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Interpelacja poselska w przedmiocie finansowania ,,Programu polskiej energetyki jądrowej”.

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 r. nr 73, poz. 350), a także art. 
192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam interpelację w 

   przedmiocie finansowania ,,Programu polskiej energetyki jądrowej”. 

 

 

 

Stan faktyczny

 

 

 



Pomysł budowy polskiej elektrowni jądrowej od lat wywołuje liczne spory i to nie tylko wśród 
obywateli, zamieszkujących okolice, gdzie elektrownia taka miałaby powstać, ale także pośród 
naukowców, zajmujących się kwestiami odnawialnych źródeł energii i tematyką fizyki jądrowej. 
Dość niedawno spór ten rozgorzał na nowo, gdy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni 
Macierewicz zapowiedział, że elektrownia atomowa ma powstać albo w Bełchatowie, albo na 
północy kraju (  https://filarybiznesu.pl/wiceszef-pis-w-belchatowie-powstanie-elektrownia-

  - dostęp: 09.12.20 r.). Działania związane z budową polskiej jadrowa-do-2043-r/a7456
elektrowni jądrowej wpisują się zaś w szerszy ,,Program polskiej energetyki jądrowej” (zwany 
dalej:    ). Programem

 

 

 

Stan prawny

 

 

 

Uchwałą z dnia 2 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu, 
ustalając okres jego realizacji na lata 2020-2033 r. (z perspektywą do 2040 r.). Koordynowanie i 
nadzorowanie realizacji Programu powierzono zaś ministrowi właściwemu do spraw energii (§ 
1-3 Uchwały nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji 
programu wieloletniego pod nazwą ,,Program polskiej energetyki jądrowej” [M.P. 2020 r. poz. 
946]). Przy czym sam dokument Programu stanowił załącznik do wyżej wymienionej uchwały 
(zwany dalej:    ). Załącznikiem

 

W Załączniku wskazano, że głównymi celami Programu mają być między innymi: zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego w kraju, dywersyfikacja bazy paliwowej w elektroenergetyce 
oraz kierunków dostaw nośników energii pierwotnej, a także obniżanie emisyjności przy 
produkcji energii elektrycznej (s. 7-10 Załącznika). 

 

O ile cele Programu są klarowne i godne aprobaty, o tyle mniej jasny jest sposób jego 
sfinansowania. W Załączniku ograniczono się do wskazania dopuszczalnych modeli 
finansowania rozwoju energetyki jądrowej. Wskazano także, że w polskich realiach będzie on 
oparty o wybranie jednej wspólnej technologii reaktorowej, jednego współinwestora 
strategicznego powiązanego z dostawcą technologii, nabyciu przez skarb Państwa 100% 
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udziałów w spółce celowej, realizującej inwestycję budowy elektrowni jądrowej oraz 
docelowego utrzymania przez Skarb Państwa co najmniej 51% udziałów w tej spółce (s. 12 
Załącznika). 

 

Załącznik nie zawiera natomiast żadnych informacji o tym, ile szacunkowo będzie kosztować 
realizacja Programu, z jakich źródeł będzie ona finansowana (czy np. zostanie stworzony jakiś 
fundusz celowy), a także czy realizacja Programu spowodowuje dodatkowe obciążenia 
finansowe po stronie obywateli, czy też nie. Ze względu zaś na fakt, że są to podstawowe 
dane, które będą interesowały opinię publiczną należy postulować jak najszybsze ich 
opublikowanie (o ile jakieś analizy pod tym kątem były prowadzone; jeśli nie, to należy je 
przeprowadzić). Dłuższy stan niepewności obywateli w tym zakresie z całą pewnością nie 
sprzyja bowiem dyskusji na temat realizacji Programu, a w szerszej perspektywie – 
transparentności wydatkowania pieniędzy, pochodzących z Budżetu Państwa. 

 

 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

Jakie są szacunkowe koszty realizacji Programu? 

 

Z jakich źródeł finansowany będzie Program? Czy powstanie w tym zakresie jakiś 
fundusz celowy? 

 

         Czy realizacja Programu spowoduje dodatkowe obciążenia finansowe dla obywateli ? 
A jeśli tak to w jakiej wysokości?

 

      Czy przeprowadzano już jakie kolwiek analizy ekonomiczne dotyczące realizacji 
Programu? Jeśli tak, to jakie? Czy są one udostępnione i jeśli tak, to gdzie? 

 

Jakie wydatki poniósł Skarb Państwa w związku z przygotowaniem analiz ekonomicznych 
dotyczących realizacji Programu (jeśli takowe powstały)? 

 



 

 

Jarosław Rzepa 

 

Poseł na Sejm RP 
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