
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu 

do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od momentu, w którym przyjęta została przez rząd Polityka energetyczna Polski do roku 2040, oficjalnie 

w dokumencie urzędowym pojawiła się informacja o planach budowy przez Polskę elektrowni jądrowej. 

Według tego dokumentu, począwszy od roku 2033, co 3 lata będzie uruchamiany nowy reaktor jądrowy. 

W sumie ma być ich 6. Jednocześnie media informują o kolejnych listach intencyjnych i umowach podpisy-

wanych przez rząd w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Umowy te zawierane są wyłącznie 

z jednym państwem.  

Sprawa ta budzi ogromne zainteresowanie społeczne, po pierwsze, w kontekście rosnących stale cen ener-

gii, a po drugie, w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej i jej wpływu na energetykę w Polsce. 

Szczególne zainteresowanie dotyczy obecnych regionów energetycznych. Jednym z takich obszarów jest 

województwo łódzkie, i to nie tylko rejon bełchatowski. Do mnie, jako senatora ziemi łódzkiej, docierają 

niepokojące sygnały od mieszkańców i od pracowników kopalni i elektrowni oraz firm z nią współpracują-

cych. Obecnie kompleks w Bełchatowie ma ogromny udział w energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. 

Nie tylko ma możliwości wytwórcze, lecz także dysponuje sieciami energetycznymi umożliwiającymi wysy-

łanie energii na cały kraj. Dysponuje także wykwalifikowaną kadrą pracowników. Kompleks ma jednakże 

wytwarzać energię jedynie przez kilkanaście lat, do czasu wyczerpania obecnego złoża. Według niektórych 

mediów nie jest planowana w tym rejonie przyszła elektrownia jądrowa, a siłownie mają być zlokalizowane 

nad morzem i w rejonie konińskim. 

Wobec tego chciałbym zapytać Pana Ministra, czy rząd przy planowaniu lokalizacji elektrowni jądrowych 

będzie brać pod uwagę również rejon Bełchatowa, szczególnie w kontekście aktywów, którymi dysponuje. 

Czy po zakończeniu wydobycia w kopalni zakończone zostanie wytwarzanie energii elektrycznej w pobli-

skiej elektrowni, a energia będzie wytwarzana jedynie na farmach wiatrowych i słonecznych, w sumie o mo-

cy około 0,6 GW, więc o wiele mniejszej niż obecnie i niż pozwala na to istniejąca infrastruktura przesyłowa 

Bełchatowa?  

W ilu lokalizacjach mają być rozmieszczone przyszłe elektrownie? Kiedy planowane jest rozpoczęcie 

konsultacji społecznych w terenie? Z iloma parterami zagranicznymi zostaną zawarte umowy w sprawie bu-

dowy elektrowni i jakie znaczenie mają dotychczas podpisane w tym zakresie porozumienia i umowy? Czy 

przesądzają one wybór przyszłego partnera strategicznego? 

Krzysztof Kwiatkowski 
 


