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Pani Magdalena Zowsik

Greenpeace Polska

ul. Wioska 10

00 -777 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Greenpeace Polska (bez znaków) z dnia 29 marca 2007 r. w

sprawie uczestnictwa w Zespole ds. Wykorzystania Energii Jadrowej przy Ministrze

Gospodarki i dzialaniach zwiazanych z energia atomowa, uprzejmie informuje co nastepuje:

Do zakresu dzialania Ministra Gospodarki nalezy pokojowe wykorzystanie energii

jadrowej, w szczególnosci energetyka jadrowa. Zarzadzeniem nr 90 Ministra Gospodarki z

dnia 15 stycznia 2007 r. powolany zostal Zespól do spraw Wykorzystania Energii Jadrowej.

W sklad Zespolu wchodza przedstawiciele: Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Panstwa,

Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Ministra Srodowiska, Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów i Urzedu Regulacji Energetyki. W zalaczeniu pozwalam sobie

przeslac kopie ww. zarzadzenia.

Do zadan Zespolu nalezy:

o opracowanie projektu koncepcji dzialan organizacyjnych umozliwiajacych
wykorzystanie energii jadrowej dla celów gospodarczych na terytonum
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym harmonogramu tych dzialan;

o wstepne przygotowanie programu konsultacji spolecznych wraz z okresleniem ich
zakresu;

o opracowanie projektu planu fInansowania ww. dzialan, ze wskazaniem zródel ich
fInansowania;

o wynuana informacji miedzy organami administracji publicznej w zakresie ww.
dzialan.

Do udzialu w pracach Zespolu lub do wspólpracy przy opracowywaniu szczególowych

tematów, zgloszono dotychczas przedstawicieli nastepujacych instytucji i fIrm:
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1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., dyrektora Departamentu Spraw

Miedzynarodowych i Nowych Technologii oraz jednego eksperta w ww.

Departamencie

2. PSE-Operator S.A., eksperta z Departamentu Sprzedazy

3. Panstwowa Agencja Atomistyki, dyrektora generalnego PAA, dyrektora

Departamentu Bezpieczenstwa Jadrowego i Radiacyjnego oraz naczelnika

Wydzialu Nadzoru i Analiz Obiektów Jadrowych w Departamencie

Bezpieczenstwa Jadrowego i Radiacyjnego

4. AgencjaRynkuEnergiiS.A.,jednegoeksperta

5.

6.

7.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, prezesa PTN

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Srodowiska, jednego eksperta

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, wiceprezesa SEP

8. Polski Komitet Energetyki Jadrowej, przewodniczacego

9. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, honorowego prezesa PTN

Dodatkowo, do udzialu w pracach Zespolu moga byc zaproszem przez

Przewodniczacego takze inni eksperci. Pani kandydature dolaczamy do ww. listy, do jego

decyzji.

Zalacznik:
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Nr 90
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ZARZADZENIE Nr ;r!/.

MINISTRA GOSPODARKI}

z dnia A.5...stycznia 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespolu do Spraw Wykorzystania Energii Jadrowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawyz dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów «Dz.U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z pózn .zm.2)zarzadza sie, co nastepuje.

§ l. Tworzy sie Zespól do Spraw WykorzystaniaEnergii Jadrowej, zwany dalej "Zespolem",
jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

§ '1-. Do zadan Zespolu nalezy w szczególnosci:

1) opracowanie projektu koncepcji dzialan organizacyjnych umozliwiajacych
wykorzystanie energii jadrowej dla celów gospodarczych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tymhannonogramu tych dzialan;

2) wstepne przygotowanie programukonsultacji spolecznych w zakresie, o którym mowa
w pkt 1, wraz z okresleniem ichzakresu;

3) opracowanie projektu planu :finansowania dzialan, o których mowa w pkt 1, ze
wskazaniem zródel ich finansowania;

4) wymiana informacji miedzy organami administracji publicznej w zakresie dzialan, o
których mowa w pkt 1.

§ 3. l. W sklad Zespolu wchodza:

1) przewodniczacy- przedstawiciel Ministra Gospodarki, - w randze sekretarza lub
podsekretarza stanu;

2) zastepca przewodniczacego -przedstawicielMinistra Gospodarki;
3) czlonkowie wyznaczeni przez:

a) Ministra Nauki i SzkolnictwaWyzszego,
b) Ministra Skarbu Panstwa,
c) Ministra Finansów,
d) Ministra Srodowiska,
,e) Szefa Kancelarii PrezesaRady Ministrów,
f) Prezesa Urzedu RegulacjiEnergetyki

2. W pracach Zespolu moga uczestniczycosoby wyznaczone przez:

I Minister Gospodarki kieruje dzialem administracji rzadowej - gospodarka, na podstawie §.1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1B lipca 2006 r. w sprawie szczególowego zakresu. dzialania
MinistraGospodarki (Dz. U. Nr 131, pozo909).

2Zmianyteks~jednolitego wymienionej ustawyzostaly ogloszone w Dz. U. z 20Q3r. Nr BO,poz. 717, z 2004 r.
Nr 23B,pozo2390 i Nr 273, poz. 2703, z2005r. Nr 1!)9,poz. 1414 i Nr 249, pozo2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poZo
319.
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l) PrezesaPanstwowejAgencjiAtomistyki,
2) PrezesaPolskich Sieci ElektroenergetycznychS.A.,
3) PrezesaPSE - Operator S.A.,
4) PrezesaAgencji Rynku Energii SA,
5) DyrektoraInstytutuEnergiiAtomowej,
6) PrezesaStowarzyszeniaElektrykówPolskich SEP,
7) Prezesa Izby GospodarczejEnergetyki i Srodowiska,
8) PrezesaPolskiego TowarzystwaNukleonicznego.

3. W pracach Zespolu moga tez uczestniczyc osoby nie bedace czlonkami Zespolu, a
takze osobami, o których mowa w ust. 2, zaproszone przez przewodniczacego
Zespolu.

§ 4. PrzewodniczacyZespolu:
l) zwolujeposiedzeniaZespolu i im przewodniczy;
2) wyznacza osobeprowadzacaposiedzeniezespolu, w przypadkujego

nieobecnosci;

3) ustala harmonogrampracy Zespolu, w szczególnosci terminy posiedzen i
porzadek obrad Zespoili;

4) moze zlecac wykonanieopinii oraz ekspertyzw zwiazku z realizacja zadan, o
których mowa w § 2.

§ 5. Obslugeorganizacyjno- technicznaZespoluzapewnia Ministerstwo Gospodarki.

§ 6. Zarzadzeniewchodzi w zycie z dniem podpisania.

'MINISTER GOSPODARKI

---_._---- - - - - - -- --- - ---._.---



UZASADNIENIE

w przyjetym przez Rade Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. ,,Programie dla

elektroenergetyki" zaklada sie ograniczenie oddzialywania energetyki na srodowisko i

potrzebe poprawy sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej, co powoduje koniecznosc

wdrozenia nowoczesnych technologii. Wsród takich technologii wymienia sie, m.in.

wytwarzanie energiielektrycznej w elektrowniachjadrowych.

Ponadto, ,,Polityka energetyczna Polski do 2025 roku" postuluje rozwazenie

wprowadzenia w Polsce energetyki jadrowej. W dokumencie zaklada sie prawie dwukrotny

wzrost zapotrzebowania kraju na energie elektryczna w perspektywie najblizszych 20 lat.

Równoczesnie, wskutek ostrych wymagan ochrony srodowiska Unii Europejskiej - poprzez

redukcje emisji tlenków siarki, azotu i dwutlenku wegla - przewiduje sie wystapienie

koniecznosci zamykania wybranych bloków energetycznychw niektórych elektrowniach, nie

spelniajacych odpowiednich standardów unijnych oraz mozliwosc wystapienia deficytu

energii elektrycznej na rynku krajowym. Przy takich wymaganiach ekologicznych oraz przy

ograniczonym potencjale w zakresie zródel odnaWialnych,wedlug ocen wielu ekspertów

niedoboru mocy wytwórczych w Polsce nie da sie zaspokoic bez rozwoju energetyki

jadrowej.

W przyjetym przez Rade Ministrów w lipcu 2005 r. ,,Harmonogramie realizacji zadan

wykonawczych do .2008 r. okreslonych w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku",

zaklada sie przeprowadzenie konsultacji, w tym ogólnopolskiej kampanii infonnac)jnej

dotyczacej energetyki jadrowej oraz rozpoczecie od 2008 roku procesu wyznaczania

lokalizacji dla pierwszej elektrowni jadrowej.

Dla wykonania pOwYZszychzadan celoWYmiest powolanie Zespolu do Spraw

Wykorzystania Energii Jadrowei"iako organu pomocniczego Ministra Gospodarki.

Zadaniem Zespolu byloby przygotowanie projektu dzialan organizacyjnych

niezbednych dla rozpoczecia budowy elektrowni jadrowej w Polsce wraz z harmonogramem

tych dzialan i projektem planu finansowania ww. dzialan organizacyjnych. Dzialania te

obejmowalyby takze przygotowanie odpowiedniego matenalu do podjecia decyzji na

szczeblu rzadowym i Parlamentu RP oraz przygotowanie kampanii informacyjnej dla,

spoleczenstwa.
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Proponuje sie, aby w sklad Zespolu weszli przedstawicielenastepujacych resortów:

a) MinistraNauki i Szkolnictwa Wyzszego,
b) Ministra Skarbu Panstwa,
c) Ministra Finansów,
d) Ministra Srodowiska,
e) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
t) PrezesaUrzedu Regulacji Energetyki

Zespolowi przewodriiczylby przedstawiciel Ministra Gospodarki, w randze sekretarza

lub podsekretarza stanu.

W pracach Zespolu przewiduje sie udzial przedstawicieli instytucji zajmujacych sie

problematykaatomistyki w Polsce, w szczególnosciPrezesa Panstwowej Agencji Atomistyki

oraz przedstawicieli firm i instytucji z sektora elektroenergetycznego zainteresowanych

planami budowy elektrownijadrowej w Polsce.

. Przewodniczacy Zespolu móglbyzapraszacrówniez inne niz ww. osoby, których

udzial okazalbysie uzyteczny dla realizacji zadan Zespolu.


