
Warszawa, dnia 16 lutego 2023 r. 

Poz. 7 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, zwany dalej 

„Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej 

„Ministrem”. 

§ 2. 1. Celem Zespołu jest wsparcie Ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem 

energetyki jądrowej w Polsce, zapewnienie koordynacji działań w tym obszarze z właściwymi 

podmiotami krajowego sektora jądrowego oraz wypracowywanie rekomendacji dla Ministra 

w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie 

energetyki jądrowej w Polsce. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) w obszarze prawno-legislacyjnym: 

a) analiza przepisów tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 

oraz rekomendowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających 

realizację inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących, 

 

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 
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b) analiza zagranicznych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących 

licencjonowania elektrowni jądrowych pod kątem możliwości ich zastosowania 

w  Polsce; 

2) w obszarze komunikacji – wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie komunikacji 

o planowanych i  realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej 

energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych; 

3) w obszarze rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej – wymiana 

informacji w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem kompetentnych kadr na 

potrzeby planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczących obiektów 

energetyki jądrowej w celu wypracowania harmonijnych planów rozwoju zasobów 

ludzkich; 

4) w obszarze zaangażowania krajowego przemysłu: 

a) wymiana informacji w zakresie zapewnienia maksymalnego udziału krajowych 

przedsiębiorstw w procesach przygotowania do budowy i budowy planowanych 

w  Polsce elektrowni jądrowych z uwzględnieniem właściwych przepisów 

wspólnotowych, 

b) analiza międzynarodowych standardów technicznych dotyczących obiektów 

jądrowych pod kątem inicjowania prac mających na celu wprowadzenie do polskiego 

systemu normalizacyjnego odpowiednich zmian; 

5) w obszarze postępowania z odpadami promieniotwórczymi – wymiana informacji 

w  zakresie planowanych strumieni odpadów promieniotwórczych oraz postępowania 

z  odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym z uwzględnieniem 

specyfiki poszczególnych technologii reaktorowych; 

6) w obszarze współpracy międzynarodowej – wymiana informacji w zakresie udziału 

przedstawicieli polskich przedsiębiorstw w wydarzeniach i pracach organizacji 

międzynarodowych właściwych ds. energetyki jądrowej. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska nadzorujący pracę Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska; 

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w  Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska; 
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3) członkowie: 

a) trzech pracowników Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska wyznaczonych przez Zastępcę Przewodniczącego, 

b) pracownik Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji 

w  Ministerstwie Klimatu i  Środowiska, 

c) przedstawiciele następujących podmiotów: 

– Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 

– Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o., 

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

– KGHM Polska Miedź S.A., 

– Orlen Synthos Green Energy S.A.; 

4) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska wyznaczony przez Zastępcę Przewodniczącego. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wyznaczają do składu Zespołu nie 

więcej niż dwóch przedstawicieli wyrażając tym samym zgodę na ich udział w  pracach 

Zespołu. 

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą być zastępowane w jego pracach przez 

upoważnionych przez nich przedstawicieli. 

4. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Zespołu, mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby 

niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne  

do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawicieli: 

1) organów administracji rządowej, których zadania obejmują kwestie związane 

z  energetyką jądrową; 

2) przedsiębiorstw innych niż wskazane w ust. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie – piąte realizujących 

lub planujących realizować inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej, które 

spełniają następujące kryteria: 

a) zadeklarowanie przewidywanego terminu oddania do eksploatacji pierwszego 

z  planowanych bloków jądrowych nie później niż do 2033 r. lub 

b) złożenie w co najmniej jednym kraju należącym do OECD wniosku 

o  licencjonowanie lub pre-licencjonowanie tej technologii do właściwego organu 

dozoru jądrowego; 
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3) komórek organizacyjnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska innych niż wskazane 

w  ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

4) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego 

nadzorowanych; 

5) podmiotów, w stosunku do których Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu 

Państwa. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, przedkładany jest w formie pisemnej lub ustnej do 

Przewodniczącego albo Zastępcy Przewodniczącego, który podejmuje decyzję w sprawie 

wyrażenia zgody na zaproszenie danego przedstawiciela do udziału w pracach Zespołu. 

§ 4. 1. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, są 

obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pracami Zespołu i przed 

uzyskaniem dostępu do dokumentów i informacji wymagających zachowania tajemnicy 

składają Ministrowi oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z pracami 

Zespołu. 

2. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z pracami 

Zespołu stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby wchodzącej 

w skład Zespołu, określając równocześnie porządek obrad posiedzenia Zespołu; 

2) przewodniczy posiedzeniom; 

3) ustala terminy i zakres tematyczny kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem 

wniosków zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu; 

4) może powierzać osobom wchodzącym w skład Zespołu wykonanie określonych 

czynności służących realizacji zadań Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca 

Przewodniczącego. 

§ 6. 1. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na 

wniosek osoby wchodzącej w skład Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem osób 

wchodzących w skład Zespołu oraz osób wymienionych w § 3 ust. 4. Przewodniczący 

wyznacza koordynatora grupy roboczej spośród osób wchodzących w skład Zespołu. 
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2. Szczegółowy zakres zadań grup roboczych oraz plan ich realizacji ustalają 

z  Przewodniczącym ich koordynatorzy. 

§ 7. 1. Zespół rozpatruje sprawy związane z realizacją zadań określonych w § 2  

na posiedzeniach albo w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

3. Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zapewniają: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym 

udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad. 

4. Zespół wypracowuje rekomendacje, o których mowa w § 2 ust. 1, w drodze uzgodnienia 

stanowisk. Kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca 

Przewodniczącego. 

§ 8. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Sekretarz oraz 

osoba, która przewodniczyła posiedzeniu Zespołu. 

§ 9. 1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Energii 

Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu 

państwa z części budżetowej będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii. 

§ 10. Z tytułu udziału w pracach Zespołu, w tym w ramach grup roboczych,  

nie przysługują diety, zwrot kosztów podroży oraz wynagrodzenie. 

§ 11. Zespół w terminie do dnia 30-go stycznia każdego roku przedstawia Ministrowi 

sprawozdanie z realizacji zadań za rok poprzedni. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU  

I ŚRODOWISKA 

Anna Moskwa 
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  Załącznik  

do zarządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska  

z dnia 16 lutego 2023 r. 

(poz. 7) 

 

OŚWIADCZENIE  

O ZACHOWANIU W TAJEMNICY  

INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PRACAMI  

ZESPOŁU DO SPRAW ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE  

 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1) zachowania w tajemnicy informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie 

lub przez inne osoby w trakcie lub jako rezultat prac Zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej 

w Polsce, z zastrzeżeniem ujawnienia informacji pracownikom podmiotu, w którym jestem 

zatrudniony, lub w którym pełnię określoną funkcję na innej podstawie niż stosunek pracy, lub 

członkom danego podmiotu, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania powierzonych mi czynności 

i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji 

powierzonych mi czynności i pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez odbiorcę 

informacji do zachowania w tajemnicy ujawnionych informacji; 

2) nie kopiowania, nie powielania oraz nie rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób 

dokumentów udostępnionych Zespołowi lub wytworzonych w ramach pracy Zespołu do spraw 

rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia 

informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, orzeczenia sądów lub decyzji 

właściwej władzy publicznej. 

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy. 

Imię i nazwisko  

Podpis  

Data   
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