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Wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
Technologia nuklearna niesie zagrożenia, gdyż wydobycie
i przetworzenie uranu paliwa dla elektrowni ma
dewastujący wpływ na środowisko, zdrowie i życie
pracowników.
Oto kilka przykładów:
W okresie 1946-90 we Wschodnich Niemczech zmarło na raka płuc
spowodowanego działaniem promieniowania 7163 górników z kopalni uranu.
Radionuklidy zawarte w odpadach emitują zwykle 20-100 razy więcej
promieniowania gamma niż naturalne poziomy tego promieniowania ze złóż
!!!
Na Ziemi pozostawiamy toksyczne góry. Przykładowo składowisko szlamu kopalni
Roessing w Namibii zawiera 350 mln t, w USA i Kanadzie 30 mln t. w stanie
stałym a we Wsch. Niemczech- 86 mln t.

Wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
Panuje mit blisko 100 % bezpieczeństwa
zdrowotnego EJ
Niestety poważne katastrofy mają miejsce: np.
w EJ Paks na Węgrzech 10.04.2003r,
EJ Kruemmel k. Hamburga- 2007 i 2009r.
Diagnoza przyczyn się wówczas powtarza: „niewybaczalne
błędy konstrukcyjne, niedbały nadzór, błędne instrukcje
obsługi, błędne oceny sytuacji pod wpływem stresu, jak
również i naiwna wiara w możliwości wysoce czułej
techniki…”

Wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
Nierozwiązany jest również problem
zagospodarowania i składowania odpadów
atomowych - śmiercionośny prezent dla naszych
prawnuków.
Przez 60 lat stosowania technologii nuklearnej
nie rozwiązano problemu składowania
odpadów wysoko-radioaktywnych.
Składuje się je najczęściej przejściowo na terenach
EJ w basenach chłodzących. Miejsca te są dużo
słabiej zabezpieczone na wypadek np. ataku
terrorystów.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju
Budowa kolejnych scentralizowanych źródeł
energii opartych na atomie to wzrost
zagrożeń i ryzyk w związku z awariami
i terroryzmem.
Niewątpliwie w systemie energetycznym
bezpieczniejsze i bardziej stabilne jest
posiadanie 250 elektrowni wiatrowych,
biogazowi czy systemów skojarzonych o mocy 4
MW w stosunku do 1 bloku o mocy 1000 MW.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju
Dostępność paliwa uranowego jest wątpliwa. Polska
uzależnia się od ograniczonych zasobów uranu,
które musimy importować. Większa część tego
paliwa jest wydobywana w krajach niestabilnych
politycznie, o dużym ryzyku.
Znane zasoby uranu w złożach rud są w stanie zaspokajać
przewidywane zapotrzebowanie do ok. 2030 r a zasoby
przewidywalne wyczerpią się do 2060 r..
Od roku 2060 trzeba będzie eksploatować źródła rud ubogich, co
wiązać się będzie z wzrostem kosztów i ogromnym
(negatywnym) wpływem na środowisko.

Znaczenie EJ dla klimatu,
• Energetyka atomowa nie będzie miała większego
wpływu na ochronę klimatu
i nasz bilans energetyczny.
• Zakładane przez rząd elektrownie jądrowe pokryłyby
raptem 1,3 % zapotrzebowania na energię finalną w 2020r
i ok. 4 % w 2030r .
• EJ to duże ryzyko – małe efekty !

Znaczenie EJ dla klimatu,
Gonienie „mirażu jądrowego” podważa szanse na realizację
zobowiązań klimatycznych 3 x 20 % (20 % wzrost
efektywności energetycznej, 20% - udział OZE, 20% spadek
emisji CO2) przyjęte przez prezydenta i rząd RP na szczycie
UE w 2007r .
Na razie realizujemy te zobowiązania tak, że Minister Finansów
zablokował ustawę o efektywności energetycznej
a rozwój odnawialnych energii grzęźnie na kolejnych barierach
biurokratycznych w rządzie i wśród koncernów sieciowych odbiorców energii?

Znaczenie EJ dla klimatu-krzywa kosztów
redukcji emisji gazów cieplarnianych
opracowana przez McKinsey dla Polski
Najefektywniejsze działania (po poniesieniu początkowych
kosztów inwestycyjnych, bardzo szybko przynoszące
zyski) to min. :
inwestycje w oszczędności energii cieplnej i elektrycznej
w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, budynkach
użyteczności publicznej, etc;
wymiana oświetlenia na LED w w/w budynkach,
recykling nowych odpadów,
podniesienie wydajności samochodów benzynowych
i diesla, hybrydowe samochody benzynowe,
instalacje kogeneracyjne min. w hutnictwie,
energooszczędny sprzęt RTV i AGD

Krzywa kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do
2030 roku1 składa się z blisko ~125 metod redukcji
•
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ŹRÓDŁO: Krzywa McKinsey redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce
1 Wymieniono nazwy tylko metod redukcji emisji o największym potencjale

Znaczenie EJ dla klimatu-krzywa kosztów
redukcji emisji gazów cieplarnianych
opracowana przez McKinsey dla Polski
Dalsze działania:
- nowe źródła energii - tu najefektywniej oszacowano role
energetyki atomowej, dalej biogazowni, elektrowni
wiatrowych na lądzie, technologii węglowych CSC
(wychwytywanie i zatłaczanie CO2), wykorzystania
biomasy, elektrowni morskich wiatrowych.
W raporcie do obliczeń przyjęto koszt wybudowania EJ na
poziomie 3 mln Euro/MW mocy EJ. To zdaniem wielu
nierealistyczne założenie. Prof. Mielczarski mówił wówczas o
4,5 mln Euro/MW.

Efektywność energetyczna i gospodarcza
Jest trudno policzalna i obarczona dużym ryzykiem ,
gdyż istnieje:
„Niepewność co do kosztów, to bariera budowy EJ
z prywatnych źródeł. Zawsze koszty rzeczywiste były
wyższe od planowanych”- konkluzja prof. Steva Thomasa
Uznawana za najnowocześniejszą na świecie EJ, powstająca w
Oilkuiloto w Finlandii, jest już dużo droższa niż oczekiwano.
Dotychczasowe opóźnienie budowy o 3 lata będzie kosztowało
inwestora 2,3 mld. Euro. Powstaje ona tylko dzięki sowitemu
patronatowi rządów (podatników) z Niemiec , Francji i
Finlandii.

Efektywność energetyczna i gospodarcza
Jest trudno policzalna i obarczona dużym ryzykiem ,
gdyż :
Rzeczywisty (prawdopodobny, ale nie ostateczny) koszt
inwestycji w EJ wyliczony przez prof. Władysława
Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej na podstawie
doświadczeń światowych wynosi obecnie 4,5 mln
Euro/MW i jest dużo większy niż podaje rząd ;
obecny koszt energii wiatrowej: na lądzie- 1,2 mln Euro/MW,
na morzu- 2,5 mln Euro/MW

Efektywność energetyczna i gospodarcza
Jest trudno policzalna i obarczona dużym ryzykiem , gdyż:
• W/w koszty EJ nie uwzględniają kosztów składowania odpadów
promieniotwórczych, którymi zostaniemy obciążeni my, nasze wnuki i
prawnuki, poprzez wyższe ceny prądu lub poprzez dotacje z budżetu.
•

Rząd powinien wyjaśnić kto pokrywa koszty zagospodarowania i
składowania odpadów czy podatnicy jak we Francji i RFN ? Jeśli tak te
koszty winny być UJAWNIONE i wliczone w cenę inwestycji, aby pokazać
rzeczywisty koszt inwestycji.

• Czy wolno się godzić, gdy Państwo oszczędza na wielu kwestiach
społecznie ważnych oraz mamy wciąż potężny deficyt budżetowy, na
przyjmowanie z góry dotowania gospodarki odpadów nuklearnych
przez dziesiątki i setki lat z budżetu!?

Efektywność energetyczna i gospodarcza
Jest trudno policzalna i obarczona dużym
ryzykiem, gdyż:
Bez udziału Państwa i naszych podatków ten rodzaj
energetyki nie wychodzi !
Dlaczego mimo zachęt finansowych administracji, prezydenta
i premiera nie buduje się EJ w USA i W. Brytanii od
kilkudziesięciu lat ?

Efektywność energetyczna i gospodarcza
• Strategia węgiel + atom jest także antymodernizacyjna ze
względów ekonomicznych- zmniejszania
konkurencyjności naszej gospodarki, która jest 3,2 razy
bardziej energochłonna od krajów 15 UE (574 toe/M€
GDP w stos do 179 toe/M€ GDP )
•

Powstaje ważne pytanie czy doradcy rządowi, media,
politycy sejmowi tego nie wiedzą, proponując elektrownie
atomowe mające dolać energii do dziurawej polskiej beczki?
Małe dzieci bawiące się w piasku nad morzem łapią w lot, że
dziurawe wiaderko trzeba uszczelnić, aby nosić w nim wodę.

Znaczenie społeczne budowy EJ:
• Decyzja o budowie trzech EJ została podjęta
woluntarystycznie bez otwartej konsultacji
i jakiejkolwiek dyskusji społecznej
• Narzuca się analogia - na początku stanu
wojennego w 1982 r. ówczesny rząd rozpoczął
budowę pierwszej elektrowni atomowej
w Żarnowcu. Pewnie i wtedy gen. Jaruzelski i jego
ówcześni doradcy byli przekonani, że to jedyne
rozwiązanie na deficyt energii w „mrocznym”
czasie.

Znaczenie społeczne budowy EJzgoda społeczna
Sondaże mówią, co najwyżej, o zgodzie połowy
Polaków na energetykę atomową.
Druga połowa społeczeństwa jest przeciwna lub
niezdecydowana !
Pozyskanie uranu i składowanie odpadów rodzi
nierozwiązane problemy ekologiczne - eksport
zagrożeń zdrowotnych dla wnuków i prawnukówmamy do czynienia z technologiami sprzecznymi
z art. 5 Konstytucji RP, nakazującym działać
organom państwa zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

Znaczenie społeczne budowy EJ
- miejsca pracy
Rząd wesprze miejsca pracy gdzieś we francuskim
kompleksie jądrowym zamiast w Polsce. Bo to
najprawdopodobniej tam będziemy kupować
technologie i wyposażenie EJ.
Trwałe miejsca pracy można zdobyć szybciej,
łatwiej i taniej w innych dziedzinach. Czekają one
w Polsce przy dziesiątkach tysięcy małych
i średnich inwestycji termorenowacyjnych,
oszczędzających energię technologiach,
energooszczędnych żarówkach, w budowie
biogazowi, wiatraków, kolektorów słonecznych
i ogniw fotowoltaicznych.

Znaczenie społeczne budowy EJ
Społecznie bardziej nośne, efektywne oraz poprawiające
kondycję każdego gospodarstwa domowego byłoby
zainwestowanie państwa lub lepiej dofinansowanie
inwestycji indywidualnych w racjonalizację
i oszczędności energetyczne.
Wysoka energochłonność PKB rodzi bowiem także
wysokie koszty energetyczne każdego gospodarstwa
domowego. Udział kosztu energii w budżecie
gospodarstw domowych w Polsce jest też ponad 3
razy większy niż w EU 15. Wynosi 10,4 % w RP
w stosunku do 3 % w EU 15.

Rządowy harmonogram działań dla
energetyki jądrowej
•

Etap I - do 31.12.2010: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów
Programu polskiej energetyki jądrowej, a tym samym ostateczne
przesądzenie o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce, w oparciu o
pożądany zakres i tempo rozwoju energetyki jądrowej i towarzyszącej
infrastruktury,

•

Etap II - 1.01.2011 - 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie
kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,

•

Etap III - 1.01.2014 - 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,

•

Etap IV - 1.01.2016 - 31.12.2020: budowa pierwszej elektrowni
jądrowej.
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New Reactors

Renesans energii jądrowej?

Roczna ilość oddawanych reaktorów w świecie

35

30

25

20

15

10

5

0

Rządowe propozycje lokalizacji EJ
Rząd zaproponował już na początku 2010r
lokalizacje EJ min:
- na Jeziorem Żarnowieckim (woj. pomorskie)
- w Klempiczu w Puszczy Noteckiej (woj.
wielkopolskie)
- nad Jeziorem Kopań nad Bałtykiem (woj.
zachodniopomorskie)

Projekty składowisk odpadów
promieniotwórczych
Po przeprowadzeniu wstępnych badań eksperci
Państwowej Agencji Atomistyki wytypowali 5
miejscowości:
• Łanięta (woj. łódzkie, powiat kutnowski)
• Damasławek (woj. wielkopolskie, powiat
wągrowiecki)
• Kłodawa (woj. wielkopolskie, powiat kolski)
• Jarocin (woj. wielkopolskie, powiat jarociński)
• Pogorzel (woj. warmińsko-mazurskie, powiat
gołdapski)

Lokalizacje planowanych
nowych składowisk
odpadów
promieniotwórczych
w Polsce .
Legenda: 1. Wsady soli
kamiennej; 2. Kompleks
skał ilastych; 3. Skały
magmowe (granity i inne)
- lokalizacje rezerwowe

EJ dla Polski- podsumowanie
Pozytywy:
- 1/3 emisji CO2 w stos. do tożsamej elektrowni na gaz
Negatywy:
• najbardziej ryzykowna opcja,
• niepewna kosztowo, przerzucamy koszty min. odpadów na przyszłe
pokolenia
• technologia nie sprawdzona w nowej Generacji III +
• technologia niezrównoważona, ciągle niebezpieczna- nie
wyeliminujemy człowieka z eksploatacji EJ- awarie i katastrofy,
terroryści
• Odwraca uwagę od działań na rzecz „negawatów” oraz odnawialnych
źródeł energii
• nierozwiązywalny problem odpadów nuklearnych , a szczególnie
wysokoradioaktwynych
Za 20 lat będziemy mieli bardziej dojrzałe różne technologie
odpowiadające na kryzys energetyczno-klimatyczny
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