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Budowa elektrowni jądrowej (EJ) to poważne przedsięwzię-
cie nawet w skali całego kraju, wymagające zaangażowania wie-
lu środowisk. Jest to szczególnie istotne przy budowie pierwszej 
elektrowni jądrowej, jak to wkrótce będzie miało miejsce w Pol-
sce. Przedsięwzięcie takie wymaga długofalowego planowania 
i koordynacji w wielu dziedzinach związanych z inwestycją, włą-
czając w to czynniki rządowe, urzędy, przemysł, uczelnie wyższe 
oraz opinię publiczną. Decyzja o budowie elektrowni jądrowej 
oraz wybór najbardziej korzystnej technologii muszą być opar-
te na dogłębnej analizie szeregu czynników, uwzględniających 
ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo ludności oraz 
walory ekonomiczne inwestycji. Analizy takie zwykle przeprowa-
dzane są przez duże, interdyscyplinarne zespoły specjalistów 
i wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi obliczenio-
wych. Do analiz używane są sprawdzone modele obliczeniowe, 
które zostały rozwinięte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Mimo że w Polsce i na świecie przeprowadzono wiele za-
awansowanych analiz opłacalności różnych technologii wytwarza-
nia energii elektrycznej, odpowiedź na pytanie, która z nich jest 
najbardziej opłacalna, nie jest jednoznaczna. Wynika to z faktu, 
że w analizach takich należy uwzględnić bardzo wiele czynników, 
które zależą od typu i lokalizacji obiektu jak i od czasu realizacji 
inwestycji. Z tego też powodu, jak pokazano w opracowaniu [1], 
koszty budowy identycznych elektrowni jądrowych w takich kra-
jach jak Francja i Wielka Brytania mogą znacznie się różnić, nawet 
o 40%. Podobnie, analizy przeprowadzone przez różne zespoły, 
dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, mogą 
prowadzić do różnych wyników. Nie będzie w tym nic dziwnego, 
pod warunkiem, że analizy będą przeprowadzone rzetelnie.

Powyższa niepewność oceny kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej wykorzystywana jest niejednokrotnie przez pewnych 
autorów do „wykazywania”, że energetyka jądrowa jest bardzo 
droga. Takie podejście w oczywisty sposób nie wnosi nic kon-
struktywnego do oceny atrakcyjności rożnych technologii gene-
racji energii elektrycznej. Stąd cel niniejszego artykułu, w którym 
autor podejmuje próbę przybliżenia Czytelnikowi współczesnego 
stanu wiedzy dotyczącej oceny ekonomicznych aspektów ener-
getyki jądrowej na tle innych źródeł energii pierwotnej. Przyto-
czone również będą wyniki analiz kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej, przeprowadzonych przez renomowane ośrodki 
badawcze na świecie. Jednocześnie poruszone zostaną bardzo 
aktualne tematy, związane z energetyką jądrową, a dotyczące 
zagadnień bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz bezpie-
czeństwa energetycznego.

Na wstępie wydaje się uzasadnione podanie pewnych 
pojęć podstawowych, związanych z zagadnieniem wyznacza-
nia kosztów generacji energii elektrycznej. Ważne jest również 
uwzględnienie i omówienie tych czynników, które w sposób 
istotny wpływają na te koszty. Otóż biorąc pod uwagę charakter 
ponoszonych kosztów w procesie generacji energii elektrycznej, 
można je podzielić na następujące kategorie:
•	 koszty	kapitałowe,
•	 koszty	eksploatacji	i	obsługi	(O&M	–	Operation	and	Mainte-

nance),
•	 koszty	paliwa	i	cyklu	paliwowego,
•	 koszty	dekontaminacji	 i	 likwidacji	 (D&D	–	Decontamination	

and Decommissioning).
Udział poszczególnych kategorii w koszcie całkowitym za-

leży od szeregu czynników, które zostaną omówione poniżej. Ty-
powe oszacowanie podziału kosztów generacji energii elektrycz-
nej na poszczególne kategorie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Podział kosztów generacji energii elektrycznej  
w elektrowniach jądrowych [2]

Kategoria Udział

Koszty kapitałowe 60-75%

Koszty eksploatacji i obsługi 5-10%

Koszty paliwa i cyklu paliwowego 8-15%

Koszty dekontaminacji i likwidacji 1-5%

Uproszczoną ocenę kosztów generacji energii elektrycznej 
dla przyszłych inwestycji (top-down estimation) można dokonać 
przy pomocy szeregu ogólnych modeli dostępnych w literaturze. 
Przykładem takiego modelu jest program komputerowy SEMER 
[3]. Model zastosowany w tym programie może być użyty do 
ekonomicznej oceny reaktorów jądrowych, dla których pełne 
dane techniczne nie są jeszcze dostępne. 

Jak już wspomniano, podział kosztów generacji energii 
elektrycznej na poszczególne składniki nie jest stały i zależy od 
szeregu czynników. Najważniejsze z nich to:
•	 całkowita	moc	cieplna	reaktora,
•	 liczba	bloków	w	elektrowni,
•	 liczba	bloków	budowanych	seryjnie,
•	 czas	budowy,
•	 okres	eksploatacji	elektrowni,
•	 stopa	dyskontowa	i	stopa	procentowa,
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•	 sprawność	obiegu	termodynamicznego,
•	 koszt	siły	roboczej,
•	 współczynnik	wykorzystania	mocy	elektrycznej	(DER	–	De-

sign Electrical Rating).

Koszty kapitałowe

Jednostkowy koszt kapitałowy podaje się zazwyczaj 
w przeliczeniu na jeden kilowat mocy elektrycznej zainstalowa-
nej. Koszt ten zależy głównie od całkowitej mocy reaktora, stopy 
procentowej i dyskontowej oraz od typu reaktora. W porównaniu 
z technologiami wykorzystującymi takie źródła energii pierwot-
nej, jak węgiel czy gaz ziemny, jednostkowy koszt kapitałowy 
budowy reaktora jądrowego jest wyższy, jak pokazano na ry-
sunku 1. Wynika to z konieczności budowy szeregu systemów 
zabezpieczeń w elektrowniach jądrowych, które nie są wymaga-
ne w elektrowniach konwencjonalnych. Jeśli jednak elektrownia 
opalana węglem zostanie wyposażona w system wychwytu i se-
kwestracji ditlenku węgla, to koszt kapitałowy takiej elektrowni 
będzie porównywalny z kosztem dla elektrowni jądrowej. Warto 
również zauważyć, że w pewnych warunkach jednostkowy koszt 
kapitałowy dla elektrowni jądrowych możne osiągnąć wartość 
niższą niż dla elektrowni wiatrowych, jest jednak wyraźnie wyż-
szy niż dla elektrowni opalanych gazem ziemnym. 

Dane zamieszczone na rysunku 1 uzyskano na podstawie 
badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół eksper-
tów w 21 krajach, z uwzględnieniem danych ekonomicznych dla 
190 elektrowni, w tym 34 elektrowni węglowych bez wychwytu di-
tlenku węgla, 14 elektrowni węglowych z wychwytem i sekwestra-
cją ditlenku węgla, 20 elektrowni opalanych gazem ziemnym, 20 
elektrowni jądrowych i 18 elektrowni wiatrowych na lądzie.

na przykład reaktor typy IRIS (International Reactor Innovative 
and Secure) [5]. Reaktory takie mogłyby być budowane seryjnie 
w wyspecjalizowanych fabrykach, przyczyniając się w ten spo-
sób do istotnego obniżenia kosztów kapitałowych.

Koszty eksploatacji i obsługi

Wiarygodne dane dotyczące kosztów eksploatacji i obsłu-
gi elektrowni jądrowych mogą być uzyskane z szeregu źródeł, 
takich jak: sprawozdania ekonomiczne właścicieli elektrowni ją-
drowych, Światowego Stowarzyszenia Użytkowników Elektrowni 
Jądrowych (WANO – World Association of Nuclear Operators), 
Międzynarodowej	Agencji	Energii	Atomowej	 (IAEA	–	 Internatio-
nal Atomic Energy Agency) oraz z czasopisma Nucleonics News. 

Koszty eksploatacji i obsługi uwzględniają wszystkie koszty 
związane z pracą elektrowni jądrowej z wyjątkiem kosztów pali-
wa. Decydujący wpływ na koszty eksploatacji mają takie czyn-
niki, jak: liczebność personelu, serwis i usługi zamawiane z ze-
wnątrz, ubezpieczenia, podatki, inspekcje, administracja i obsłu-
ga obiektu. Koszty te zależą od charakteru pracy elektrowni (pra-
ca w obciążeniu podstawowym lub w obciążeniu szczytowym), 
lecz nie zależą od aktualnej mocy reaktora. Koszty te zwykle 
różnią się w poszczególnych krajach, głównie ze względu na 
różnice w płacach, jak również w doświadczeniu i  rutynach eks-
ploatacyjnych. Przeprowadzone w roku 2009 badania w 20 elek-
trowniach jądrowych ulokowanych w różnych częściach świata 
wskazują, że koszty eksploatacji i obsługi są na poziomie 24% 
kosztów całkowitych obliczanych przy stopie dyskontowej 5% 
lub wynoszą 15% przy stopie dyskontowej 10% [4].

Koszty paliwa i cyklu paliwowego

Koszty paliwa i cyklu paliwowego w reaktorach jądrowych 
są stosunkowo nieduże w porównaniu z innymi technologiami ge-
neracji energii elektrycznej. Wynoszą one zaledwie od 9 do 16% 
kosztów całkowitych, zakładając odpowiednio stopę dyskontową 
równą 10 i 5% [4]. Dla porównania, dla elektrowni opalanych ga-
zem ziemnym koszt ten wynosi 67-70%, zaś dla elektrowni opala-
nych węglem 23-28%. W przypadku paliwa jądrowego w kosztach 
należy uwzględnić wydobycie rudy uranu, uzyskanie czystego 
uranu i jego wzbogacenie (jeśli jest ono wymagane), produkcję 
kaset paliwowych i ich transport, planowanie kampanii paliwowej 
oraz składowanie odpadów wysoko-radioaktywnych. Zwykle do-
kładne obliczenie kosztów paliwa i cyklu paliwowego jest dość 
skomplikowane i  rożni się dla pierwszego i dla kolejnych wsa-
dów paliwa. W związku z tym obliczenia należy wykonywać przy 
pomocy wyspecjalizowanych programów komputerowych, jak na 
przykład program BIDEVAL oferowany przez IAEA [6].

Koszty dekontaminacji i likwidacji

Koszt dekontaminacji i likwidacji elektrowni jądrowej jest 
znacznie wyższy niż ma to miejsce w przypadku likwidacji elek-
trowni konwencjonalnych, jednakże koszt ten ponoszony jest 
na samym końcu okresu eksploatacji obiektu, zatem jego war-
tość aktualna na początku inwestycji jest stosunkowo niewielka.  

Rys. 1. Jednostkowy koszt kapitałowy (USD/1kW) w elektrowniach 
opalanych węglem, opalanych węglem z wychwytem 

i sekwestracją ditlenku węgla (węgiel/CCS), opalanych gazem 
ziemnym, w elektrowniach jądrowych (EJ) i w elektrowniach 

wiatrowych na lądzie (EWL) [4]

Całkowita moc cieplna reaktora jądrowego ma istotny 
wpływ na jednostkowy koszt  kapitałowy. Na ogół koszt ten ma-
leje wraz ze wzrostem mocy reaktora. Stąd tendencja do budo-
wania dużych reaktorów o mocach elektrycznych przekracza-
jących 1500 MW. Tego typu zależność jest jednak podważana 
w najnowszych analizach walorów ekonomicznych zintegrowa-
nych, modułowych reaktorów małej i średniej mocy, takich jak 
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Dotychczasowe doświadczenie z likwidacją elektrowni jądro-
wych jest stosunkowo nieduże, ale oczekuje się znacznego 
wzrostu tego typu operacji w najbliższym czasie. Koszt likwidacji 
elektrowni możne zostać obniżony przez reutylizację niektórych 
komponentów, jak to ma miejsce w zlikwidowanej elektrowni ją-
drowej w Barsebäck w Szwecji. 

Współczynnik wykorzystania 
mocy elektrycznej

Reaktory jądrowe są przeznaczone głównie do pracy w ob-
ciążeniu podstawowym (base load), stąd posiadają one wysoki 
współczynnik wykorzystania mocy elektrycznej zainstalowanej. 
Współczynnik ten jest jednak niższy niż 100% ze względu na 
konieczność wymiany paliwa oraz przeprowadzenia wymaga-
nych remontów oraz modernizacji. Średnie wartości współczyn-
nika dla USA, Finlandii i Szwecji w latach 1992-2009 pokazano 
na rysunku 2. Uśrednień współczynnika dokonano w okresach 
3-letnich, co zwykle się czyni, aby uniknąć okresowych oscylacji 
spowodowanych wymianą paliwa, która jest przeprowadzana co 
roku bądź co dwa lata. 

metoda ta wymaga znajomości ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej w ciągu całego okresu eksploatacji obiektu. Zatem do oceny 
opłacalności tego typu inwestycji metody tej się nie stosuje, jak to 
zostało błędnie zasugerowane w [9]. Stosuje się natomiast meto-
dę porównawczą, w której wylicza się równomierny koszt gene-
racji prądu elektrycznego, przy którym zdyskontowane dochody 
i	wydatki	inwestycyjne	będą	sobie	równe	(LDEGC	–	Levelized	Di-
scounted Electricity Generation Cost) [6]. Jest to standardowa me-
toda używana w celu porównania pod względem ekonomicznym 
rożnych technologii generacji prądu elektrycznego. Wyniki naj-
nowszych badań kosztów generacji energii elektrycznej (LDEGC) 
pokazano na rysunkach 3 i 4, gdzie odpowiednio założono 5- i 10- 
procentową stopę dyskontową [4].

Jak widać, wykorzystanie reaktorów jądrowych w USA 
i Finlandii przekracza 90% i osiągnęło 95,2% w Finlandii w roku 
2009 [8]. W tym samym roku szwedzkie reaktory były wyko-
rzystane tylko w 63,4% [8] (a nie w 39%, jak błędnie podano 
w [9]). Stało się tak na skutek opóźnień w projektach moderni-
zacyjnych, mających na celu podniesienie mocy znamionowej 
w kilku reaktorach jednocześnie. Dla porównania, współczynnik 
wykorzystania mocy elektrycznej zainstalowanej dla elektrowni 
wiatrowych lądowych jest w przedziale od 21 do 41%, a dla mor-
skich w przedziale od 34 do 43% [4].

Koszty generacji energii elektrycznej

Do ekonomicznej oceny projektów inwestycyjnych używa się 
na ogół metody kapitałowej, w której wylicza się wartość aktualną 
netto (NPV - Net Present Value) inwestycji. Jest to kwota otrzyma-
na przez zdyskontowanie przepływów pieniężnych netto w kolej-
nych latach budowy i eksploatacji inwestycji. Dla długofalowych 
inwestycji, jak ma to miejsce w przypadku elektrowni jądrowych, 

Rys. 2. Współczynnik wykorzystania mocy elektrycznej (%) w USA, 
Finlandii i Szwecji [7,8]

Koszty generacji energii elektrycznej (LDEGC) oszacowane 
na podstawie danych ekonomicznych z 20 elektrowni jądrowych 
ulokowanych w różnych częściach świata zawierają się w gra-
nicach od 29 USD/MWh (Korea) do 82 USD/MWh (Węgry), gdy 
założyć 5-procentową stopę dyskontową. Przy założeniu 10-pro-
centowej stopy dyskontowej koszty te zawierają się w granicach 
od 42 USD/MWh (Korea) do 137 USD/MWh (Szwajcaria). Przy 
rachunku kosztów dla generacji prądu opartej na węglu lub ga-
zie ziemnym uwzględniono koszt zakupu pozwoleń na emisję 

Rys.	3.	Koszt	generacji	energii	elektrycznej	–	LDEGC	(USD/MWh)	
przy	użyciu	rożnych	zródeł	energii	pierwotnej:	EJ	–	energetyka	

jądrowa,	EWL	–	energetyka	wiatrowa	lądowa	(onshore),	 
EWM	–	energetyka	wiatrowa	morska	(offshore);	założono	

5-procentową stopę dyskontową [4]

Rys.	4.	Koszt	generacji	energii	elektrycznej	–	LDEGC	(USD/MWh)	
przy	użyciu	rożnych	zródeł	energii	pierwotnej:	EJ	–	energetyka	

jądrowa,	EWL	–	energetyka	wiatrowa	lądowa	(onshore),	 
EWM	–	energetyka	wiatrowa	morska	(offshore);	założono	

10-procentową stopę dyskontową [4]
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 ditlenku węgla na poziomie 30 USD/Mg lub też zwiększone kosz-
ty kapitałowe związane z instalacją systemów wychwytu i sekwe-
stracji ditlenku węgla. Oba te podejścia prowadzą do zbliżonych 
kosztów generacji energii elektrycznej. Wyniki przedstawione na 
rysunkach 3 i 4 wskazują jednoznacznie, że elektrownie jądrowe 
zapewniają najniższy koszt generacji energii elektrycznej. Koszt 
ten może być o 50% wyższy dla energetyki opartej na węglu 
kamiennym i nawet o 100% wyższy dla energetyki wiatrowej 
 morskiej.

Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych

Największy postęp w rozwoju elektrowni jądrowych w ostat-
nich trzydziestu latach dokonał się w dziedzinie ich bezpieczeń-
stwa i niezawodności. Większość reaktorów jądrowych obecnie 
eksploatowanych na świecie to reaktory II generacji. Elektrownie 
jądrowe wyposażone w tego typu reaktory cechują się tym, że 
posiadają szereg równoległych układów awaryjnego zalewania 
rdzenia. Układy te oparte są na rożnych zasadach działania, aby 
wyeliminować odmowę działania systemu wywołaną tą samą 
przyczyną (common cause failure). W większości przypadków 
długookresowe chłodzenie rdzenia wymaga jednak użycia pomp 
oraz dostępu do aktywnych źródeł zasilania. Właśnie ta cecha 
układów bezpieczeństwa była przyczyną poważnych awa-
rii, jakich doznały ostatnio trzy reaktory w elektrowni jądrowej 
 Fukushima w Japonii. Należy podkreślić, że reaktory te zosta-
ły automatycznie wyłączone na skutek silnego trzęsienia ziemi, 
a następnie uruchomione zostały układy odbioru ciepła powyłą-
czeniowego. Układy te działały bez zarzutu do chwili przyjścia 
niezwykle wysokiej fali tsunami, która uszkodziła wszystkie źró-
dła zasilania. 

Tę wadę usunięto w kolejnych generacjach reaktorów ją-
drowych. Na przykład nowe reaktory generacji III+, takie jak 
AP1000 i ESBWR, stosują pasywne układy bezpieczeństwa, 
które działają tylko i wyłącznie na skutek siły grawitacji i nie wy-
magają aktywnych źródeł zasilania. Ocenia się, że prawdopodo-
bieństwo wystąpienia awarii stopienia rdzenia obniżono ponad 
100-krotnie, z 10-5 na reaktor/rok dla reaktorów II generacji do 
10-7 na reaktor/rok dla reaktorów generacji III+.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dzięki temu, że uran jest bardzo wydajnym źródłem energii, 
jego zasoby mogą wystarczyć na zaspokojenie potrzeb energe-
tycznych ludzkości na szereg tysięcy lat. Na ogół podaje się roz-
poznane	 zasoby	uranu	 (RAR	–	 reasonably assured resources) 
jako te zasoby, których lokalizacja jest ściśle ustalona i których 
koszt wydobycia nie przekracza 130 USD/kgU. Tylko takich za-
sobów jest ponad 4,8 milionów ton [10], co przy obecnym po-
ziomie zużycia w reaktorach termicznych wystarczy na ponad 
100 lat, natomiast przy wykorzystaniu w reaktorach powielają-
cych, na ponad 6 tysięcy lat. Do zasobów RAR należy dodać za-
soby nierozpoznane, lecz oczekiwane oraz zasoby niekonwen-
cjonalne, w których koncentracja uranu jest niska, jak na przy-
kład w wodzie morskiej. Jako dodatkowe zasoby energetyczne 
należy traktować też złoża toru, który jest materiałem rodnym 
i może być przekształcony w rozszczepialny uran-233.

W odróżnieniu od ropy naftowej i gazu ziemnego, większość 
złóż uranu i toru znajduje się na terenach stabilnych politycznie, 
takich jak Kanada, Australia, Skandynawia i USA. Dzięki temu 
ceny tych surowców nie podlegają tak ogromnym wahaniom jak 
ceny ropy czy gazu i utrzymują się na poziomie, który nie ulega 
większym zmianom od szeregu dziesięcioleci. Uwzględniając tyl-
ko zmiany cen paliwa oraz kosztów eksploatacji, koszt produkcji 
elektryczności w USA w latach 1995-2008 wzrósł trzykrotnie dla 
ropy naftowej, dwukrotnie dla gazu, o około 50% dla węgla, zaś 
nieznacznie zmalał w przypadku wykorzystania uranu [11].

Wnioski i zakończenie

Energetyka jądrowa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych 
pod względem ekonomicznym technologii generacji energii elek-
trycznej. Mimo stosunkowo wysokich kosztów kapitałowych, wy-
nikających głównie z wysokich wymogów i standardów bezpie-
czeństwa stosowanych w tej dziedzinie przemysłu, koszt genera-
cji energii elektrycznej (LDEGC) jest porównywalny, a w przypad-
ku 5- procentowej stopy dyskontowej niższy niż dla energetyki 
opartej na węglu lub gazie ziemnym z uwzględnieniem kosztów 
emisji ditlenku węgla. Tak więc twierdzenie, iż energetyka jądro-
wa jest drogą lub wręcz najdroższą technologią generacji energii 
elektrycznej nie znajduje potwierdzenia w faktach.

Dzięki niezwykle wysokiemu poziomowi standardów bez-
pieczeństwa przemysł jądrowy wpływa pozytywnie zarówno na 
rynek pracy, jak i na inne gałęzie gospodarki. W Polsce zagad-
nienie podniesienia standardów bezpieczeństwa ma bardzo do-
niosłe znaczenie. Jest ono potrzebne poczynając od choćby ru-
chu drogowego, a kończąc na zagadnieniach związanych z funk-
cjonowaniem najwyższych organów państwowych. 

Przeciwnicy energetyki jądrowej muszą odpowiedzieć na py-
tanie, jak zapewnić zrównoważony rozwój kraju, zagwarantować 
silną konkurencyjnie pozycję na arenie międzynarodowej, zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne oraz przyspieszyć wzrost do-
brobytu przyszłych pokoleń, gdy Polska będzie pozbawiona do-
stępu do czystej i taniej technologii generacji energii elektrycznej.

Stosowanie węgla i gazu ziemnego łączy się z ogromnymi 
zniszczeniami środowiska naturalnego oraz powoduje eskalację 
efektu cieplarnianego. Energetyka wiatrowa czy  wodna nie są 
w stanie dostarczyć tej ilości energii elektrycznej, która potrzeb-
na jest Polsce, by doścignąć najbardziej rozwinięte kraje świata. 
W świetle faktów przytoczonych w niniejszym artykule staje się 
jasne, że tylko energetyka jądrowa jest w stanie zapewnić Polsce 
odpowiednie warunki rozwoju gospodarczego.
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Zazwyczaj rozpoczynając kolejny nowy rok jesteśmy pod 
wrażeniem jego szczególnych uwarunkowań w stosunku do 
roku poprzedniego. Dotyczy to także gospodarki. Zwykle nad-
używamy tych porównań! Cokolwiek by jednak w osądach stanu 
elektroenergetyki w Polsce powiedzieć, nie będzie jakiejkolwiek 
przesady w określeniu, że 2011 rok jest rokiem szczególnym!

Szczególnym, bo dotykają nas, jak nigdy do tej pory „twardo 
i bezwzględnie” uwarunkowania wynikające z polityki klimatycz-
no-energetycznej UE. Choć w swojej filozofii i wyzwaniach niesie 
ona pożytki dla Polski, to dla elektroenergetyki w Pakiecie Klima-
tycznym (a przede wszystkim w sposobie jego wprowadzania)  

Herbert Leopold Gabryś

Elektroenergetyka w Polsce – 2011
Wybrane wyniki i wyzwania powstałe w roku 2010  

ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających  
z pakietu klimatycznego Unii Europejskiej1)

Power industry in Poland – 2011  
Selected effects and challenges emerging in the year 2010  

with special attention paid to problems resulting from the EU  
Climate and Energy Package

1) W opracowaniu wykorzystano materiały:

•	 HLG	-	opracowania	własne

•	 World	Energy	Outlook	2009	-	Raport	IEA,	listopad	2009.

•	 ARE S.A.

•	 PSE-Operator

•	 Strony	internetowe

•	 Materiały	konferencyjne

jest wyjątkowo niekorzystna, kosztowna i budząca coraz to wię-
cej wątpliwości! 

Jeśli przypomnieć najistotniejsze z głównych cech unijnej 
polityki klimatycznej postrzeganej dzisiaj z punktu widzenia pod-
miotów gospodarczych elektroenergetyki w Polsce (choć nie tyl-
ko), to warto zauważyć, że sporne i kwestionowane są:
•	 podstawy	 naukowe	 (głównie	 odpowiedzialność	 człowieka	

za zmiany klimatyczne w skali globalnej z niezasadną aro-
gancją	wobec	tego,	co	dzieje	się	bez	ingerencji	człowieka);

•	 wyznaczone	w	nim	cele.	które	stają	się	niejasne,	nieprzeko-
nywujące	i	co	najmniej	wątpliwe;

•	 proces	legislacyjny	jako	że	jest	on	nieprzewidywalny	i	często	
niezrozumiały;

•	 coraz	 trudniejsza	 do	 przyjęcia	 staje	 się	 logika	 przyjętych	
działań zmierzających do realizacji celów wyznaczonych 
w	Pakiecie;	

•	 wprowadzane	 regulacje	 finansowe	 które	 nie	 tylko	 są	 nie-
transparentne, ale także prowokują do poszukiwania innych, 
poza ochroną środowiska naturalnego, celów.


