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STANKIEWICZ: POLACY NIE BOJĄ SIĘ
PROMIENIOWANIA. STRACH PRZED ATOMEM LEŻY
GDZIE INDZIEJ [WYWIAD]
Warsztaty i szkolenia dotyczące atomu tłumaczą, dlaczego nie należy bać się promieniowania. Ale w
strachu przed energią jądrową to nie o to chodzi. Obawy leżą gdzie indziej - mówi prof. Piotr
Stankiewicz, socjolog i dyrektor Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii.
Jakub Wiech: Dlaczego wciąż nie mamy w Polsce energetyki jądrowej?
Prof. Piotr Stankiewicz: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że mając na uwadze zarządzanie całym
procesem, a zwłaszcza budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi i opinią publiczną, to
zrobiliśmy absolutnie wszystko, żeby ta elektrownia nie powstała.
Czyli co dokładnie?
Energetyką jądrową zajmuję się z perspektywy dyscypliny nazywanej oceną technologii. To dział
badań, który istnieje od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, obejmujący swoim zasięgiem zarówno
nauki społeczne, jak i technologię Kontekst energetyki jądrowej jest tu bardzo ważny, gdyż cała ta
dyscyplina w dużym stopniu wyrosła wokół rozwijającego się wówczas na Zachodzie przemysłu
jądrowego, a zwłaszcza tego, co w tym temacie działo się od 1979 roku, czyli od pierwszej poważnej
awarii w elektrowni Three Mile Island, a w 1986 roku w Czarnobylu. To były wydarzenia, które dały
asumpt do powstania krytycznego sposobu myślenia o przemyśle jądrowym, jak również o postępie
naukowo-technologicznym i innowacjach. To wtedy przyjęto założenie, że postęp, który był kołem
zamachowym odradzających się po II Wojnie Światowej gospodarek, nie jest tylko dobrodziejstwem,
ale niesie też pewne zagrożenia. To właśnie z tej perspektywy patrzyłem na pomysł wybudowania w
Polsce elektrowni jądrowej, który pojawił się w 2009 roku. Liczyłem na to, że wyciągniemy pewną
lekcję z tego, w jaki sposób należy zarządzać tym procesem. Miałem też nadzieję, że choć raz uda
nam się wyciągnąć naukę z cudzych błędów, które nota bene doprowadziły atom na Zachodzie do
załamania i zatrzymania. Ale potem z przerażeniem obserwowałem proces wdrażania energetyki
jądrowej w Polsce. Powieliliśmy wszystkie możliwe błędy w obszarze dialogu ze społeczeństwem i
włączania go w proces decyzyjny, jakie popełniano na Zachodzie w poprzednich dziesięcioleciach.
Jaki zatem największy błąd popełniliśmy?
Z mojej perspektywy było to podjęcie decyzji w sposób nieoparty na wystarczających danych, a
jedynie na ich wąskim, technokratycznym wycinku. Na podejściu ograniczonym do wymiaru
bezpieczeństwa energetycznego i metod produkcji energii. Proszę też spojrzeć na to, w jaki sposób
podejmowane były decyzje o wybudowaniu samej elektrowni. W wywiadzie z pracownikiem
ówczesnego Ministerstwa Gospodarki usłyszałem, że dowiedział się on o planach budowy elektrowni
jądrowej z konferencji premiera Tuska. Nie podejmuje się tak ważnych decyzji w ten sposób: premier

wychodzi na konferencję, mówi, a potem powstaje departament energetyki jądrowej i ogłasza, że
wszystko jest dobrze przemyślane, a konsultacje dopiero się odbędą. Nie uwzględniliśmy szerokiego
kontekstu społecznego. I do dziś ponosimy skutki tego zaniechania
A czy powinniśmy? Czy państwo nie ma swojej piramidy Maslowa? Czy nie powinno wpierw
zapewnić bezpieczeństwa energetycznego, a dopiero potem myśleć, co ludzie powiedzą?
Myślę, że to jest trochę inaczej ze sobą powiązane. Pracowałem w Pomorskiej Specjalnej Streﬁe
Ekonomicznej, na terenie której jest Żarnowiec, a więc jednej z potencjalnych lokalizacji polskiej
elektrowni jądrowej. Odpowiadałem tam za komunikację społeczną. Organizowałem wiele wydarzeń,
które zawsze zaczynałem od podkreślania, że elektrownia atomowa nie jest przedsięwzięciem stricte
technologicznym. Dla energetyków to było oburzające, ale z perspektywy socjologa to przecież
przedsięwzięcie, które jest przede wszystkim innowacją społeczno-technologiczną. Z perspektywy
obywatela to, w jakiej technologii pracuje reaktor, i co się dzieje w jego wnętrzu, nie ma większego
znaczenia. Znaczenie ma natomiast fakt, jak ta jednostka wpływa na świat, w którym dany człowiek
żyje, a więc ma bezpośredni wpływ na jego okolicę, codzienne życie, możliwość realizacji celów,
prowadzenia biznesu, spędzania wolnego czasu. To nie ma kształtu piramidy, to jest zupełnie inny
wymiar, ulokowany na innej płaszczyźnie. I tu nie zrobiono zupełnie niczego, począwszy od kwestii
najbardziej oczywistych, takich jak badanie wpływu elektrowni na lokalną turystykę. Wiadomo, że
Morze Bałtyckie to nasz skarb turystyczny. Tymczasem nie przeprowadzono żadnych analiz
diagnozujących, co się stanie sektorem turystycznym po wybudowaniu elektrowni jądrowej.
Argumenty o tym, że ta jednostka nie wpłynie na ruch turystyczny, opierano jedynie na
pokazywanych zdjęciach z francuskich plaż, które przedstawiały odpoczywających tuż przy budynkach
elektrowni jądrowych ludzi. „Im to nie przeszkadza, to u nas też nikomu nie będzie” – mówiono.
Z jednej strony mówi Pan Profesor, że dla ludzi nie ma znaczenia, czy w danej jednostce
pracuje reaktor czy kocioł na węgiel, a z drugiej podkreśla, że liczy się wpływ na otoczenie
i codzienne życie. Ale przecież wpływ jednostek jądrowy na otoczenie i codzienne życie
jego mieszkańców jest pomijalnie mały, mniejszy niż źródeł spalinowych i niektórych
odnawialnych.
Tak, tylko przed rozpoczęciem całego procesu, niezależnie czy mówimy o źródłach konwencjonalnych,
energetyce odnawialnej, czy atomowej, pierwszym działaniem powinno być uzyskanie zrozumienia i
akceptacji wszystkich zainteresowanych stron. Musimy więc poznać, co wzbudza obawy, jakie
wartości i interesy różnych grup mogą być naruszone. Niestety, nie robiono w tym przypadku
pogłębionych badań, a te są bardzo ważne i pozwalają ustalić, na co należy zwrócić uwagę. Kiedy
Szwedzi przymierzali się do inwestycji w składowisko odpadów promieniotwórczych, to w toku takich
właśnie działań ustalili, że lokalna społeczność najbardziej boi się tego, że z tamtejszych terenów
znikną łosie. W regionie polowano bowiem na te zwierzęta, więc przestraszono się, że zwiększony
ruch, np. samochodów ciężarowych, cystern i maszyn, je odstraszy. Dlatego trzeba odpowiedzieć na
wszystkie, nawet tak nieoczywiste obawy. Trzeba jednak najpierw wybadać, czego ludzie tak
naprawdę się boją.

Reklama
Wybadać nastroje lokalsów – w porządku. Ale dlaczego mieszać do tego całe
społeczeństwo? Władza może powiedzieć: daliście nam mandat do rządzenia, w oparciu o
niego podejmujemy tę decyzję.
Tutaj podejmiemy decyzję na co najmniej 100 lat, przez 100 będziemy odczuwać jej konsekwencje,
nie mówiąc o perspektywie tysięcy lat związanych ze składowaniem wypalonego paliwa. Natomiast na
100 lat kształtujemy charakter, nie tylko samego systemu energetycznego, ale też gospodarki. To jest
pytanie, czy podejmujemy technokratyczną decyzję, bo mamy mandat do rządzenia, czy jednak
powinna odbyć się szersza debata. Nie ma wcale takich oczywistych odpowiedzi na to pytanie. Nie
jestem wielkim zwolennikiem oddawania wszystkiego w ręce społeczeństwa, ale moim zdaniem
uczciwe jest powiedzenie, że to nie jest tylko kwestia techniczna. To jest pytanie o kształt i model
naszego rozwoju gospodarczego oraz środowiskowego.
Ale przecież nikt nas nie pytał w ogólnonarodowej debacie, czy chcemy autostrad, a to
przecież również wieloletni i obciążający ekologicznie projekt na długie lata, który niesie
ze sobą potężne implikacje gospodarcze.
Kwestia kształtu systemu energetycznego, w którym nagle atom zaczyna odgrywać ważną rolę na
kilkadziesiąt lat, bo inaczej to się nie zwróci, to jest nowa jakość. To wpływa i będzie wpływać na
następne kilka pokoleń. To jest też pytanie, co zyskujemy, a co tracimy. Uważam, że powinniśmy o
tego typu inwestycjach technologicznych mówić szerzej, mając przed oczami ten szeroki i daleki
horyzont czasowy. To jest też kwestia tego, czy budowa elektrowni atomowej przypadkiem, nie
zamyka innych opcji albo możliwości kooperacji w polityce europejskiej.
Mam bardzo mało demokratyczne pytanie: czy nie powinniśmy takich decyzji zostawiać
technokratom, małemu gronu ekspertów, którzy wiedzą z czym mamy do czynienia?
Pytanie, kim są ci eksperci. Po pierwsze, są to wąsko wyspecjalizowani eksperci branżowi, którzy
świetnie znają na budowie reaktora, ale niekoniecznie muszą rozumieć, jak działa system społecznogospodarczy. Czy to jest to, czego byśmy chcieli? Czy powinniśmy od inżynierów, wąsko
wyspecjalizowanych ﬁzyków jądrowych wymagać decyzji w kwestiach społecznych, ekonomicznych,

prawnych, ﬁnansowych?
Nic nie stoi na przeszkodzie, by poszerzyć to grono o ekspertów, np. z nauk
ekonomicznych, socjologicznych czy historycznych.
I tutaj przechodzimy do Instytutu i Centrum Oceny Technologii, w którym się znajdujemy. Instytut,
działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest właśnie taką jednostką ekspercko-analityczną,
która zatrudnia przede wszystkim badaczy społecznych i humanistów: ﬁlozofów, socjologów,
socjologów, psychologów, ekonomistów, prawników, ale też analityków, ludzi z biznesu oraz
inżynierów. Po to, żeby dostarczać szerokie analizy otoczenia społeczno-biznesowego dotyczące
innowacji technologicznych. Taka jest nasza rola.
Dalej nie widzę sensu włączania w ten proces decyzyjny społeczeństwa, skoro przecież,
mimo wszystko, mówimy o kwestiach tak specjalistycznych. Moim zdaniem po to właśnie
powołujemy państwo.
Oczywiście rozumiem i w dużym stopniu podzielam ten pogląd, ale niezależnie od tego, jak dużą
władzę jesteśmy skłonni oddać państwu, to jednak ta gra jest prowadzona przez szereg różnych
podmiotów, nie tylko przez państwo. Nie zawsze państwo gra pierwsze skrzypce, lecz robią to różne
grupy interesu i podmioty związane głównie z biznesem. Nie mamy niestety silnego państwa z silnymi
instytucjami, które są w stanie narzucić twarde reguły gry i pilnować warunków brzegowych.
Niemniej, otwieramy pole do działania dla wielu podmiotów, które mają swoje własne interesy i
włączanie obywateli jest pewnego rodzaju sposobem na kontrolę konﬂiktu tych interesów. Proces
decyzyjny jest w dużym stopniu ich wypadkową, a państwo jest czasem tylko notariuszem decyzji,
które zostały przygotowane przez kogoś innego.
A czego boją się Polacy w kwestii energetyki jądrowej?
Większość warsztatów, szkoleń i materiałów, które są dostępne, dotyczy głównie zagadnienia
promieniowania jonizującego. Opisują one, dlaczego promieniowania nie należy się bać. To nie o to
chodzi. Nawet ruchy przeciwników atomu akurat tego wątku nie podnoszą. To też pokazuje, dlaczego
warto zrobić najpierw dokładne badania społeczne obaw Polaków. Z prowadzonych przeze mnie w
latach 2009-2016 badań wynika, że najbardziej obawiamy się niedoskonałości naszej kultury
bezpieczeństwa. Panuje przekonanie, często poparte doświadczeniami, że w Polsce kradnie się nawet
tłuczeń z autostrad. Mieszkańcy Żarnowca mieli swoje własne doświadczenie w tym zakresie:
większość domów w tamtych okolicach powstała z materiałów ukradzionych z placu budowy. Więc
obawy dotyczą ewentualnego niedotrzymania standardów bezpieczeństwa
Śledzi Pan Profesor proces budowy polskiej elektrowni jądrowej od 2009 roku. Czy w tym
czasie daje się zauważyć jakąś poprawę w tym myśleniu?
Myślę, że nasza debata po 12 latach jest o wiele bardziej dojrzała, o wiele bardziej też ustanawiająca
kontekst międzynarodowy. Dzisiaj traktujemy jako oczywistość to, co jeszcze 10-12 lat temu mówili
wyłącznie ekolodzy. Europejski Zielony Ład, zielona transformacja, dekarbonizacja – dekadę temu
ekolodzy próbowali się bezskuteczni przebić z podobnymi postulatami. Globalne trendy są tego
najlepszym potwierdzeniem. Rośnie rola społecznego dopasowania technologii. Powstający w ramach
Łukasiewicza Instytut Oceny Technologii jest najlepszym przykładem rosnącej świadomości tego, że
nowoczesne technologie to nie tylko same korzyści dla gospodarki. To również często realne
zagrożenia dla całego społeczeństwa.
Dziękuję za rozmowę.
Prof. Piotr Stankiewicz
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