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Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Posła Jarosława Rzepy, przekierowaną przez 
KPRM, w sprawie energetyki atomowej, K9INT16998.

Szanowna Pani Marszałek,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację Posła Jarosława Rzepy w sprawie energetyki 

atomowej, z 3 stycznia 2021 r., nr K9INT16998.

1. Jakie są szacunkowe koszty realizacji Programu?

Polska stoi przed koniecznością radykalnej zmiany systemu elektroenergetycznego ze względu 

na starzejące się bloki węglowe i konieczność dostosowania działań do wytycznych UE 

związanych z m.in. z koniecznością obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Niezależnie od 

przyjętego kierunku działania będzie się to wiązało z nakładami finansowymi na realizację 

transformacji energetycznej. Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją 

Programu polskiej energetyki jądrowej w latach 2020–2033 (środki budżetu państwa w ramach 

programu wieloletniego Programu PEJ) zostało wskazane w załączniku nr 3 do Programu (str. 

33-35).

2. Z jakich źródeł finansowany będzie Program? Czy powstanie w tym zakresie jakiś 

fundusz celowy?

Finansowanie nakładów inwestycyjnych będzie znane po ustaleniu modelu finansowego. 

Decyzje będą efektem m.in. rozmów ze współinwestorem zagranicznym.



3. Czy realizacja Programu spowoduje dodatkowe obciążenia finansowe dla obywateli? 

A jeśli tak to w jakiej wysokości?

Działania rządu są ukierunkowane na uniknięcie obciążenia obywateli (podatników, 

odbiorców energii) finansowaniem nakładów inwestycyjnych. Realizacja Programu 

powinna się przyczynić do obniżenia kosztów energii dla odbiorców końcowych. Model 

biznesowy będzie tak skonstruowany, aby w maksymalnie możliwym stopniu zrealizował 

cele Programu PEJ, przy jak najniższym koszcie dla gospodarki i społeczeństwa.

4. Czy przeprowadzano już jakiekolwiek analizy ekonomiczne dotyczące realizacji 

Programu? Jeśli tak, to jakie? Czy są one udostępnione i jeśli tak, to gdzie? 

Na potrzeby aktualizacji Programu wykorzystano dokument „Analiza porównawcza 

kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych 

i gazowych oraz z odnawialnych źródeł energii, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 

Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 2020”, który stanowi integralną część 

zaktualizowanego Programu PEJ.

5. Jakie wydatki poniósł Skarb Państwa w związku z przygotowaniem analiz 

ekonomicznych dotyczących realizacji Programu (jeśli takowe powstały)?

Skarb Państwa nie poniósł dodatkowych kosztów w związku z przygotowaniem analiz 

ekonomicznych.  Przedmiotowe analizy zostały przygotowane w ramach stosunku pracy.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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