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Abstract
The aim of the article is to present the idea of environmental democracy in the context
of implementing Nuclear Power Plant Program (NPPs) in Poland. Studies of peoples’
perceptions of technological risk is crucial in respect to the NPPs impacts’ assessment
that is why the quantitative analysis of existing data (public opinion polls from 2009-2016)
are presented. The results show the changes in public opinions on nuclear energy, the
characteristics of proponents and opponents and the perception of security, health, information in terms of nuclear energy. We argue that the education and information (consultation programs) are the crucial elements of participative democracy and they have an
important value of making people more aware and more involved in the public sphere.
Keywords – democracy, nuclear energy, opinion polls, education, public participation

Artykuł powstał w oparciu o badania w ramach projektu „Ocena krajowych i regionalnych skutków
gospodarczych i społecznych programów jądrowych”, kontrakt nr 18541/R1, koordynowanego przez
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Badania sfinansowano ze środków na naukę w latach
2015-2016 przeznaczonych na międzynarodowy projekt nr 3518/IAEA/15/2016/0, współfinansowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Obecnie eksperci są zgodni, że polski system energetyczny stoi przed wieloma problemami i czeka go długi okres przemian. Z socjologicznego punktu widzenia jednym
z kluczowych wyzwań stojących przed decydentami jest włączenie w ten proces polskiego społeczeństwa. Na kwestie dotyczące utrzymania czy rozbudowy zasobów energetycznych kraju należy patrzeć zarówno z poziomu makro (jaką przyjąć strategię kraju),
mezo (jakie mamy zasoby w poszczególnych regionach, jak zarządzać zasobami, jakie
decyzje podejmować w gminach), jak i mikro, czyli indywidualnych decyzji (np. wyboru
dostawcy energii w gospodarstwie domowym). Udział obywateli nie może ograniczać
się jedynie do tego ostatniego poziomu [1], [2].
Kiedy mówimy o kwestiach energetyki, a zwłaszcza „niszowym” temacie energetyki
jądrowej w Polsce, rzadko odwołujemy się do tematu podmiotowości obywatelskiej czy
demokracji. Jeżeli jednak poważnie potraktujemy ideę zrównoważonego rozwoju oraz
odwołamy się do zasady subsydiarności wpisanej w preambułę Konstytucji RP2, to nie
możemy przejść obojętnie wobec faktu, że większość mieszkańców naszego kraju tematem energii się nie interesuje, a co za tym idzie, nie biorą oni udziału w procesie
podejmowania decyzji, tak jakby problem ten dotyczył tylko ekspertów czy polityków
(vide: tekst Piotra Stankiewicza w tym numerze czasopisma).
Zatem, jeśli naszym celem jest budowanie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, należy pamiętać, że edukowanie, informowanie i włączanie obywateli w proces
decyzyjny, jest tego nieodzownym elementem. W omawianym przypadku chodzi o budowanie tzw. świadomości energetycznej, która w wąskim sensie rozumiana jest jako wiedza, poglądy i wyobrażenia o energetyce, jednak w szerszym znaczeniu przyjmuje się, że
jest to „całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu
życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa)” [4, s. 35].

Świadomość energetyczna a demokracja środowiskowa
W naukach społecznych dużo się obecnie mówi o potrzebie upodmiotowienia społeczeństwa m.in. poprzez realizację zasad demokracji partycypacyjnej, która zakłada „aktywny
udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup
społecznych sprawach. To włączanie w proces powstawania dokumentów planistycznych,
podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych” [5, s. 9].

2 „(…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” [3, s. 1-2].
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W ramach tych działań istotnym jest uwzględnienie opinii i wniosków różnych
grup społecznych: organizacji (m.in. ekologicznych), ekspertów, lokalnych władz, ale
też szerokiego grona obywateli zainteresowanych daną kwestią (w tym zwykłych mieszkańców, „ekspertów” od przestrzeni wokół swojego miejsca zamieszkania).
Kiedy piszemy o zainteresowanych grupach, mamy na myśli nie tylko obywatelsko zaangażowane grupy lokalnej społeczności. Na wczesnym etapie należy jak najszersze gremia poinformować i zaangażować w proces podejmowania decyzji, włączając
w proces przede wszystkim grupy osób, które mogą czuć się poszkodowane w wyniku
proponowanych zmian lub przedsięwzięcia. Aby do tego doprowadzić, powinno się
położyć jeszcze większy nacisk na wielowymiarową edukację z zakresu demokracji
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Koncepcja demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) i kwestie świadomości ekologicznej (w tym energetycznej) wpisują się bowiem w ideę tzw. demokracji środowiskowej, której
głównym aspektem jest upodmiotawianie różnych zainteresowanych stron
i włączanie ich w proces podejmowania decyzji.

Rys. 1. Drabina partycypacji
Źródło: [6, s. 22].
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Klasyczna „drabina partycypacji” Sherry’ego Arnsteina (rys. 1) prezentuje różne
stopnie zaangażowania społecznego w podejmowaniu decyzji: od całkowitego braku
partycypacji (na tym poziomie władze podejmują „leczenie” i manipulacyjne edukowanie grup), poprzez informowanie i konsultacje, które niekiedy mogą być potraktowane jako forma symbolicznych starań na rzecz włączania przedstawicieli stron
do grup podejmujących decyzje (tokenizm), po różne formy współpracy i rzeczywistego współdecydowania.
W demokracji środowiskowej chodzi o aktywną współpracę różnych podmiotów, a działania muszą jednak zaczynać się już od edukacji i informacji (szczególnie w celu powiększenia świadomości ekologicznej, energetycznej i obywatelskiej).
Kolejne kroki, to konsultacje, negocjacje i uczestnictwo choćby poprzez budowanie partnerstw i różnych obywatelskich grup doradczych[7]-[9].

Brak świadomości energetycznej w Polsce
Aby mówić o świadomości energetycznej Polaków, najpierw trzeba podkreślić, że
największą barierą jest brak zainteresowania tym tematem. W roku 17,8% Polaków
zadeklarowało, że interesuje się tematem energii, a 66,5% przyznało, że w ogóle
nie czyta tekstów na ten temat [10].
Podobnie ocena wiedzy własnej na temat funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce dokonywana przez respondentów wskazuje na duże braki w tym
obszarze.
W roku 2016 w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez CBOS respondentom zadano pytanie, jak oceniają swoją wiedzę dotyczącą wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Prawie 1/4 z nich uznała,
że nie ma wiedzy na ten temat. Nieco ponad 1/5 stwierdziła, że ich wiedza jest
bardzo mała, a 40%, że raczej mała. Tylko 12% przyznało, że ma dużą wiedzę na
ten temat, z tego 2% oceniło, że ta wiedza jest bardzo duża. Warto zwrócić uwagę,
że zaledwie 2% miało trudności z oceną, zatem przekonanie o własnej niewiedzy
lub ograniczonym jej zakresie jest dość powszechne [11].
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2%

2%
Nie mam wiedzy na ten temat

10%

24%

Bardzo małą
Raczej mała
Raczej duża

40%
22%

Bardzo duża
Trudno powiedzieć

Rys. 2. Jak Pan(i) określa swoją wiedzę, dotyczącą funkcjonowania elektroenergetyki (czyli wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej) w Polsce?
Źródło: [11].

Jeśli tak wiele osób negatywnie oceniło swoją wiedzę dotyczącą całego obszaru elektroenergetycznego, to jak (pozytywnie czy negatywnie) na tym tle kształtuje się ocena
posiadanej wiedzy o energetyce jądrowej?
W świetle badań ogólnopolskich przeprowadzonych przez PISM w roku 2014
można mówić o podobnych proporcjach. Procent osób, które uważają, że mają wystarczającą wiedzę w tym zakresie wyniósł 17%, a tych którzy uznali, że nie ma właściwie
żądnej wiedzy o energetyce jądrowej – 43%. Grupa osób, którym trudno było dokonać
jednoznacznej oceny stanowił 5,8% badanej grupy [12, s. 12].
6%

Wydaje mi się, że mam wystarczającą
wiedzę w tym zakresie

17%

Czuję niedosyt wiedzy w niektóych
kwestiach w zakresie energetyki jądrowej
42%
Nie mam właściwie żądnej wiedzy w tym
zakresie

35%

Trudno powiedzieć

Rys. 3. Jak Pan/i ocenia poziom swojej wiedzy w zakresie energetyki jądrowej w Polsce? (2014)
Źródło: [13, s. 12].
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Skoro zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że ich wiedza na temat energetyki jądrowej jest niewystarczająca albo żadna, to powstaje pytanie, w jakich obszarach
związanych z tą tematyką badani chcieliby poszerzyć swoją wiedzę?
Z analiz danych zastanych wynika, że najważniejszym obszarem w którym istnieje
potrzeba poszerzenia wiedzy jest wpływ elektrowni jądrowych na zdrowie i życie ludzi
(60,8%). Bardzo często wskazywano również wpływ elektrowni jądrowych na środowisko naturalne (52,4%) oraz składowanie odpadów z elektrowni jądrowych (49,1%). Za
nieco mniej ważne (biorąc pod uwagę liczbę wskazań), ale wciąż znaczące uznano kwestie obecnej sytuacji energetycznej w Polsce (38,9%), korzyści gospodarcze wynikające
z energetyki jądrowej (37,9%) oraz energię jądrową jako przyszłe źródło energii w Polsce (33,2%). Procentowy udział osób, które nie odczuwały potrzeby poszerzenia wiedzy
w tym zakresie (15%) był bardzo podobny do procentowego udziału tych, którzy oceniają, iż ich wiedza jest wystarczająca. Choć te 15% badanych to mogą być osoby, które
po prostu nie są zainteresowane poszerzeniem wiedzy, niezależnie od tego, czy uważają
jej poziom za wystarczający, czy też nie [12].
Wpływ elektrowni jądrowych na zdrowie i życie ludzi

60,8%
52,4%

Wpływ elektrowni jądrowych na środowisko naturalne

49,1%
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Obecna sytuacja energetyczna w Polsce
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Energia jądrowa jako przyszłe źródło energii dla Polski
Inny obszar
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Rys. 4. W jakich obszarach chciał/a/by Pan/i poszerzyć przede wszystkim swoją wiedzę?
Źródło: [12].

Poza wiedzą o funkcjonowaniu systemu energetycznego, a zwłaszcza energetyki atomowej, ważnym wydaje się wiedza o samej inwestycji w budowę elektrowni jądrowej planowanej w Polsce.
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W roku 2010 (tuż po tym, jak zapadły pierwsze wiążące decyzje rządzących, ale
zanim rozpoczęto kampanie informacyjne na szeroką skalę) respondenci zostali spytani
o to, czy – ich zdaniem – otrzymują wystarczającą ilość informacji na temat planowanej
inwestycji. 3/4 badanych stwierdziło, że nie, w tym 36,3% było zdecydowanie tego zdania. 16,4% uznało otrzymywane ilości informacji za wystarczające. Trudności z oceną
tej sytuacji miało 8,4% ankietowanych [13].
4%

zdecydowanie nie

8%

raczej nie
13%

36%

raczej tak
zdecydowanie tak

39%

trudno powiedzieć

Rys. 5. Czy uważa Pan/i, że otrzymuje wystarczającą ilość informacji na temat planowanej inwestycji?
(2010)
Źródło: [13].

W ocenie 65% respondentów wiarygodnym źródłem informacji w tym obszarze są naukowcy – specjaliści w zakresie atomistyki. Żadna inna grupa nie cieszyła się tak dużą
wiarygodnością. Pozostałe grupy uzyskały poniżej 25% wskazań. Wśród nich wskazywano na przedstawicieli sektora energetycznego – 24% odpowiedzi, rząd RP – 20%,
ruchy ekologiczne – 18%, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 13%, władze
wojewódzkie – 9% i władze samorządowe – 8% [13].
W tym kontekście zastanawia tak niska wiarygodność władz samorządowych, które
będą partycypować w takiej inwestycji i powinny być łącznikiem między wykonawcą czy
firmą eksploatującą elektrownię, a mieszkańcami, w związku z tym powinny reprezentować interesy społeczności lokalnej. Jest to też ważna informacja dla każdego, kto chce
przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i być w tych działaniach wiarygodnym.
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Naukowcy-specjaliści w zakresie atomistyki
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Rys. 6. Które z wymienionych podmiotów stanowią dla Pani/a wiarygodne źródło informacji w kwestii budowy elektrowni jądrowej?
Źródło: [13].

Poparcie lub jego brak dla planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce
W latach 1989-2016 CBOS, przeprowadzając badania dotyczące energetyki, wielokrotnie
prosił respondentów o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy elektrowni
jądrowych w Polsce. Na wykresie poniżej pokazane zostało, jak kształtowało się poparcie i sprzeciw dla tej budowy. Z powyższych badań wynika, że jedynie w latach 20092010 zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Polsce było więcej niż przeciwników.
W roku 2011 nastąpił wyraźny wzrost przeciwników (z 39% do 53%), co powszechnie
tłumaczy się katastrofą elektrowni jądrowej w Fukushimie w następstwie tsunami. Wydawałoby się, że kilka lat po katastrofie pamięć o niej nie powinna już wpływać na ocenę
energetyki jądrowej. Jednak wyniki badań wskazują, iż poparcie i sprzeciw wobec energetyki jądrowej utrzymują się wciąż na podobnym poziomie. Warto też zwrócić uwagę,
że procent osób niezdecydowanych także utrzymuje się na stabilnym poziomie i oscyluje
wokół 10%.
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Opowiadał(a)bym się za budową
Sprzeciwiał(a)bym się budowie
Nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie/ trudno powiedzieć

Rys. 7. Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono
Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy
był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?
Źródło: [14], [15].

Badania dotyczące poparcia przez polskie społeczeństwo idei budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju prowadziły także inne ośrodki badawcze poza CBOS. Widać tu
duże rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskanymi przez nie w poszczególnych latach.
Oczywiście olbrzymie znaczenie dla udzielonych odpowiedzi ma treść pytania oraz
struktura całych wywiadów (kolejność pytania w badaniu i to jakie pytania były zadawane przed pytaniem o budowę elektrowni), co prawdopodobnie tłumaczy zaistniałe
różnice. Możliwe także, iż znaczenie mogły mieć odmienności w doborze próby, ale nie
można zweryfikować tych przypuszczeń.
I tak w roku 2010 na pytanie zadane w badaniach PBS DGS o to, czy jest słuszne, że
rząd podjął decyzję o wybudowaniu w Polsce elektrowni jądrowych, 57% ankietowanych
uznało, że „tak” (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), a 25,8%, że
„nie” (zsumowane odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”) [10].,
W badaniu CBOS z tego samego roku w odpowiedzi na nieco inaczej postawione
pytanie, które miało mierzyć sprzeciw lub poparcie dla budowy elektrowni jądrowej
w Polsce, 46% wyraziła poparcie, a 39% sprzeciw [10].
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Jeszcze większe dysproporcje zaistniały pomiędzy wynikami badań z roku 2014.
W badaniach PISM na pytanie o to, czy popiera Pan(i) budowę elektrowni jądrowej
w Polsce 64% odpowiedziało, że „tak”, a 24,4%, że „nie” [13]. W badaniach CBOS
odpowiedzi kształtowały się następująco – 40% poparło budowę, a 50% wyraziło
sprzeciw [11].
70%
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(zdecydowanie 60%
tak i raczej tak)
50%
nie
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40%
nie i raczej nie)
trudno
powiedzieć
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Pana/i zdaniem jest
słuszne, że rząd podjął
decyzję o wybudowaniu
w Polsce elektrowni
jądrowej?

VII 2011 TNS OBOP - Czy
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jądrową?

IV 2014 PISM - Czy
popiera Pan/Pani
budowę elektrowni
jądrowej w Polsce?

Rys. 8. Zestawienie wyników badań opinii wykonanych przez inne niż CBOS pracownie badawcze
Źródło: [10].

W świetle tych wyników nasuwa się pytanie, czy istnieje związek między deklarowanym
poziomem wiedzy o energetyce, a wyrażaniem poparcia bądź sprzeciwu wobec budowy
elektrowni jądrowej w Polsce?
Okazuje się, że tak. Osoby, które określają swoją wiedzę na temat elektroenergetyki
jako bardzo małą albo żadną zdecydowanie częściej wyrażają sprzeciw wobec budowy
elektrowni jądrowej, natomiast oceniające swoją wiedzę jako raczej dużą albo bardzo
dużą opowiedziałyby się za budową elektrowni.
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Tabela 1. Deklarowany poziom wiedzy o energetyce jądrowej, a poparcie bądź sprzeciw dla budowy elektrowni atomowej w Polsce

Jak Pan(i) określa swoją wiedzę,
dotyczącą funkcjonowania elektroenergetyki (czyli wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej) w Polsce?

Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to
czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?
Opowiadał(a)bym
się za budową

Sprzeciwiał(a)bym
się budowie

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na ten temat

24,2%

61,3%

14,2%

Bardzo mała

29,8%

59,6%

10,6%

Raczej mała

42,3%

45,8%

12,0%

Raczej duża

72,4%

24,8%

2,9%

Bardzo duża

53,3%

46,7%

0,0%

Trudno powiedzieć

33,3%

46,7%

20,0%

Ogółem

38,4%

50,4%

11,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w [16].

Warto zwrócić jednak uwagę na pewne załamanie tendencji: okazuje się, że wśród osób,
które oceniają swoją wiedzę o systemie elektroenergetycznym jako bardzo dużą, poparcie dla budowy elektrowni jądrowej jest wyraźnie niższe niż wśród tych, którzy oceniają
swoją wiedzę jako raczej dużą (53,3% w stosunku do 72,4%). Zakładając, że te osoby,
które deklarują bardzo dużą wiedzę są ekspertami (to zaledwie 2% badanych), można
zadać sobie pytanie czym różnią się ich zasoby wiedzy, że powodują przeciwne postawy?
I czy rzeczywiście tym, co różni ekspertów popierających od tych wyrażających sprzeciw
jest wiedza, czy może przyjęty system wartości?
Na podstawie badań CBOS z roku 2014 wiemy, że osoby wspierające wprowadzanie energetyki jądrowej to przede wszystkim mężczyźni w wieku: 25-44 lat pochodzący
z miast, pracujący jako kadra zarządzająca, z wyższym wyksztalceniem, najczęściej inżynierowie, dobrze oceniający swoją sytuację finansową i niebiorący udziału w praktykach
religijnych [10].
W świetle danych uzyskanych z badań prowadzonych przez CBOS w roku 2016
nie da się w łatwy sposób powiązać stosunku do budowy elektrowni jądrowej w Polsce
z deklarowanymi poglądami politycznymi (projekt budowy ma poparcie zarówno wśród
osób deklarujących poglądy lewicowe, jak i prawicowe). Niewątpliwie jednak można
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powiązać stosunek do energetyk jądrowej z deklarowanym zainteresowaniem polityką
– 66,1% badanych oceniających swoje zainteresowanie tą dziedziną życia społecznego
jako „bardzo duże” oraz 57,7 % tych, którzy oceniają je jako „duże”, popiera budowę
elektrowni jądrowej w Polsce. Interesujące jest również to, że budowa elektrowni
atomowej w Polsce ma wysokie poparcie w grupie osób w ogóle nieuczestniczących
w praktykach religijnych (53,2%) oraz w grupie osób deklarujących się jako raczej niewierzący (56,4%) bądź całkowicie niewierzący (71,1%) [16].
Gdyby o budowie elektrowni jądrowej w Polsce mieli decydować mężczyźni, inwestycja taka zostałaby zrealizowana – poparłoby ją 51,3% badanych mężczyzn. Tego samego zdania było 26,6% kobiet. Kobiety znacznie częściej deklarowały sprzeciw wobec
budowy (59%) niż mężczyźni (40,6%), ale też więcej kobiet niż mężczyzn nie potrafi
zając stanowiska w tej sprawie (14,2% vs. 8,1%) [16].
Sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowej w Polsce był znacznie silniejszy wśród
osób z niższym wykształceniem. 53,5% osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz 55,6% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym sprzeciwiło się
budowie elektrowni jądrowej, natomiast osób z wykształceniem średnim i pomaturalnym – 48,3%, a z wyższym – 45,2%. Odwrotnie proporcjonalnie kształtuje się poparcie
dla budowy – 45,5% osób z wykształceniem wyższym i 43,3% osób z wykształceniem
średnim i pomaturalnym opowiedziało się za budową elektrowni atomowej, natomiast
spośród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 30,5%, a zasadniczym
zawodowym – 33,3%. W grupie osób z niższym wykształceniem jest też więcej tych,
którym trudno jednoznacznie ustosunkować się do powyższej kwestii [16].
W świetle omawianych badań najwięcej zwolenników budowy elektrowni jądrowych
w Polsce mieszka w największych miastach – 48,1% ankietowanych w tej grupie – oraz
w miastach od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców – 47,9% i miastach od 100 tys. do 500
tys. mieszkańców – 45,1%. Respondenci mieszkający na wsi oraz w najmniejszych (do
20 tys.) i średnich miastach (od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców) rzadziej opowiadają się
za budową (od 32,7% badanych mieszkających na wsi do 34,5% ankietowanych z najmniejszych miast) i zdecydowanie częściej sprzeciwiają się budowie (59,4% respondentów z miast o wielkości od 50 tys. do 100 tys., 54,9% ankietowanych ze wsi i 54,6%
z miast do 20 tys. mieszkańców). Najmniejszy odsetek osób sprzeciwiających się budowie elektrowni atomowej jest wśród badanych mieszkańców miast o wielkości od 20 tys.
do 50 tys. (37,8%) oraz największych miast (41,3%) [16].
W kwestii poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce również można zauważyć różnice w zależności od tego, jak respondenci oceniają swoją sytuację materialną.
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Najwyższe poparcie dla budowy jest wśród osób, które są zadowolone ze swojej sytuacji
materialnej (46,6% oceniających dobrze i 42,9% oceniających raczej dobrze), a najniższe
wśród osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (24% oceniających źle i 31%
oceniających raczej źle). Natomiast sprzeciw zdecydowanie najwyższy jest w grupie oceniającej swoje warunki materialne jako złe (68%), a najniższy w grupie oceniających jako
raczej dobre (44,2%) i dobre (46%) [16].
Biorąc pod uwagę status zawodowy badanych najwięcej zwolenników energetyki jądrowej można spotkać wśród uczniów i studentów (61%), w grupie osób wykonujących
zawody twórcze, specjalistów z wyższym wykształceniem m.in. inżynierów, prawników,
lekarzy (52,2% ankietowanych z tej grupy) a także wśród dyrektorów, prezesów, kadry
kierowniczej (45,9%) oraz techników i pracowników średniego szczebla m.in. pielęgniarzy/pielęgniarek, podoficerów, policjantów (45,2%). Największy sprzeciw budowa
elektrowni atomowej w Polsce budzi wśród osób zajmujących się domem, gospodyń
domowych (72,5%) oraz pracowników wykonujących proste prace m.in. sprzątaczek,
dozorców, pomocników (61,8%) [16].

Ocena ewentualnych zagrożeń związanych z energetyką jądrową
Z badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 2015-2016 wynika, iż w społecznym
odbiorze paliwo jądrowe w porównaniu z innymi źródłami energii uchodzi za najmniej
bezpieczne. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co jest źródłem poczucia zagrożenia ze
strony elektrowni jądrowych.
W roku 2011 CBOS przeprowadziło badanie pozwalające lepiej zrozumieć obawy
społeczne związane z ewentualną budową elektrowni jądrowej w Polsce. Poprzez szereg
pytań spróbowano zdiagnozować, czy strach odczuwany wobec energetyki jądrowej
wiąże się z przekonaniem, że najnowsze technologie nie gwarantują budowy bezpiecznej
dla otoczenia elektrowni atomowej, czy raczej wynika z braku wiary w to, że Polacy są
odpowiednio przygotowani do sprawowania nadzoru na taką elektrownią. Okazało się,
że zdania są podzielone. W ocenie 43% respondentów najnowsze technologie jądrowe
pozwalają na wybudowanie bezpiecznych dla otoczenia elektrowni atomowych, 46%
była przeciwnego zdania. 11% nie miała własnej opinii w tej sprawie [17].
Dość podobnie kształtował się rozkład odpowiedzi na pytanie czy w ocenie ankietowanych do budowy elektrowni atomowej w Polsce wykorzystano by najnowsze technologie jądrowej: 43% uznało, że „tak” (z tego 14% „zdecydowanie tak”), natomiast
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39%, że „nie” (z tego 10% „zdecydowanie nie”). W tym wypadku większy procent
respondentów – bo 18% – wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć” [17].
Zdaniem 38% respondentów Polacy posiadają wiedzę niezbędną do sprawowania
nadzoru nad elektrownią atomową, 42% jest przeciwnego zdania [17].
Czy obawy związane z wykorzystaniem odpowiedniej technologii, umiejętnościami
Polaków czy też przekonaniem o niedostatecznym zaawansowaniu technologicznym
wpływają na poparcie lub sprzeciw dla budowy energii jądrowej w Polsce?
Wydaje się, że tak właśnie jest. Tylko 3% osób, które zdecydowanie nie zgadzają się,
iż najnowsze technologie pozwalają na wybudowanie bezpiecznej dla otoczenia elektrowni atomowej poparłoby jej budowę, a 95% sprzeciwiłoby się. Natomiast wśród
tych, którzy zdecydowanie dobrze oceniają najnowsze technologie, 93% poparłoby budowę, a 5% sprzeciwiłoby się jej [17].
Ocena bezpieczeństwa budowy i eksploatacji elektrowni atomowej biorąc pod uwagę
polskie możliwości również wpływa dość istotnie na poparcie bądź sprzeciw dla budowy elektrowni w Polsce, przy czym są to zależności nieco mniejsze.
W roku 2011 także TNS OBOP przeprowadził badania, w których sprawdzał poparcie i sprzeciw dla elektrowni jądrowej w Polsce. W pierwszej części tego badania
ocenie poddane zostały skojarzenia, które Polacy mają z pojęciami energia jądrowa i energia
atomowa. Asocjacje negatywne zdecydowanie zdominowały neutralne i pozytywne, co
ilustruje poniższy rysunek.

Rys. 12. Skojarzenia z energetyką jądrową najczęściej używane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10].
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W oparciu o wyniki wspomnianych powyżej badań, jak i tych uzyskanych przez badaczy
z CBOS w latach 2011-2016, można pokusić się o stwierdzenie, że strach przed awarią
– mimo braku merytorycznych podstaw – najsilniej determinuje opinie Polaków na temat budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju. Niewielu z nas wie, że od kilkudziesięciu lat w Polsce działają doświadczalne reaktory jądrowe, jednakże wydaje się, iż to
katastrofa w Czarnobylu, której skutki były dla niektórych mieszkańców naszego kraju
bezpośrednio odczuwalne, na stałe zdominowała zbiorowe myślenie o elektrowniach
atomowych. Wydarzenia w Fukushimie jedynie potwierdziły już występujące obawy,
a brak własnych doświadczeń związanych z produkcją energii atomowej na masową
skalę utrudnia stworzenie bardziej wyważonego obrazu tej dziedziny. W powszechnej
świadomości mało jest obecny fakt, że Polska jest otoczona przez kraje wytwarzające
energię atomową i gdyby rzeczywiste zagrożenie byłoby choć zbliżone do występujących obaw, wówczas energetyka jądrowa nie miałaby szans na rozwój.
Gdy jednak poproszono Polaków o wyrażenie opinii, czy energetyka jądrowa stanowi zagrożenie dla Polski, większość – bo 57,1% – uznała, że „nie”, a niespełna 1/4
przyznała, że „tak” [12].

15%

zdecydowanie tak

7%
17%

raczej tak
ani tak, ani nie

42%

19%

raczej nie
zdecydowanie nie

Rys. 13. Czy energetyka jądrowa stanowi zagrożenie dla Polski?
Źródło: [12].

Powyższy rozkład odpowiedzi zastanawia. Dlaczego mimo dużych obaw przed wystąpieniem katastrofy podobnej do tej w Czarnobylu, w przekonaniu większości energetyka
jądrowa nie stanowi zagrożenia dla Polski? Czy dlatego, że w Polsce nie ma żadnej
elektrowni jądrowej, a Polacy nie są świadomi, że np. Ukraina wciąż wytwarza energię
w innych siłowniach jądrowych?
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Taka interpretacja może wyjaśniać tylko część rozbieżności, tym bardziej, że na pytanie o to, czy wykorzystanie energii jądrowej przez Polskę może przyczynić się do wystąpienia istotnych zagrożeń, wciąż ponad połowa – 50,7% respondentów – uważa,
że „nie”, natomiast już 1/3 respondentów (w porównaniu do 1/4 przy pytaniu ogólnym
o istnienie zagrożenia) twierdzi, że „tak” [12].

11%

13%

zdecydowanie tak
raczej tak
20%

ani tak, ani nie
raczej nie

40%

zdecydowanie nie
16%

Rys. 14. Czy Pana(i) zdaniem wykorzystanie energii jądrowej przez Polskę może przyczynić się do wystąpienia istotnych zagrożeń?
Źródło: [12].

Może różnica wynika z czasu, który upłynął po wydarzeniach w Fukushimie. Omawiane
badania CBOS i TNS zostały zrobione w kilka miesięcy po awarii w roku 2011, natomiast badania PISM 3 lata później. Kolejnym wytłumaczeniem mogą być także różnice
na poziomie doboru próby – w badaniach PISM poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce było dość wysokie – 64% zwolenników, natomiast w badaniach CBOS
i TNS poparcie kształtowało się na poziomie około 40% i – jak pokazały pomiary
CBOS z lat następnych – nie uległo ono istotnym zmianom.
Nie można omawianych rozbieżności tłumaczyć tym, że awaria reaktora nie jest
uważana za zagrożenie, ponieważ właśnie wystąpienie awarii elektrowni jest najczęściej – 56,9% respondentów – wskazywanym zagrożeniem związanym z rozwojem
energetyki jądrowej w Polsce. Na drugim miejscu znalazło się złe zarządzanie odpadami
radioaktywnymi – 46,2% odpowiedź. Dla niemal 40% badanych z rozwojem energetyki
jądrowej w Polsce wiąże zagrożenie dla środowiska naturalnego, a 28,8% niepokoi się
promieniowaniem wokół elektrowni [12].
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Co ciekawe, ponad 1/4 respondentów obawia się, że budowa elektrowni jądrowej
wiązać się może z nadmiernym obciążeniem finansów państwa, a ataku terrorystycznego na elektrownię boi się 15,2% badanych. Warto też wspomnieć, że 18% respondentów nie widzi żadnych zagrożeń [12].

Wystąpienie awarii elektrowni

56,9%

Złe zarządzanie odpadami radioaktywnymi

46,2%

Zagrożenie dla środowiska naturalnego

39,9%

Promieniowanie wokół elektrowni

28,8%

Nadmierne obciążenie finansów pańśtwa…

26,2%

Atak terrorystyczny wobec elektrowni

15,2%

Inne zagrożenia

1,2%

Nie widzę żadnych zagrożeń

18,0%

Trudno powiedzieć

5,8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rys. 15. Jakie zagrożenia mogą Pana(i) zdaniem wiązać się z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce?
(Można wskazać więcej niż jedną możliwość)
Źródło: [12].

Społeczna ocena korzyści z budowy elektrowni jądrowych
Z wielu badań wiemy, że poczucie zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowej
w Polsce jest dość duże, zwłaszcza gdy rozmowa toczyć się będzie wokół prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy w elektrowni.
W roku 2014 zadano Polakom pytania dotyczące także oczekiwanych korzyści związanych z budową elektrowni atomowej. Na pytanie generalne, czy wykorzystanie energii
jądrowej przez Polskę może przyczynić się do odniesienia korzyści gospodarczych, zdecydowana większość respondentów – 69,5% – stwierdziła, że „tak”, 13,1% była odmiennego zdania [12].
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Rys. 16. Czy Pana(i) zdaniem wykorzystanie energii jądrowej przez Polskę może przyczynić się do odniesienia korzyści gospodarczych?
Źródło: [12].

Spośród zaproponowanych korzyści, które wiązałyby się z wykorzystaniem energii jądrowej, najczęściej wybierano niezależność energetyczną Polski – 56,7% wskazań,
ograniczenie emisji dwutlenku węgla – 47,9%, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – 45,5%, zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię – 42,5%, powstanie
nowych miejsc pracy – 42,1%. Na dalszych miejscach, choć również z dość dużą liczbą
wskazań, znalazły się: awans technologiczny – 26,1% oraz udział polskich przedsiębiorstw w budowie elektrowni – 23,9% [12].
Niezależność energetyczna Polski
Ograniczenie emisji dwutelnku węgla do atmosfery
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię
Powstanie nowych miejsc pracy
Awans technologiczny - rozwój nowych technologii
Udział polskich przedsiębiorstw w budowie…
Inne korzyści
Nie widzę żadnych korzyści w tym zakresie
Trudno powiedzieć
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Rys. 17. Jakie Pana(i) zdaniem mogą to być korzyści? (Można wskazać więcej niż jedną możliwość)
Źródło: [12].
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Warto zwrócić uwagę, że respondenci mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi i bardzo chętnie korzystali z tej możliwości, ponieważ właściwie wszystkie zaproponowane
korzyści uzyskały znaczące poparcie respondentów. Osób, które nie widzą żadnych
korzyści ekonomicznych w związku z budową elektrowni jądrowej w Polsce było zaledwie 8,7% [12].

Ocena energetyki jądrowej w gminach lokalizacyjnych
W roku 2009 rząd przyjął uchwałę nr 4/2009 w sprawie działań podejmowanych
w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. W roku 2010 na zlecenie ministerstwa gospodarki opracowany został dokument Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena uzgodnionych lokalizacji, który potwierdził możliwość
wskazania w Polsce lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych. Materiał został
przekazany do spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, która jako inwestor jest
odpowiedzialna za wybór lokalizacji dla elektrowni jądrowych i od tego momentu
prowadzi prace w tym kierunku.
Wśród zaproponowanych lokalizacji znalazły się dwa miejsca w woj. pomorskim
i jedno w woj. zachodniopomorskim. Z powodu dość dużych protestów i silnego
oporu społecznego w woj. zachodniopomorskim zrezygnowano z rozpatrywania lokalizacji dla elektrowni jądrowej w tym regionie. Skupiono się natomiast na gminach
w woj. pomorskim, w których najprawdopodobniej zostanie wybudowana pierwsza
w Polsce elektrownia atomowa.
Od roku 2011 na zlecenie inwestora czyli firmy PGE EJ1 regularnie są tam prowadzone przez TNS OBOP/Polska badania, w których mierzy się poziomi poparcia
społecznego dla tej inwestycji i oczekiwania społeczne z nią związane. W świetle
wyników tych badań trudno dopatrzeć się występowania efektu NIMBY3, można
natomiast mówić o zaistnieniu efektu odwrotnego. Okazuje się bowiem, że w tych
gminach występuje najwyższe w Polsce poparcie dla budowy elektrowni jądrowej
w naszym kraju.

NIMBY (ang. Not in My Back Yard) – typ konfliktu, który opiera się na niezgodzie na realizacji inwestycji
w pobliżu zamieszkania danej osoby lub grupy
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Rys. 18. Poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wśród mieszkańców gmin, w których rozważa się lokalizację pierwszej polskie elektrowni jądrowej oraz w najbliżej położonej aglomeracji miejskiej (Trójmiasto)
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Rys. 19. Poparcie dla budowy elektrowni w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin, w których rozważa się
lokalizację pierwszej polskie elektrowni jądrowej oraz w najbliżej położonej aglomeracji miejskiej (Trójmiasto)
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Jak widać na podanych wykresach, różnica między poparciem dla budowy elektrowni w Polsce, a poparciem dla jej budowy w sąsiedztwie jest niewielka i wynosi co
najwyżej kilka punktów procentowych mniej w przypadku budowy w sąsiedztwie. Czasami nawet bliska lokalizacja cieszy się większym poparciem niż „w Polsce”.
Przy analizie zaprezentowanych powyżej danych najbardziej przyciąga uwagę skokowy wzrost poparcia dla budowy elektrowni w pewnych przedziałach czasowych. Cóż
takiego wydarzyło się w gminie Krokowa między październikiem 2013 roku a majem
roku następnego, a co w gminie Choczewo między majem 2014 roku, a listopadem tego
samego roku, że liczba zwolenników energetyki jądrowej wzrosła odpowiednio o 14%
i o 18%? I dlaczego poparcie dla budowy elektrowni w sąsiedztwie między końcem 2014
roku a majem roku następnego tak wyraźnie spadło? To drugie zjawisko tłumaczone
jest zniecierpliwieniem mieszkańców przeciągającymi się procedurami i przesuwaniem
kolejnych terminów [18]. To pierwsze może wiązać się z bardziej skutecznym dotarciem
z kampanią informacyjną do mieszkańców.
W badaniu z maja 2015 roku zapytano mieszkańców gmin także o oczekiwane korzyści. Analiza udzielonych odpowiedzi może pozwolić zrozumieć „fenomen poparcia”
dla idei budowy elektrowni jądrowej w tych społecznościach.
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Rys. 20. Oczekiwane korzyści z elektrowni jądrowej działającej w najbliższym sąsiedztwie
Źródło: [19].
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Najważniejsze korzyści dostrzegane przez badanych dotyczą rozwoju rynku pracy (możliwość zarobku przez cały rok – od 52% do 72% respondentów wskazywało tę odpowiedź – oraz możliwość zapewnienia nowych miejsc pracy – 48-49%) i kwestii ekonomicznych (tańsza elektryczność – od 44% do 62%). Rozwój gminy, nowe inwestycje
i rozwój infrastruktury także znalazły się wysoko. Mniej ważne z punktu widzenia mieszkańców okazały się kwestie związane z ochroną środowiska (mniejsze zanieczyszczenie
środowiska, możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla) [10].
Na podstawie przytoczonych powyżej wyników trudno jest porównać przekonania
dotyczące ewentualnych korzyści związanych z budową elektrowni jądrowej w Polsce
mieszkańców gmin Gniewino, Choczewo i Krokowa z tymi, które wyłaniają się z badań
ogólnopolskich, przede wszystkim ze względu na znaczące różnice w kafeterii pytań.
Można jednak dostrzec, że kwestia taniej energii oraz powstanie nowych miejsc pracy
w obu przypadkach są wskazywane najczęściej.
Bardzo ciekawie przedstawiają się odpowiedzi na pytanie o ewentualne zagrożenia
mogące budzić obawy mieszkańców gmin, w których rozważane jest zbudowanie elektrowni jądrowej.
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Rys. 21. Zagrożenia pochodzące od elektrowni jądrowej działającej w najbliższym sąsiedztwie
Źródło: [19].
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W gminie Gniewino aż 48% pytanych nie widzi żadnych zagrożeń, w gminie Krokowa
– 37%, a w gminie Choczewo – 22% (co wciąż stanowi wyższy odsetek w porównaniu
z badaniami ogólnopolskimi). Skażenie środowiska czy choroby, zagrożenie dla ludzi
nie stanowią właściwie żadnego zagrożenia zdaniem respondentów. Najczęściej
wskazywanym zagrożeniem jest ryzyko awarii elektrowni (od 41% w Gniewinie do
57% w Choczewie), a na drugim miejscu wskazywane są problemy ze składowaniem
wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych (od 14% do 23%) [19].
Dokładnie tak samo jak przedstawia się to w badaniach ogólnopolskich, przy czym
obawy dotyczące obu tych zagrożeń w gminach lokalizacyjnych wydają się mniejsze
(biorąc pod uwagę liczbę wskazań).
Próbując zrozumieć skąd wzięło się tak wysokie poparcie dla budowy elektrowni we
wspomnianych gminach można odwołać się do argumentu używanego często przez ekspertów do spraw energetyki jądrowej, że wystarczy przekazać ludziom więcej wiedzy na
dany temat, aby ich obawy związane z budową elektrowni atomowej przestały przysłaniać korzyści wynikających z produkcji energii z atomu. Przemawiają za tym zarówno
dane z badań ogólnopolskich, z których wprost wynika, że wyższe poparcie dla budowy
elektrowni jądrowych w Polsce wiąże się z deklarowaniem większej wiedzy o elektroenergetyce (tab. 1 w tym artykule), a także dane uzyskane przez TNS Polska w „gminach
lokalizacyjnych”.
Przy tym warto zwrócić uwagę, że deklarowana przez respondentów z gminy Gniewino (gdzie poparcie dla budowy elektrowni jest największe) ocena poziomu własnej
wiedzy jest znacznie wyższa (w maju 2014 roku 70% ankietowanych z tej gminy oceniło ją jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”) niż ta deklarowana przez respondentów z gmin
Krokowa i Choczewo (odpowiednio 44% i 50%). Choć i tam, w porównaniu z oceną
poziomu wiedzy przez respondentów z Trójmiasta, jest ona dość wysoka [10].
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Rys. 23. Ocena poziomu wiedzy na temat energetyki jądrowej: „dobry” i „bardzo dobry”
Źródło: [10].
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Ciekawe jest również to, że między październikiem 2013 roku, a majem następnego roku
nastąpiła wyraźna poprawa tej oceny. Czy można tłumaczyć tę zmianę udanymi działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez przyszłego inwestora, PGE EJ1? Nawet
jeśli tak, to zapotrzebowanie na dalsze działania edukacyjno-informacyjne na temat procesu inwestycji i planów budowy elektrowni jądrowej w gminach „lokalizacyjnych” jest
bardzo duże i nie maleje wyraźnie mimo prowadzenia akcji informacyjnej (w latach
2013-2014 oscylowało między 59% a 94%) [10].
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Rys. 24. Ocena potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących energetyki jądrowej
Źródło: [11].

Warto zastanowić się, czy kampania informacyjna inwestora jest jedynym źródłem informacji dla mieszkańców. Jeśli tak, to należy wziąć pod uwagę, że taki przekaz może
być jednowymiarowy i zawężony jedynie do prezentacji korzyści, ponieważ inwestorowi
zdecydowanie zależy na akceptacji społecznej dla swoich działań. Czy takie podejrzenia
są uzasadnione? Trudno powiedzieć, bo przecież nie ma nic złego w informowaniu
przez PGE EJ1 o działaniach dotyczących samej inwestycji i planów budowy, a nawet
jest to jej obowiązkiem.
Przypomnijmy, że w ocenie większości Polaków najbardziej wiarygodnym źródłem
informacji są naukowcy – specjaliści w zakresie atomistyki. Czy kampania informacyjna
prowadzona przez PGE EJ1 jest odbierana jako ich głos w dyskusji? A jeśli tak, to
kto miałby równoważyć siłę tego przekazu? Inni naukowcy, którzy nie podzielają
opinii o dobrodziejstwie energetyki jądrowej? Kto jednak miałby dopuścić ich do głosu?
Czy poza ruchami ekologicznymi, które nie cieszą się raczej wysoką wiarygodnością,
komuś w ogóle na tym zależy.
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Biorąc pod uwagę stosunek badanych mieszkańców Pomorza oraz powiatów wejherowskiego i puckiego do informacji zamieszczonych w mediach trudno uwierzyć w skuteczność kampanii informacyjnej prowadzonej tą drogą. Mniej więcej podobnie liczne
są grupy osób, które uważają, że w mediach są podawane prawdziwe informacje
o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce, jak i te, które się z tym nie zgadzają.
Przy czym bardziej sceptyczni są respondenci z powiatu puckiego (40% wierzy w tej
sprawie mediom, a 45% nie), niż z powiatu wejherowskiego (46% wierzy, 43% nie) czy
pomorskiego (45% w stosunku do 42%) [13].
Od 45% (powiat wejherowski) do 50% (pucki) badanych nie wierzy również w prawdziwość informacji o możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
w Polsce podawanych w mediach. Od 35% do 43% respondentów jest przeciwnego
zdania, czyli ocenia zamieszczone w mediach informacje jako prawdziwe [13].
Powyższe informacje nabierają dodatkowego znaczenia w zestawieniu z rozkładem
odpowiedzi na pytanie „Skąd najczęściej czerpie Pan/i informacje na temat energetyki
jądrowej?”. Jak łatwo zgadnąć, najczęściej wskazywane odpowiedzi to „telewizja”, „Internet” i „prasa” – czyli media [13].
Co z tego wynika? Okazuje się, że znaczna część ludzi nie wierzy w prawdziwość
informacji, które do nich najczęściej docierają. Warto podkreślić, że badania te zostały
przeprowadzone zanim kampania informacyjna PGE EJ1 ruszyła na szeroką skalę.
Czy jednak celem kampanii informacyjnej powinno być przekonanie Polaków do
budowy elektrowni jądrowej, czy raczej przekazanie im możliwie pełnej, wiarygodnej
informacji o wszystkich aspektach energetyki jądrowej, tak aby mogli sami wyrobić sobie zdanie?
Przy czym należy pamiętać, że nie da się zrozumieć celowości lub bezcelowości inwestowania w energię jądrową w Polsce bez szerszego spojrzenia na cały system energetyczny i jego możliwości rozwoju. Niestety do tej pory nikt nie podjął się tego zadania,
ponieważ zarówno kampania Ministerstwa Gospodarki „Poznaj atom”, jak i działania
podejmowane przez PGE EJ1 w ramach programu „Świadomie o atomie” mają charakter jednostronny i skupiają się jedynie na zagadnieniach technologicznych oraz prezentowaniu korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności [20].
Odpowiedź na pytanie o skuteczność działań informacyjnych podejmowanych
w gminach lokalizacyjnych może napawać optymizmem – wzrost deklarowanej oceny
poziomu wiedzy respondentów jest znaczący i wiele wskazuje na to, że przekłada
się na wzrost poparcia dla budowy elektrowni atomowej na terenie tych gmin. Lecz
już działalność edukacyjna prowadzona na terenie całego kraju była i jest zdecydowanie
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niewystarczająca, a poparcie dla budowy elektrowni w Polsce utrzymuje się od kilku lat
na podobnym poziomie. Przy czym warto zauważyć, że równocześnie poparcie opinii
społecznej dla innych scenariuszy rozwoju polskiego systemu energetycznego rośnie
(wyraźny zwrot ku odnawialnym źródłom energii – OZE – i powrót do węgla jako
głównych źródeł energii [16].
Osobną sprawą pozostaje rozstrzygnięcie, jakie informacje powinny być przekazywane, kto powinien je dystrybuować i w jaki sposób. Jednak należy podkreślić, że kampania propagandowa ma być jedynie pierwszym krokiem w tworzeniu programu rozwoju polskiej energetyki. Następnym powinny być prawdziwe konsultacje, czyli takie,
które przeprowadza się przed podjęciem decyzji, a nie po to, aby do podjętej decyzji
przekonać. Oczekiwania społeczne dotyczące konsultacji są bardzo wyraźne: w obu
„powiatach lokalizacyjnych” ponad 90% respondentów (z tego 73% respondentów
z powiatu puckiego i 61% z powiatu wejherowskiego – zdecydowanie), a w woj. pomorskim 90% zgodziło się z twierdzeniem, że decyzje władz dotyczące energetyki jądrowej
powinny być poprzedzone konsultacjami z obywatelami, w szczególności z lokalną społecznością [13].
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Rys. 28. Decyzje władz dotyczące energetyki jądrowej powinny być poprzedzone konsultacjami z obywatelami, w szczególności z lokalną społecznością
Źródło: [13].

Te oczekiwania dotyczące prowadzenia konsultacji stają się jeszcze bardziej istotne, gdy
prześledzimy odpowiedź na pytanie, kto powinien mieć decydujący głos przy podejmowaniu decyzji o budowie elektrowni atomowej w Polsce. Respondenci mogli wybrać
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między grupami: ekspertów z dziedziny energetyki i atomistyki, organizacjami ekologicznymi, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i organizacji, politykami ze szczebla regionalnego, rządem, Parlamentem RP, zwykłymi obywatelami lub mogli wskazać,
iż wszystkie z wymienionych grup powinny mieć równy udział. Zwracamy uwagę, że
pytanie nie dotyczyło kwestii, kto ma zabierać głos, ale kto ma mieć głos decydujący.
Nie dziwi bardzo wysokie poparcie dla grupy ekspertów – 33% w powiecie puckim,
48% w wejherowskim i 40% ankietowanych w woj. pomorskim wskazało tę odpowiedź.
Okazało się jednak, że zdaniem 45% respondentów z powiatu puckiego, 38% z powiatu
wejherowskiego i 40% ankietowanych w woj. pomorskim wszystkie wymienione grupy
powinny mieć równy udział. Natomiast w ocenie 15% respondentów z powiatu puckiego, 9% z wejherowskiego i 17% z Pomorskiego głos decydujący powinni mieć zwykli
obywatele [13].
Wygląda na to, że potrzeby uczestniczenia w procesie decyzyjnym nie powinno się
lekceważyć. Nawet jeśli polityczna decyzja co do budowy elektrowni już zapadła, należy
umożliwić obywatelom możliwie szeroki udział w nadzorze nad inwestycją, a później
nad ogólną działalnością elektrowni jądrowej.

Podsumowanie
W świetle zaprezentowanych wyników badań najpilniejszym obecnie działaniem wydaje
się edukacja i informowanie społeczeństwa o przyjmowanych czy też rozważanych
przez decydentów kierunkach zmian systemu elektroenergetycznego, a w szczególności
o planowanych działaniach dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Demokracja środowiskowa jako projekt włączania różnych grup społecznych, także
tych w konflikcie interesów, w obywatelską debatę na temat ich środowiska, zawiera
w sobie aspekt normatywny i prowadzi do upodmiotawiania społecznego.
Doświadczenia międzynarodowe pozwalają stwierdzić, że dobrym narzędziem budowania demokracji środowiskowej jest organizowanie szerokich konsultacji społecznych, poprzedzonych działaniami edukacyjnymi [21, s. 45].
Omówione w niniejszym artykule wyniki badań wskazują, że w gminach, w których
zaproponowano lokalizację elektrowni jądrowej, bariera braku zainteresowania tematem
energii została przekroczona i tam społeczność lokalna nie tylko interesuje się kwestiami
energetycznymi (jak i budową elektrowni jądrowej), ale również systematycznie powiększa swoją wiedzę na ten temat.
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Zasadna wydaje się hipoteza, że rosnący zasób wiedzy (deklarowanej) istotnie
wpływa na wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowej. Jednak wciąż pozostaje
wiele ważnych kwestii do wyjaśnienia, np.:
1. Czy forma przekazu w przypadku kampanii informacyjnej PGE EJ1 miała charakter obiektywny, pokazujący realne korzyści i zagrożenia?
2. Czy deklarowany przez respondentów poziom wiedzy ma pokrycie w faktycznym
jej poziomie?
3. Jakie inne dodatkowe (ukryte) motywy wpływają na deklaracje poparcia lub
sprzeciwu dla budowy elektrowni jądrowej w proponowanych lokalizacjach (inwestycja przygotowawcze, organizacja wydarzeń edukacyjnych, itp.)?
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