego Centrum Analiz Energetycznych wykazała się 7,5 razy większą emisja CO2 niż 

w przypadku energetyki jądrowej, również wspomaganej gazem. To wynika to ze znacznie 

większych potrzeb wykorzystania rezerw gazowych22. 

Projektowana lokalizacja elektrowni jądrowych 

Według Programu Polskiej Energetyki Jądrowej najbardziej prawdopodobna lokalizacja 

to tereny nadmorskie – Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec, na których badania 

środowiskowe i lokalizacyjne są najbardziej zaawansowane. Przemawiają za nimi m.in.: 

znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i brak dużych, źródeł wytwórczych w tym 

rejonie, dostęp do wody chłodzącej, możliwość transportu ładunków wielkogabarytowych 

drogą morską. Trudno nie zauważyć, iż wskazane lokalizacje tak naprawdę opierają się 

na koncepcji niedokończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu, budowanej w latach 

                                                           
22

 Ibidem. 
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80. XX wieku. Nadmorska lokalizacja była w dużej mierze efektem diagnozowanego 

zapotrzebowania na energię elektryczną aglomeracji Trójmiasta, planu stabilizacji 

i zrównoważenia rozpływów w krajowym systemie elektroenergetycznym poprzez budowę 

dużych mocy wytwórczych w północno-środkowej części państwa. Dodatkowo, lokalizacja 

Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec będzie mogła wykorzystać istniejące, rozbudowane sieci 

energetyczne, wykonane na potrzeby nieukończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu. 

Wydaje się, że parametr – istniejących i rozbudowanych sieci umożliwiających 

wyprowadzenie energii produkowanej wielkoskalowo stał się kluczowym dla propozycji 

lokalizacyjnych dla kolejnych elektrowni jądrowych w Polsce. Jest możliwe że ten sam 

parametr miał duży wpływ na propozycje lokalizacyjne w Bełchatów oraz Pątnowie 

(będącym częścią kompleksu Pątnów-Adamów–Konin elektrowni opalanych węglem 

brunatnym). Ważnym w tym przypadku musiał być także czynnik społeczny – konieczność 

zapewnienia miejsc pracy pracownikom przeznaczonych wygaszenia elektrowni węglowych.  
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Źródło: Program polskiej energetyki jądrowej 

Pozostałe potencjalne lokalizacje takie jak: Chełmno, Choczewo, Chotcza, Dębogóra, 

Gościeradów, Karolewo, Kopań, Kozienice, Krzymów, Krzywiec, Lisowo, Małkinia, Nieszawa, 

Nowe Miasto, Pniewo, Pniewo-Krajnik, Połaniec, Stepnica-1, Stepnica-2, Tczew, Warta-

Klempicz, Wiechowo, Wyszków wydają się być wyłącznie lokalizacjami rezerwowymi, być 

może możliwymi do wykorzystania w przyszłości wraz możliwym, szerszym rozwojem 

programu w odległej przyszłości. 
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Stany Zjednoczone a polska energetyka jądrowa 

Westinghouse wraz z amerykańskim rządem, proponuje polskiemu rządowi ofertę 

na budowę elektrowni jądrowych. Zgodnie z propozycją pierwszy reaktor ma ruszyć w 2033 

r., co wymaga uruchomienia pierwszych prac w 2024 r., a roboty budowlane powinny zacząć 

się w 2028 r. Strona amerykańska szacuje, że ponad połowa wartości każdego bloku 

jądrowego może pochodzić z Polski. Natomiast uwzględniając materiały, pracę, produkcję, 

usługi wskaźnik ten może sięgnąć 60-70%. Westinghouse deklaruje budowę łańcucha dostaw 

w Polsce, nawiązał także współpracę z pięcioma polskimi uczelniami technicznymi, aby dać 

studentom perspektywę zatrudnienia w sektorze. W kwietniu br. podpisano porozumienie 

między 12 polskimi firmami a amerykańskim Bechtelem ws. kooperacji przy budowie 

elektrowni jądrowej w Polsce. Bechtel to wykonawca techniczny robót przy budowie 

elektrowni jądrowych. W czerwcu Westinghouse wraz z firmą Bechtel planuje przekazać 

rządom Polski i USA raport FEED (Front-End Engineering and Design). To techniczna część 

amerykańskiej oferty dla polskiego rządu i jeden z elementów realizacji umowy 

międzyrządowej pomiędzy Polską a USA w zakresie współpracy na rzecz rozwoju programu 

energetyki jądrowej.  

 

Grafika: Reaktor AP1000 firmy Westinghouse 

 

Źródło: International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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Trzeba nadmienić, że w październiku 2020 r. Polska podpisała ze Stanami 

Zjednoczonymi umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Umowa dotyczy 

współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów 

cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Na jej podstawie w ciągu 18 

miesięcy amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadziły prace 

przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. 

Równolegle przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami 

finansowymi, przygotowuje propozycje modelu finansowego. Powołano także Komitet 

Sterujący, który przygotuje raport końcowy, stanowiący podstawę do decyzji o wyborze 

technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji programu budowy elektrowni 

jądrowych w Polsce23.  

Westinghouse AP1000 jest reaktorem wodnym ciśnieniowym (Pressurized Water Reactor) 

o mocy 1000 MWe. System chłodzenia składa się z dwóch niezależnych obwodów, przeszedł 

w Nuclear Regulatory Commission (NRC) niezbędną certyfikację w 2005 r. Jest to pierwszy 

reaktor generacji III+, zatwierdzony przez amerykańskie organy nadzoru24. W ostatnich 

latach oddano do eksploatacji w Chinach cztery bloki z reaktorami AP1000. 11 października 

2018 r. rozpoczął operacyjną pracę blok Sanmen 1, w październiku blok Sanmen 2. Blok 

Haiyang 1 w październiku 2018 r., blok Haiyang 2 - w styczniu 2019 r. W Stanach 

Zjednoczonych budowane są dwa reaktory AP1000, Vogtle 3 i 4 (w stanie Georgia). Według 

planów zaczną działalność odpowiednio w trzecim kwartale 2022 r. i w drugim kwartale 2023 

r25. Media informują, że dotychczasowy właściciel Kanadyjski fundusz Brookfield Business 

Partners planuje sprzedać wszystkie swoje udziały w amerykańskiej grupie Westinghouse 

Electric Company26. 

Francja zainteresowana polskim programem 

Francuski koncern EDF złożył wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący realizację 

prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowę (formuła EPC – Engineering, Procurement, 

                                                           
23

 Polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej podpisana, www.gov.pl, 
https://www.gov.pl/web/polski-atom/polsko-amerykanska-umowa-o-rozwoju-polskiego-programu-energetyki-
jadrowej-podpisana 
24

 AP1000 Pressurized Water Reactor, https://www.westinghousenuclear.com/new-plants/ap1000-pwr  
25

 Westinghouse na sprzedaż. To ważne dla polskiego programu jądrowego, wnp.pl z 16. 05. 2022 r., 
https://www.wnp.pl/energetyka/westinghouse-na-sprzedaz-to-wazne-dla-polskiego-programu-
jadrowego,580471.html 
26

 Ibidem. 
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Construction) od czterech do sześciu reaktorów EPR (European Pressurized Reactor), 

mających całkowitą moc zainstalowaną od 6 600 do 9 900 MWe. Elektrownie miałyby zostać 

wybudowane w dwóch lub trzech lokalizacjach. Miałoby powstać od 4 do 6 bloków 

jądrowych. Propozycja obejmuje kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja 

instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys 

i harmonogram27. Koncern deklaruje, że elektrownie atomowe nad Wisłą produkowałyby 

prąd w średniej cenie 57 euro za MWh (260 zł). Wskazana cena miałaby być stała. Media 

informują, że budowa czterech reaktorów kosztowałaby 33 mld euro, czyli około 150 mld zł, 

a sześciu – 48,5 mld euro, czyli około 222 mld zł. Francuski koncern oferuje, wybudowanie 

reaktorów „pod klucz” i całościową obsługę wszystkich aspektów technicznych28. 

Dodatkowo, francuski koncern podpisał wstępne umowy o współpracy z polskimi firmami, 

które mogą świadczyć usługi i dostawy komponentów na potrzeby budowy elektrowni 

jądrowych w Polsce. 

Grafika: reaktor EPR francuskiego koncernu EDF 

 

Grafika: portal Nuclear.pl 

                                                           
27

 EDF nawiązuje wstępną współpracy z polskimi firmami. Cel to budowa atomu, Energianews z 01.12.2022 r., 
https://energia.rp.pl/atom/art19157081-edf-nawiazuje-wstepna-wspolpracy-z-polskimi-firmami-cel-to-
budowa-atomu 
28

 Tyle ma kosztować francuski atom. Padły konkretne kwoty, TVP Info z 18.10.2021 r. 
https://www.tvp.info/56434973/polska-wybierze-francuski-atom-jaka-bedzie-cena-mwh-pradu-wyjasnia-szef-
edf-jean-bernard-lvy-ile-ma-kosztowac-inwestycja 



 

19 
 

Francuzi zachęcają do współpracy polskie przedsiębiorstwa podpisując z nimi umowy 

o współpracy przemysłowej (z m.in. Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ 

Gdynia, Rafako i Zarmen). 

Francuski reaktor Europejski reaktor ciśnieniowy EPR (European Pressurized Reactor- EPR) 

jest reaktorem typu APWR opracowanym przez NPI (Nuclear Power International) spółkę 

utworzoną w 1989 r. Projekt wstępny zakończono w 1997 r., zaś rok później podniesiono 

moc nominalną z 1500 MWe do 1750 MWe. Reaktor charakteryzuje się lepszym 

wykorzystaniem paliwa (roczne zużycie na poziomie 32 ton) i wyższą sprawnością cieplną. Do 

projektu wprowadzono wiele udoskonaleń mających zapobiegać potencjalnym awariom 

m.in: zaprojektowano odporną na zagrożenia obudowę bezpieczeństwa, zapobiegającą 

uwalnianiu z uszkodzonego rdzenia produktów rozszczepialnych, osłaniającą reaktor przed 

np. uderzenie samolotu. Poczwórne systemy bezpieczeństwa umożliwiają także prace i 

nadzorowanie procesów w reaktorze nawet w przypadku niesprawności jednego lub dwóch 

układów. Zainstalowano system obniżania ciśnienia zapobiega stopieniu rdzenia i 

przetopieniu zbiornika reaktora. Reaktory EPR są wyposażone w specjalny zbiornik 

retencyjny do magazynowania i do chłodzenia stopionego rdzenia (łapacz rdzenia), który w 

razie poważnej awarii zatrzymuje stopioną masę wewnątrz obudowy bezpieczeństwa29. 

Technologia elektrowni jądrowej z Korei Południowej 

Koncern Korea Hydro & Nuclear Powe (KHNP) złożył polskiemu rządowi ofertę budowy 

sześciu reaktorów APR1400 o łącznej mocy 8 400 MWe. Pierwszy z bloków miałby zacząć 

działać w 2033 r., co jest zgodnie z harmonogramem przyjętym w programie polskiej 

energetyki jądrowej. Koreańska oferta obejmuje też propozycję modelu finansowego 

projektu30. KHNP przekonuje że ich oferta jest najbardziej konkurencyjna oraz że jest w 

stanie dotrzymać założonych przez polski rząd terminów realizacji inwestycji.  

 

Grafika: koreański reaktor APR1400 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

                                                           
29

 Europejski reaktor ciśnieniowy EPR, Nuclear.pl, https://nuclear.pl/energetyka,epr,0.html 
30

 KHNP złożyła ofertę techniczną i cenową na budowę elektrowni jądrowych w Polsce, PAP z 21.04.2022 r., 
https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3268454,khnp-zlozyla-oferte-techniczna-i-cenowa-na-budowe-
elektrowni-jadrowych-w-polsce 
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Źródło:nuclearpower.com. 

Koreańska firma jest gotowa objąć 49 proc. udziałów w projekcie ale chciałaby 

szczegółowego omówienia inwestycji z polskim rządem, ponieważ jest to projekt 

wymagający ogromnych środków finansowych, zależny od różnych czynników. Wskazuje że 

jest w stanie spełnić oczekiwania polskiego rządu, związane z udziałem polskich firm od 

początkowych 40%, stopniowo do 70%. Warto nadmienić, że KHNP należy do państwowego 

Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Ten podmiot jest operatorem 24 działających w 

Korei Płd. bloków jądrowych. Koreańczycy budują też składającą się z czterech reaktorów 

APR1400 elektrownię Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dwa pierwsze bloki tej 

siłowni zostały już uruchomione. Koreański inwestor wykonał swoje prace inwestycyjne 

terminowo, zgodnie z założonym harmonogramem, zaś inwestycja nie notuje opóźnienia 

oraz zwiększenia budżetu projektu31. 

Gdzie narodziły się SMR-y? 

<tekst> Geneza pomysłu na budowę małych modułowych reaktorów (Small Modular 

Reactor- SMR) ma korzenie w Stanach Zjednoczonych ponad trzydzieści lat temu. Wówczas 

zarówno administracja jak i biznes stanęły przed dylematem sposobu zastąpienia w 

nieodległej przyszłości elektrowni węglowych pracujących w izolowanych miejscach. Na 

Alasce pozbawionej wielkich aglomeracji, energia elektryczna generowana jest na potrzeby 

niewielkiej odbiorców, zaś sieć elektroenergetyczna jest bardzo słabo rozwinięta. To zaś 

prowadziło do kluczowego założenia, że nowe reaktory powinny być naprawdę niedużej 

                                                           
31

 Ibidem. 
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mocy, w porównaniu z ówczesnymi, i móc zostać zainstalowanymi w miejsce bloku 

węglowego. Takie założenie pozwoliłoby maksymalnie wykorzystać zaprojektowaną na 

potrzeby elektrowni węglowej sieć przesyłową i dystrybucyjną. Założono, że nowoczesne 

reaktory małej mocy muszą mieć prostą, zintegrowaną konstrukcję, mają być wytwarzane w 

wielkich seriach w fabrykach i posiadać krótki czas oraz niski koszt budowy. W celu 

zredukowania zagrożeń przy projektowaniu wymagań dla SMR wykorzystano prawo 

grawitacji i zjawisko konwekcji.  

Grafika: reaktor klasy SMR 

 

Korzenie SMR 

Umiejscawiając pod ziemią reaktor utworzono pasywne cechy bezpieczeństwa, wynikające 

z praw przyrody. Takie rozwiązania dodatkowo zwiększają odporność na zagrożenie 

terrorystyczne i proliferacyjne. Dzięki przyjęciu ww. założeń udało się zaprojektować 

naprawdę niewielki promień strefy bezpieczeństwa, z reguły nie przekraczający 300 m. 

Warto skonstatować, że ten parametr, bez większych adaptacji przestrzennych teoretycznie 

umożliwia np. w polskich elektrowniach węglowych zainstalowanie SMR w miejscach 



 

22 
 

dotychczasowych bloków węglowych. Dodatkowo, modułowy reaktor różni się koncepcyjnie 

od dotychczas budowanych elektrowni jądrowych tym, że wszystkie ważne elementy są 

umieszczone w jednym pojemniku i w całości może zostać dostarczony na miejsce budowy. 

Najmniejsze obecnie projektowane bloki mają moc rzędu 45 MWe, najsilniejsze nie 

przekraczają mocą 300 MWe32. Dla porównania - nowe bloki mają wielokrotnie większą moc 

– francuski EPR: 1 600 MWe, Westinghouse - 1000 MWe, zaś koreański reaktor APR – 1400 

MWe. Obiektywnym wyzwaniem przy takich jednostkach jest dostosowanie sieci 

elektroenergetycznej do ich obsługi. Nie sposób pominąć faktu, że idea małego reaktora 

opiera się na bogatych doświadczeniach inżynierów jądrowych od lat 50. ubiegłego stulecia. 

Wówczas zbudowano pierwsze małe reaktory do napędu okrętów i statków atomowych 

(lotniskowce, oceaniczne okręty podwodne przenoszące strategiczną broń nuklearną czy 

lodołamacze klasy atomowej). Stosowana w tych jednostkach technologia jest niezawodna 

cały czas udoskonalana co umożliwiło osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych 

modułowych ogniw jądrowych. 

Kiedy SMR w Polsce? 

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie technologią SMR w Polsce. Można 

domniemywać, że kluczową rolę odgrywa w tym procesie konieczność redukcji emisji CO2, 

co jest pochodną przyjętych przez państwa UE polityk transformacji energetycznej. 

Odpowiedzią na ten proces jest z jednej strony uruchomienie programu wielkoskalowej 

energetyki jądrowej w Polsce, z drugiej zaś włączenie „zielonego światła” dla rozwoju SMR. 

Rząd w założeniach do nowelizacji Polityki Energetycznej Polski wskazuje, że ta technologia 

może mieć zastosowania do wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle oraz 

ciepłownictwie i stanowić alternatywę dla jednostek konwencjonalnych. Z kolei 

w elektroenergetyce jednostki SMR – nie będą zastępować dużych bloków jądrowych – lecz 

je uzupełniać dywersyfikując jednostki wytwarzające energię elektryczną. Ma to także 

wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym33. Dostępne w mediach 

szacunki wskazują na możliwość wybudowania w Polsce w latach 30. XXI wieku 22 małych 

                                                           
32

 Małe Reaktory Modułowe SMR, Analiza Narodowego Centrum Badań Jądrowych 13.03. 2013 r., 
https://www.ncbj.gov.pl/dokument/male-reaktory-modulowe-smr 
33

 Założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – wzmocnienie bezpieczeństwa i 
niezależności energetycznej, KPRM.gov.pl z 29.03.2022 r., https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-do-
aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-pep2040--wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-niezaleznosci-
energetycznej 
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reaktorów jądrowych. Ich łączna moc może wynieść blisko 4 000 MWe. To znacząco mniej 

niż planowana moc dużych konwencjonalnych elektrowni jądrowych, obydwie technologie 

mają się wzajemnie uzupełniać nie zaś rywalizować ze sobą34.  

Grafika: Elektrownia jądrowa NuScale 

 

Źródło: nuscalepower.com 

Możliwa jest identyfikacja trzech obszarów wykorzystania nowej technologii: zastępowanie 

wycofywanych bloków w elektrowniach węglowych, zastępowanie dotychczasowych bloków 

w elektrociepłowniach zapewniając dostawy prądu wraz z produkcją ciepła sieciowego dla 

aglomeracji miejskich, energetyka i ciepłownictwo przemysłowe oraz funkcja stabilizatora 

systemu poprzez pracę w skojarzeniu z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). W Polsce 

istnieją jedne z większych na świecie bardzo rozbudowane sieci ciepłownicze w wielu 

aglomeracjach i miastach. Produkcja ciepła z SMR pozwoliłaby zmniejszyć import ropy i gazu, 

a tym samym poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju35. 

                                                           
34

 Kolejka po mały atom rośnie. SMR może dać 4 GW mocy, www. parkiet.com z 22. 05. 2022 r. 
https://www.parkiet.com/energetyka/art36346401-kolejka-po-maly-atom-rosnie-smr-moze-dac-4-gw-mocy 
35

 Małe Reaktory Modułowe SMR, Analiza Narodowego Centrum Badań Jądrowy, op. cit. 
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Problemy z szacowaniem kosztów SMR 

Bardzo trudno jest określić jakie mogą być całościowe koszty wybudowania bloku jądrowego 

w technologii SMR oraz jaki może być koszt dostarczonej energii. Wiąże się to faktem, że 

obecnie technologia jest w trakcie opracowywania, zaś jeśli pojawią się pierwsze reaktory 

demonstracyjne, ich koszt będzie znacząco wyższy od produkowanych seryjnie w przyszłości. 

Wiele także zależy od zastosowania przyszłego reaktora, czy będzie dostarczał wyłącznie 

energię elektryczną, czy też ciepło przemysłowe. Jak wskazuje raport Narodowego Centrum 

Badań Jądrowych (NCBJ) zwolennicy SMR podkreślają, że krótki czas budowy powoduje 

obniżenie kosztów odsetek od kredytu zaciąganego na budowę reaktora ( Interest During 

Construction - IDC).  Z kolei eksploatacyjne przypadające na jednostkę wytwarzanej energii 

są z natury wyższe w reaktorach SMR, niż w reaktorach dużej mocy. Jedne ekspertyzy 

prognozują, obniżenie jednostkowych nakładów inwestycyjnych o 5-10% w porównaniu 

z dużymi, tradycyjnymi reaktorami. Z kolei inne ośrodki prognozują koszt reaktorów SMR 

na porównywalny na jedną jednostkę mocy z tradycyjnymi reaktorami klasy 1000-1500 

MWe36. Wskazują przy tym, że w szczególności niektóre typy SMR (m.in. amerykański 

NuScale, BWR X-300) mogłyby być konkurencyjne w Europie, nie tylko dla dużych reaktorów 

generacji III +, ale też dla bloków gazowo-parowych lub biomasowych, które celują w 

podobny zakres mocy37. Może być uzasadnionym ostrożne traktowanie szacunków zarówno 

kosztów inwestycyjnych jak i ceny wytworzonej w reaktorach energii elektrycznej, które 

mogą znacznie się różnić w zależności od badanego cyklu fazy projektowej oraz 

wdrożeniowej.  

Orlen szacuje, że koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o 

około 30 proc. niższy w przypadku energetyki gazowej, zaś pojedynczy reaktor modułowy o 

mocy ok. 300 MWe nie emitując dwutlenku węgla pozwoli zaoszczędzić na kosztach 

uprawnień emisyjnych dla 2 mln ton CO2 rocznie. Orlen szacuje koszt SMR, na 4–5 mln USD 

za 1 MWe. Zainteresowani reaktorami modułowymi mają nadzieję że koszty zostaną 

zredukowane do 2,5 mln USD za 1 MWe. Jest także prawdopodobne że inne parametry 

stanowią o istocie atrakcyjności SMR. Z przyczyn obiektywnych, z powodu wczesnego stanu 

pracy specjaliści przyjmują różne dane do obliczeń modelowych i uzyskują w związku z tym 

                                                           
36

 Ibidem. 
37

 Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski, Raport Instytutu Sobieskiego, z grudnia 2019 r., 
https://sobieski.org.pl/smr-dla-polski/ 
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znacząco różne wyniki. Ostrożne ekspertyzy eksponują fakt, że reaktor klasy SMR może mieć 

niższą sprawność energetyczną i tym samym mniejszą wydajność (amerykański reaktor 

NuScale ma mieć sprawność energetyczną 30% czyli o ok. 7% niższą od tradycyjnych 

reaktorów) i wskazują, że w rachunku końcowym ten parametr nie obniża znacząco 

atrakcyjności SMR, ponieważ paliwo uranowe jest tanie. Ekspertyzy wskazują, że w sytuacji 

przeznaczenia modułowego reaktora do funkcji elektrociepłowni (kogeneracja), mniejsza 

sprawność reaktora będzie z naddatkiem niwelowana produkcją ciepła. Jednak dopóki nie 

rozpocznie się seryjna produkcja reaktorów SMR, dopóty szacunki oparte na modelowaniu 

matematycznym całościowych kosztów projektowanego reaktora mogą różnić się od 

rzeczywistych. Finansowanie SMR ma opierać na środkach własnych zainteresowanych 

podmiotów, finansowaniu komercyjnym oraz dotacjach z Funduszu Transformacji 

Energetycznej. 

Zalety i wady małych reaktorów 

Wydaje się że największą zaletą SMR będzie ich krótki czas wyprodukowania. Ze względu na 

to, że SMR dostarczane będą jako gotowe moduły skrócony zostanie czas budowy jednostki 

w terenie. Należy jednak pamiętać, że konieczne są kosztowne prace wyprzedzające dla 

wyprodukowania elementów modułowych tego reaktora co oznacza wybudowanie de facto 

fabryki reaktorów, a to przekłada się na dodatkowy czas i koszty ponoszone przez inwestora 

przed rozpoczęciem samej budowy. Największą zaletą SMR jest stosunkowo niewielki koszt 

inwestycyjny jednego bloku, który jest trudną do pokonania barierą dla inwestujących w 

wielkie reaktory. Wadą mogą być wyższe koszty przypadające na jednostkę mocy. Ważną 

zaletą SMR jest możliwość instalowania blisko odbiorców, co obniża koszty sieci i przesyłu. 

Taka bliska lokalizacja stanowi istotną zmianę w filozofii bezpieczeństwa jądrowego, która 

dotychczas wymagała lokalizowania reaktorów daleko od ośrodków zaludnienia. Zezwolenie 

na lokalizację obok miast będzie wymagało pogłębionych analiz ze strony dozoru jądrowego, 

a to oznacza wydłużenia procesu licencjonowania SMR. Może to także wywołać różnorodne 

reakcje społeczne – dotychczas opinia społeczna zaakceptowała reaktory instalowane z dala 

od wielkich aglomeracji, jednak nie miała do czynienia z reaktorami instalowanymi w 

bezpośredniej bliskości miast. W większych krajach o stosunkowo dużej gęstości zaludnienia 

takich jak Polska SMR rozważane są przede wszystkim do zastosowań kogeneracyjnych. 
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Wyższy koszt produkcji energii elektrycznej wynikający z czynnika skali jest tu 

kompensowany zyskiem z wykorzystania ciepła38.  

Tabela: zalety i bariery reaktora SMR 

Reaktory SMR 

Zalety Bariery 

Zagadnienia technologiczne 

• Skrócenie czasu budowy reaktora 

(modularyzacja); 

• potencjał dla zwiększenia 

bezpieczeństwa i niezawodności; 

• uproszczenia projektowe; 

• wykorzystania nie tylko do produkcji 

energii elektrycznej; 

• zastąpienie starzejących się elektrowni 

konwencjonalnych; 

• ograniczenia emisji CO2. 

• Zastosowane nowych rozwiązań jeszcze 

niestosowanych); 

• nowe rozwiązania nieoparte na 

technologii reaktorów lekkowodnych; 

• efektywność pracy reaktora; 

• znaczenie czynnika ludzkiego przy 

kontrolowaniu elektrowni złożonych z wielu 

reaktorów SMR. 

 

Zalety Bariery 

Wymiar nie technologiczny 

• Dopasowanie do małych systemów 

elektroenergetycznych; 

• elastyczne dopasowanie do rosnącego 

zapotrzebowania na energię - dostawianie 

kolejnych modułów; 

• elastyczność lokalizacyjna; 

• zmniejszenie strefy wyłączenia; 

• obniżenie potrzebnego kapitału; 

• łatwiejsze finansowanie. 

• Konkurencyjność ekonomiczna; 

• oszacowanie kosztów pierwszego SMR; 

• wymagania i infrastruktura regulacyjna (w 

krajach, które posiadają już elektrownie 

jądrowe, jak i w krajach, które dopiero 

zaczynają program jądrowy); 

• dostępność projektów dla krajów, które 

zaczynają program jądrowy. 

 

Źródło: Małe Reaktory Modułowe SMR, Analiza Narodowego Centrum Badań Jądrowych 
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 Małe Reaktory Modułowe SMR, Analiza Narodowego Centrum Badań Jądrowy, op. cit. 
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Produkować SMR-y jak traktory 

Tradycyjna energetyka jądrowa oparta jest na dużych blokach, których całkowity proces 

inwestycyjny sięga co najmniej 10 lat. Dodatkowo, zdarzają się opóźnienia, wynikające 

z olbrzymiej złożoności i skomplikowania procesu technologicznego. Nie bez wpływu 

na wydłużenie terminów miały rosnące wymogi bezpieczeństwa, mające zapobiegać 

zagrożeniu awariami. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie każda inwestycja jest niezwykle 

szczegółowo weryfikowana na każdym etapie przez organy nadzorujące, co wymiernie 

przedłuża czas inwestycji. Koncepcja SMR ma zapobiegać takiej sytuacji i zapewnić szybki 

dostęp do reaktorów. W uproszczeniu będzie to możliwe, gdy skomplikowany proces 

certyfikacji zostanie przeniesiony na linię produkcji reaktorów, w miejsce dotychczasowych 

weryfikacji na miejscu inwestycji.  

Grafika: model biznesowy reaktora klasy SMR  

 

Źródło: Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski, Raport Instytutu Sobieskiego 

Jest podkreślane, że rynek SMR jest jednak trudniejszy, ponieważ brak jest możliwości 

stopniowego rozwoju bazy produkcyjne – inwestor od razu musi zainwestować w pełną linię 

produkcji reaktorów. Z tej przyczyny prawdopodobnie ceną za relatywnie atrakcyjny koszt 

SMR dla odbiorcy może być wysoki koszt inwestycji w fabrykę reaktorów u producenta39. 
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 Ibidem. 



 

28 
 

Kolejną barierą jest zagadnienie licencjonowania oraz istniejącego prawa. Procedury 

licencjonowania dużych reaktorów nie są adekwatne do SMR. Jeśli rynek małych reaktorów 

ma się rozwinąć, niezbędne jest wybudowanie otoczenia regulacyjnego na poziomie 

międzynarodowym, następnie adaptowanego do prawa krajowego, które rozwiąże m.in. 

kwestie certyfikacji w fabrykach reaktorów. W Polsce prawo jest dostosowane 

do licencjonowania dużego projektu jądrowego. Jego implementację będzie prowadzić 

Państwowa Agencja Atomistyki we współpracy z dozorem jądrowym państwa, w którym 

technologia uzyskała już licencję. Wskazuje się że obecnie PAA nie ma doświadczenia 

w procesie licencjonowania nowych technologii. Prawdopodobnie dlatego najbardziej 

zaawansowane projekty SMR przechodzą ocenę w krajach, gdzie dozór jądrowy ma bogate 

doświadczenie i jest w stanie samodzielnie stworzyć wytyczne do licencjonowania nowych 

typów reaktorów40. Raporty wskazują, że większość projektów SMR zakłada budowę 

elektrowni FOAK (First of a kind - FOAK - obiekt demonstracyjny) w perspektywie 5-7 lat. 

Natomiast dla instalacji NOAK (N-th of a kind - NOAK – komercyjna produkcja seryjna), czas 

ten powinien ulec skróceniu o co najmniej 2-3 lata czyli do całkowitego okresu inwestycji 

rzędu 3-4 lat41. Przy takich parametrach czas budowy SMR może zrównać się z budową 

bloków gazowo-parowych. Wydaje się, że właśnie parametr czasowy staje się główną 

przewagą SMR, ponieważ pozwala wykorzystać dotychczasowe cykle inwestycyjne w 

koncernach energetycznych do nowej technologii. Przekłada się na większą elastyczność 

w dostosowywaniu się do zmieniających się reguł redukcji emisji CO2 i tym samym unikanie 

strat. 

Trzeba nadmienić że na świecie w różnych fazach projektowania znajduje się 

kilkadziesiąt reaktorów modułowych. Z uwagi na fakt, że niniejszy raport jest 

skoncentrowany na projektach mogących znaleźć zastosowanie dla transformacji polskiej 

elektroenergetyki poniżej zostaną omówione wyłącznie technologie SMR, których 

zainstalowanie w kraju planują rodzime przedsiębiorstwa. 

BWR X-300 dla Orlenu, Synthosa i ZE PAK 

Kilka polskich przedsiębiorstw planuje wybudować reaktory SMR typu BWR X-300 firmy 

General Electric Hitachi Nuclear Energy. Pierwszym który zdecydował się ten projekt koncern 
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 Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski, Raport Instytutu Sobieskiego, op. cit.  
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Synthos, który potrzebuje źródła produkcji energii elektrycznej i ciepła do zaspokajania 

potrzeb własnych. Podobną strategię przyjął PKN Orlen i podjął decyzję i zainteresowaniu 

technologią SMR. Obydwa podmioty (Synthos i Orlen) podpisały w grudniu 2021 r. umowę o 

powołanie wspólnego przedsiębiorstwa dla rozwoju i budowy małych i mikro reaktorów 

atomowych (MMR i SMR). Jak podają media reaktor BWR X-300, jest najbliżej wdrożeń 

komercyjnych w Kanadzie (spółka Ontario Power Generation) oraz w USA (firma Tennessee 

Valley Authority). Orlen i Synthos informują, zakładają, że pierwsze reaktory powstaną w 

Polsce w 2029 r42.  

Grafika: Elektrownia jądrowa z reaktorem BWR X-300 

  

Źródło: https://nuclear.gepower.com 

Wydaje się, że wskazane terminy mogą być trudne do utrzymania, zważywszy na fakt, 

że rozruch pierwszego reaktora GE Hitachi BWR X-300, zaplanowano na 2028 r. w Kanadzie. 

Także koncerny ZE PAK i Synthos podpisał z umowę o współpracy dotyczącej budowy 

na terenie Elektrowni Pątnów w Koninie od czterech do sześciu reaktorów typu SMR o mocy 

300 MW każdy43. Synthos ma także podpisaną umowę z chemicznym Ciechem. Oba 
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 Kolejka po mały atom rośnie. SMR może dać 4 GW mocy, www.parkiet.com z 22. 05. 2022 r.,  
https://www.parkiet.com/energetyka/art36346401-kolejka-po-maly-atom-rosnie-smr-moze-dac-4-gw-mocy 
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 Najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza energia jądrowa w Polsce – ZE PAK stawia na SMR – małe reaktory 
modułowe – wspólny projekt Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa. Komunikat prasowy Grupapolsatplus.pl z 
31. 08. 2021 r., https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/najnowoczesniejsza-najbezpieczniejsza-energia-jadrowa-
w-polsce-ze-pak-stawia-na-smr-male 
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partnerstwa zostały zawiązane we wrześniu 2021 r. i mają jak się wydaje na celu budowę 

modułowych reaktorów BWR X-300 w Polsce. 

NuScale dla KGHM i Taurona? 

<tekst> Zaawansowane prace nad wybudowaniem SMR prowadzi KGHM, jeden z 

największych korporacyjnych odbiorców energii elektrycznej w kraju. KGHM i NuScale – 

amerykański producent SMR podpisali w lutym br. umowę o wdrożeniu SMR-ów. KGHM 

koncentruje się nad kompleksowym studium wykonalności projektu, analizami finansowymi 

przedsięwzięcia, przeglądem prelicencyjnym technologii reaktorowej NuScale wspólnie z 

Państwową Agencją Atomistyki), a także wyborem lokalizacji elektrowni jądrowej. KGHM 

planuje budowę modułowego bloku jądrowego umieszczonego we wspólnym budynku 

(składającego się z sześciu reaktorów SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją rozszerzenia do 

dwunastu reaktorów, z mocą zainstalowaną do 924 MWe)44. Planuje się uruchomienie 

bloków do końca bieżącej dekady.  

Grafika: niewielkie rozmiary reaktora NuScale 

 

Źródło: nuscalepower.com 

                                                           
44

 EKG: rośnie zainteresowanie tanią energią jądrową z SMR-ów, PAP MediaRoom z 27. 04. 2022 r., https://pap-
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Także reaktorami NuScale zainteresowany jest koncern elektroenergetyczny Tauron. 

Koncern Tauron zakłada lokowanie małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w 

swoich obecnych elektrowniach węglowych i wydziela dla tych inwestycji odpowiednie 

działki ponieważ aktywa węglowe będą niedługo przekazane innemu podmiotowi - 

Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)45. Ten zabieg umożliwi 

planowaną inwestycję Tauronowi w modułowe reaktory. W kwietniu br. KGHM Polska Miedź 

i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy 

niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów 

jądrowych (SMR). Pod koniec września 2021 r. Unimot podpisał z NuScale Power 

porozumienie o współpracy, w celu rozpoznania możliwości wdrożenia w Polsce reaktorów 

NuScale. Unimot nie jako inwestor docelowy, ale jako pośrednik, oferent technologii dla 

sektora prywatnego i firm mających duże zapotrzebowanie na energię i ciepło. 

Co wyróżnia reaktor NuScale? 

To co wyróżnia NuScale od innych reaktorów to naprawdę niewielkie rozmiary. Reaktor w 

powodzeniem można transportować na naczepie mocowanej do ciężarówek lub rzeczną 

barką. Obecnie zwiększono moc do 77 MWe z wcześniejszych 58 MWe. Ponadto NuScale 

wprowadza elektrownie o mniejszych rozmiarach składające się z czterech (łączna moc ok. 

308 MWe) albo sześciu modułów (łączna moc ok. 462 MWe)46.  

To pozwala na dużą rozpiętość mocy jednostki - do 600 MWe. Obecnie opracowywany jest 

projekt elektrowni składającej się z 12 reaktorów, zarządzanych z jednej sterowni. Reaktor 

zaprojektowano w ten sposób mógł pracować zarówno jako pojedyncza jednostka, albo 

zespół wielu reaktorów. To w opinii producenta ma zapewnić dynamiczną pracę reaktora 

oraz umożliwić duży zakres wzrostu mocy - z 20% do 100% w ciągu 27 minut, oraz redukcję 

mocy ze 100% do 20% zaledwie w czasie 10 min. Ma to wytworzyć niespotykaną 

elastyczność pracy. W 2012 r. Departament Energii USA dofinansował rozwój tego projektu 

kwotą 425 mln USD. NuScale oszacował jednostkowe nakłady inwestycyjne w wysokości 

4350 USD /kWe dla swojej pierwszej elektrowni i deklaruje uzyskanie LCOE (Levelized Cost of 
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 SMR zaistnieją w strategii Taurona. www.parkiet.com. z 20.04.2022 
https://www.parkiet.com/energetyka/art36108311-smr-zaistnieja-w-strategii-taurona 
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Electricity- LCOE - iloraz zdyskontowanych nakładów na budowę i kosztów eksploatacji oraz 

sumy zdyskontowanych wolumenów wyprodukowanej energii) na poziomie około 65 USD 

/MWh (z uwzględnieniem w stopie dyskonta wsparcia DOE, kosztów pozyskania kapitału 

oraz podatków). Po osiągnięciu dojrzałości technicznej producent szacuje koszt NOAK się na 

3600 USD /kWe.  

Grafika: Reaktor NuScale w modułowej elektrowni 

 

Źródło: nuscalepower.com 

Firma zabiega o zagraniczne kontrakty. W listopadzie 2021 r. NuScale ogłosiła zamiar 

budowy wraz z Nuclearelectrica pierwszych reaktorów SMR w Rumunii w 2028 r. W lutym 

2022 r NuScale i KGHM podpisały umowę na budowę pierwszego reaktora w Polsce do 

2029 r. W kwietniu 2022 r firma Doosan Enerbility z Południowej Korei podpisała umowę z 

NuScale na rozpoczęcie produkcji elementów modułów mocy dla SMR. Podano, że Doosan 

Enerbility wyprodukuje reaktor NuScale w zakładzie w Changwon w Korei Południowej w 

drugiej połowie 2023 r47. 
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Amerykański BWR X-300 

Amerykański BWR X-300 to chłodzony wodą reaktor o mocy 300 MWe. Jest kolejną już, 

dziesiątą wersją reaktora BWR od czasu, gdy General Electric zaczął opracowywać reaktory 

jądrowe w 1955 r. Jego kluczowe cechy to niewielkie wymiary i konstrukcja eliminująca 

awarie rektora oraz obiegów: pierwotnego i wtórnego, pasywne systemy chłodzenia: 

naturalna kondensacja pary oraz grawitacja umożliwiają samoczynne ochłodzenie reaktora 

przez 7 dni bez zewnętrznego zasilania lub interwencji operatora reaktora. Został 

zaprojektowany do produkcji energii elektrycznej w podstawie systemu 

elektroenergetycznego, będąc konkurencją dla jednostek gazowych o podobnej mocy. 

Producenci wskazują, że docelowo koszt NOAK (N-th of a kind, NOAK – komercyjna 

produkcja seryjna) ma wynosić 2000 - 2 250 USD /kW48. Należy z ostrożnością podchodzić do 

wskazywanych przez producenta estymacji w uwagi na fakt braku seryjnej produkcji 

weryfikującej przyjęte założenia kosztowe. BWR X-300 będzie dostępny na rynku 

komercyjnym. W marcu 2019 r. została zainicjowana ocena pre-licencjonowania przez 

kanadyjski dozór jądrowy Canadian Nuclear Safety Commission Potwierdzać to mogą 

podpisane w ostatnim czasie listy intencyjne (marzec, czerwiec 2019) z estońską firmą Fermi 

Energia, w zakresie analizy ekonomicznej opłacalności projektu, wyboru lokalizacji oraz 

zgodności z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Estonii.  

Grafika: reaktor BWR X-300 
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Źródło: GE Hitachi 

 

Wnioski: 

 Zgodnie z przyjętymi przez Unię Europejską politykami do 2050 r. ma zostać osiągnięty 

poziom neutralności klimatycznej. W praktyce oznacza to, że gospodarki państw 

członkowskich mają do tego czasu osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. 

Realizacja tego celu wymaga transformacji sektora elektroenergetyki mającej na celu 

zastępowanie wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii (m.in. bloków węglowych 

na węgiel brunatny i kamienny) technologiami nisko lub zeroemisyjnymi. Energetyka 

jądrowa spełnia kluczowy parametr wspólnotowej polityki, tzn. produkuje energię bez 

emisji dwutlenku węgla. 

 Państwo polskie podjęło strategiczną decyzję o stopniowym zastępowaniu energetyki 

węglowej elektrowniami jądrowymi. Siłownie atomowe mają pracować w tzw. podstawie 

systemu elektroenergetycznego zapewniając potrzeby popytowe w sposób ciągły, zaś 

moc elektrowni zaplanowano na 6 000 – 9 000 MWe. Prognozuje się, że w pierwszej 

połowie lat 40. XXI wieku ok. 20-25% energii elektrycznej będzie pochodzić z dużych 

elektrowni jądrowych. 

 Program budowy energetyki jądrowej, ze względu na bardzo wysoki poziom 

skomplikowania budowy dużych bloków jest długotrwały - czas budowy elektrowni 

jądrowej sięga ok. 10 lat. Planuje się, że pierwsza siłownia jądrowa zostanie wybudowana 

za 11 lat, w 2033 r., kolejne będą oddawane do użytku co kilka lat do 2043 r. Przyjęty 

harmonogram zakłada, że jeszcze w tym roku ma zostać wybrany dostawca technologii. 

Zainteresowanie polskim programem energetyki jądrowej wyraziły trzy koncerny: 

amerykański Westinghouse z reaktorem AP1000, francuski koncern EDF oferujący reaktor 

EPR, oraz koreańskie przedsiębiorstwo KHNP z reaktorem APR1400. 

 Polski program energetyki jądrowej zakłada, że siłownie będą budowane przez spółkę 

w której 51% udziałów będzie posiadało państwo polskie, zaś pozostałe 49% ma należeć 

do zagranicznego dostawcy technologii. Założono, że wszystkie koszty inwestycyjne 

i realizacyjne będą ponosić udziałowcy, a następnie wspólnie będą zarządzać siłowniami 

przez kolejne kilkadziesiąt lat. Wydaje się, że takie rozwiązanie ma umożliwić realizację 
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kluczowego celu polskiego programu energetyki jądrowej jakim jest dostarczanie energii 

elektrycznej po niskiej cenie. Ten model spółki zarządczej ma redukować ryzyka wysokich 

cen energii, charakterystyczne dla komercyjnych inwestycji podmiotów zewnętrznych 

w energetykę jądrową. 

 Projektowany model finansowania energetyki jądrowej zakłada wielowymiarowe 

wsparcie dla programu poprzez m.in. zaangażowanie Narodowego Banku Polskiego, oraz 

środków, instrumentów finansowych będących w dyspozycji państwa polskiego. Wpisanie 

technologii jądrowej do tzw. Taksonomii UE, wynikające z uznanie jej za realizującą cele 

transformacji klimatycznej otwiera możliwość do wsparcia finansowego różnorodnymi 

mechanizmami wspólnotowymi oraz prawdopodobnie finansowania ze środków i 

funduszy UE. Jest wysoce prawdopodobne, że energetyka jądrowa zyska finansowanie z 

Funduszu Transformacji Energetycznej, do którego trafi do końca dekady ok. 82 mld Euro 

ze sprzedaży do uprawnień emisji CO2 na krajowym rynku. 

 Przeprowadzone w Polsce badania naukowe wskazują, że energetyka oparta o duże bloki 

jądrowe przynosi wymierne oszczędności finansowe w porównaniu z energetyką 

odnawialną i gazową. Wykazano, że w perspektywie 60 lat zastosowanie energetyki 

jądrowej o mocy zainstalowanej 6 000 MWe prowadzi do oszczędności 100 mld zł 

w porównaniu z technologiami OZE. Wskazana kwota jest bardzo duża i odpowiada 

szacowanemu kosztowi realizacji programu budowy dużych elektrowni jądrowych 

w Polsce. Jest możliwe, że podobnie znaczącą skalę oszczędności może przynieść rozwój 

małych modułowych reaktorów SMR w porównaniu z technologami OZE. 

 Duże elektrownie jądrowe będą uzupełniane małymi, modułowymi reaktorami. Zakłada 

się, że SMR-y będą oddawane do użytku już pod koniec obecnej dekady, oraz w większej 

skali - począwszy od lat 30. XXI wieku. SMR mają zdecydowanie mniejszą moc – 

od kilkudziesięciu MWe do ok. 300 MWe. Mają być budowane bardzo krótko w 

porównaniu z dużymi siłowniami nuklearnymi – zaledwie 3-4 lata w stosunku do 10 lat 

procesu inwestycyjnego dużych bloków. 

 Elektrownie oparte o modułowe reaktory mają być elastyczne – będą grupowane po kilka 

sztuk i w miarę potrzeb rozbudowywane o kolejne jednostki - natomiast zarządzanie 

będzie realizowane z jednego centrum dyspozycyjnego. Reaktory typu SMR mogą być 

stosowane m.in. w przemyśle do produkcji energii i ciepła systemowego a także w 

konwencjonalnej energetyce.  



 

36 
 

 W Polsce PKN Orlen, KGHM oraz chemiczny Synthos planują budowę reaktorów SMR 

do zaspokajania własnych potrzeb na energię elektryczną i ciepło, natomiast ZE PAK 

i Tauron zamierzają dostarczać prąd na rynek, zastępując modułowymi reaktorami bloki 

opalane węglem. SMR mają także przewagi w elektro-ciepłownictwie, jednak do tej pory 

krajowe podmioty branżowe nie ogłosiły zainteresowania. Polskie koncerny planują 

budowę 4 000 MWe modułowych reaktorów dwóch producentów: General-Electric 

Hitachi z reaktorem BWR X-300 oraz reaktora NuScale. Można domniemywać, że proces 

ogłaszania kolejnych planów budowy SMR będzie się rozwijał w kolejnych latach. 

 Relatywnie krótki proces budowy wynika z założenia taśmowej produkcji SMR jak i 

atestacji urządzenia na linii produkcyjnej zamiast długotrwałego procesu certyfikacyjnego 

w miejscu budowy dużego bloku. Krótki czas instalacji SMR pozwala koncernom 

elektroenergetycznym elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynkowe i tym 

samym umożliwia technologii SMR konkurowanie z energetyką gazową oraz morską 

i lądową energetyką wiatrową, z uwagi na porównywalny czas realizacji inwestycji. Duże 

bloki jądrowe nie dają przewagi w tym segmencie rynku. 

 Trudno wskazać jaka może końcowa cena modułowych reaktorów – brak masowej 

produkcji utrudnia precyzyjne oszacowanie kosztów, zaś kalkulacje podawane przez 

producentów jak i ośrodki naukowe znacznie się od siebie różnią. Jeśli przyjąć ostrożne 

założenie, że koszt SMR przeliczeniu na 1 MWe zainstalowanej mocy będzie zbliżony 

do kosztów dużych reaktorów lub niewiele mniejszy, to i tak modułowe reaktory 

utrzymują wiele przewag – obniżają koszt wejścia w energetykę jądrową podmiotom o 

mniejszych potrzebach wytwórczych, umożliwiają wymianę bloków węglowych na 

jądrowe bez koniecznych, drogich inwestycji w rozwój sieci wyprowadzającej moc do 

systemu, oraz dają możliwość wykorzystania w elektro-ciepłownictwie, gdzie niższa 

sprawność energetyczna reaktorów SMR kompensowana jest produkcją ciepła 

systemowego. Modułowe reaktory jako technologia zeroemisyjna pozwala zaoszczędzić 

duże środki na kupnie uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. 
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