
33

Michał Koszowski1*

Inwestycje w zakresie obiektów energetyki 
jądrowej. Regulacja prawna jako narzędzie 
bezpieczeństwa energetycznego

1. Wstęp

Prawo atomowe, regulacja prawna sektora energetyki jądrowej to swoisty ewenement. 

Mówi się, że prawo podąża za zmianami w gospodarce. Tutaj jest inaczej. Prawo atomowe, 

jako jedyna z gałęzi prawa regulującego sektor infrastrukturalny, rozwija się o wiele szybciej 

niż on sam. Podstawowe ramy wypracowano na długo przed rozwojem technologii jądrowych. 

Polska również należy do licznego grona krajów o rozbudowanej strukturze regulacji prawa 

atomowego, mimo braku wykorzystywania tej formy pozyskiwania energii na szerszą skalę 

na terenie kraju.

Dla lepszego zrozumienia prawa regulującego tę branżę niezbędne jest krótkie wpro-

wadzenie do jego rozwoju. Długie lata pierwszym skojarzeniem z energetyką jądrową było 

widmo katastrofy czarnobylskiej. Chociaż jej skutki do tej pory są nie do końca zbadane2, 

na wiele lat zniszczyła ona zaufanie społeczne do tej formy pozyskiwania energii. Powolną 

zmianę tendencji zauważyć można było od mniej więcej początku tego wieku. Na określenie 

tego zjawiska ukuto określenie „renesans nuklearny”3. Oznaczało ono możliwość odnowy 

1* Autor jest studentem V roku prawa na WPiA uj, Przewodniczącym sekcji Prawa Publicznego Gospodarczego 
tbsP uj oraz seminarzystą prof. Anny Walaszek-Pyzioł przygotowującym pracę magisterską z zakresu prawa 
energetycznego.

2 jako jeden z najbardziej zaskakujących efektów katastrofy podaje się zwiększenie pogłowia wielu gatunków 
zwierząt na terenie strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej AEs oraz powrotu wielu gatunków, które na in-
nych terenach ukrainy wyginęły, zob. np. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4923342.stm, dostęp: 8.12.2011.

3 Więcej o samym pojęciu: http://www.world-nuclear.org/info/inf104.html, dostęp: 8.12.2011.
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przemysłu energii jądrowej, spowodowanej przez rosnące ceny paliw kopalnych oraz dąże-

nie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zachętą była też wizja nieprzerwanych 

dostaw elektryczności na poziomie krajowym, uniezależniona od występowania i  cen tra-

dycyjnych paliw. Szczególnie szybki rozwój energetyki jądrowej zauważalny jest w Chinach, 

gdzie obecnie powstaje równolegle 25 nowych reaktorów4. Na mniejszą skalę większe zaufa-

nie do atomu było zauważalne i w Polsce. Coraz śmielej wracano do zarzuconego na fali pro-

testów postczarnobylskich projektu budowy pierwszego reaktora, czego odzwierciedleniem 

była zmiana nastawienia mieszkańców Żarnowca do ewentualnej budowy elektrowni w ich 

miejscowości5.

Potężnym zwrotem w  tej wieloletniej tendencji rozwojowej sektora energetyki jądro-

wej był 11 marca 2011 roku, kiedy miało miejsce katastrofalne tsunami w  Japonii, które 

spowodowało w konsekwencji awarię reaktora w Fukushimie. Pociągnęło to za sobą szereg 

decyzji zatrzymujących rozwój tej gałęzi gospodarki. Jeszcze w marcu Hugo Chavez zarzą-

dził zamrożenie planów rozwoju energetyki jądrowej w Wenezueli6. W czerwcu Bundestag 

zatwierdził program wycofywania się z  wykorzystania energii atomowej do 2022 roku7. 

W połowie sierpnia szwedzka minister ds. gospodarki i energetyki, Maud Oloffson, ogłosiła, 

że rząd szwedzki nie będzie już finansowo wspierał rozwoju elektrowni jądrowych8. W takiej 

to napiętej sytuacji głębokiego kryzysu zaufania dla energetyki jądrowej Polska ogłosiła ko-

lejny etap programu wdrożenia w naszym kraju tej formy pozyskiwania energii9.

2. Polska regulacja sektora energetyki jądrowej

W polskim prawodawstwie od kilku lat zauważalne jest zintensyfikowanie przygotowań 

do wprowadzenia w Polsce prawnych ram dla technologii jądrowej. Pierwsze działania przy-

gotowujące polską politykę w sprawie energii jądrowej Rada Ministrów podjęła już dwa lata 

temu. W uchwałach przyjętych na przestrzeni 2009 roku przygotowano Program Polityki 

Energetyki Jądrowej10 oraz powołano Pełnomocnika rządu ds. Polskiej Energetyki 

4 http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html, dostęp: 8.12.2011.
5 http://www.mmtrojmiasto.pl/390411/2011/10/19/elektrownia-atomowa-w-polsce-tak-byle-nie-na-

-pomorzu?category=biznes, dostęp: 8.122011.
6 http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-12768148, dostęp: 8.12.2011.
7 http://www.rp.pl/artykul/681288.html, dostęp: 08.12.2011.
8 http://www.pap.pl/palio/html.run?_instance=cms_www.pap.pl&_PageiD=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNe

wsComp=215931&filename=&idnews=130627&data=infopakiet&_Checksum=615739485, dostęp: 8.12.2011.
9 http://www.mg.gov.pl/node/14459, dostęp: 8.12.2011.

10 uchwała nr 4/2009 Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju 
energetyki jądrowej oraz uchwała nr 202/2009 rady Ministrów z 10 listopada 2009 r. w sprawie „Polityki ener-
getycznej Polski do 2030 roku” (niepubl.).
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Jądrowej  w randze wiceministra gospodarki11. W maju bieżącego roku zostały uchwa-

lone dwie ustawy, których celem było zakończenie pierwszego etapu wdrażania polskiej po-

lityki energetyki jądrowej. Mowa tu o tak zwanej dużej nowelizacji  prawa atomowego 

z 13 maja 2011 roku12 oraz uchwaleniu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w za-

kresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących13, dalej zwanej ustawą 

inwestycyjną.

Ustawa ta zawiera zasady przygotowania i  realizacji inwestycji obejmujących budowę 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Obiektami energetyki ją-

drowej będą: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa 

jądrowego czy składowiska odpadów promieniotwórczych. Z kolei do inwestycji towarzy-

szących ustawa zalicza linie przesyłowe prądu z elektrowni, infrastrukturę komunikacyjną, 

wodociągi i zaplecze socjalne14. Zgodnie z rządowym projektem, celem niniejszej ustawy 

było „stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu 

inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z budową w Polsce obiektów energe-

tyki jądrowej, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie”15. 

Zastosowano model ustawy szczególnej dla uregulowania procesu inwestycyjnego w  da-

nym sektorze infrastruktury. Skorzystano tu z bogatego już doświadczenia legislacyjnego. 

Poza omawianą ustawą obecnie w porządku prawnym mamy 8 tego typu ustaw specjalnych 

regulujących sektor infrastrukturalnych, a obejmujących zagadnienia: dróg, autostrad, ko-

lei, lotnisk, telekomunikacji, terminali LPG, budowli przeciwpowodziowych oraz imprezy 

EURO 201216. 

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw 
Polskiej Energetyki jądrowej (Dz.u. 2009 nr 72 poz. 622).

12 ustawa z dnia 13 maja 2011 r. O zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. 2011 
nr 132 poz. 766).

13 ustawa z dnia 29 czerwca 2011 (Dz.u. 2011 nr 135 poz. 789).
14 Por. art. 2 ustawy inwestycyjnej.
15 uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, s. 6, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/C54F84FA51A4A
AC9C1257849003b79C7/$file/3937-uzasadnienie.doc dostęp: 8.12.2011.

16 ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.u. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, ze zm.), ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
płatnych (Dz.u. 1994 Nr 127 poz. 627 ze zm.), ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.u. 
z 2003 r. Nr 86, poz. 789, ze zm.), ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania 
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.u. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, ze zm.), ustawa 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.u. 2010 Nr 106, poz. 675), 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz.u. z 2009 r. Nr 84, poz. 700, ze zm.), ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.u. z 2010 r. Nr 143, poz. 963), 
ustawa dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej uEFA 
EuRO 2012 (Dz.u. z 2007 r. Nr 173, poz. 1219, ze zm.).
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3. Procedura inwestycyjna dotycząca budowy, uruchomienia i eksploatacji obiektu 
jądrowego

Ustawodawca przyjął, iż najlepszym sposobem uregulowania zakresu ustawy będzie stwo-

rzenie odrębnych postępowań administracyjnych dla decyzji potrzebnych do realizacji inwe-

stycji w energetykę jądrową. 

Osobno regulowana jest kwestia przygotowania inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej. Po pierwsze, inwestor musi przedłożyć Prezesowi Agencji Atomistyki, 

zgodnie z art. 35b prawa atomowego, raport lokalizacyjny, na podstawie którego Prezes wy-

daje w trybie art. 36a powyższej ustawy wyprzedzającą opinię lokalizacyjną oraz inwestor 

może starać się o wydanie opinii ogólnej, dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyj-

no-technicznych w przyszłej działalności oraz projektów dokumentów, które należy złożyć 

wraz z wnioskiem o wydanie dalszych zezwoleń (art. 39b prawa atomowego). Dodatkowo, 

art. 19 i 20 ustawy inwestycyjnej w swoisty sposób reguluje warunki uzyskania dla inwe-

stycji w zakresie budowy obiektów jądrowych pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach, nieco liberalizując wymogi do ich wydania. W ramach pro-

cesu przygotowawczego w zakresie budowy elektrowni jądrowej inwestor może się starać 

odpowiednio o fakultatywne: decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji (art. 11.1.1 ustawy 

inwestycyjnej) oraz zezwolenie na wejście na teren nieruchomości (art. 11.1.2 ustawy). Cały 

proces wstępny kończy się decyzją administracyjną ustalającą lokalizację obiektu energety-

ki jądrowej na danym terenie (art. 4.).

Następnie inwestor musi, zgodnie z art. 22 ustawy inwestycyjnej, u Ministra Gospodarki 

uzyskać decyzję zasadniczą. Wymagana jest ona po decyzji o ustaleniu lokalizacji tej inwe-

stycji, a przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej (ewen-

tualnie przed pozwoleniem na prace przygotowawcze). Wyraża akceptację państwa dla 

danej inwestycji, dokonywanej przez skonkretyzowanego inwestora w uzgodnionej lokali-

zacji, w  określonej technologii, tak ze względów bezpieczeństwa energetycznego, bezpie-

czeństwa samego państwa, jak i czysto politycznych. Do jej wydania wymagana jest opinia 

szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Równolegle do tej procedury, zgodnie z  art. 4. punkt 2 prawa atomowego, inwestor 

musi przejść tok postępowania uzyskiwania zezwolenia na działalność związaną z nara-

żeniem na skażenie radiologiczne polegającą na budowie obiektu jądrowego. W jej ramach 

inwestor z  góry zobligowany jest przedłożyć program likwidacji obiektu (art. 38b. pra-

wa atomowego), dokumentację opisującą zintegrowany system zarządzania (art. 36k.), 

wstępny raport bezpieczeństwa (art 36d.) oraz uzyskać opinię Komisji Europejskiej wy-

daną na mocy art. 43. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 

(Euratom). 
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Dopiero po uzyskaniu tych wszystkich decyzji inwestor może starać się o samo pozwo-

lenie na budowę obiektu energetyki jądrowej, którego tryb wydania w stosunku do prawa 

budowlanego modyfikuje art. 15 ustawy inwestycyjnej. Dalej potrzebne jest mu osobne po-

zwolenie na użytkowanie obiektu, wydane w trybie art. 18 ustawy inwestycyjnej. Zgodnie 

ze wspomnianym art. 4 prawa atomowego, inwestorowi są również potrzebne osobne ze-

zwolenia na rozruch (z którego zgodnie z art. 37b. ust. 2 musi przedłożyć raport do zatwier-

dzenia Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki), eksploatację, czy wreszcie likwidację 

i rozbiórkę obiektu.

Całą omówioną procedurę ilustruje poniższy schemat:
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Można za co najmniej kontrowersyjne uznać nazwanie takiego stanu prawnego „klarow-

nymi ramami prawnymi inwestycji”. W  czasie funkcjonowania obiektu inwestor zmuszony 

jest uzyskać około dwudziestu różnych decyzji administracyjnych wydawanych przez różne 

organy i w różnych postępowaniach. 

Skomplikowanie technologiczne projektu jest tu wprost proporcjonalne do charakteru 

przyjętej regulacji prawnej.

4. Dostęp do informacji w nowelizacji prawa atomowego

Mała klarowność ram prawnych inwestycji w obiekt energetyki jądrowej stanowi problem 

sam w sobie, pozostaje jeszcze specyfika tego typu przedsięwzięć. Powoduje ona, że realizacja 

projektu nie jest możliwa bez zapewnienia dla niego społecznej akceptacji. Ostatnia noweli-

zacja prawa atomowego w znaczący sposób poszerzyła dostęp do informacji publicznej zwią-

zanej z funkcjonowaniem obiektów jądrowych. Część z tych przepisów17 wejdzie w życie od 

1 stycznia 2012 roku.

Każdy ma prawo, zgodnie z art. 35a. prawa atomowego, do otrzymania od posiadacza ze-

zwolenia pisemnej informacji na temat bieżącego stanu bezpieczeństwa jądrowego i  ochro-

ny radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływu na zdrowie i  środowisko oraz wielkości 

i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Informacje 

te inwestor będzie miał obowiązek umieszczać na swojej stronie internetowej obok informacji 

o  zdarzeniach na terenie obiektu, które mogły być potencjalnie niebezpieczne. Oczywiście, 

informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz informa-

cje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji nie będą podlegały udostępnieniu. Dużą część zadań informacyjnych powierzono 

Prezesowi Polskiej Agencji Atomistyki. Obok powyższych informacji, zebranych ze wszystkich 

obiektów jądrowych na stronie Agencji, Prezes będzie także udostępniał informacje o wyda-

nych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych oraz coroczne oceny stanu bezpieczeń-

stwa nadzorowanych obiektów jądrowych.

Ustawa przewiduje również zinstytucjonalizowane formy informowania o bezpieczeństwie 

jądrowym. Według art. 39m prawa atomowego, inwestor ma obowiązek utworzenia Lokal-

nego Centrum Informacyjnego. Jego działalność musi rozpocząć się nie później niż 

w momencie złożenia wniosku o zezwolenie na budowę obiektu jądrowego i skończyć się nie 

wcześniej niż z dniem zakończenia jego likwidacji. Do jego zadań należy gromadzenie i udo-

stępnianie informacji na temat pracy i stanu bezpieczeństwa obiektu jądrowego. Określono 

17 Rozdział 4a Prawa atomowego dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. (Dz.u.11.132.766) zmie-
niającej nin. ustawę w tym zakresie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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owe centra jako punkty współpracy z organami administracji w prowadzeniu działań związa-

nych z  informacją społeczną, edukacją, popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną 

i  prawną. Fakultatywnie, w  myśl art. 39n, mogą powstawać również Lokalne Komitety 

Informacyjne. Komitety takie zostały pomyślne jako forma kontroli obiektów jądrowych 

przez społeczność lokalną, realizowanie jej praw wobec inwestora oraz przekaz informacji od 

niego. Sama gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której wzniesiono 

obiekt jądrowy, może tworzyć na mocy art. 39o prawa atomowego Gminny Punkt Infor-

macyjny o podobnym zakresie kompetencji.

Należy tutaj uznać zamysł ustawodawcy za słuszny. Szeroki dostęp do informacji o dzia-

łaniu obiektów jądrowych, poprzez jak najdalej idące akcentowanie jawności, można uznać 

za słuszny krok ku wzmocnieniu akceptacji i zrozumienia społeczeństwa dla tego typu in-

westycji. Wydaje się jednak, że tak ważny element zadań placówek informacyjnych przy 

obiektach jądrowych, wprowadzonych dużą nowelizacją prawa atomowego, jak działalność 

edukacyjna, nie powinien być umieszczony przez ustawodawcę obok zadań o charakterze 

bardzo ogólnym. Śmiało można powiedzieć, że stała się ona nierealizowalna bez dalszej pra-

cy legislacyjnej. Pozostawienie działalności edukacyjnej tylko w zakresie zadań, bez dopre-

cyzowania konkretnych unormowań, jest sporym błędem. Właśnie ten element powinien 

być priorytetowy jako jedyna droga do zapewnienia braku protestów społecznych wobec 

polskiej polityki jądrowej.

5. Bezpieczeństwo energetyczne a energetyka ze źródeł jądrowych

Bezpieczeństwo energetyczne i  jego zapewnienie stanowi kluczową zasadę prawa ener-

getycznego. Energia i surowce, z których jest pozyskiwana, jako elementy strategiczne, sta-

nowią kluczową kwestię do uregulowania przez prawo. W doktrynie wyróżnia się aspekty 

bezpieczeństwa energetycznego w  wymiarze podmiotowym, przestrzennym i  przed-

miotowym18. W  aspekcie podmiotowym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego jest 

państwo, gdyż żadne społeczeństwo nie może prawidłowo rozwijać się bez bezpiecznych 

i stabilnych źródeł pozyskania paliw i energii19. Aspekt przedmiotowy bezpieczeństwa jest 

pomocniczy wobec podmiotowego, sama jego definicja zależy od rodzaju i kategorii przy-

jętych za podstawę badawczą20. W  doktrynie wyróżnia się zatem w  ujęciu wertykalnym 

18 zob. szerzej: M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008, s. 26 
i podana tam literatura; t. Kowalak, Bezpieczeństwo energetyczne – zaklęcie czy realna kategoria, biuletyn 
uRE 2005, nr 6, s. 17 i n.

19 K. Kloc-Evison [w:] M. swora, z. Murasa (red.), Prawo energetyczne, komentarz, Warszawa 2010, s. 79. 
20 R. zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych (w:) D. b. bobrowski, E. Haliżak, 

R. zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s. 7 i n.



40

M. Koszowski Inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Regulacja prawna…

kilka aspektów przedmiotowych, tj. aspekt: polityczny, prawny, ekonomiczny (gospodar-

czy), technologiczny, ekologiczny, techniczny oraz administracyjny21. Jednym z elementów 

bezpieczeństwa energetycznego jest bezpieczeństwo dostaw22. Prawo energetyczne23 defi-

niuje je w sposób techniczny jako zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elek-

trycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

W stosunku do energetyki jądrowej definicja wydaje się być niepełna. Ze względu na spe-

cyfikę tego sposobu pozyskiwania energii, obok technicznego rozumienia bezpieczeństwa do-

staw, powinno się mówić również o psychologicznym bezpieczeństwie dostaw ener-

gii. Społeczeństwo powinno być skutecznie przekonane, że energia, z której korzysta, jest mu 

dostarczana w sposób dla niego akceptowalny, niezagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu. Taki 

stan można uzyskać tylko, stawiając na jak najgłębszą i skuteczną edukację w tym zakresie. 

Stąd obawy co do roli działalności edukacyjnej inwestora w zakresie energetyki jądrowej. Nie 

jest on jednostką samorządu terytorialnego, której można pozostawić ją jako zadanie włas-

ne ze względu na jej samodzielność i niezależność24. Potrzeba tu daleko idącej regulacji. Nie 

może ona pozostać tylko materią ustawową, potrzeba takiego jej doprecyzowania, na przy-

kład w drodze rozporządzenia wykonawczego, która w wyraźny sposób określi, jak ma być 

prowadzona działalność edukacyjna inwestora.

6. Podsumowanie

Energia jądrowa jest jednym z najbardziej przyszłościowych źródeł energii ze względu na 

niską cenę produkcji, dużą ilość dostępnego surowca potrzebnego do jej uzyskania (świa-

towe rezerwy uranu, biorąc pod uwagę obecne zużycie, są praktycznie nieograniczone, wy-

starczą na co najmniej 3 tysiące lat) oraz neutralność dla środowiska (brak emisji gazów 

cieplarnianych)25. 

Jako element sektora infrastrukturalnego prawo atomowe wymaga daleko idącej regu-

lacji26. Musi być ona skierowana na konkretny cel. W ustawie inwestycyjnej ustawodawca 

21 t. z. Leszczyński, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 r., Warszawa 2009, s. 11; A. Kądziela-
wa, Uwarunkowania rynkowe bezpieczeństwa energetycznego, „Elektroenergetyka” 2005, nr 1, s. 1.

22 F. Elżanowski [w:] M. swora, z. Murasa (red.), Prawo energetyczne, komentarz, Warszawa 2010, s. 233.
23 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz.u. 1997 nr 54 poz. 348 ze zmianami).
24 Więcej o konstrukcji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego por. w K. bandarzewski, Podział za-

dań samorządu terytorialnego [w:] W. Kisiel (red.), Prawo samorządu terytorialnego, s. 107 i n.
25 M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, s. 339, por. również P. Czerpak, Bezpie-

czeństwo energetyczne, [w:] K. Żurowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teoria i praktyka, 
Warszawa 2006.

26 Por. R. stankiewicz, Kilka uwag o regulacji jako funkcji administracji gospodarczej w rozwoju sektora energetycz-
nego [w:] M. Wierzbowski, R. stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, Warszawa 2010.
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określił go jako „stworzenie klarownych, efektywnych i stabilnych ram prawnych obejmu-

jących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z budową 

w  Polsce obiektów energetyki jądrowej”. Aby efektywnie zarządzać energetyką jądrową, 

potrzebne jest nie dodawanie nowych decyzji, a  uporządkowanie i  zastąpienie ich pakie-

tów wydawanych przez różne organy możliwie ograniczoną liczbą decyzji w  sposób kom-

pleksowy regulujących jak najszersze aspekty działania obiektów energetyki jądrowej. Jest 

to trudne zadanie, gdyż jednocześnie nie może umknąć prawodawcy zachowanie ostrego 

reżimu bezpieczeństwa i  zakresu odpowiedzialności za ewentualne szkody, tak charakte-

rystyczne i  niezbędne dla prawa atomowego. Nie można też zapomnieć o  wspomnianym 

wyżej patrzeniu na regulację przez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego. Szczególnie 

w zakresie energetyki jądrowej staje się to priorytetowe.

Tylko racjonalna i efektywna regulacja tego sektora infrastrukturalnego pozwoli zrealizo-

wać cele przyświecające wprowadzeniu energii ze źródeł jądrowych w naszym kraju. Inaczej 

może się okazać, że wdrożenie energetyki jądrowej do Polski będzie problemem nie tyle tech-

nologicznym czy politycznym, co prawnym.




