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I.   „Wielka trójka”  

Minister 

Gospodarki

Prezes 

Państwowej Agencji 

Atomistyki

Inwestor/ jednostka 

eksploatująca

Pełnomocnik Rządu  

ds. Polskiej 

Energetyki Jądrowej 



II.   Kto i co  

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej:  

koordynacja (moderacja) działań głównych urzędów 

państwowych zaangażowanych w budowę energetyki 

jądrowej w Polsce: Ministerstwo Gospodarki, Państwowa 

Agencja Atomistyki, Ministerstwo Skarbu Państwa, 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej           społeczeństwo: konsultacje, 

informacja, edukacja i in.



Minister Gospodarki: energia jądrowa w krajowym 

bilansie, strukturze i dostawach nośników energii, 

energia jądrowa a rynek pracy, promocja energetyki 

jądrowej            społeczeństwo: konsultacje,

informacja i in.      

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: 

bezpieczeństwo obiektu i pracy elektrowni jądrowej, 

ochrona radiologiczna: wymagania, zezwolenia, 

ocena, kontrola, sankcje           społeczeństwo: 

informacja, szkolenia i in.



Inwestor/ jednostka eksploatująca: zarządzanie, w 

tym: bezpieczeństwo obiektu i działalności elektrowni 

jądrowej (na wszystkich etapach uruchamiania 

elektrowni jądrowej): ponoszenie odpowiedzialności, 

kultura bezpieczeństwa        społeczeństwo: 

informacja i in.



Minister 

Gospodarki

Prezes 

Państwowej Agencji 

Atomistyki

Inwestor/ jednostka 

eksploatująca

Pełnomocnik Rządu  

ds. polskiej 

energetyki jądrowej 

Niezależność  

Rozdzielenie  zadań 

III.   Jak i dlaczego





Zadania  Ministra Gospodarki (MG) oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej 

Energetyki Jądrowej z jednej strony i Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki (PAA) – z drugiej  powinny uzupełniać się. Np. w kwestiach 

społecznych PAA będzie odpowiadać m.in. za: bezpośrednio – szkolenia i 

informację,  a jako organ konsultowany – edukację w zagadnieniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. W podobnych 

kwestiach grupa zorganizowana wokół MG zajmować się będzie 

informacją na temat energetyki jądrowej w kontekście energetyki w ogóle: 

zagadnień związanych z bilansem, wyborem nośników, itp. 

Należy przyłożyć szczególną wagę do organizacyjnych i prawnych 

warunków  zapewnienia faktycznej niezależności organu Prezesa PAA  w 

strukturach administracji państwowej, a także w relacjach z inwestorem i 

późniejszą organizacją eksploatującą elektrownię jądrową. Umocni to 

społeczną wiarygodność instytucji Prezesa PAA i jego decyzji.      


