
Instrukcja wypełniania kart katalogu „Polish industry for nuclear energy” 

 

• Kartę katalogową z opisem danego przedsiębiorstwa należy wypełnić w języku angielskim ; 

wedle tego samego szablonu co z edycji katalogu ‘2021. 

• Opis merytoryczny działalności danego przedsiębiorstwa nie powinien przekraczać 250 słów. 

• Katalog prezentuje możliwości polskiego przemysłu w kontekście współpracy ze światowym 

sektorem jądrowym. Do katalogu dopuszczamy polskie oddziały 

zagranicznych/międzynarodowych koncernów pod warunkiem, że prowadzą one faktyczną 

działalność przemysłową/energetyczną w Polsce (wykluczone są więc przedstawicielstwa 

handlowe zagranicznych koncernów). W przypadku prezentowania profilu działalności 

polskich oddziałów zagranicznych/międzynarodowych koncernów należy w niniejszym 

katalogu zaprezentować wyłącznie profil polskich oddziałów. 

• MKiŚ nie będzie recenzowało wkładu otrzymanego od przedsiębiorstw za wyjątkiem: 

o Konieczności skrócenia opisu 

o Zamieszczenia informacji, które są skrajnie nieprawdziwe co miało miejsce w 

poprzednich edycjach dokumentu 

• W katalogu będą umieszczone przedsiębiorstwa: 

o Które posiadają referencje zdobyte w światowym sektorze jądrowym w ostatnich 10 

latach, 

o Przedsiębiorstwa, które posiadają potencjał do wejścia w światowe łańcuchy dostaw 

w najbliższych 5-7 latach. 

• Poprzez realizację prac dla światowej energetyki jądrowej rozumiane będą: 

o Prace inżynieryjne, produkcja komponentów oraz prace budowlano-montażowe, 

o Dla nowobudowanych EJ oraz w ramach projektów remontowych, modernizacyjnych 

jak i w zakresie rozbiórki obiektów jądrowych, 

o Na rzecz innych niż EJ obiektów jądrowych: składowiska odpadów 

promieniotwórczych, zakładów wzbogacania paliwa jądrowego, reaktorów naukowo-

badawczych, projektu ITER, itd. 

o Do poziomu podwykonawstwa N+3 (N – właściciel elektrowni jądrowej lub EPC prac 

budowlanych) 

• Po zakończeniu prac edycyjnych dokument zostanie jeszcze raz przesłany do wglądu do 

wszystkich zainteresowanych celem akceptacji. 

• Zwracamy szczególną uwagę na umieszczanie informacji, które mogą mieć charakter 

wrażliwy (w stosunku do Państwa zleceniodawców, konkurentów) – MkiŚ nie jest w stanie 

weryfikować tych informacji a ich publikacja będzie wyłącznie w zakresie odpowiedzialności 

każdego z przedsiębiorstw.  

• Po zakończeniu prac redakcyjnych dokument będzie mocno promowany na forach 

międzynarodowych (głównie przemysłowych). Promocja poprzednich edycji niniejszego 

katalogu przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności krajowych firm na 

międzynarodowych rynkach jądrowych. 

• Prosimy o wskazanie, w której kategorii działalności należy umieścić opis każdego 

przedsiębiorstwa; na chwilę obecną zakładamy, że istniejąca struktura dokumentu z edycji 

‘2021 zostanie zachowana. Jeżeli uznają Państwo, że dotychczasowe kategorie nie są 

odpowiednie to prośba o zaproponowanie innego nazewnictwa istniejących lub nowych 

kategorii. 

• Udział w katalogu dla polskich przedsiębiorstw jest bezpłatny. 



• Materiały należy przekazywać do dnia 28/04/2023 na adres mailowy: 

Andrzej.sidlo@klimat.gov.pl oraz Jacek.zalewski@klimat.gov.pl 
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