
Dnia 7 czerwca 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie Seminarium 

Energetycznego Collegium  Civitas tym razem pod hasłem: „Opinia publiczna a 

polityka energetyczna państwa”. Tematem przewodnim obrad był stosunek 

Polaków do zasadniczych dylematów polskiej energetyki oraz próba wyjaśnienia 

przez ekspertów istotnych zmian postaw i rysujących się tendencji w kontekście 

dziejących się procesów społecznych i gospodarczych.  

 

 

 

Sprawozdanie z posiedzenia Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 

dn. 07.06.2016 r. 

 

 

Czerwcowe spotkanie Seminarium Energetycznego odbyło się pod hasłem 

„Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa”.  Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski 

wprowadził zgromadzonych ekspertów w problematykę, a następnie oddał głos doc. 

dr. Pawłowi Skowrońskiemu, moderatorowi pierwszej części spotkania. Wzięło w niej 

udział pięciu zaproszonych prelegentów. 

 

Wygłoszone zostały następujące referaty:  

 

Magdalena Gwiazda (CBOS) - „Preferencje energetyczne Polaków w świetle 
wyników badań opinii publicznej”,  
Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski (CC) - „Postawy wobec modernizacji a strategie 
rozwoju energetyki w Polsce”,  
Dr Paweł Matuszewski (UKSW) - „Postawy wobec modernizacji a dylematy 
strategiczne energetyki”,  
Dr Katarzyna Iwińska (CC) - „Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku 
podmiotowości”,  
Dr Piotr Stankiewicz (UMK) - „Społeczna percepcja ryzyka”.  
 

Magdalena Gwiazda zaprezentowała raport z najnowszych badań CBOSu na 

temat preferencji energetycznych, w którym zwróciła uwagę m.in. na pozytywny 

stosunek Polaków do odnawialnych źródeł energii oraz na znaczący spadek 

aprobaty dla źródeł węglowych.  

Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski podzielił się ekspertyzą z autorskich badań 

empirycznych, które ukazały dynamikę zmian postaw wobec modernizacji 

poszczególnych grup społeczno-zawodowych oraz wskazał na możliwe implikacje 

takiego stanu rzeczy dla polityki gospodarczej państwa.  

Dr Paweł Matuszewski, kontynuując prezentację tych wyników, wskazał kto 

tak naprawdę popiera rozwój energetyki opartej na węglu, kto na paliwie jądrowym, a 

kto na OZE.  

Dr Katarzyna Iwińska uświadomiła zebranym dlaczego społeczeństwo 

obywatelskie jest ważne oraz pokazała jak wzrost wiedzy energetycznej Polaków 

wpływa na ich postawy wobec polityki energetycznej.  



Dr Piotr Stankiewicz wyjaśnił mechanizm społecznego postrzegania kwestii 

zagrożeń związanych z energetyka oraz wskazał w jaki sposób można na ten 

mechanizm wpływać.  

 

Po przerwie odbyła się dyskusja nad zaprezentowanymi referatami, którą 

poprowadził prof. dr hab. Paweł Ruszkowski. Zebrani eksperci uznali wyniki badań za 

zaskakujące i niezwykle ważne dla środowiska skupionego wokół problematyki 

energetycznej. Podkreślona została waga interdyscyplinarnego ujęcia problemu 

energii i potrzeba wzajemnej wymiany poglądów ekspertów różnych dziedzin, 

zajmujących się tym tematem.  

 

 


