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8. Maciej Nowicki — inżynier ochr. Środowiska, wiceminister w Min. Ochr.
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10. Aleksander Szpilewicz — chemik, metalurg, Rada Ekonomiczna URM,
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11. Piotr Topiński — ekolog, Instytut Ekologii PAN, Warszawa;
12. Stanisław Więckowski — ekolog, przewodniczący Komisji Sejmowej Ochrony
Środowiska, Warszawa;
13. / ndrzej Wierusz — inżynier mechanik, Państwowa Agencja Atomistyki,
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1. Władysław Matlak — Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa;
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3. Ryszard Pruski — Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa;

Zespól wyraża opinio:
1. W aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju nie należy kontynuować budowy EJ
Żarnowiec, gdyż koszty tej inwestycji będą bardzo wysokie, a efektywność
wykorzystania przeznaczonych na nią środków niewspółmiernie niska (nawet
w przypadku kredytowania lej budowy przez kraje zachodnie).
Szereg innych argumentów, natury:
— ekologicznej (brak przekonujących dowodów nicszkodliwości inwestycji dla
środowiska, nierozwiązany problem odpadów radioaktywnych);
— inżynierskiej (wybrano wariant nie spełniający międzynarodowych norm
bezpieczeństwa);
— prawnej;
— poJilycznej;
mających w tych warunkach znaczenie uzupełniające, przemawia za decyzją
o przerwaniu budowy EJ Żarnowiec.
Uznając celowość przerwania budowy EJ Żarnowiec, zespół nie wyklucza
możliwości i potrzeby uruchamiania energetyki jądrowej w początkach przyszłego
stulecia (w znienionej sytuacji ekonomicznej i po wyczerpaniu rezerw prostych).
2. Wszystkie środki, które państwo może poświecić na energetykę powinny być
wykorzystane na jej racjonalizację, modernizację, zwiększenie elastyczności (budowę
elektrowni szczytowych) i na zmniejszenie skażeń środowiska. Takie wykorzystanie
środków da szybsze i znacznie większe efekty niż kontynuacja budowy EJ
Żarnowiec.
*
*
*
Raport niniejszy uzupełniony jest aneksami omawiającymi obszerniej poszczególne zagadnienia, załączniki oraz wykazem dokumentów, z których korzystano.
Tematem drugiego etapu prac zespołu będzie ocena następstw katastrofy
w Czarnobylu.

1. OBECNASYTUACJAIASPEKTYPRAWNEENERGETYKIJĄDROWEJ*'
Pierwsza umowa między rządami PRL i ZSRR o współpracy w budowie
elektrowni jądrowych podpisana została 28.02.1974 r. Umowa przewidywała
budowę elektrowni typu WWER 440 w oparciu o projekt i dostawy radzieckie.
Niektóre urządzenia miał dostarczyć polski przemysł. Rok później, w oparciu o tę
umowę, Prezydium Rządu PRL podjęło decyzję Nr 20/73 w sprawie kierunków
wykorzystania energii atomowej w gospodarce narodowej do 1990 r. Decyzja ta
przewidywała zbudowanie kilku elektrowni jądrowych o łącznej mocy 8,5 GW
oraz zakładów produkcji i przerobu paliwa. Warszawski „Energoprojekt" pod
nadzorem autorskim Atomtiepłoenergoprojektu (ATEP) w Leningradzie, rozpoczął prace projektowe. Duża część dokumentacji dostarczonej obecnie z ZSRR
dla Żarnowca jest datowana w latach 1977-1979.
Decyzja o budowie EJ Żarnowiec została podjęta uchwałą Rady Ministrów Nr
10/82 w dniu 18.01.1982 r. [z-1]. W ślad za nią Rząd PRL zawarł umowę w sprawie
budowy z Rządem ZSRR dnia 14.04.1984 r. [z-2].
W 1982 r. utworzono Zakład „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie".
Roboty budowlane przy budynku głównym rozpoczęło w październiku 1984 r.
Decyzje w sprawie energetyki jądrowej w Polsce nie były podjęte w oparciu
o rzetelną analizę ekonomkzno-techniczną, a jednocześnie brak było niezbędnych
uregulowań prawnych (np. do chwili obecnej nie określono jednoznacznie jakie
przepisy dotyczące bezpieczeństwa energetyki jądrowej obowiązują w Polsce).
Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na
budowę EJ Żarnowiec Prezes PAA wydał 11.11.1985 r. na podstawie Ustawy
o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 27.02.1982 r.
Częściowe uregulowanie prawne spraw związanych z budową energetyki
jądrowej w Polsce nastąpiło później. Prawo Atomowe zawarte jest w Ustawie
z dnia 10.04.1986 r. Rada Ministrów wydala Rozporządzenie w sprawie organizacj'*, szczegółowych zasad i trybu wykonywania państwowego dozoru
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w dniu 11.01. 1988 r.
"' Patrz Aneks 1. Uwagi o wydawaniu zezwoleń i projektowaniu, (sir. 14)
Nie było dotychczas możliwości dokonania suwerennego wyboru drogi rozwoju
energetyki jądrowej i typu reaktora. Zarówno sposób podjęcia^decyzji jak i jej
sentencja: „Komisja Planowania przy Radzie Ministrów dokona z odpowiednimi
organami ZSRR uzgodnień dotyczących terminów i ogólnych warunków kompleksowych dostaw niezbędnych do budowy elektrowni; łrowych w Polsce"
determinują stan aktualny energetyki jądrowej i c*..* 4lne ostateczne jej
rezultaty.

Obecnie wszystkie podstawy podjętych dotychczas decyzji, dotyczących energetyki jądrowej w Polsce, straciły aktualność w wyniku: zmiany sytuacji politycznej, zmiany systemu gospodarczego, recesji gospodarczej, pogłębienia degradacji
przemysłu, środowiska i systemu energetycznego, nowych perspektyw rozwoju EJ
na świecie i przewartościowań w sposobie myślenia specjalistów i społeczeństwa,
spowodowanych głównie katastrofą w Czarnobytu.
Dlatego też decyzje w sprawie energetyki jądrowej muszą być podjęte ponownie.
2. AKCEPTACJA SPOŁECZNA ENERGETYKI JĄDROWEJ
Zachodzące obecnie w Polsce przemiany powodują, że społeczeństwo coraz
bardziej stanowczo domaga się udziału w decydowaniu o realizacji przedsięwzięć
gospodarczych, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej.
Przez 45 lat doświadczaliśmy praktyki podejmowania Jedynie słusznych decyzji
w interesie ogólnonarodowym". Spowodowało to brak zaufania zarówno do
decydentów jak i wszelkiego rodzaju specjalistów, będących w większości bezkrytycznymi wykonawcami tych decyzji. Specjaliści którzy wykazywali samodzielność myślenia byli pozbawiani wpływu na podejmowane decyzje i możliwości
publicznej wypowiedzi (cenzura i manipulacje informacją). Ten brak społecznego
zaufania trwa nadal.
Nowe techniki i technologie nie są obojętne zarówno dla ludzi jak i dla
środowiska i o tym wszyscy już wiedzą dzięki popularyzacji nauki i techn,ki.
Natomiast nadal bardzo mało wiadomo o sposobach podejmowania decyzji przlz
Rząd. W Polsce odczuwane jest to szczególnie ostro wskutek doświadczeń
poprzednich lat.
W stosunku do energetyki jądrowej nieufność społeczeństwa oparta była na
racjonalnych przesłankach. Jest to technologia, w której nie rozwiązano dotychczas wszystkich problemów w sposób zadawalający (bezpieczeństwo reaktorów,
wypalone paliwo), a skutki biologiczne promieniowania nie są w pełni znane.
Wiadomo też, że początki tej technologii wywodzą się z zastosowań militarnych,
a reaktory energetyczne nadal produkują pluton.
Wanakiem aprobaty społeczaej jest petaa jawwićć wszystkich aspektów i przesłanek podejmowana ważkich decyzji gospodarczych.
W krajach zachodnich powstały metody i procedury dokonywania oceny
nowych technik i technologii, ich wpływu na środowisko oraz ich skutków
społecznych. Wyniki analiz są publikowane przed podjęciem decyzji. W naszym
kraju nie ma tego typu działalności, gdyż była ona niekorzystna dla systemu
sprawowania władzy. Teraz ponosimy tego konsekwencje.
W stosunkach władzy ze społeczeństwem podstawową sprawą jest rzetelna
informacja. Obecnie realizowana koncepcja edukacji w sprawach energetyki
jądrowej ma charakter raczej propagardowy. Reakcje społeczeństwa potwierdzają
to spostrzeżenie. Np. informacje na temat kosztów poniesionych na budowę EJ

Żarnowiec nie mogły być rzetelne, bo informujący nie znali (i nie znają do dziś!)
wysokości poniesionych koszlów, a informowani zdawali sobie z tego sprawę
(patrz również [z-3] i [z-4]). Przedstawienie pełnej, obiektywnej informacji o sprawie EJ Żarnowiec jest niezbędne dla odzyskania przez władzę wiarygodności
w opinii społecznej. O przyczynach braku zaufania społeczeństwa do atomistów
patrz załącznik [z-5].
W obecnej sytuacji, kiedy intencją Rządu jest zwęszenie zakresu podejmowania decyzji przez władze i samorządy lokalne oraz zachęcanie organizacji
społecznych do współuczestniczenia w rządzeniu krajem nie należy lekceważyć
opinii społecznej.
Trzeba pamiętać, że energetyka jądrowa była przyczyni powaiayck kryzysów
politycznych w kilku krajach.
3. PROBLEMY EKOLOGICZNE.*1
Nie należy już dopuścić do budowy żadnych nowych obiektów gospodarki
paliwowo-energetycznej, pogarszających stan środowiska naturalnego. Przede
wszystkim trzeba ustalić spójny system ograniczeń, minimalizujący koszty środowiskowe nowych przedsięwzięć energetycznych (łącznie z hydroenergetyką).
Energetyka powoduje obecnie największe straty w środowisku naturalnym,
dlatego celem wszystkich poczynań w dziedzinie gospodarki pali wowo-energetycznej jest możliwie jak największe obniżenie ilości szkodliwych uwolnień gazowych,
ciekłych i stałych. Szkody powodowane działaniem istniejącej energetyki rosną
w czasie szybciej niż liniowo. Ponieważ w rozsądnie krótkim czasie, nie wchodzi
w rachubę zastąpienie obecnej technologii przez inne, mniej szkodliwe dla
środowiska—podstawowym, doraźnym proekologicznym działaniem jest ograniczenie i racjonalizacja zużycia energii oraz modernizacja istniejących jej źródeł.
Żadna z podstawowych, dotychczas stosowanych technologii wytwarzania
energii elektrycznej nie jest całkowicie proekologiczna. Dotyczy to również
elektrowni jąd/o.ych.
Normalna eksploatacja e. j . powoduje stałą emisję gazów radioaktywnych do
atmosfery. Ich stężenie nie powinno przekraczać dopuszczalnych norm, ale istnieje
efekt kumulacji metabolicznej, który nie jest całkowicie znany. Dotycz)' to również
emisji radioaktywności do wody.
Elektrownie jądrowe w obecnym stadium rozwoju ich technologii (bloki wielkiej
mocy, elektrownie po dwa i więcej bloków) powodują większe skażenie cieplne od
elektrowni konwencjonalnych o tej samej mocy. Znane są przykłady kompletnej
degradacji wyjątkowych pod względem przyrodniczym zbiorników wodnych
wyl orzyslywanych przez e. j . (jez. Druksiai, Litwa, jez. Udomia, Kalinin, wody
przybrzeżne w pobliżu Leningradu).
"l Patrz Aneks 2: Zagadnienia ochrony środowiska i ekologia (str. 19)

W tym miejscu trzeba wspomnieć o odpadach radioaktywnych, których
technologia składowania powoduje skutki ekologiczne w niewyobrażalnej skali
czasowej. Do kategorii odpadów wliczyć trzeba również same elektrownie
jądrowe, które po wyeksploatowaniu (ok. 30 lat) trzeba zdemontować i pozostałości zabezpieczyć.
Należy pamiętać, że nie wolno wykluczać możliwości zaistnienia ponownie
katastrofy w skali Czarnobyla. Skutki jej nie są jeszcze w pełni znane, tym bardziej,
że nada! brak jest informacji o prowadzonych badaniach i ich wynikach. Nikt nie
jest w pełni ubezpieczony na skutki awarii jądrowej, a Polska nadal nie jes'.
przygotowana na taką ewentualność.
4. BILANS ENERGETYCZNY DO ROKU 2000 — 2005*'
Warunkiem poprawy gospodarki energetycznej kraju jest dokonanie zwrotu od
strategii ekstensywnej do intensywnej. Kraje o gospodarce rynkowej zmieniły
politykę energetyczną w latach 70-tych w wyniku kolejnych kryzysów energetycznych. W Polsce dp końca 1989 r. nie zrobiono praktycznie nk w tym kierunku.
Niezbędne jest powstanie programu pokrycia potrzeb energetycznych kraju,
a nie, jak dotąd, programu opartego na ekstrapolacji dotychczasowych założeń
tempa wzrostu dochodu narodowego oraz potrzeb energetyki.
Główny nacisk polityki energetycznej musi być położony na obniżenie energochłonności dochodu narodowego i marnotrawstwa energii elektrycznej. Spadek
zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany depresją gospodarczą (28
GW mocy zainstalowanej w energetyce zawodowej, 19 GW średnie zapotrzebowanie mocy) daje chwilę oddechu, z której należy skorzystać, aby uruchomić
skuteczne programy zwiększenia efektywności wykorzystania energii. Istnieje
możliwość uzyskania znaczących efektów kosztem stosunkowo małych środków
w okresie kilku najbliższych lat. Po wykorzystaniu „tanich" rezerw koszty
racjonalności wzrosną.
-)

Patrz Aneks 3. Potrzeby energetyczne Polski..., (str. 22)

Racjonalne użytkowanie energii, czyli obniżenie zużycia energii przy jednoczesnym
utrzymaniu stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych jest istotnym warunkiem
rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski.
Zakończenie obydwu etapów budowy EJ Żarnowiec zwiększyłoby całkowitą moc zainstalowaną w kraju o 1860 MW. Zakładając, że elektrownia ta
osiągnie wysoki współczynnik obciążenia, równy 8,84, od chwili uruchomienia dawałaby rocznie do sieci 12,7 TWh (mld. kWh) energii elektrycznej,
z czego do odbiorco w docierałoby 11,6 TWh. Stanowiłoby 6,6% zużycia netto

planowanego przez Wspólnotę Energetyki i Węgla Brunatnego na rok 2000.
Z bilansowego punktu widzenia taki efekt łatwiej będzie uzyskać poprzez
racjonalizację zużycia energii elektrycznej w przemyśle oraz zmniejszenie strat
sieciowych i potrzeb własnych elektrowni.
Należy podkreślić sprawę często przemilczaną w ekspertyzach i publicznych
wypowiedziach niektórych ekspertów. Gospodarka Polski od lat n a głównie
kłopoty z brakiem mocy szczytowych elektrowni, zwykle w grudniu i styczniu, a nie
z zaspokojeniem potrzeb energetycznych. Tymczasem elektrownie M węglii bmnat•ym oraz jądrowe należą do urządzeń pracy ciągłej, dostarczającej podstawową,
nieelastyczną część energii elektrycznej. Do dc> trowni zaspokajających potrzeby
szczytowe należą na świecie elektrownie opalane gazem lub olejeni opałowym.
Dostrzegamy możliwość, w razie decyzji rządu o przerwaniu budowy EJ
Żarnowiec, zlokalizowania w Żarnowcu elektrowni szczytowej opalanej gazem
w cyklu turbinowo-parowym. Ekonomicznie i technicznie możliwe jest wspomożenie jej przez elektrownię napędzaną spalaniem śmieci z trójmiasta i okolic.
Gospodarce kraju nie są potrzebne dodatkowe moce w pracy ciągłej. Potrzebna
jest rehabilitacja i uelastycznienie posiadanych zdolności prądotwórczych (implantacja megawatów szczytowych, interwencyjnych).
Zdrowa energetyka musi opierać się o zróżnicowane, tak co d o położenia
geograficznego jak i do rodzaju, źródła zaopatrzenia w surowce energetyczne.
Import paliwa jądrowego z ZSRR umacniałby jego monopolistyczną rolę dostawcy nośników energii dla Polski.
. PROBLEMY EKONOMICZNE ENERGRTYKI JĄDROWEJ
Nikt w tej chwili nie wie Oe w cenach bieżących kosztuje dotychczasowa budowa EJ
Żarnowiec i ile kosztowałoby jej dokończenie.Wiadomo jednak, że elektrownie
- 1 reaktorami WWER muszą być droższe od elektrowni PWR, ponieważ są bardziej
praco- i materiałochłonne [z-6].
Spróbujmy jednak rozpatrzyć warianty odpowiedzi na pytanie: czy dokończenie
budowy EJ Żarnowiec jest możliwe i celowe z ekonomicznego punktu widzenia?
Wariant pierwszy. Wydaje się, że koszty budowy EJ Żarnowiec można rozpatrywać jedynie w ujęciu relatywnym, to jest: jaką część całkowitych inwestycji
w kraju w bieżącej dekadzie—stanowiłby koszt budowy EJ Żarnowiec? Nie znamy
planowanych globalnych nakładów finansowych na rozwój gospodarczy Polski do
roku 2000. W lej sytuacji, jako punkt odniesienia pozostają więc jedynie założenia
byłej Komisji Planowania PRL.
Założenia te były optymistyczne, przewidywały bowiem dynamikę wzrostu
dochodu narodowego w latach 1991-2000 na średnim poziomie 4 % rocznie
i globalny udział inwestycji w dochodzie narodowym podzielonym wynoszący
około 25%. Opracowane na ich podstawie w 1989 .. programy energetyczne
przewidywały na inwestycje w kompleksie paliwowo-encrgelycznym kwoty od 3,5

*
1

do 6,8 bin. zł. w cenach z 1984 r. W wypadku dysponowania kwotą 3,5 bin. zł.
można by sfinansować tylko zakończenie pierwszego etapu EJ Żarnowiec. Przy
kwocie 6,8 bin. zł. — 800 mld zł. miało być przeznaczone na EJ Żarnowiec i EJ
Warta w TCJempiczu. Natomiast obliczenia wykonane w maju 1989 r. (St.
Albinowski, Zarys założeń strategicznych, Ministerstwo Przemysłu, maj 1989 r.)
wykazały, że na inwestycje w kompleksie paliwowo-energetycznym realnie można
przeznaczyć od 2,0 do 2,3 bin. zł., a więc o wiele mniej od skromniejszego programu
(3,5 bin. zł.). Okazało się bowiem, że redukcja wspomnianych programów
energetycznych jest konieczna, gdyż inaczej nastąpiłaby dalsza destabilizacja
gospodarki, załamanie budżetu i nasilenie inflacji.
Obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza, a poprzednio stosowane założenia dynamiki
gospodarczej nieaktualne. Stąd wniosek, że nie stać nas nawet aa budowę I etapu EJ
Żarnowiec.
Wariant drugi. Przypuśćmy, że dalszą budowę EJ Żarnowiec realizuje się
z kredytów zachodnich i będą one spłacane dostawami prądu. W1984 r. w krajach/
zachodnich jednostkowe nakłady inwestycyjne w energetyce jądrowej wynosiły od
1,5 do 3,0 min. S na I MW mocy zainstalowanej (obecnie nakłady te są wyższe).
Dla uproszczenia rachunków przyjmijmy, że koszt budowy wyniesie:
1860 MW x 1,75 min. $/MW = 3 255 min. S
Eksportując całą produkcję roczną wynoszącą 12,7 TWh po cenie nie przekraczającej 30 S/MWh, uzyskiwalibyśmy 380 min. S rocznie. Tak więc przez
pierwsze 8,5 lat elektrownia musiałaby spłacać tylko koszty budowy, bez żadnego
pożytku dla kraju.
Wyliczenie to nie uwzględnia kosztów odsetek, paliwa jądrowego, eksploatacji
oraz linii przesyłowej.
Można szacować, że w omawianym wariancie e'*l -<?<vnia musiała przez
12-14 lat pracować tylko na pokrycie kosztów budowy, a po następnych 16-18
latach zostałaby wyłączona. Z bilansowego punktu widzenia inwestycja taka
przyniosłaby efekty po niewspółmiernie długim czasie, nie przyczyniając się do
poprawy bilansu energetycznego w okresie, jaki teraz można i należy brać pod
uwagę.
Należy podkreślić, że:
— aby nadążyć za stale wzrastającymi wymaganiami światowych standardów
bezpieczeństwa, reaktory energetyczne wymagają licznych ulepszeń w loku ich
eksploatacji. Dotyczy to w szczególny sposób reaktorów WWER, ze względu na
standardy radzieckie. Wiadomo np., że w EJ Loviisa roczne nakłady na ulepszenia
wynoszą ok 25 min. S.
—dla energetyki jądrowej trzeba zbudować składowisko odpadów promieniotwórczych, a później zajmować się nimi w okresie życia wielu pokoleń. Np: koszt
budowy głębokiego składowiska podziemnego w Szwajcarii ocenia się na 220 min.
dol. US.
— każdą elektrownię jądrową po jej wyeksploatowaniu trzeba nie tylko

zamknąć, ale i zabezpieczyć. Koszt takiego przedsięwzięcia w stosunku do reaktora
PWR o mocy 1000 MW we Francji ocenia się obecnie na 10 do 50 % kosztów
inwestycji.
Eksploatacja energetyki jądrowej wymaga opracowania lub zakupienia technologii przerobu odpadów; zbudowania symulatora do szkolenia operatorów;
zakupienia i opracowania technologii dekontaminacji i prania odzieży ochronnej;
stworzenia lub rozbudowania pewnych agend państwowych jak dozór jądrowy
i służby monitorowania skażeń; organizację wyspecjalizowanych przedsiębiorstw
dla realizacji budowy i wyposażenia ich w niezbędne maszyny i przyrządy;
uruchomienia produkcji niektórych materiałów i urządzeń; stworzenia szkół dla
przygotowania pracowników; przygotowania instrukcji o postępowaniu w przypadku awarii i przeszkolenia władz terenowych i ludności.
Istnieją jeszcze inne poważne argumenty ekonomiczne przeciw budowie elektrowni jądrowej w obecnej dekadzie. Należy do nich zaliczyć np. fakt, że przeznaczenie
tak ogromnych środków finansowych i rzeczowych na ten cel uszczupliłoby
znacznie możliwości modernizacji już istniejących elektrowni w kierunku proefektywnościowym i proekologicznym.
W sytuacji przebudowy ustroju Polski, która potrwa dłuższy czas, nie należy
decydować się na inwestycje o tak ogromnych kosztach, tak długim cyklu realizacji
i tak marym, a co ważniejsze—odległym efekcie w sferze poprawy zaopatrzenia kraju
w energię elektryczną.
Nasuwają się więc nieodparcie wnioski: w skali światowej obecna dekada będzie
okresem przejściowym również dla technologii energetycznych, zarówno konwencjonalnej jak jądrowej i tzw. alternatywnej — powinniśmy nastawić się na nowe
.'cnnologie, omijając kończący się już etap energetyki jądrowej opartej na reaktorach
„drugiego pokolenia". Najbliższe 10 lat nasza gospodarka powinna wykorzystać
przede wszystkim dla dokonania racjonalizacji zużycia energii i podniesienia
sprawności istniejących już potencjałów energetycznych.
6. ASPEKTY TECHNICZNE *>
6. 1. Bezpieczeństwo
W dotychczas wykonanych projektach elektrowni jądrowych w ZSRR przyjmowano jako nadrzędne zadanie osiągnięcie wysokiej dyspozycyjności, bezpieczeństwo otoczenia w razie awarii w obiekcie było na drugim miejscu. Wyraża
się to między innymi:
—brakiem obudowy bezpieczeństwa o wysokim stopniu szczelności i obliczonej
na wytrzymanie pełnego ciśnienia gazów i pary, jakie może powstać w jej wnętrzu,
w wyniku maksymalnej awarii projektowej;
— stosowaniem sygnałów awaryjnych o różnej hierarchii ważności i zróżnicowaniem reakcji układu zabezpieczeń na te sygnały;
—możliwością pracy elektrowni na obniżonym poziomie mocy, przy wyłączonej
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części obiegów chłodzenia reaktora i jednej turbiny. (Umożliwia to dokonywanie
napraw bez całkowitego wyłączenia elektrowni).
Elektrownia Żarnowiec ma być wyposażona w reaktor typu WWER V213,
macznie ulepszony w porównaniu z reaktorami starszymi typu V230 (EJ Nord),
który mimo to nie spełnia wymagań bezpieczeństwa przyjętych aktualnie na
świecie. Wydaje się, że można je spełnić w zadawalającym stopniu gdyby:
—- została przeprowadzona gruntowna analiza projektu i wykonane niezbędnt
zmiany, po których opracowano by pełny raport bezpieczeństwa;
— systemy automatyki układów zabezpieczeń i sterowania został)' wykonane
przy zastosowaniu elementów i urządzeń o wysokim stopniu niezawodności;
•— budowę prowadzić w warunkach pełnego przestrzegania zasad i wymagan
syslemu zapewnienia jakości, z zapewnieniem właściwego trybu dokonywania
odbiorów technicznych u wykonawcy urządzeń i materiałów.
"'Patrz Aneks 4. Niektóre informacje o reaktorach WWER-440 i ich bezpieczeństwie, oraz Aneks 5. Odpady promieniotwórcze, (sir. 26 i str. 31)
Spełnienie przyjętych na świecie wymagań bezpieczeństwa przez EJŻ wydaje się
być możliwe, ale przedłuży to znacznie czts realizacji tej inwestycji i zwiększy jej
koszt w istotny sposób.
6. 2. Odpady promieniotwórcze
Produktem ubocznym eksploatacji każdego reaktora jądrowego są nisko-,
średnio- i wysokoaktywne odpady radioaktywne. Odpadów tych nie można
unieszkodliwić, można tylko zabezpieczyć się przed ich przenikaniem do środowiska, a także obniżyć intensywność ich promieniowania na zewnątrz. Osiąg" się to
przez zamknięcie odpadów w hermetycznych opakowaniach, stanowiących równocześnie osłonę przed promieniowaniem. W len sposób można przechowywać je
aż do zaniku radioaktywności w skutek rozpadu promieniotwórczego. Dla
odpadów nisko- i średnio aktywnych czas rozpadu określany jest na 300 lat.
Odpadami wysokoaklywnymi są wypalone elementy paliwowe lub pozostałości po
ich przerobie, mającym na celu odzyskanie nie zużytego uranu i plutonu. Uran jesi
materiałem, klóry można wykorzystać do produkcji nowych elementów paliwowych, pluton też można wykorzystać jako paliwo dla reaktorów lub jako materiał
do produkcji broni jądrowej.
Niewiele krajów na świecie przerabia wypalone paliwo. Technologia przerobu
jest bardzo trudna i kosztowna. Większość krajów eksploatujących elektrownie
jądrowe decyduje się na składowanie nieprzerobionych elementów paliwowych.
Niektóre kraje zawierają kontrakty na zakup świeżego paliwa zawierające
klauzulę, że dostawca będzie odbierać wypalone paliwo. Takie kontrakty były
zawierane przez kraje RWPG z ZSRR.
U

Umowa o współpracy PRL z ZSRR w sprawie budowy EJŻ zawiera klauzulę
zobowiązującą ZSRR do odbierania wypalonego paliwa po 10 latach praecbowywa•ia w elektrowni.
Zakładając, że uruchomienie EJŻ najwcześniej może nastąpić za 5 lat, pierwsza
partia wypalonego paliwa — 240 kaset, powinna być wysłana do ZSRR za 18 lat,
natomiast ostatnia za 48 lat.
Zmiany jakie zachodzą obecnie w ZSRR i w Europie powodują, że na dłuższą
metę nie można liczyć na to, żeby ZSRR odbierał wypalone paliwo. Rosną w siłę
ruchy ekologiczne, rozbrojenie powoduje spadek zapotrzebowania na pluton dla
broni jądrowych, a budowa przechowalni wypalonego paliwa i ich eksploatacja
jest kosztowna.
Zawierane są również kontrakty na przerób paliwa za granicą (głównie
z Francją), jednakże kraj dostarczający paliwo do przerobu musi zobowiązać się do
odebrania pozostałości po przerobie, czyli odpadów wysokoaktywnych.
Technologia składowania tych odpadów nie jest rozwiązana na świecie, gdyż
czas ich przechowywania do zaniku radioaktywności jest oceniany na wiele tysięcy
lat. Rozwiązanie takiego problemu nie mieści się w dotychczasowej praktyce
technologicznej ludzkości. Odpady wysokoaklywne są składowane po odpowiednim opakowaniu w głębokich (kilkaset metrów) składowiskach, wydrążonych
w pokładach geologicznych nieprzenikalnych dla wody i o niskiej aktywności
sejsmicznej.
Wypalone elementy paliwowe składowane są w basenach wodnych, zlokalizowanych przy elektrowniach, lub zbudowanych w oddzielnych obiektach, przeznaczonych dla docelowego składowania.
7. UWAGI KOŃCOWE
1. Należ)' powołać komisję, która zajmie się opracowaniem programu wykorzystania zainwestowanego kapitału
2. Należy przeprowadzić renegocjację umów i kontraktów związanych z EJ
Żarnowiec.
3. Należ>' wprowadzić krajowe przepisy bezpieczeństwa energetyki jądrowej,
odpowiadające światowym standardom.
4. Dotychczasowa praktyka działania Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa
Jądrowego i Ochrony Radiologicznej wydawania zezwoleń na budowę (Żarnowiec, Klempicz), polegająca na formalnym akceptowaniu zaistniałych faktów i braku konsekwencji w egzekowaniu swoich żądań od inwestora, nie może
być kontynuowana.
5. Przyszłe inwestycje energetyki i przemysłu jądrowego nie mogą być prowadzone
bez spełnienia wszystkich wymagań prawa budowlanego i przepisów o działal12

ności inwestycyjnej. W przypadku EJ Żarnowiec: brak jest określonego jednoznacznie generalnego projektanta, uzyskano zezwolenie na lokalizację na podstawie niewystarczającej dokumentacji, rozpoczęto budowę bez zezwolenia w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.
6. Należy prowadzić prace studialne i przygotowywać kadry specjalistów atomistyki i pokrewnych dyscyplin.

Uwaga: W raporcie rozważano problemy uznane przez nas za najważniejsze, oraz
jednocześnie takie, co do których uznaliśmy się za względnie kompetentnych.
W raporcie nie rozważono wielu ważnych aspektów sprawy, m.in. zagadnień
lokalizacji czy jakości budownictwa (beton, stal, organizacja budowy). W materiałach komisjii znajdują się niepokojące dokumenty i doniesienia na te tematy.
Powinnyje jednak rozpatrzećinne ciała, jak Dozór Jądrowy, organy odpowiedzialne za jakość budownictwa czy prokuratura. Nie znaleźliśmy dokumentów
jednoznacznie rozwiązujących te problemy.
Warszawa, 6 czerwca 1990 r.

Aneks 1
Uwagi o wydawaniu zezwoleń i projektowaniu
Pierwsza umowa między PRL a ZSRR o współpracy w budowie elektrowni
jądrowej w Polsce [1] została podpisana w 1974 r., a w 1975 r. Prezydium Rządu
podjęło decyzję w sprawie wykorzystania energii atomowej w gospodarce narodowej [2], postanawiając m.in. uruchomienie do 1990 r. elektrowni jądrowych o mocy
około 8500 MW.
Decyzję tę i kolejne: Uchwalę Rady Ministrów z 1982 r. o budowie E.J.
Żarnowiec [3] oraz umowę z ZSRR [4], podjęło mimo braku wyraźnych aktów
prawnych. W tym czasie nie istniał w Polsce Dozór Jądrowy, ani też Prawo
atomowe. Prawo atomowe zostało opracowane dopiero w 1986 r. [5]. Określono
w nim po raz pierwszy' miejsce i rolę Państwowej Agencji Atomistyki (istniejącej od
1982 r.) w sprawach energetyki jądrowej. Natomiast organizacja, szczegółowe
zasady ochrony radiologicznej i tryb wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego sprecyzowano dopiero w 1988 r. [6\.
W świetle powyższych Taktów jest znamienne, że już w 1982 r. utworzono Zakład
„E. J. — Żarnowiec w budowie", a w 1984 r. rozpoczęto budowę głównego budynku
elektrowni, mimo, że ani PAA ani Dozór Jądrowy nie opiniowały tych projektów.
Prezes PAA wydal co prawda zezwolenie (z punktu widzenia bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej) na budowę E. J. Żarnowiec (7|, ale już po fakde,
bo dopiero w 1984 r. W tym momencie opiera! się aa jedynym istniejącym
dokumencie, a mianowicie na ustawie o utworzeniu PAA [8|, pochodzącej z 1982 r.
Ll^^zego PAA nie wydawała żadnych opinii ani decyzji wcześniej, przed 198S r. jest
rzeczą niezrozumiałą. Można jedynie przypuszczać, że rząd podejmując decyzję
o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce nie uważał za stosowne zwracać się
w tej sprawie do PAA. Wydaje się to tym dziwniejsze, że równocześnie w Instytucie
Energii Atomowej podległym PAA stale były prowadzone prace badawcze
finansowane z Centralnego Programu Badań Rozwojowych.
Już w latach siedemdziesiątych równolegle z pracami projektowymi E. J.
Żarnowiec rozpoczęto badania nad rozmieszczeniem kolejnych elektrowni jądrowych. O podjęciu tych badań zdecydowało przeświadczenie, iż realizowanie
programu energetyki jądrowej w Polsce jest konieczne ze względu n niedostatek
paliw konwencjonalnych i zrównoważenie bilansu energetycznego.
Nie wdaj tc się w dyskusję czy założenia te byty słuszne, warto zestawić niektóre
fakty dotyczące lokalizacji II elektrowni jądrowej.
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W 1983 r. — ze względu na to, że nie istniał jeszcze Dozór Jądrowy,
- - Energoprojekt zwrócił się do Instytutu Energii Atomowej z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji U EJ z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej. Opinię laką opracowano w maju 1983 r. Stwierdzono wówczas, że
w Polsce nie istnieją dokumenty normatywnie określające kryteria, zasady i tryb
postępowania przy wydawaniu zezwoleń na lokalizację elektrowni jądrowej.
Uniemożliwiało to więc opracowanie dokumentów lokalizacyjnych jak też ich
ocenę. Zwrócono także uwagę na braki w dostarczonej dokumentacji i zaproponowano uchylenie zezwolenia lokalizacyjnego, oraz uzależnienie ponownego jego wydania od przedłożenia dokumentacji poprawionej i uzupełnionej.
W tym czasie opracowano już w PAA projekt odpowiednich aktów normatywnych.
Ostatecznie w październiku 1984 r. ukazaiy się wytyczne Pełnomocnika PAA
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (9J.
Określono w nich zasadę wyboru lokalizacji elektrowni jądrowych, stwierdzając,
ze nadrzędnym celem procesu wyboru terenu z punktu widzenia bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej jest wybór takiego terenu, na którym będzie
mogła być zapewniona ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed potencjalnym oddziaływaniem radiologicznym elektrowni w czasie jej normalnej eksploatacji i w' stanach awaryjnych.
Działania podejmowane przez CLOR, Dozór Jądrowy, Komisję Planowania
przy Radzie Ministrów, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki i inne instytucje w latach 1984 — dotyczące lokalizacji drugiej
elektrowni jądrowej przedstawia A. Pawiak w artykule „Sprawowanie dozom
jądrowego nad II elektrownią jądrową" ">. Zajmowano się dwiema możliwościami
lokalizacyjnymi: „Karolewo-Skoki"—gmina Włocławek, województwo włocławskie i „Warta" — gmina Lubasz, województwo pilskie.
W piśmie przesłanym do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w czerwcu 1986 r.
Prezes PAA stwierdził na podstawie opinii CLOR-u, że opracowanie Energoprojektu „...nie może być przyjęte jako podstawa oceny lokalizacji w zakresie
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej...", ponieważ nie jest ono
zgodne z wytycznymi z 1984 r. Zastrzeżenie budził fakt, że projekt nie zawierał
wymaganej analizy bezpieczeństwa jądrowego i koncepcji ochrony radiologicznej.
Interesująca jest odpowiedź jaką Prezes PAA uzyskał 31 XII 1986 r. z Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki. Poinformowano go, że analizy bezpieczeństwa i ochrony
radiologicznej dla obu lokalizacji e. j . wykonano „..MU podstawie danych uys'•
b w czasie konsultacji ze specjalistami radzieckimi, oprecowai specjalistycznych i danych literaturowych...". Natomiast nie wspomniano nawet o dokumentacji
lub chociażby o założeniach projektowych.
24 października 1986 r. Prezes PAA powtórnie przesłał do MGiE opinię
szczegółową CLOR-u o nowych (uzupełnionych) analizach bezpieczeństwa.
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W opinii tej stwierdzono: „przedłożone analizy bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej dla lokalizacji drogiej elektrowni jądrowej o mocy 4 x 1000 MW, wobec
wykazanych braków i nieścisłości są niewystarczające do wydania pozytywnej opinii
z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej".
"' „Sprawowanie dozoru jądrowego nad II elektrownią jądrową", A. Pawlak w:
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, nr 3, Warszawa 1990.

Ostatecznie po dalszych uzupełnieniach prac przygotowawczych p.o. Głównego
Inspektora Dozoru Jądrowego wydał 14. 03. 1987 r. opinię dotyczącą obu
lokalizacji. Stwierdzając, że mogą one być zakwalifikowane jako odpowiednie do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji II elektrowni jądrowej, jednakże zobowiązują inwestora do wykonania uzupełniających badań i analiz dla wyjaśnienia
wszystkich braków w przedłożonych opracowaniach.
15 czerwca 1987 r. Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
zaakceptowało lokalizacji II EJ w miejscowości Kkmpkz (lokalizacja „Warta")
110). Zespół Zagospodarowania Przestrzennego Komisji Planowania RM, który
przygotował materiały i postawił wniosek o ustalenie takiej lokalizacji, zaproponował
równocześnie by zobowiązać Ministra Górnictwa i Energetyki do ponownych
uzupełnień studiów i analiz, a przede wszystkim do:
1) opracowania koncepcji rozwiązań technicznych, sposobu zagospodarowania
oraz wyboru miejsc lokalizacji centralnego składowiska odpadów średnioi niskoaktywnych,
2) szczegółowej analizy' możliwości rozwiązania technicznego oraz ekonomicznej
opłacalności przesyłania ciepła odpadowego elektrowni dla odbiorców komunalnych w Poznaniu,
2) przedłożenia Dozorowi Jądrowemu aneksu do opracowanej wcześniej analizy
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
4) wyjaśnienia zastrzeżeń Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
odnośnie wpływu elektrowni jądrowej na środowisko itp.,
5) rozszerzenia i uwzględnienia, zgodnie z propozycją Ministra Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej — prognozy1 wpływu elektrowni
jądrowej na rolnictwo i gospodarkę żywnościową.
W tym samym roku (wrzesień 1987) Prezes PAA przesiał do Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki „Uwagi Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego
i Ochrony Radiologicznej do protokółu P-S z konsultacji technicznej ze specjalistami radzieckimi przydatności lokalizacji WARTA do budowy E. J. z czterema
blokami WWER-1000". W uwagach tych stwierdza się co następuje:
1) wbrew zaleceniom MAE A orzeczenie radzieckie bardzo pobieżnie traktuje
zagadnienie odziaływania obiektu elektrowni na rejon lokalizacji,
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2) zastrzeżenia budzi sposób oszacowania dawek kolektywnych dla otaczającej
populacji,
3) wbrew zaleceniom MAEA nie przygotowano planów postępowania w sytuacjach awaryjnych,
4) orzeczenie radzieckie powinno być uzgodnione i zatwierdzone przez dozór
jądrowy dostawcy technologii.
W listopadzie 1987 r. Energoprojckt opracował swoje stanowisko do w/w uwag
stwierdzając, że wiele z nich wynika z nieporozumień, czy może z braku informacji.
Na zakończenie Energoprojekt stwierdza: „Nieznane są nam podstawy prawne do
wymagania od strony radzieckiej uzgodnienia i zatwierdzenia „Orzeczenia" z radzieckim dozorem jądrowym. Te sprawy regulują wewnętrzne przepisy radzieckie i nie
mamy prawa w nie ingerować".
W lutym 1989 r. na spotkaniu: inwestor, projektant, Dozór Jądrowy omówiono
problemy związane z projektowaniem oraz opracowaniem założeń techniczno-ekonomicznych i Raportu Bezpieczeństwa Ustalono też wstępnie termin
przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na budowę
w czerwcu 1990 r.
22 kwietnia 1989 r. Minister Przemyślu, na skutek protestów społecznych,
wstrzymał roboty przygotowawcze do budowy E. J. Warta.
Natomiast budowa EJ Żarnowiec została wstrzymana w 1989 r. ze względów
finansowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że właśnie w 1989 r. Główny Inspektor
i •• •', ,t u Jądrowego wystąpił do Prezesa PA A z wnioskiem o uchylenie zezwolenia
na budowę, ponieważ część istotnych wymagań zapewniających, że elektrownia
będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska, nie została spełniona. Prezes PAA
wstrzymał się z uchyleniem zezwolenia, wydając jednak nakaz zakładowi „EJ
Żarnowiec — w budowie" usunięcia do 30 września 1989 r. stwierdzonych
odstępstw od obowiązujących wymogów.
Biorąc pod uwagę powyższy fakt można przypuszczać, że zezwolenie na budowę
byłoby uchylone po wrześniu 1989 r., nawet gdyby nie spowodowały tego względy
finansowe.

Głównym projektantem EJ Żarnowiec jest Energoprojekt Warszawa, natomiast
zgodnie z Art. 2 „Umowy o współpracy w budowie w PRL EJ Żarnowiec" [Z-2],
generalnym projektantem jest „właściwe przedsiębiorstwo radzieckie". Projekt
reaktora i głównego budynku powstał w ZSRR (Atomtiepłoenergoprojekt w Leningradzie — ATEP). Energoprojekt na tej podstawie wykonuje dokumentację
wykonawczą w języku polskim. Raport Bezpieczeństwr dla I etapu 2 x 440 MW
z wyjątkiem Zeszytu 1 (Założenia Techniczno-Ekonomiczne) jest tłumaczeniem
z języka rosyjskiego. Faktu tego nie podaje się w żadnym miejscu wydanego pod
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firmą i autorstwem „Energoprojcklu" opracowania, którego pełny tytuł brzmi:
B.S.i P. E. „Energoprojekt", Nr arch. 778266 „ZTE przedsięwzięcia E.J. Żarnowiec, Etap 1 2 x 440 MW, Aktualizacja z czerwca'1983 r. Część 5 — Wstępny
raport bezpieczeństwa". Nie uwzględniono w nim prac wykonanych na zlecenie
Energoprojeklu w polskich instytucjach, ani nie uaktualniono danych literaturowych (wykaz literatury podany w raporcie zawiera wyłącznie pozycje publikowane
w ZSRR do 1977 r.). Projekt konwencjonalnej części elektrowni i jej zaplecza
technicznego jest wykonywany w Encrgoprojckcie i biurach projektowych pracujących na zlecenie Energoprojeklu w oparciu o konsultację z ATEP'em.
Formalnie gwarancję za jakość projektu i bezpieczeństwo bierze na siebie
Energoprojekt jako Główny Projektant. Jednakże autorem części jądrowej
projektu jest ATEP. Nie jest jasne jakie są zasady i zakres odpowiedzialności
ATEP'u i jak można by ją egzekwować w razie potrzeby.

Przypisy
1. Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w budowie
w PRL elektrowni jądrowej, z dnia 28 lutego 1974 r.
2. Decyzja Nr 20/7S Prezydium Rządu z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie
kierunków wykorzystania energii atomowej w gospodarce narodowej.
3. Uchwała nr 10/82 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie
budowy E.J. Żarnowiec.
4. Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w budowie
w PRL elektrowni jądrowej „Żarnowiec", z dnia 14 kwietnia 1983 r.
5. Prawo atomowe — Dziennik Uslaw Nr 12, poz. 70 z dnia 10.04. 1986 r.
6. Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30, z dnia 11 stycznia 1988 r.
7. Zezwolenie PAA na budowę EJ. Żarnowiec, U listopada 198S r.
8. Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 64, z dnia 27 lutego 1982 r.
9. Wytyczne PAA Nr 1/84 z dnia 09.05.1984 r. w sprawie zapewnienia
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.
10. Notatka Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Zespół Zagospodarowania Przestrzennego, 13 czerwca 1987 r.
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Aneks 2
Zagadnienia Ochrony Środowiska i Ekologii
Program energetyczny ustalony zgodnie z możliwościami ekonomicznymi
naszego kraju, z punktu widzenia ochrony środowiska winien spełniać następujące
postulaty:
1) ograniczenia i racjonalizacji zużycia energii,
2) likwidacji najbardziej uciążliwych i modernizacji pozostałych obiektów gospodarki paliwowo-energetycznej,
5) skutecznego interwencjonizmu państwowego w kierunku tworzenia równoległej do energetyki zawodowej, małej energetyki „amatorskiej" (prywatnej)
opartej na źródłach odnawialnych,
4) inwestowania w nowe obiekty spełniające w jak największym stopniu kompleksowe wymagania ochrony środowiska.
Dopiero w trakcie realizacji takiego programu można przewidywać, w perspektywie 10-15 lat wprowadzenie energetyki jądrowej, opartej na technologii „wbudowanego bezpieczeństwa" t.j. III generacji.
Owe ogólne założenia, których spełnienie spowodowałoby, że Polska stałaby się
krajem czystym dotyczy również inwestycji w Żarnowcu. Zakładając bowiem
najbardziej prawidłową, bezawaryjną pracę elektrowni w Żarnowcu można
spowodować olbrzymie zaburzenia klimatyczne okolicy. Z informacji zebranych
w czasie pracy Zespołu wynika, że zarówno przewidywana temperatura wody
w kanale zrzutowym EJ Żarn w i e c , jak również wahania temperatury wody
w jeziorze, nie znajdują potwierdzenia w dokumentach. Wartości te otrzymano
prawdopodobnie przyjmując dane zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z 29 XI 1975 r. regulującego spraw}' Łermiki wód. Pozwoliło to na uzyskanie
zezwolenia Wojewody Gdańskiego na lokalizację EJ Żarnowiec.
Zaniedbywanie problematyki ekologicznej, od chwili podjęcia przedsięwzięcia
inwestycyjnego EJ Żarnowiec, budzi zasadnicze zastrzeżenia. W trzech ostatnich
pięciolatkach badania ekologiczne Jeziora Zarnowieckiego były prowadzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach problemu
305244. Zgodnie z układem organizacyjnym Instytut Ekologii PAN wraz z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Zakładem Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego jako podwykonawcą lego problemu, przeprowadził badania
zespołów wodnych Jeziora Zarnowieckiego i nic poza tym. Zaplanowane środki
przeznaczono na badania zespołów roślinnych i zwierzęcych w samym jeziorze. Nie
zostały jednak przeprowadzone ż a d n e badania ekologiczne przydatne dla prac
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mających posłużyć podjęciu prawidłowej decyzji o lokalizacji olbrzymiego źródła
ciepła w ściśle określonych warunkach geomorfologicznych i klimatycznych.
Wykonane opracowania, w większości poufne, znajdują się w bibliotece IM JG W
przy ulicy Podleśnej w Warszawie. Biblioteka ta jest najważniejszym i najbogatszym źródłem opracowań na tematy przyrodniczych, klimatycznych i geologicznych warunków okolic Żarnowca. Wyniki badań wytrzymałościowych gruntu,
struktur technicznych elektrowni oraz obliczenia wydajności systemów chłodzenia
elektrowni znajdują się w bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
w Gdyni, który był podwykonawcą opracowań technicznych.
Największe niebezpieczeństwo EJ Żarnowiec wynika z niewystarczającego
zapasu wody niezbędnego do chłodzenia reaktorów. Wynika z tego, że do
chłodzenia reaktorów ma być pobierana woda już podgrzana i temperatura
samego jeziora podniesie się o kilkanaście stopni, a w sytuacjach tzw. awarii
projektowych może sięgnąć 40° C.
Przy takiej temperaturze wody, choćby miała się ona podnieść raz na dwa lała,
wszelkie badania w jeziorze nie mają sensu, żadnej równowagi biologicznej ni: da
się ustalić. E k o l o d z y powinni się byli zajmować modelowaniem zmian w środowisku przy olbrzymich wahaniach temperatury wody, powietrza nad wodą,
wymianie i chłodzeniu wody w samym jeziorze. Niestety tego typu badań nikt nie
podejmował. Chciałoby się uzyskać pewność, że ukształtowane warunki środowiskowe nie spowodują powstawania na tym terenie trąb powietrznych, że powstanie
takiego źródła ciepła nie zniszczy klimatu okolic. A w okolicach jest Trójmiasto.
Przed podjęciem decyzji o lokalizacji E.J. w Żarnowcu w pierwszym rzędzie
powinny były być przeprowadzone badania hydrologiczne rzeki Piaśnky i Jeziora
Żarnowieckiego oraz ocena wielkości zrzutów podgrzanej wody do tego akwenu.
Dane te, wraz z charakterystyką klimatu tego obszaru winny były stać się podstawą
modelu, którego analiza pozwoliłaby na określenie stopnia e k o l o g i c z n e g o
zagrożenia wynikającego z tej inwestycji.
Dziwne, że takich danych nie ma. Wydaje się zatem, że bez odpowiedzi na szereg
zasadniczych, poniżej zamieszczonych pytań nie można przystąpić do dyskusji
o ekologicznych zagrożeniach:
1. Gdzie i w jakich warunkach będą składowane odpady radioaktywne?
2. Co się stanie z elektrownią po jej wyeksploatowaniu?
3. Ile wody potrzeba do chłodzenia reaktorów i jak to się ma do zasobów
wodnych rzeczki Piaśnicy?
4. O ile podniesie się temperatura wody Jeziora Żarnowieckiego przy normalnej
eksploatacji elektrowni, a o ile w przypadkach awaryjnych?
5. Jaki to może mieć wpływ na powstawanie lub uciszanie wiatrów w tej okolicy?
6. Dlaczego nad tym samym jeziorem umieszczono elektrownię szczytowo-pompową i czy nie wynika to właśnie z konieczności gwałtownego
mieszania wody w jeziorze przy zrzutach gorącej wody?
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7. Jaka jest możliwość wymiany powietrza w niecce Jeziora Żarnowieckiego
<v przypadku tworzenia się tam ciepłej wilgotnej mgh?
8. Jakie są przewidziane maksymalne wahania temperatur powietrza w niecce
Jeziora Żarnowieckiego?
9. Dlaczego elektrownię zlokalizowano przy ujściu rzeczki Piaśnicy do jeziora,
a nie u ujścia wód jeziora do ostatniej części rzeczki?
10. Dlaczego ujście wód podgrzanych jest skierowane do jeziora, a nie bezpośrednio do Bałtyku?
:ll. Dlaczego prowadzone przez trzy kolejne pięciolatki badania ekologiczne
leziora Żarnowieckiego były przyjmowane przez sponsorów, mimo braku
jakiegokolwiek związku z projektowaną inwestycją?
Należałoby również zawrzeć w jednym miejscu informacje o wszelkich dokonaniach technicznych, naukowych, prawnych, mających znaczenie dla funkcjonowania samej EJ Żarnowiec, jak również Teak™ środowiska na jej obecność
s eksploatację. Bez posiadania informacji o wszystkich informacjach nie można
odpowiedzialnie podjąć decyzji o wznowieniu inwestycji EJ Żarnowiec.
Na zakończenie należałoby podkreślić iż w większości opracowań mieszane są
pojęcia ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, destrukcja gruntu) z zagadnieniami ekologii (warunki środowiskowe całego regionu, klimat, efekty zaburzeń
równowagi środowiska).
Ekologia od ochrony środowiska różni się tym, ze w sprawach ochrony
środowiska może wystąpić prokurator, a w sprawach ekologicznych już nie
i dlatego problem zazwyczaj staje się nieodwracalny wówczas gdy staje się
problemem ekologicznym.
Stąd wynika tytuł niniejszego aneksu.
Bibliografia
Jurak D., Bilans cieplny jezior i jego zmiany pod wpływem zrzutów wód
podgrzanych, PIHM (maszynopis),
Łorenc Halina 1986: Charakterystyka warunków meteorologicznych dla lokalizacji elektrowni Żarnowiec, IMGW (maszynopis),
Majewski Aleksander 1973: Opracowanie koncepcji programu badań hydrologicznych Jeziora Żarnowieckiego, PIHM (maszynopis),
Soszka Grzegorz 1988: Wpływ wód podgrzanych na ekosystem rzeki Wisły ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki energii jądrowej, IMGW
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Aneks 3
Potrzehy energetyczne Polski a warianty rozwoju energetyki
Od potowy lat 70-tych (pierwszy, a szczególnie drugi kryzys naftowy) wśród
energoanalilyków światowych obserwuje się odchodzenie od argumentacji i metod
polegających na ekstrapolacji dotychczasowych tendencji gospodarczych, szczególnie w dziedzinie zużycia energii. Na znaczeniu zyskały metody rozpoczynające
analizy od podstawowych potrzeb ludzkich, możliwych do zaspokojenia przez
użycie energii. Analizy te dopiero potem przechodzą do bilansu energii końcowej,
dalej zaś — energii pierwotnej. Myślenie to prowadzi do ustalenia jak spowodować, by najtańszym kosztem zaspokoić potrzeby ludzi do ciepłych domów, miłego
światła itp. oraz jak zaktywizować społeczeństwo, by te cele osiągnąć. Metody te
wykazały swą skuteczność w wielu państwach, np. Francja, Japonia, kraje
skandynawskie, szczególnie Dania, by zacytować najbardziej znane. Przykładem
nowoczesnego podejścia do problemów wzrostu potrzeb energetycznych jest tak
-wany Raport Goldemberga
Dotychczasowe sposoby planowania i ekstrapolacji potrzeb i innych danych
energetycznych okazały się w historii gospodarczej PRL-u bezsilne. Również
planowanie oparte na wskaźnikach wzrostu nie potrafiło określić potrzeb energetycznych w realnej trudnej sytuacji gospodarki.
W odróżnieniu od dotychczasowych „prognoz i planów rozwoju energetyki"
konieczne jest obecnie opracowanie programu zaspokojenia potrzeb energetycznych
sooleczeństwa. Będzie lo zasadnicza zmiana akcentów. Dotąd panującym sposobem rozwoju energetyki są wielkie decyzje inwestycyjne, które później dziesiątki
tysięcy osób wykonuje latami.
Warunkiem koniecznym poprawy gospodarki energetycznej jest dokonanie
?wrolu od strategii ekstensywnej do intensywnej. Wymaga to przede wszystkim
prowadzenia odmiennej od dotychczasowej polityki energetycznej: główny nacisk
musi być położony na obniżenie energochłonności dochodu narodowego, zaś
przyrost produkcji nośników energii musi być dostosowany do możliwości
inwestycyjnych, a szczególnie do realnych potrzeb społecznych. W latach 1988-89
planowane potrzeby inwestycyjne tzw. „kompleksu paliwowo-energctycznego"
był)1 o wicie wyższe od możliwości inwestycyjnych gospodarki polskiej.
Jakość życia powinna być czynnikiem decydującym. Inwestycje energetyczne nie
mogą być dokonywane kosztem środków, niezbędnych dla modernizacji gospodarki lub przeznaczonych na najważniejsze cele społeczne. Konieczność zastosowania środków racjonalnego użytkowania energii została w PRL uznana już dawno.
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JcJnak również nowa próba w lalach osiemdziesiątych, skończyła się fiaskiem.
W warunakch działania dotychczasowych mechanizmów gospodarki polskiej
rozwój ekonomiczny byłby ograniczony ze względu na zasoby energetyczne.
Sytuacja ta może trwać jeszcze w latach 90-lych, zwłaszcza w dziedzinie potrzeb
energii elektrycznej, jeśli nic podejmiemy odpowiednich kroków na szczeblu
rządowym. Konieczna jest radykalna zmiana kierunków planowania energetyki
polskiej. Nadmierna obecnie (zima, wiosna 90) podaż elektryczności, związana
z gięboką depresją ekonomiczną, daje chwilę oddechu, z której należy skorzystać.
Opracowanie programu rozwoju energetyki musi przebiegać etapami. W pierwszym etapie konieczne jest przedstawienie możliwości uzyskania energii poprzez
równoczesne podjęcie działań w różnych dziedzinach i kierunkach. Dla każdej
z nich należałoby przedstawić jakie efekty można będzie uzyskać za określone
środki i w jakim czasie? Porównanie kilku wariantów powinno pokazać zależność:
efekt — czas — środki.
Dla przykładu można wymienić następujące kierunki i dziedziny:
— racjonalizacja wykorzystania energii — różne dziedziny zużycia,
— modernizacja rozdziału i przesyłania energii, modernizacja sieci,
— energetyka węglowa,
— energetyka opalana gazem,
— energetyka jądrowa,
— energetyka wodna,
— odnawialne źródła energii, biogaz,
— energetyka oparta o wykorzystanie energii słonecznej.
W drugim etapie należy podjąć próbę stworzenia kilku wariantów programu
pokrycia potrzeb, przeprowadzając optymalizację dla różnych kryteriów:
— przewidywane zapotrzebowanie na energię,
— wielkość środków stojących do dyspozycji,
— ochrona środowiska,
— suwerenność energetyczna, możliwości zaopatrzenia w surowce energetyczne,
— niezbędna rezerwa mocy,
— dyspozycyjność, elastyczność pokrycia zapotrzebowania na energię w szczycie,
— transport surowców energetycznych i przesyłanie energii.
W wyniku takich optymalizacji powinny powstać programy o różnej perspektywie czasowej.
Istnieje możliwość alternatywnej pozytywnej odpowiedzi na wyzwanie wzrostu
mocy energetycznej kraju. Taką odpowiedzią jest prograa ncjoulaego wykorzystywania energii.
Program len zaczynać można z dwóch stron. Z jednej są konieczne decyzje
w skali kraju. Dotyczą one bolesnych ze społecznego punktu widzenia lecz
niezbędnych zmian, włącznie do zlikwidowania całych branż przemysłu wydobywczego i ciężkiego. Z drugiej strony można zaczynać od małego: program
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ukierunkowany na tysiące czy setki tysięcy drobnych użytkowników energii,
właścicieJi mieszkań czy domków lub dyrekcje przedsiębiorstw, tak dużych jak
i małych. Ten program nie wymaga na początku kolosalnych inwestycji, a zapewnia rozwiniecie aktywności szerokich warstw społeczeństwa i stwarza tysiące
nowych miejsc pracy.
Należy podkreślić sprawę często przemilczaną w ekspertyzach i publicznych
wypowiedziach niektórych ekspertów. Gospodarka Polski od lat ma głównie
kłopoty z brakiem mocy szczytowych elektrowni, zwykle w grudniu i styczniu, a nic
z zaspokojeniem potrzeb energetycznych. Tymczasem elektrownie M węglu brunatnym oraz elektrownie jądrowe należą do urządzeń pracy ciągłej, dostarczających
podstawową, nieelastyczną część energii elektrycznej. Do elektrowni zaspokajających potrzeby szczytowe aależą elektrownie opalane gazem lub olejem opałowym.
W skali kraju konieczne jest podwójne zróżnicowanie źródeł energii. Z jednej
strony konieczne jest zróżnicowanie nośników energii pierwotnej. Z drugiej zaś
zróżnicowanie krajów, z których nośniki te importujemy. Jednym ze sposobów
wyjścia z pułapki monokultury węglowej było usiłowanie wprowadzenia w Polsce
energetyki jądrowej. Jednak w ostatnich dziesięciu latach w dziedzinie węglowodorów (ropa, gaz) nastąpiła radykalna zmiana z rynku producenta na rynek
konsumenta. Ułatwienie transportu gazu z Afryki Pomocnej oraz zwiększenie
podaży gazu z Morza Północnego spowodowało, że nie jesteśmy już skazani na
import gazu z jednego kierunku. Również początki wymienialności złotówki
powodują, że ceny ropy z rynków Bliskiego Wschodu stał)' się porównywalne
z cenami ropy radzieckiej.
Polska ma niepowtarzalną szansę dokonania szybkiego i radykalnego zwrotu
z opcji węglowej w opcję wyważonych proporcji „węgiel-gaz-ropa".
Sprzyjają temu:
— organizacje międzynarodowe zainteresowane w dużym stopniu ochroną
środowiska. Substytucja węgla przez gaz eliminuje emisję SO Z , redukuje o 2/3
emisję dwutlenku węgla a więc i wkład do efektu „szklarniowego";
— sprawnie działający w kraju system przesyłania i magazynowania gazu;
— krótki okres zwrotu nakładów na nowe gazociągi, tłocznie i instalacje
wewnętrzne;
— niskie i spadające ceny gazu oraz rosnąca ilość oferentów chętnych do zawarcia
kontraktów wieloletnich;
— geograficzna sytuacja kraju sprzyjająca tranzytowemu przerzutowi gazu
skroplonego;
— aspiracje społeczne i gotowość angażowania środków własnych ludności
poprzez Społeczne Komitety Gazyfikacji.
W lutym 1990 r. na ogólną dostępną moc 28 GW elektrowni polskich z powodu
recesji gospodarki wykorzystane było jedynie 19,5 GW. W tej sytuacji wszelkie
decyzje o sprawach cząstkowych, do jakich należy np. budowa energetyki
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jądrowej, są przedwczesne, dopóki nie nastąpią ogólne wiarygodne decyzje na
lemat kierunków i tempa rozwoju gospodarki kraju w najbliższych latach.
Poddajmy pod rozwagę prawdopodobną wizję przyszłości energetycznej w kolejnym piętnastoleciu. Określamy ją opcją „wyważonych proporcji". Zakładamy,
że spadek wydortycia węgla rozłoży się równomiernie w czasie, a koszt jednostkowy'
węgla ustabilizuje się na obecnym poziomie. Proporcjonalnie obniży się ekspori
węgla liczony łącznie z koksem. Zredukowane nakłady na wydobycie węgla
umożliwią szerszy manewr w celu przebudowy struktury przemysłowej i zwiększony import paliw węglowodorowych. Nic nie wskazuje na szybkie powtórzenie
kryzysu naftowego w gospodarce światowej. Udostępnione zioża gazu ziemnego
>v niezbyt dalekim zasięgu geograficznym kryją już dziś zasoby większe niż ropy
naftowej. Ceny transakcyjne gazu spadają. Jego cieplny udział w światowej
gospodarce energetycznej wzrósł z 11 % (1958) do 21 % 0988), podczas gdy w tyra
samym czasie udział węgla (kamiennego i brunatnego) spadł z 47% do 26%.
Przestał działać monopol dostawców paliw węglowodorowych. Czas uzupełnić
dostawy radzieckie wieloletnimi porozunaeniami kontraktowymi z krajami skandynawskimi, afrykańskimi (Algieria, Libia, Nigeria) i bliskowschodnimi (Iran,
Irak, Emiraty Arabskie).
Dostrzegamy możliwość, w razie decyzji rządu o przerwaniu budowy EJ
Żarnowiec, zlokalizowania w Żarnowcu elektrowni szczytowej opalanej gazem
w cyklu turbinowo-parowym. Ekonomiczniej technicznie możliwe jest wspomożenie jej przez elektrownię napędzaną spalaniem śmieci z Trójmiasta i okolic.
Gospodarce kraju nie są potrzebne dodatkowe moce w pracy ciągłej. Potrzebna
jest rehabilitacja i uelastycznienie posiadanych zdolności prądotwórczych (implan(acja megawatów szczytowych, interwencyjnych).
Podstawą do podjęcia decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce
powinien być akceptowany przez opinię społeczną program pokrycia potrzeb
energetycznych kraju, opracowany przez odpowiedzialne zespoły fachowców,
w sposób powyżej naszkicowany.
Bibliografia
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Aneks 4
Niektóre informacje o reaktorach WWER-440
i ich bezpieczeństwie
Katastrofa w Czarnobylu spowodowała istotne zmiany w myśleniu i stosunku
do bezpieczeństwa energetyki jądrowej, zarówno wśród profesjonalistów, jak
i w społeczeństwach. Profesjonalne i niezależne (zielone) zespoły specjalistów
wykonały szereg analiz bezpieczeństwa eksploatowanych i projektowanych obiektów na wschodzie i w krajach zachodnich. Dla reaktorów typu WWER wykonano
szereg ekspertyz na podstawie udostępnionych pełnych danych o awariach,
doświadczeniach eksploatacyjnych i technologii. Wyniki ekspertyz są publikowane. Szczególnie cenne są raporty DOE USA. (U.S. Departament of Energy,
Zespołowe Analizy Reaktorów WWER, zaprojektowanych wZSRR, 1988i 1989).
Należy wyjaśnić nieporozumienie występujące często w czasie publicznych dyskusji
na iemat elektrowni Żarnowiec, dotyczące przynależności reaktorów WWER- 440
typu V213, do „trzeciej generacji".
Etapy światowego rozwoju reaktorów energetycznych przyjęto dzielić na:
— okres budowy elektrowni „pilotowych", trwający do końca lat 60-lych — są
to reaktory I-go pokolenia,
— okres budowy elektrowni zawodowych, od końca lal 6O-tych trwający nadal
— są to reaktory Il-go pokolenia,
— okres budowy reaktorów z „wbudowanym bezpieczeństwem", który powinien rozpocząć się w bieżącej dekadzie — będą to reaktory III-go pokolenia.
Natomiast „genealogia" reaktorów WWER- 440 jest przedstawiana następująco:
— 1-sza generacja to seria prototypowa z lat 1964-70,
— M-ga generacja to reaktory typu V230 z lat 1971-80,
— IH-cia generacja to reaktory typu V213 poczynając od 1980 r.
Tak więc nie należy mylić reaktorów WWER-440 typu V213 z reaktorami
z „wbudowanym bezpieczeństwem".
Przy projektowaniu elektrowni jądrowych w ZSRR dotychczas przyjmowano jako
zadanie nadrzędne osiąganie dyspozycyjności, stawiając na dalszym pianie sprawę
zabezpieczenia otoczenia przed skutkami awarii w obiekcie. Znajduje to potwierdzenie w hierarchii ważności sygnałów awaryjnych, czy umożliwieniu pracy przy
znaczni** obniżonej mocy (możliwość wyłączania poszczególnych pętli obiegu
pierwotnego, dwie turbiny po 220MW na jeden reaktor WWER-440) oraz nie
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stosowanie obudowy bezpieczeństwa, a tylko systemu lokalizacji awarii. W ostatnim okresie, poczynając od 1986 r. można stwierdzić istotne zmiany w tym
stanowisku. Na przykład w budowanej na Kubie elektrowni jądrowej zastosowano
reaktory WWER-440 z cylindryczną obudową bezpieczeństwa ze sprężonego
betonu, wykładaną stalową powłoką.
W ZSRR od 1983 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa
elektrowni jądrowych. Poziom wymagań nadal różni się znacznie od przepisów
obowiązujących w krajach zachodnich. Przepisy te nie zobowiązują do zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa elektrowni uruchomionych przed 1983 r. zgodnie z wymaganiami w nich zawartymi. N a Zachodzie również nowelizowano przepisy
bezpieczeństwa, ale obiekty w ruchu zobowiązane są do wykonania odpowiednich
modernizacji w określonym terminie.
Od połowy 1990 r. w ZSRR mają wejść w życie kolejne przepisy bezpieczeństwa
(„poczarnobylskie"), zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Atomowej
w Wiedniu, opartymi na doświadczeniach krajów zachodnich,
W krajach zachodnich istnieją systemy oceny „zdarzeń" mających związek
z bezpieczeństwem i wymiany informacji, co pozwala na ciągłe podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. Podobny system powstał w ramach RWPG,
jednakże wydaje się, że dotychczas nie działa on zadowalająco.
Typ WWER — V213 (Żarnowiec) został w istotny sposób zmodyfikowany
w stosunku do typu V230 (NORD). W projekcie uwzględniono nowe standardy
bezpieczeństwa oraz doświadczenia z eksploatacji.

Podstawowymi wadami reaktorów WWER-440 typa V-213 są:
1. Brak obudowy bezpieczeństwa (OB). Obudowa bezpieczeństwa jest niezależną
konstrukcją budowlaną, stanowiącą pomieszczenie dla całego obiegu pierwotnego
reaktora wraz z jego urządzeniami pomocniczymi i rejonami obsługi. W reaktorach typu V213 zastosowano podobnie jak i w typie V230 tzw. system lokalizacji
awarii (SLA), uzupełniony w przypadku V213 o wieżę lokalizacji awarii z barbotażowym skraplaczem awaryjnym. Pod względem konstrukcji budowlanej SLA
wkomponowany jest w bryłę budynku reaktora w formie zespołu wydzielonych
pomieszczeń.
Jako założenie projektu SLA czy OB, przyjmuje się określony model awarii (tzw.
awarię projektową). Od około 20 lat przyjęte jest powszechnie dla reaktorów
z wodą pod ciśnieniem, uważać za laką awarię pęknięcie na całym obwodzie
głównego rurociągu obwodu pierwotnego, umożliwiające swobodny wypływ
wody. Zaprojektowane przy takim założeniu SLA lub OB ma służyć do zapobiega-
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nia, a co najmniej zminimalizowania uwolnień do atmosfery pary i produktów
radioaktywnych w przypadku awarii. Różnica między SLA i OB polega na tym, że:
— system lokalizacji awarii obejmuje obieg pierwotny i zbiornik reaktora i jest
zaprojektowany na ciśnienie 0,25 MPa. SLA spełni swoje zadanie jedynie
v przypadku zadziałania skraplacza barbotażowego, który zapobiega możliwemu
wzrostowi ciśnienia w wyniku awarii projektowej, czyli zależy od jego niezawodności.
— konstrukcja OB (w odróżnieniu od SLA), ograniczając zbiornik reaktora
z obiegiem pierwotnym, a również obszar przeładunku paliwa, tym samym
zapobiega uwolnieniom do atmosfery, powstałym z szeregu innych ewentualnych
przyczyn. Obudov a bezpieczeństwa jest zaprojektowana na całkowite ciśnienie,
jakie może powstać w wyniku zaistnienia awarii projektowej.
Konstrukcja budowli reaktora WWER typ V213 nie sianowi dostatecznego
zabezpieczenia w przypadku uszkodzeń z przyczyn zewnęlrzych (np. destrukcja
spowodowana uderzeniem spadającego samolotu).
2. Koncepcja układu zabezpieczenia reaktora przed awarią (4 stopnie zadziałania
układu automatycznych zabezpieczeń) oraz koncepcja i wykonanie sterowni.
Układ zabezpieczenia reaktora przed awarią różni się zasadniczo od stosowanego
w reaktorach PWR. W reaktorach PWR jedyną odpowiedzią na sygnał awaryjny
jest pełen, nieodwracalny zrzut prętów bezpieczeństwa, "-rzerywający reakcje
łańcuchową rozszczepiania. W reaktorach WWER- 440 wyróżniono cztery rodzaje
odpowiedzi układu zabezpieczeń, w zależności od przyczyny powstania sygnału
awaryjnego.
— 1-szy rodzaj odpowiedzi (przyczyny najpoważniejsze) polega na pełnym,
nieodwracalnym zrzucie prętów bezpieczeństwa co powoduje natychmiastowe
wyłączenie reaktora (trzeba tu zaznaczyć, że w reaktorach WWER-440 zrzut
prętów nie łączy się z mechanicznym rozłączeniem prętów od ich napędów, co może
być przyczyną poważnych komplikacji),
— 2-gi rodzaj odpowiedzi polega na częściowym i czasowym wyłączeniu
reaktora,
— 3-ci rodzaj odpowiedzi polega na stopniowym obniżaniu mocy reaktora,
— 4-ty rodzaj odpowiedzi polega na zablokowaniu możliwości podnoszenia
mocy reaktora.
Takie rozwiązanie układu zabezpieczeń reaktora stanowi jedną z zasadniczycn
przyczyn wysokiej dyspozycyjności reaktorów WWER - 440 i jest charak lerysiycznym przykładem radzieckiej filozofii projektowania reaktorów.
3. Niedostateczna separacja obwodów układów zabezpieczeń, niewystarczająca
jakość i niezawodność układów automatyki, sterowania i kontroli reaktora.
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4. Nieodpowiednie sposoby prowadzenia i separacji kabli, nieodpowiednia jakość
kabli, szczególnie brak odporności izolacji na podwyższone temperatury (w
przypadku pożaru).
5. Nieskuteczność instalacji rekombinacji wodoru. Wodór powstając w sytuacji
awarii rdzenia reaktora, zbiera się w pomieszczeniach otaczających reaktor. Po
zmieszaniu z tlenem tworzy mieszankę wybuchową. Związane jest to z układem
przestrzennym systemu lokalizacji awarii.
6. Realizowana konstrukcja przewiduje odporność na wstrząsy sejsmiczne o sile 0,1
g zgodnie z przepisami ZSRR dla lokalizacji o niskiej aktywności sejsmicznej.
Standardy USA wymagają odporność na wstrząsy o sile 0,25 g.
•fr -tr -fr
Aktualny poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowej zależy nie tylko
od typu i konstrukcji eksploatowanego bloku. Jest to suma wielu elementów takich
jak:
•'— j»>ość projektu
— jakość wykonania obiektu, jego części składowych i użytych materiałów,
— technologii ^kspioatacji,
— analiza „ z d J ^ f e , wnioski, ciągła modernizacja,
— stopień odpowiedzialności i kwalifikacji personelu,
— jakość przepisów, kwalifikacje i stopień niezależności organów nadzoru od
inwestora, a następnie, w czasie eksploatacji, od dyrekcji elektrowni,
— stopień zabezpieczenia fizycznego obiektu (np. przed możliwością sabotażu
lub skutkami działań wojennych).
Wyniki eksploatacji elektrowni Loviisa i osiągnięty tam poziom bezpieczeństwa
pokazują, że te „inne" elementy mogą mieć znaczenie decydujące. Loviisa powstała
w oparciu o konstrukcję typu V230 i uruchomiono ją mniej więcej równocześnie
z elektrownią N O R D w N R D . Dobry poziom bezpieczeństwa eksploatacji
i wysoka (rekordowa) dyspozycyjność tej elektrowni są wynikiem kilku mądrych
działań Finów. D o najważniejszych zaliczyć można:
— wprowadzenie kilku zasadniczych zmian do projektu radzieckiego np.
obudowa bezpieczeństwa, a więc odejście od budynku reaktora, układy awaryjnego chłodzenia rdzenia, jakość kabli itp.,
— zapewnienie wysokiej jakości wykonawstwa na budowie,
— bardzo staranne odbiory techniczne dostarczanych materiałów i urządzeń,
— zmiana konfiguracji załadowania paliwa w rdzeniu reaktora w celu zmniejszenia dawki neutronów prędkich na ścianach zbiornika,
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— ciągła modernizacja obiektu, wymiana zawodnych elementów na elementy
o wysokiej niezawodności (szczególnie dotyczy to układów automatyki i zabezpieczeń). Na tea cel wydaje się 25 milionów S roczne.
Finom udało się połączyć wysoką dyspozycyjność reaktorów radzieckich
z nadrzędną zasadą reaktorów zachodnich — bezpieczeństwem — w jednym
obiekcie. Przypuszczalny koszt tego był dość wysoki.
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Aneks 5
Odpady promieniotwórcze
Według najczęściej wyrażanych poglądów EJ Żarnowiec po osiągnięciu pełnej
mocy 4 bloków energetycznych (4 • 440 MW « 1860 MW) będzie dostarczać
w ciągu roku następujące ilości odpadów promieniotwórczych:
— 500 m 3 koncentratów powyparowych,
— 44 m 3 zużytych jonitów niskoakty wnych,
— 40 m 3 zużytych jonitów średnioaktywnych,
— 460 m 3 odpadów stałych niskoaklywnych, w tym 70-80% odpadów prasowalnych i palnych,
— około 105 tys. m 3 odpadów gazowych, poddawanych oczyszczeniu.
Sumarycznie, po właściwym przerobie zostaje ok. 1500 toa zestalonych odpadów
do ostatecznego składowania, w ogromnej większości (ok. 95%) niskoaktywnych.
Dla ijJ- "dpadów ol-es całkowitej izolacji od biosfery przyjmnje się 300 l a t
Od szeregu*1^^^fe,« jednak zmienność poglądów na temat ilości i jakości
odpadów, p o w s r H k h w wyniku pracy reaktorów WWER—mimo wieloletnich
doświadczeń Z S R B L nych krajów RWPG.
W zestawieniu flRwzględmono odpadów wysokoaktywaych, ponieważ zawarta
•mowa przewiduje odbiór wypalonego paliwa jądrowego przez dostawcę — ZSRR.
. Wiadomo jednak, i e reaktory PWR o mocy 1000 M W dostarczają w ciąga rokn ok.
30 ton wypalonego paliwa jądrowego, z którego np. we Francji—w procesie przerobn
otrzymuje się ok. 2 m' zeszklonych odpadów wysokoaktywnycn. Dla tych odpadów
okres całkowitej izolacji od biosfery przyjmuje się rzędu milionów lat.
W latach 70-tych przewidywano możliwość składowania w Polsce zestalonych
odpadów wysokoaktywnycn.
Obecnie konieczny jest powrót do tego zagadnienia, co najmnifj z nwagi na:
— dążenie do pełnej suwerenności gospodarczej, n więc nniwalfinienia się od
monopolu dostawcy paliwa jądrowego,
— tendencje rozszerzania konwencji międzynarodowych, dotyczących obowiązku
unieszkodliwiania i składowania wszelkich niebezpiecznych odpadów na własnym
terytorium, narastające we wszystkich cywilizowanych krajach,
— ograniczone zaufanie do rzetelnego wykonywania umowy przez dostawcę paliwa
jądrowego.
Wiadomo, że mimo obowiązującej umowy strona radziecka nie odbiera paliwa
wypalonego z elektrowni NRD od ponad 6 lat. Poza tym umowy obejmują okres
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20 lat, przy przewidywanym okresie eksploatacji elektrowni 25-30 lat. Jeśli JEJ
Żarnowiec zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych 5 lat, pierwszy transport
paliwa wypalonego do ZSRR nastąpi za 18 lat. Wątpliwości budzi również fakt, że
został zaakceptowany 10-letni okres składowania paliwa wypalonego w basenie
reaktora - analogiczna umowa z Finlandią przewiduje 5-lelni okres składowania,
po czym paliwo wypalone odbierane jest regularnie, bez konieczności chłodzenia
pojemników transportowych.
Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowych przysparzają, jak dotąd,
nierozwiązywalnych w pełni problemów inżynierskich. Składają się na to trzy
szczególne ich cechy:
— w żaden sposób nic ulegają zniszczeniu, a same rozkładają się bardzo powoli,
— nawet w niewielkich ilościach mogą być groźne dla żywych organizmów,
— w żaden sposób nie oddziałują na nasze zmysły, a zatem nie ostrzegają o swej
obecności.
Powszechnie stosowane pojecie unieszkodliwienia odpadów promieniotwórczych
jest nieadekwatne, gdyż oznacza jedynie różne sposoby ich przerobu w celu
najbardziej bezpiecznego przechowywania do momentu samorzutnego rozkładu,
następującego po okresie rzędu tysięcy, m nawet milionów lat.
W Polsce nie opracowano norm i standardowych technologii przerobu praż
składowania odpadów promieniotwórczych.
•^k^^^f^
Dotychczasowa praktyka w tym zakresie sprowadza sięac ^ ^ R i e j działalności
usługowej prowadzonej przez Zakład Unieszkodliwiania S ^ B n c j i Promieniotwórczych w b. IBJ, obecnie ten sam zakład Inslytut^fl^ergii Atomowej
w Świerku, w oparciu o Centralną Składnicę Odpadów Promieniotwórczych
w Róźanie. Składnica wykorzystywana jest od 1961 r., a czas jej eksploatacji
dobiega końca. W wyniku stosowanych w IEA metod przerobu odpadów
promieniotwórczych do Składnicy kieruje się rocznie 240-270 m' zestalonych
odpadów nisko- i średnio- aktywnych, przeznaczonych do ostatecznego przechowania. Z tej ilości 30% wagowo — to odpady promieniotwórcze, zaś 70% to
materiały osłonowe (beton, asfalt, itp.).
Projekt techniczny EJ Żarnowiec uwzględnia jedynie składowanie przejściowe
odpadów promieniotwórczych, nie rozwiązuje problemów ich ostatecznego przechowania.
Funkcję Generalnego Projektanta spełnia Główne Biuro Studiów i Projektów
Energetyki „Energoprojekt" w Warszawie, jednak całą część jądrową elektrowni
projektuje „ Atomliepłoenergoprojekt" (ATEP) w Leningradzie. Energoprojekt
nie mogąc rzecz jasna sprostać wielu zadaniom, poczynając od 1977 r. • 'eca szereg
zagadnień podwykonawcom (opracowania studialne, projektowe, prace badawcze).
Głównymi wykonawcami w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi są:
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— Instytut Energii Jądrowej w Świerku oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
w Warszawie — w zakresie opracowań technologicznych,
— Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie — w zakresie poszukiwań lokalizacji składowiska centralnego.
Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła za najbardziej racjonalną—koncepcję
dwuetapowego składowania nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych:
— prowadzenie gospodarki odpadami w jednostkach produkujących odpady, ich
przejściowe składowanie (w ciągu 20-30 lat) z zastosowaniem technologii
umożliwiających nasiępnie bezpieczny transport do składowiska centralnego,
— ostateczne składowanie odpadów promieniotwórczych w specjalnie do tego
celu zbudowanym składowisku centralnym.
Faktyczny brak Głównego Projektanta EJ Żarnowiec jest przyczysą rozproszeaia
szeregu prac prowadzonych aa rzecz energetyki jądrowej w okresie kilkoMSta lat,
często kh przerwania (zmiany organizacyjne, rozproszenie kadry, brak finansów,
((p.), a również bardzo słabej koordynacji. W zakresie poszukiwaś lokalizacji
składowiska centralnego należy stwierdzić mgliste sprecyzowanie załoiei oraz ocea
jakościowych i ilościowych odpadów przekazywanych do ostatecznego skladowaaia.
W ramach Centralnego Programu Badań Rozwojowych prowadzone były
następujące <-^~"'-'f ,v zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi:
— technologia redukcji odpadów stałych metodą prasowania (założenie wyjściowe, koncepcja, wstępny projekt prasy),
— technologia redukcji odpadów niskoaktywnych metodą spalania (projekt
instalacji w skali póllechnkznej — dalsze prace wstrzymane),
— technologia zeszkliwiania odpadów średnioaktywnych (projekt instalacji
w skali półlechnicznej — dalsze prace wstrzymane),
— technologia oczyszczania odpadów ciekłych metodą ultrafiltracji i odwróconej
osmozy (projekt instalacji w skali półtechnicznej, budowa instalacji oraz
wykonanie badań na roztworach modelowych i ściekach z reaktora „Ewa"
— prace kontynuowane w minimalnym wymiarze, w najbliższym czasie będą
wstrzymane),
— badania parametrów eksploatacyjnych filtrów i absorberów jodu (dokonano
wyboru w ceiu zaprojektowania zestawów mających zastąpić przewidywane
moduły Filtracyjne radzieckie — prace o charakterze przyczynkowym),
— badania testowe skuteczności roztworów chemicznych do dekontaminacji
pomieszczeń i instalacji w obiektach jądrowych (prace o charakterze przyczynkowym),
— poszukiwania lokalizacji składowiska odpadów promienitwórczych:
a) w latach 1977-1979 wykonano szereg prac nad koncepcjami i wyborem
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lokalizacji głębokiego składowiska podziemnego odpadów nisko-, średnio- i wysokoaktywnych,
b) w latach 1977-1987 sporządzono szereg opracowań dotyczących koncepcji
i wyboru lokalizacji płytkiego składowiska podziemnego odpadów niskoi średnioaktywnych.
Należy zauważyć, że dotychczasowe koncepcje inwestycyjne EJ Żarnowiec wie
uwzględniały kosztów bodowy składowisk* odpadów promieaiotwórczych i jego
•trzymania, a również kosztów demoataźa ekktrowai jądrowej.
Warto więc może przytoczyć kilka danych z innych krajów:
— przeciętna światowa kosztów składowania odpadów promieniotwórczych
wynosi 2 ±0.5% kosztów wytwarzania energii,
— roczne koszty składowania odpadów promieniotwórczych w USA (w 1986 r.
— moc zainstalowana 88.400 MW) szacuje się na ok. 300 min. $; koszty te
nieznacznie maleją ze wzrostem zainstalowanej mocy,
— koszt inwestycji głębokiego składowiska podziemnego w Szwajcarii—320 min.
CHF (okres budowy 7 lat, pomieści 200 tys. m3 odpadów).
Obecnie decyzja koaryuowaaia iawestycji eaergetyki jądrowej m s i uwzględniać
ustępujące problemy gospodarki odpadami promieniotwórczymi:
— odpady wysokoakrywac, paliwo wypałów, demoatai wyeksploatowaaej ekktrowai,
— ceatralae składowisko podziemie odpadów aisko-, średaio- i;. • ^oaktywayca,
— tradaoćci azyskania akceptacji spoleczaej dla lokalizacji sladowiska odpadów,
a •ajprawdopodobaiej •ieaoiaość •zyskaaia jej dla składowiska aaziemaefo.
Bibliografia
Energetyka jądrowa — Człowiek — Środowisko (praca zbiorowa pod red. E.
BidermanaX UAM Poznań 1989.
Energetyka jądrowa w Polsce (seria Problemy Naukowe Współczesności) Wszechnica PAN, Ossolineum, Wrocław 1989.
Informator NOT — Rada Wojewódzka w Elblągu nr 11-12/89.
Nielubowicz B., Odpady promieniotwórcze (seria Ochrona przed promieniowaniem), Biblioteka Postępów Techniki Jądrowej, Warszawa 1989.
Seminarium „Energetyka jądrowa -a ochrona środowiska", Raport nr 1463/PR,
IFJ Kraków 1988.
Wajs K., Składowanie odpadów promieniotwórczych energetyki jądrowej, Wiadoności Elektrotechniczne nr 1-2, Warszawa 1989.
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UCHWAŁA Nr 10/82
RADY MINISTRÓW
z dnit 18 styczaia 1982 r.

ZAŁĄCZNIK—1

w sprawie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec
W celu realizacji programu rozwoju energetyki krajowej oraz zawartych z krajami
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej porozumień o:
1) współpracy w perspektywicznym rozwoju połączonych systemów elektroenergetycznych krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na
okres do 1990 r. podpisanego w dniu 23 listopada 1977 r. w Moskwie,
2) wielostronnej międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz wzajemnych dostaw urządzeń dla elektrowni jądrowych w latach 1981-1990 podpisanego w dniu 28 czerwca 1979 r. w Moskwie,
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§11. Zatwierdza się do realizacji w latach 1981-1990 pierwszy etap budowy
elektrowni jądrowej Żarnowiec, obejmujący 2 bloki energetyczne typu
WWER-440 z turbozespołami krajowymi. Koszt realizacji inwestycji określa
się na 44,55 mld zł, a cykl realizacji na 110 miesięcy, w tym pierwszego bloku
typu WWER-440 na 98 miesięcy.
2. Uruchomienie pierwszego Moku energetycznego o mocy zainstalowanej 465
MW powinno nastąpić w 1989 r., zaś drugiego bloku energetycznego w 1990 r.
§2.
1. Upoważnia się Ministra Górnictwa i Energetyki do zatwierdzenia dyrektywnego harmonogramu realizacji inwestycji, uwzględniającego postanowienia
§ 1 uchwał}'.
2. Zwiększa się nakłady inwestycyjne w 1982 r. na kompleks paliwowo-energetyczny o 1 mld zł z przeznaczeniem na budowę elektrowni jądrowej Żarnowiec.
§3.
Minister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Ministrem Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustalili zasady stosowania radzieckich przepisów i norm
w trakcie wykonywania budynków i instalacji części jądrowej elektrowni, których
dokumentacja projektowa jest opracowywana na podstawie tych przepisów przez
radzieckie organizacje projektowe.
1

§4.
Minister Górnictwa i Energetyki w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów podejmie odpowiednie działania w celu
zapewnienia dostaw urządzeń do dwóch bloków energetycznych typu WWER- 440
przewidzianych w drugim etapie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓW
gen. armii Wojciech Jaruzelski
(odręczny podpis)

ZAŁĄCZNIK — 2
UMOWA
Między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej
a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
o współpracy w budowie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
elektrowni jądrowej „Żarnowiec"
Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
kierując się stosunkami przyjaźni i braterskiej współpracy między
dwoma krajami,
przywiązując duże znaczenie do wykorzystania energii jądrowej w celach pokojowych i rozwoju energetyki jądrowej,
dążąc do dalszego rozwoju współpracy miedzy1 dwoma krajami w wymienionej dziedzinie,
uwzględniając postanowienia Umowy o wielostronnej międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz wzajemnych dostawach urządzeń dla
elektrowni jądrowych w latach 1981-1990 z dnia 28 czerwca 1979 r.,
zawarły niniejszą Umowę następującej treści:
Artykuł 1
Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich przez swoje właściwe polskie i radzieckie przedsiębiorstwa
będą współpracować w budowie i przekazaniu do eksploatacji w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej elektrowni jądrowej „Żarnowiec" o ogólnej mocy 1760
MW w układzie czterech analogicznych bloków energetycznych, każdy z reaktorem WWER-440, z turbozespołami polskiej produkcji.
Artykuł 2
W celu realizacji współpracy w budowie i w przekazaniu do eksploatacji
elektrowni jądrowej, przewidzianej w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe
przedsiębiorstwa radzieckie:
zapewnią jako generalny projektant koordynację prac projektowych;

rozpatrzą wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem wykonanych prac, dodatkowe dane wyjściowe lokalizacji budowy elektrowni jądrowej,
wybranej przez polskie przedsiębiorstwa;
wykonają zgodnie z założeniami projektowymi projekt techniczny elektrowni
jądrowej w zakresie, który będzie uzgodniony między stronami, z uwzględnieniem
wykonanych prac projektowych dla pierwszego i drugiego bloku;
przekażą w uzgodnionym zakresie niezbędne dane dla opracowania przez
polskie przedsiębiorstwa raportów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej i ich
przedstawienia właściwym organom PRL;
wykonają w uzgodnionym zakresie projekt organizacji budowy elektrowni jądrowej i projekty wykonawstwa robót;
wykonają rysunki robocze elektrowni jądrowej w zakresie i terminach, które
będą uzgodnione między stronami; wykonana przez radzieckie przedsiębiorstwa
dokumentacja techniczna będzie zawierać wszystkie dane techniczne, niezbędne do
zamówienia urządzeń i materiałów w PRL i w drugich krajach;
dostarczą do PRL w terminach i na warunkach, przewidzianych Umową
o wielostronnej międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz wzajemnych dostawach urządzeń dla elektrowni jądrowych w latach 1981-1990 z dnia 28
czerwca 1979 r., podstawowe urządzenia technologiczne dla elektrowni jądrowej,
które zgodnie z tą Umową produkowane są w Związku Radzieckim;
dostarczą do PRL produkowane w Związku Radzieckim urządzenia niespecjalizowane w zakresie i terminach odpowiednio do uzgodnień, które będą
dokonane przy podziale dostaw urządzeń;
podejmą działania w sprawie dostawy do PRL, w uzgodnionych zakresach,
niezbędnych do budowy elektrowni jądrowej poszczególnych specjalnych materiałów i niektórych rodzajów urządzeń budowlano-montażowych, produkowanych
w ZSRR, które nie mogą być nabyte w PRL;
zapewnią gwarancję osiągnięcia projektowych wskaźników techniczno-ekonotnicznych, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego oraz sanitarnej
ochrony kompleksu elektrowni jądrowej pod warunkiem przestrzegania przez
stronę polską przepisów eksploatacji elektrowni jądrowej;
udzielą polskim przedsiębiorstwom pomocy przy zakupie przez nich urządzeń
w krajach trzecich;
zapewnią jako generalny projektant, nadzór autorski i konsultacje w trakcie
budowy elektrowni jądrowej, prowadzenie szef-montażu urządzeń dostarczanych
przez Związek Radziecki, techniczne kierownictwo rozruchu i przekazania do
eksploatacji elektrowni jądrowej, do osiągnięcia przez nią nominalnej mocy;
przekażą w uzgodnionym zakresie dokumentację techniczną niezbędną dla
przeprowadzenia prac rozruchowych;
udzielą pomocy technicznej w przygotowaniu polskiego personelu eksploatacyjnego i innego personelu (szkolenie zawodowo-techniczne);

dokonają odbioru urządzeń specjalizowanych elektrowni jądrowej produkowanyco w krajach członkowskich RWPG i SFRJ, w tym produkowanych w PRL dla
potrzeb własnych, zgodnie z Umową o wielostronnej międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz wzajemnych dostawach urządzeń dla elektrowni jądrowych w latach 1981-1990 z dnia 28 czerwca 1979 r.;
będą dostarczać w uzgodnionym zakresie części zamienne dla urządzeń elektrowni jądrowej, dostarczanych ze Związku Radzieckiego.
Artykuł 3
W cdu realizacji współpracy w budowie i w przekazaniu do eksploatacji
elektrowni jądrowej, przewidzianej w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe
poiskie przedsiębiorstwa;
wykonają całość prac budowlanych na wybranej przez nich lokalizacji budowy
elektrowni jądrowej;
przekażą radzieckim przedsiębiorstwom w uzgodnionym zakresie niezbędne
dane wyjściowe dla wykonania projektu technicznego i rysunków roboczych
elektrowni jądrowej, w tym dane w zakresie lokalizacji;
wykonają odpowiednie części projektu technicznego elektrowni jądrowej w zakresie, który będzie uzgodniony między stronami;
wykonają rysunki robocze elektrowni jądrowej w zakresie, który będzie
uzgodniony między stronami;
przygotują przy konsultacji radzieckich przed siębiorstw raporty bezpieczeństwa
elektrowni jądrowej „Żarnowiec";
dostarczą wszystkie urządzenia niezbędne do budowy elektrowni jądrowej,
w tym urządzenia specjalizowane z krajów trzecich przewidziane wspomnianą
Umową o wielostronnej międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz
wzajemnych dostawach urządzeń dla elektrowni jądrowych, z wyjątkiem urządzeń
dostarczanych z ZSRR;
wykonają prace budowlane na wszystkich obiektach i budowlach i przeprowadzą pod technicznym kierownictwem radzieckich specjalistów prace rozruchowe i prace związane z przekazaniem do eksploatacji elektrowni jądrowej, do
osiągnięcia przez nią nominalnej mocy;
zapewnią w przedsiębiorstwach swojego kraju właściwe warunki i środki
techniczne dla wykonania przez specjalistów radzieckich prac związanych z odbiorem urządzeń.
Artykuł 4
Radzieckie przedsiębiorstwa będą dostarczać do Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej dla elektrowni jądrowej, budowanej w oparciu o niniejszą Umowę,
paliwo jądrowe w postaci gotowych kompletnych kaset paliwowych i regulacyjnych w ciągu całego okresu eksploatacji elektrowni jądrowej.
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Radzieckie przedsiębiorstwa są gotowe przyjmować, na warunkach uzgodnionych między organizacjami Stron, wypalone paliwo jądrowe, dostarczone do
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowj na podstawie niniejszej Urnowy, po okresie jego
składowania w elektrowni jądrowej nie krótszym niż 10 Jal, w związku z czym
będzie opracowany projekt techniczny odpowiedniego przcchowalnika.
Artykuł 5
Płatności za dostarczone z ZSRR do PRL urządzenia, przyrządy, paliwo, część?
zamienne i inne, a takie usługi świadczone przez radzieckie przedsiębiorstwa ns
podstawie kontraktów, zawartych w oparciu o niniejszą Umowę, będą dokonywane zgodnie z obowiązującą Umową o obrotach handlowych i płalnościach między
PRL i ZSRR z rozliczeniami w rublach transferowych zgodnie z Umową
0 rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r.
1 Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r.
Artykuł 6
Ceny na urządzenia, przyrządy, paliwo, części zamienne i inne towary,
podlegające dostawie zgodnie z niniejszą Umową, będą określane przez przedsiębiorstwa uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego, na bazie cen światowych podstawowych rynków na odpowiednie towary
zgodnie z zasadami i metodologią ustalania cen, opracowanymi na IX Sesji Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i 93 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego
RWPG w tej sprawie, przyjętych przez właściwe organy obu krajów, a także
zgodnie z ustaleniami między odpowiednimi organami obu krajów.
Ceny na podstawowe urządzenia specjalizowane dla elektrowni jądrowej
z reaktorem WWER-440 będą określane zgodnie z cennikiem opracowanym
i zatwierdzonym na podstawie artykułu 6 Umowy o wielostronnej międzynarodowej specjalizacji j kooperacji produkcji oraz wzajemnych dostawach
urządzeń dla elektrowni jądrowych w latach 1981-1990 z dnia 28 czerwca 1979 r.
Artykuł 7
Dokumentacja techniczna i informacje, przekazywane właściwym polskim
przedsiębiorstwom w ramach niniejszej Umowy nie będą przekazywane zagranicznym osobom fizycznym i/lub prawnym bez uzgodnienia z odpowiednimi radzieckimi przedsiębiorstwami. Prawa autorskie w zakresie rozwiązań technicznych
przysługują Związkowi Radzieckiemu.
Dokumentacja techniczna przekazywana przez polskie przedsiębiorstwa radzieckim przedsiębiorstwom nie będzie przekazywana zagranicznym osobom fizycznym i/lub prawnym bez uzgodnienia z odpowiednimi polskimi przedsiębiorstwami. Prawa autorskie w zakresie rozwiązań technicznych, zawartych w tej
dokumentacji przysługują autorom.

Artykuł 8
Polska Strona gwarantuje, że instalacje jądrowe, urządzenia i materiały,
importowane ze Związku Radzieckiego, a także produkowane na ich podstawie
lub z ich wykorzystaniem:
nie będą wykorzystywane do celów sprzecznych z Umową o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a także dla jakichkolwiek celów wojskowych;
będą objęte kontrolą (gwarancjami) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ciągu całego okresu ich możliwego wykorzystania;
będą zabezpieczone środkami ochrony fizycznej na poziomie nie niższym od
rekomendowanego przez MAEA;
będą reeksportowane (eksportowane) lub przekazywane z wyłączeniem spod
jurysdykcji Strony polskiej tylko na warunkach, przewidzianych w niniejszym
artykule, przy czym reeksport lub samo przekazanie przedmiotów z importu będzie
dokonywane tylko pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego uzgodnienia między Umawiającymi się Stronami.
Artykuł 9
Dostawy urządzeń i świadczenie usług, przewidzianych niniejszą Umową, będą
dokonywane na podstawie kontraktów zawartych między odpowiednimi polskimi
i radzieckimi przedsiębiorstwami uprawnionymi do prowadzenia działalności
z zakresie handlu zagranicznego.
W kontraktach będzie określony zakres, tryb, terminy i warunki płatności za
usługi i przekazywaną dokumentację, zakres i terminy dostaw urządzeń, ceny,
z podaniem cen podstawowych grup urządzeń i cen na poszczególne duże agregaty
i maszyny, gwarancje, harmonogram przeprowadzenia konsultacji, warunki
przekazywania doświadczeń produkcyjnych i wiedzy, tryb dokonywania odbioru
urządzeń i warunki technicznego kierownictwa rozruchem, a także inne szczegółowe warunki współpracy wynikające z niniejszej Umowy.
W kontraktach będzie przewidziane przyjęcie gwarancji zgodnie z artykułem
8 niniejszej Umowy.
Przy zawieraniu kontraktów właściwe przedsiębiorstwa Stron będą stosowały
postanowienia:
„Ogólnych warunków dostaw towarów między przedsiębiorstwami krajów
członkowskich RWPG (OWD RWPG 1968/1975 r. w redakcji 1979 r.)" i
„Ogólnych warunków montażu i udzielania innych usług technicznych związanych z dostawami maszyn i urządzeń między przedsiębiorstwami krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWN RWPG 1973 roku)'*
w części odnoszącej się do niniejszej Umowy.

Artykuł 10
,. rvtuitawickJe Umawiających się Stron w razie konieczności będą
- . na wniosek jednej z Umawiających się Stron w celu sprawdzenia
gu wykonania niniejszej Umowy. Wspomniane spotkania będą odbywały
olejno w Moskwie i w Warszawie..
.

Artykuł 11
»V związku z podpisaniem niniejszej Umowy, Umowa między Rządem Rzeczy-! olitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
• współpracy w budowie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej elektrowni jądrowej
.inia 28 lutego 1974 r. traci moc.
Artykuł 12
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

Sporządzono w Moskwie, dnia 14 kwietnia 1983 roku w dwóch oryginalnych
egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty
posiadają jednakową moc.

Z upoważnienia
Rządu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

(trzy odręczne nieczytelne podpisy)

Z upoważnienia
Rządu Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich

(dwa odręczne nieczytelne podpisy)
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UCHWAŁA
RADY DO SPRAW ATOMISTYKI
w sprawk rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Obrady „okrągłego siołu" zwróciły uwagę społeczeństwa na problem energetyki
jądrowej. Zagadnienie to jest z punktu widzenia ochrony radiologicznej przedmiotem wielu — nie zawsze w pełni uzasadnionych naukowo — wypowiedzi,
wywołujących niemal paniczne nastroje wśród ludności terenów Polski, stanowiących potencjalne miejsca lokalizacji elektrowni jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych. Dezoricnlowane w ten sposób społeczeństwo łatwo
ulega bardzo dramatycznym apelom wzywającym do „walki z atomem".
W tej sytuacji, Rada do Spraw Atomistyki, poczuwając się do obowiązku stania
na straży ochrony zdrowia społeczeństwa i ochrony środowiska, po wysłuchaniu
referatów;
a) prof. A. Hrynkiewicza (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie) pt. „Czy Polska
może zrezygnować z energetyki jądrowej?",
b) prof. W. Bojarskiego (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie) pt. „Problemy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce",
c) dr inż. W. Filipczaka (Ministerstwo Przemysłu oraz Centrum Podstawowych
Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią — PAN w Warszawie) pt. „Ekonomiczno-gospodarcze przestanki rozwoju energetyki jądrowej w Polsce",
d) prof. J. Linieckiego (Akademia Medyczna w Lodzi) pt. „Porównawcza ocena
ryzyka zdrowotnego elektrowni węglowych i jądrowych — merytoryczna
zasadność kampanii antynuklearnych"
oraz po wszechstronnej dyskusji, w której xzestniczyli zarówno zwolennicy jak
i przeciwnicy energetyki jądrowej, stwierdza, co następuje:
1. Decyzjr rozpoczęcia w Polsce budowy energetyki jądrowej były poprzedzone
gruntownymi studiami, które uzasadniały celowość jej wdrażania zarówno ze
wzglcdoV gospodarczych jak i ekonomicznych. (?) Za takim rozwojem energetyki
wypowiedziała się ekspertyza PAN w maju 1987 r. oraz Sejm w uchwale z dnia
21 marca 198S r., postulującej rozwój energetyki jądrowej w kraju. Przyznać
jednak należy, że społeczeństwo nie zostało należycie przygotowane do
1

przyjęcia tej nowej technologii poprzez odpowiednie programy szkolne, akcje
popularyzatorskie w środkach masowego przekazu oraz działania służb
związanych z całym procesem budowy elektrowni jądrowych, czy składowisk
odpadów promieniotwórczych.
Rada postuluje w związku z tym podjęcie kroków, mających na celu
stworzenie systemu informacji społecznej i konsultacji na lemat energetyki
jądrowej w celu wszechstronnego przygotowania społeczności regionu projektowanej lokalizacji i władz lokalnych do negocjacji z inwestorem warunków
budowy elektrowni jądrowej, czy składowiska odpadów promieniotwórczych
w połączeniu z infrastrukturą społeczno-gospodarczą regionu.
Wynikiem negocjacji powinna być umowa zawierająca z jednej strony
akceptację lokalizacji, z drugiej — szczegółowy zakres przedsięwzięć spoieczno-gospodarczych regionu związanych z budową lokalizowanego obiektu.
2. W Polsce nie można zapewnić rozwoju społecznego i cywilizacyjnego bez
zwiększenia podaży energii elektrycznej. W dłuższej perspektywie nie jest
możliwe zrównoważenie bilansu produkcji tej energii z przewidywanym nawet
minimalnym wzrostem zapotrzebowania bez udziału źródeł jądrowych. Wynika
to zarówno z ograniczonej podaży krajowych paliw organicznych (węgla, ropy,
gazu), niewielkich możliwości wzrostu ich importu (?) jak i marginesowych tylko
możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych (elektrownie wodne, wiatrowe,
słoneczne).
3. Bardzo ważnym argumentem za rozwojem energetyki jądrowej są wyniki
porównania zdrowotnych i środowiskowych szkodliwości wykorzystywania
paliw — węgla i paliwa jądrowego. Dotychczsowy rozwój energetyki w kraju,
oparty w istocie prawie wyłącznie na węglu kamiennym i brunatnym (97%
produkcji energii elektrycznej), doprowadził do tak daleko posuniętej degradacji środowiska, że w obecnej wersji nie może być dalej kontynuowany. Na
główne szkodliwości zdrowotne i środowiskowe, związane z energetyką węglową składają się następujące czynniki:
— wysoka wypadkowość w górnictwie i transporcie węgla prowadząca sumarycznie do ponad 60 zgonów wskutek wypadków i ok. 60 zgonów wskutek
pylicy krzemowej płuc, związanych z rocznym wydobyciem węgla na
potrzeby produkcji energii elektrycznej w kraju; liczba ta musi być
wielokrotnie zwiększona jeżeli uwzględnić przypadki kalectwa, ciężkich
obrażeń dala,
— ogromne hałdy powstających popiołów, wprowadzające ponadto do środowiska duże ilości toksycznych metali jak rtęć, kadm,ołów itp.,
— emisja do środowiska 4,5 miliona ton SO 2 , NO, i pyłów powodujących
rozległe skażenie środowiska, niszczenie zabudowy w tym zabytkowej,

a przede wszystkim chroniczne choroby ludzi, w znacznym stopniu skracające
życie człowieka, w skali społeczeństwa znacznie groźniejsze niż skutki wypadków i chorób związanych z wydobyciem węgla,
— emisja do środowiska ogromnych ilości dwutlenku węgla, które stwarzają
zagrożenie dla świata w wyniku efektu cieplarnianego.
Wszystkie odpowiedzialne analizy i opinie organizacji międzynarodowych,
niezależnych od producentów energii elektrycznej, jak Światowa Organizacja
Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Program Ochrony Środowiska
ONZ, Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Badania Efektów Promieniowania
Atomowego i Międzynarodowa Agencjia Energii Atomowej, a także analizy
prowadzone w Polsce, w tym przez Polską Akademię Nauk, potwierdzają, że
elektrownie jądrowe powodują znikome zanieczyszczenie środowiska naturalnego w porównaniu z elektrowniami na paliwa organiczne, szczególnie na
węgiel.
Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowych ze względu na małą
objętość mogą być składowane w postaci zapewniającej trwałe odizolowanie od
kontaktu ze środowiskiem.
Twierdzenie, że z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego alternatywą mogą być elektrownie węglowe z instalacjami odsiarczania i odazotowania spalin, trzeba w świetle dzisiejszego stanu techniki uznać za niemożliwe
w Polsce do szybkiego zrealizowania. Trzeba również brać pod uwagę, że
wprowadzenie tych instalacji wymaga nakładów rzędu 30% kosztów budowy
nowych elektrowni oraz powoduje obniżenie o 5 - 6% sprawności tych
elektrowni.
4. Elektrownie jądrowe z wodao-ctśakaiowyiai reaktoruti (WWER), M o w u e
w Polsce wyposażoae są we wszystkie fysłeay bezpieczeństwa, stoaowaae w tego
typa reaktorach w świecie. (?)W toku prawidłowej eksploatacji, stanowią one
czyste źródło energii elektrycznej, nie powodując skażeń środowiska ani
zagrożenia zdrowia ludzi. Nikt z rolników ani mieszkańców wokół elektrowni
jądrowych nie ma powodu lękać się o skażenie roślin czy mleka lub o utratę
zdrowia wskutek pracy EJ. Pogłoski o znacznym wzroście zachorowań na raka
wokół elektrowni jądrowych są całkowicie sprzeczne ze wszystkimi danymi
zebranymi w ciągu 30 lat pracy ełektrowai z reaktoraai wod*o-ciś«eaiowyai,
jakie mają być • Kas zainstalowane, a których liczba przekroczyła jaz w świecie
230 i stale rośnie. (?)

5. Uchwalona przez Sejm PRL Ustawa: Prawo Atomowe powierza Prezesowi
Państwowej Agencji Atomistyki organizację i prowadzenie kontroli bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, które w jego imieniu spełniają Główny
Inspektor Dozoru Jądrowego i podlegli mu inspektorzy dozoru jądrowego.
Rada do Spraw Atomistyki potwierdza pełną niezależność (?) i wysoką
fachowość utworzonego i działającego już Dozoru Jądrowego (?). Jednocześnie
— wychodząc naprzeciw głosom społeczeństwa — Rada postuluje skoncentrowanie wysiłków Dozoru Jądrowego na pełnym wdrożeniu i utrzymaniu na
wymaganym, ustalonym poziomie „Systemu Zapewnienia Jakości" w projektowaniu i budowie elektrowni jądrowych oraz w zakładach produkujących
urządzenia do tych elektrowni. Wprowadzenie i utrzymanie tego Systemu
u wszystkich wykonawców musi doprowadzić u nich do przekonania o absolutnej konieczności utrzymywania założonej jakości. Kontrola Dozoru Jądrowego
musi tylko potwierdzać, że jakość ta jest utrzymywana.
6. Doświadczenia wszystkich krajów europejskich wskazują, że elektrownie
jądrowe wytwarzają energię elektryczną taniej niż elektrownie węglowe.
Elektrownie te charakteryzują się wysokimi nakładami na ich budowę (wyższymi niż dla elektrowni węglowych bez kosztów budowy kopalni węgla),
jednak dzięki niskin kosztom paliwa, koszt produkcji energii elektrycznej jest
niższy. Analizy opracowane dla warunków polskich wykazują, że w Polsce koszty
energii elektrycznej będą Mniejsze od kosztów energii z elektrowni węglowych (?),
pod warunkiem że realizowane będą normatywne cykle budowy.
7. Rada do Spraw Atomistyki zwraca się do redakcji wszystkich polskich
czasopism z apelem o troskliwą weryfikację naukową materiałów z zakresu
energetyki jądrowej publikowanych na łamach swoich czasopism
Polska przez wiele lat odkładała wprowadzenie energetyki jądrowej. Elektrownie jądrowe są w świecie eksploatowane już 35 lat i w końcu 1988 roku kh łączna
moc zainstalowana wynosiła ok. 306 tysięcy megawatów, a w budowie znajduje się
ok. 94 tysięcy megawatów, (w Polsce moc zainstalowana ogółem w energetyce
wynosi 32.000 MW). Wszystkie kraje sąsiadujące z Polską eksploatują to źródło
energii i zamierzają je dalej rozwijać. W podejmowaniu decyzji o budowie
elektrowni jądrowych zaczynają przy tym odgrywać ważną i pozytywną rolę
względy ekologiczne. Podjęta ostatnio w Anglii decyzja o budowie czterech takich
elektrowni została zaakceptowana społecznie właśnie w zrozumieniu pozytywnych
efektów ekologicznych.
Opóźnienie budowy elektrowni jądrowych w Polsce i oparcie naszej energetyki
na węglu, doprowadziło do wielu ujemnych skutków dla zdrowia społeczeństwa
oraz środowiska naturalnego. Wszelkie dalsze opóźnienie budowy elektrowni
jądrowych pogłębi tylko te negatywne skutki.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności wobec społeczeństwa i przyszłych
pokoleń, Rada do Spraw Atomistyki apeluje do Rządu o intensywną kontynuację
budowy EJ Żarnowiec oraz o wypracowanie w porozumieniu ze stroną opozycyjną
właściwego i realnego programu dalszego rozwoju energetyki jądrowej, który
powinien stać się — obok efektów gospodarczych, socjalnych i cywilizacyjnych
— jednym z podstawowych elementów dalekosiężnego, krajowego programu
ekologicznego, kojarzącego umiejętnie lokalne interesy społeczeństwa z interesami
gospodarki i całego państwa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DO SPRAW ATOMISTYKI
prof, dr hab. K. Przewłocki
Przyjęto na posiedzeniu
Rady w dniu 5 maja 1989 r.
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Stanowisko Prezydium Rady ds. Atomistyki
w sprawie budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec"
W oparciu o wyniki systematycznych inspekcji prowadzonych przez Państwowy
Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, uwzględniając
Raport sporządzony przez misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
PRE-OSART, w skład której wchodzili wybitni specjaliści—praktycy z Finlandii,
Kanady, Szwecji, USA i Węgier, Prezydium Rady ds. Atomistyki stwierdza co
następuje.
Budowa elektrowni jądrowej „Żarnowiec" jest prowadzona na wysokim
poziomie profesjonalnym, zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa
jądrowego.
Kadra kierownicza i techniczna posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takiej budowy, zaś realizowany przez wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego program zapewnienia jakości świadczy, że w Polsce stworzono
warunki do zbudowania obiektu jądrowego odpowiadającego standardom światowym.
Prezydium Rady unaje za prawidłowy wybór typa oraz sprawdzonej technologii
budowy i eksploatacji przewidywanych tam reaktorów. (!) Jednocześnie Prezydium
Rady zwraca uwagę na powstałą możliwość wykorzystania doświadczeń i dostaw
specjalistycznej aparatury z przodujących firm zachodnich i tym samym zbudowanie w Żarnowcu elektrowni jądrowej o szczególnie wysokich parametrach
bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą i energetyczną kraju, Prezydium
Rady ds. Atomistyki uważa za niedopuszczalne zaprzepaszczenie zaangażowanych
już kwot (ok. 400 mld zł), co nie tylko naraża, na straty naszą gospodarkę, ale może
podważyć zaufanie zagranicy do nowej polityki gospodarczej w Polsce.
W tej sytuacji Prezydium Rady nawiązuje do Uchwały Rady ds. Atomistyki
z 6 maja 1989 r. i raz jeszcze podkreśla konieczność kontynuowania budowy
i możliwie szybkie włączenie do eksploatacji elektrowni jądrowej „Żarnowiec".
Warszawa, 1989-10-31
Przewodniczący Rady ds. Atomistyki
(prof, dr hab. Kazimierz Przewłocki)

ZAŁĄCZNIK — 5
Lech Zacher
PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELI A POSTĘP TECHNICZNY
( u przykładzie energetyki jądrowej)

Stawiamy sobie tu następujące pytanie: w jaki sposób i w jakim znaczeniu
program i realizacja rozwoju energetyki jądrowej w Polsce naruszają prawa
i wolności obywatelskie?
Na wstępie zaczniemy od krótkiego komentarza dotyczącego przyczyn i uwarunkowań owych naruszeń. Nie wszystko można złożyć na karb systemu i błędów
tzw. minionego okresu. Zbyt abstrakcyjne wydaje się oskarżenie teorii marksizmu
proponującej pewną utopię, która —jak twierdzą niektórzy się nie sprawdziła, bo
się sprawdzić nie mogła. W kontekście naruszania praw i wolności obywatelskich
chyba najważniejszą negatywną rolę odegrał sam system i sposób sprawowania
władzy. Można go nazwać totalitarnym czy autorytarnym. W swej istocie był on
znany na długo przed wynalezieniem socjalizmu czy komunizmu. Oczywiście, nie
da się ukryć iż system tzw. realnego socjalizmu był tu czynnikiem bardzo
sprzyjającym takiemu biegowi rzeczy.
Nie wdając się w rozważania nad definicją, można totalitarny system sprawowania władzy określić (per contra) jako pozbawiony demokracji, jej mechanizmów
i instytucji (w słabszej postaci system posiadać może „szczątkową" demokrację czy
też rozwijać jej pozory w hasłach „demokracji"). A zatem, wina teoretyka Marksa
jest co najwyżej pośrednia (z czego nie wynika iż jego koncepcje były prawdziwe).
Warto wspomnieć o pewnych przeświadczeniach wypływających z koncepcji
gospodarki socjalistycznej. Choćby o stawianiu na pierwszym planie racjonalności
ogólnospołecznej (a nie indywidualnej), z czego wynikał prymat interesu ogólnonarodowego czy ogólnospołecznego. Było to teoertycznie (i politycznie) atrakcyjne, o czym świadczy choćby spór Langego z von Misezem.
Błędem była absolu tyzacja tego prymatu (w żadnym kraju nie należy lekceważyć
interesów ogólnych), zwłaszcza w praktyce decyzyjnej. Zasada tego prymatu
wiązała się dodatkowo z kolektywistyczną filozofią (i świadomością) decydentów,
a także niemałej części społeczeństwa. Przy czym interes ogólny rozumiany był jako
interes całego społeczeństwa, jego większości. Interesy (eo ipso prawa i wolności)
jednostek czy grup obywateli nie wchodziły w rachubę (respektowano co najwyżej
interesy politycznych grup nacisku, dostatecznie wpływowych). Wśród grup takich
notorycznie nie było grup obywatelskich, a jedynie grupy polityczne czy przemysłowe. Co więcej, interes ogólny utożsamiano z interesem ustroju (np. milicjanci
tłumaczyli zatrzymanym uczestnikom demonstracji przeciwko planom składowania odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu, iż działają oni przeciwko państwu

i socjalizmowi). Nie b\ lo więc politycznej możliwości kryty ki c/y przeciwstawiania
się .jeJynie słusznym" decyzjom władz podejmowanym nieodmiennie i wyłącznie
w interesie ogółu. Czyli władza u/urpowala sobie totalna obronę okieślonych przez
siebie interesów i praw obywateli. Nie bronił ich system prawns nastawiony
propaństwowo, ani proobywaiclsko Tolalny etaty/m, cenlraine planowanie
i centralistyczne zarządzanie dopełniało obrazu
Mówiąc o systemie i sposobie sprawowania władzy nic sposób nie wspomnieć
woJuntaryzmu (będącego odzwierciedleniem arogancji władzy, niekompetencji
oraz presji grup nacisku). Wyraża) się on często w decjzjach lokalizacyjnych
(wybieranych bezwariantowo i przypadkowo, jak choćby lokalizacja elektrowni
jądrowej miedzy Płockiem a Włocławkiem). Zasada przestrzegania nomenklatury
kadrowej (i innych „kluczy") w przemyśle oraz nauce i technice prowadziła do
stałego obniżania się kompetencji fachowych (także w środowiskach inżynierskich).
W efekcie decyzje techniczne, dotyczące kierunków rozwoju techniki (np.
energetyki jądrowej) stawały się decyzjami politycznymi. Rolą środowiska inżynierskiego była jedynie realizacja, często według woluntarystycznych wskazówek decydentów lub szczególnie „uroczystych" dat (np. zakończenie budowy
Dworca Centralnego w Warszawie na V Zjazd PZPR). Udział w decyzjach
ekspertów był często pozorny, a sceptycy, wobec jedynie słusznych rozwiązań, byli
źle widziani (dla uproszczenia pomijamy tu kwestię roli ekspertów dworskich czy
oportunistycznych).
Upolitycznienie decyzji wzmacniała monopartyjność systemu. Brak opozycji
(czy innych form pluralizmu koncepcji i ocen) nie dopuszczał do wytworzenia
mechanizmów i procedur adwersarskich, które są podstawą dialogu społecznego
na temat podejmowania ważnych decyzji technicznych-Restrykcje informacyjne
(nie tylko wobec obywateli i dziennikarzy, ale również specjalistów i posłów), ścisła
cenzura (np. dotycząca „delikatnych" kwestii energetyki jądrowej), pozwalały
władzy na dowolne manipulacje informacyjne (np. w imię nie dopuszczenia do
paniki w okresie katastrofy w Czamobylu). Starano się również nie dopuszczać do
publicznych dyskusji na tematy atomistyki, chyba że wiod ącą rolę odgrywali w niej
„pewni" eksperci z lobby atomowego. Za największe zagrożenie władza uważała
ewentualność referendum ogólnonarodowego (przypadek strajku głodowego
w Żarnowcu pokazał, iż referendum jest nadal nie do przyjęcia dla —jak to się
mówi — „naszego rządu").
Znaczącym uwarunkowaniem do naruszeń praw i wolności obywateli w kontekście energetyki jądrowej (i nie tylko) było nierozwijanie Jokalności". Zaważyły tu
być może i przyczyny historyczne (jak brak tradycji społeczności lokalnych do
samorządnych działań), ale przede wszystkim system polityczno-prawny (np.
dokonano podziału administracyjnego kraju na 49 województw dla „zwalczania

tendencji odśrodkowych"). Fikcją była polityka regionalna (o czym może
świadczyć degradacja ekologiczna Śląska).
Owa „alokalność" rozwojowa powodowała „bezwład świadomościowy" wobec
decyzji centralnych.
Niebłahym czynnikiem negatywnie oddziałującym w omawianym kontekście
jest niski poziom kultury technicznej i politycznej. Dotyczy to wszystkich chyba
środowisk społecznych, także inżynierskich (co wiąże się naturalnie z edukacją
politechniczną całkowicie pomijającą negatywne skutki uboczne postępu technicznego). Wypowiedzi o „stuprocentowej pewności" czy „całkowitej niezawodności"
stosowanej techniki jądrowej (brylowali w tym szefowie budowy w Żarnowcu)
świadczą o nieznajomości zagadnień technicznego ryzyka. Jakkolwiek tendencje
technokratyczne były w Polsce słabe (technicy nie tyle dążyli do władzy, ile starali
się by społeczeństwo nie przeszkadzało im w realizacji politycznych decyzji władz),
to jednak przejawiały się one w arogancji i lekceważeniu obaw obywateli, ich
niechęci do ponoszenia ryzyka czy też kosztów ekologicznych, zdrowotnych itp.
Technikom wydawało się, iż „wiedzą lepiej" nie tylko w zakresie techniki, ale także
jak uszczęśliwić społeczeństwo, które jest irracjonalne, histeryczne i nie wie czego
chce (jak powiedział szef atomistyki na konferencji w URM w 1987 r.).
W publicznych dyskusjach technicy starają się wykazać bezproblemowość techniki
atomowej. Jeden z uczonych stwierdził kiedyś, iż problem odpadów jest rozwiązany (gdyby to było prawdą mógłby dostać Nobla). Niektórzy są całkowicie
„szczelni" na informacje niekorzystne, wobec czego nie ustosunkowują się do
pewnych faktów. Nie przyjmują do wiadomości, że koszty budowy elektrowni
jądrowych wzrastają mniej więcej kilkakrotnie w stosunku do projektowanych,
a energetyka aiomowa we Francji jest deficytowa i ma niewykorzystane moce.
Ignorują informację, że żywotność reaktora wynosi ok. 25 lat, a koszty jego
zabezpieczenia na następne parędziesiąt lat sięgają co najmniej dziesiątków
milionów dolarów (jak wyliczyli na podstawie istniejących doświadczeń specjaliści
z waszyngtońskiego Worldwalch Institute). Pomijają milczeniem fakt, że nie
buduje się już na Zachodzie nowych elektrowni (co najwyżej kończy zaczęte),
a „klub bezatomowy" jest duży i będzie rósł. Uczciwie trzeba dodać, że demagogia
i manipulowanie informacjami obarczają nierzadko również przeciwników i krytyków energetyki jądrowej. Potwierdza to naszą obserwację o relatywnie niskiej
kulturze politycznej społeczeństwa, a także oczywistym braku mechanizmów
i procedur przekonywania, negocjacji, dochodzenia do konsensusu. Nie ma
również instytucji (jak np. Biuro ds. Ewaluacji Techniki przy Kongresie Stanów
Zjednoczonych), które by w sposób obiektywny i „zbalansowany" dokonywały
systematycznej oceny ważnych projektów technicznych, lokalizacji obiektów,
wprowadzania nowych technologii itp. Ich brak (zarówno przy CUP jak i Parlamencie) prowadzi do informacyjnego pata, uniemożliwia rzeczową dyskusję

i pozbawia rzetelnej informacji. Polscy alomiści opierają się na danych MAE A,
gdzie kraje wschodnioeuropejskie mają duże wpływ}', a pomijają milczeniem dane
odpowiednich komisji OECD, Worldwatch Institute i in.
Stosowane są różne demagogiczne chwyty. Bywa, że atomiści totalnie zaprzeczają, iż energetyka jądrowa niesie jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Odrzucają
zarzuty o wydobywaniu się z reaktorów promieniowania jonizującego, o tym, że
reaktory to „wyspy gorąca" zmieniające negatywnie ekosystem, a bhp w elektrowniach jądrowych to problem specjalny. Zaprzeczają jakoby istniała możliwość
awarii itp. Częstym argumentem jest, iż więcej ludzi zginęło w wypadkach, które się
wydarzyły w elektrowniach konwencjonalnych aniżeli w atomowych, a motoryzacja jest bardziej niebezpieczna niż energetyka jądrowa. Błąd w rozumowaniu
polega na ukrytym założeniu, że jeśli obywatele akceptują jakąś ryzykowną
technikę, to powinni automatycznie akceptować wszystkie inne podsuwane przez
techników. Otóż, technika akceptowana historycznie — niezależnie od stopnia
ryzyka — nie wzbudza takich obaw i emocji ludzkich jak technika całkowicie
nowa. Co więcej, techniki stare wdrażano, gdy świadomość ich negatywnych
skutków była prawie zerowa. Atomiści nie chcą też przyznać, że groźna jest sama
specyfika ewentualnej awarii atomowej ze względu na możliwość skażenia
ogromnych przestrzeni (katastrofa w Czamobylu dotknęła 20 krajów) oraz
człkowitą bezradność człowieka wobec silnej radiacji, przed którą nie ma
praktycznie ochrony (chyba, że się zakłada zamknięcie mieszkańców w ołowianym
sarkofagu na wiele lat). Nie mówią też o długości skażenia, które zależy — nie od
działań ludzi i zabezpieczeń — lecz od czasu połowicznego rozpadu stosowanych
pierwiastków promieniotwórczych. Dlatego porównywanie awarii atomowej
z wypadkami samochodowymi czy wybuchem kotła parowego jest nonsensowne.
Trzeba dodać, iż akceptowane przez społeczeństwo ryzyko (nazwijmy je
społecznym) nie równa się ryzyku technicznemu. Składa się ono co najmniej
z dwóch elementów percepcji ryzyka technicznego (może być tu przeceniane czy
niedoceniane) oraz oceny przyszłych korzyści wynikających z zastosowania danej
nowej techniki. Również ocena korzyści jest trudna do obiektywizacji i ścisłego
wyliczenia. Wyliczanie to zależy m.in. od przyjmowanego horyzontu czasowego
(np. w krótkim okresie — korzyści, ale w ciągu długiego czasu — dodatkowe
koszty) oraz uwzględnienie — jak zalecają procedury wartościowania techniki
— efektów techniki niepierwszorzędnych, ale dalszego rzędu.
Ulubionym chwytem atomistów jest porównywanie „czystej" energetyki jądrowej z „brudną" konwencjonalną. Jest tu ukryte założenie dotyczące niemożliwości radykalnego poprawienia ekologicznych standardów tej ostatniej. Opozycjoniści atomistów twierdzą, że gdyby choć małą część planowanych nakładów na
energetykę jądrową przeznaczyć na usprawnienie ekologiczne (filtry, spalanie
koloidalne itp) energetyki konwencjonalnej, to argumentacja ta upada.

Inny argument atomistów (a także polskiego lobby węglowego) opiera się na
przeświadczeniu, że produkcję i zużycie energii trzeba zwiększać, bowiem jego
racjonalizacja nie jest możliwa (nie ma nowoczesnych technologii, nie ma na nie
dewiz, są za „trudne" itp). Opozycjoniści uważają, iż np. produkcję węgla można
by zmniejszyć o połowę gdyby wspomnianą racjonalizację konsekwentnie wprowadzić (np. S. Albinowski). Zwolennicy atomu czy węgla, gazu i ropy nie biorą
poważnie pod uwagę tzw. nowych źródeł energii, czy też nowych rewolucyjnych
wynalazków obniżających straty energii na liniach przesyłowych (ostatnio pojawiły się obietnice w związku z osiągnięciami w nadprzewodnictwie).

Wróćmy do początkowego pytania o formę i zakres naruszania praw i wolności
obywateli przez realizację programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Dodajmy, że niektóre naruszenia mają charakter ogólny, niektóre też pośredni.
Oto próba ich sformułowania w postaci pytań:
— Czy społeczeństwo (obywatelskie) ma prawo do wyboru swojej wizji przyszłości?
— Czy obywatele mają prawo do partycypacji w ważnych wyborach technicznych?
— Czy powinni mieć głos ważny lub decydujący* przy wyborze technik szczególnie
niebezpiecznych?
— Cz • społeczeństwo powinno mieć pełny dostęp do informacji na temat
wybieranej techniki, jej ewentualnych alternatyw oraz możliwości innych,
nie-t chnicznych rozwiązań problemu?
— Czy obywatele powinni być wszechstronnie informowani o kosztach ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i in., a także o kosztach rozwiązań alternatywnych (jeśli istnieją)?
— Czy dyskusje o ryzyku związanym z wdrażaniem danej techniki powinny być
niezbędnym elementem procesu decyzyjnego?
— Czy powinny istnieć (a przynajmniej nie być zabronionymi) mechanizmy
i odpowiednie formy oddziaływania (w tym instytucje) obywateli na wybory
techniczne?
— Czy w przypadku kontrowersyjności informacji i opinii (także ekspertów)
obywatele mogą zaangażować własnych, niezależnych ekspertów?
— Czy obywatele powinni mieć prawo i możliwość kontrolowania procesów
badawczo-rozwojowych, wdrożeniowo-inweslycyjnych, eksploatacyjnych i likwidacyjnych w przypadku technologii czy obiektów o dużym stopniu ryzyka
społecznego?
— Czy społeczności lokalne mają prawo efektywnie upominać się o swoje prawa
do samorządnych decyzji techniczno-gospodarczych?

— Czy społeczeństwo, społeczności lokalne, grupy „dotknięte" skutkami wdrażanej techniki mogą (mają prawo) nie zgodzić się z narzucanymi (przez techników,
polityków itp.) wyborami technicznymi?
— Czy społeczeństwo ma prawo bronić swej podmiotowości, nawet jeśli jego
świadomość zawiera elementy „irracjonalnych" obaw przed potencjalnie groźnymi skutkami ubocznymi techniki?
— Czy obywatele mają prawo do ochrony swojego środowiska przyrod ni czego,
psycho-społecznego i in.?
— Czy instytucje przedstawicielskie i reprezentanci obywateli powinny bezwzględnie respektować opinię i preferencje tych ostatnich?
— Czy społeczeństwa (obywatele) mają prawo do korzystania z postępów nauki
i techniki (czyli prawo do rozwoju)?
Odpowiedź na te pytania jest pozornie prosta — afirmująca (odpowiedź
negująca mogłaby być słusznie uważana za naruszenie prawa i wolności obywateli). Problem jest jednak jak wolności te i prawa realizować. Zawarte w tych
pytaniach treści są nierzadko sprzeczne ze sobą. Wszystkie jednak odzwierciedlają,
jawną bądź ukrytą, sytuację wyboru. Wymagają więc głębokiej i wielostronnej
analizy, ujawnienia kryteriów oceny, preferencji i wartościowań, a wreszcie
przeprowadzenia samego procesu ewaluacji i podjęcia decyzji. Nie da się a priori
powiedzieć —jak to czynić efektywnie, kto to ma robić, czy wreszcie — kiedy.
W świecie zachodnim wykorzystuje się w tym celu koncepcje, metody i procedury
tzw. oceny skutków (impact assessment), skutków w środowisku (environmental
impact assessment), skutków społecznych (social impact assessment), czy ogólne
wartościowania techniki (technology assesment). W krajach nazywanych dotąd
krajami „realnego socjalizmu" zaniechano tego typu działalności i jej instytucjonalizacji. Była ona po prostu niewygodna dla panującego do niedawna systemu
sprawowania władzy, którego podstawowym celem było samo utrzymanie władzy,
głównie przy użyciu środków przemocy, manipulacji i propagandy. Można więc
sformułować tezę, iż w kontekście skutków postępu technicznego zaniechanie
systematycznych analiz, tworzenie odpowiednich instytucji, publicznego ujawniania informacji itp. — było nie zaniedbaniem, ale świadomym naruszeniem praw
i wolności obywateli. Cząstkowe ekspertyzy, czy konsultacje (jakie robiono
w Polsce) nie mogą być uznane za wystarczające, zwłaszcza że zawsze chyba
wiązały się z próbami manipulacji (nie tylko w środkach masowego przekazu, ale
nawet na konferencjach naukowych).
Ważna jest jawność (dopuszczenie do głosu opinii przeciwnych i ich rzetelne
oceny w miejsce cenzury, ukrywania danych, inwigilacji przeciwników i policyjno-sądowego rozprawiania się z nimi —jak to było w Polsce) i uczciwość procesu
decyzyjnego oraz respektowanie — oparte na demokratycznych procedurach
— podstawowych choćby kryteriów. Oto próbka tych ostatnich:

„Społecznie uzasadniona ocena nowych technologii wytwarzania energii powinna uwzględniać przede wszystkim następujące kryteria:
— bezpieczeństwo dostaw energii;
— maie ryzyko techniczne;
— ekonomiczną wydajność;
— ochronę środowiska;
— zgodność ze społecznymi oczekiwaniami" ".
Można by tu jeszcze dodać, np. bezpieczeństwo w zaopatrywaniu się w paliwo dla
elektrowni (uran jako surowiec strategiczny i rzadki uzależnia odbiorcę od jednego
dostawcy czyli jest groźne dla suwerenności i ekonomiki), czy bezpieczeństwo
transportu i składowania paliwa jądrowego oraz odpadów. Należałoby wziąć
także pod uwagę bezpieczeństwo oraz ekonomiczność likwidacji i ochrony
„zużytych" reaktorów, będących na dziesiątki lat „pomnikami techniki", bezużytecznymi i wymagającymi pilnowania obiektami.

Jakie więc „grzechy" i naruszenia praw i wolności popełnili atomiści (lobby
atomowe) i decydenci w Polsce? Spróbujmy je wymienić:
— Przygotowanie programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce z niemal
całkowitym pominięciem znanych na świecie metod badań ewaluacyjnych techniki
(stosowano ją szczątkowo oraz najczęściej w kilka lat po podjęciu formalnych
sejmowo-rządowych decyzji — por. teksty pracy pod red. E. Bidermana z 1989 r.)
oraz zlekceważenie opinii publicznej (uważano ją explicite za irracjonalną,
nieodpowiedzialną i ...nieważną), wyrażające się m.in. w nieujawnianiu informacji
(np. o licznych niebezpiecznych awariach elektrowni jądrowych w Związku
Radzieckim czy NRD) 2) ; w manipulacji informacjami, próbami zaskakiwania
społeczeństwa (np. decyzjami lokalizacji składowiska odpadów radioaktywnych
w Międzyrzeczu, czy elektrowni między Włocławkiem a Płockiem).
— Stosowanie przez lobby atomowe i części decydentów nie tylko presji psychologiczno-propagandowej i dezinformacji, ale też cenzury i represji, co w p o l i z a niu z w/w czynnikami wywołało totalną nieufność i dodatkowe emocjonalne
reakcje ludzi.3)
— Narzucanie społeczeństwu — za pomocą „atomowego szantażu" (,Jak nie
będzie energetyki jądrowej, to staną fabryki i będą wyłączone światła" — tak
mówili atomiści, wiedząc, iż Żarnowiec będzie mieć jedynie 3% udziału w produkcji energii) — technology wytwarzania energii o podwyższonym ryzyku (mierzonym nie tylko prawdopodobieństwem awarii, ale jej potencjalną skalą, długotrwałością skutków i bezradnością wobec radioaktywności).
— Nieuwzględnienie alternatyw wobec energetyki jądrowej, możliwości rac-

jonalizacji przesyłania i wykorzystania energii, m.in. poprzez obniżenie energochłonności produkcji i konsumpcji, a ewentualnie przez oszczędność i nawet
modyfikacje stylu życia. Atomiści traktują energetykę jądrową jako dziedzinę nie
mającą związku ani ze strukturą gospodarki, ani z parametrami energetycznymi
innych technolog! ilp. Zakładają oni de facto gospodarkę ekstensywną, z produkcją stali, cementu, budownictwem z wielkiej płyty, nieszczelnymi oknami, nieizolowanymi ścianami, a także produkcję bardzo eleklrochłonnych samochodów,
pralek, telewizorów i lodówek, marnotrawstwa energii w fabrykach, sklepach
i biurach itp. Ud., całkowitej niemożności wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii oraz mierników elektronicznych, termostatów, sterowania mikroprocesorem zużycia energii itp.
— Propagowanie fałszywej koncepcji rozwojowej, akcentującej niezbyt wysoki
wskaźnik zużycia energii na mieszkańca i zakładającej jego wzrost przy starej
nieefektywnej strukturze (ekstensywnie — czyli więcej stalowni, cementowni,
fabryk domów itp.) bez racjonalizacji zużycia i likwidacji marnotrawstwa itd.4>
— Lekceważenie kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i zdrowotnych. W kalkulacjach kosztowych np. nie przewidziano zmian relacji cenowych na korzyść
paliw konwencjonalnych (zwłaszcza ropy), nie uwzględniono kosztów zabezpieczenia reaktorów po zużyciu, nie mówiąc już o ogromnych kosztach inwestycyjnych i wielkiej kapitałochłonności, co w sytuacji kryzysu jest szczególnie obciążające dla gospodarki. Budowa elektrowni Żarnowiec przekroczyła planowane
koszty i jest znacznie opóźniona a przecież myśląc alternatywnie można by było
zaproponować bardziej korzystną — niż energetyka jądrowa—alokację rzadkich
przecież zasobów kapitałowych. Kryterium ekologiczne zostało pominięte gdy
proponowano lokalizację elektrowni blisko Włocławka (po prostu na terenie
parku krajobrazowego), czy składowisko odpadów w Międzyrzeczu zagrażające
unikalnemu w Europie rezerwatowi nietoperzy S). Dodajmy, że z punktu widzenia
bezpieczeństwa zdrowotnego nie wydaje się optymalnym umieszczenie tzw.
centralnego składowiska odpadów promieniotwórczych (CSOP) po prostu ...
w mieście Różan*'.
— Lekceważenie kryteriów i barier społecznych, psychologicznych i politycznych.
Od początku był znany negatywny stosunek społeczeństwa, a zwłaszcza społeczności lokalnych (choć ukrywany przez środki masowego przekazu). Znane były liczne
protesty i manifestacje ludności okolic Międzyrzecza czy Żarnowca. (Na przełomie
lat 1989-90 kilkoro młodych ludzi prowadziło 44-dniową głodówkę, mimo
czasowego odroczenia decyzji o dalszej budowie EJ. Ludzie ci żądali przeprowadzenia lokalnego lub krajowego referendum, ale postulat ten odrzuciły
w głosowaniu miejscowe władze lokalne). Przeprowadzone badania ankietowe po
awarii w Czarnobylu potwierdziły wzrost braku akceptacji społecznej. Przeprowadził je Z. Kamiński w okolicach Kiempicza, czyli na terenie lokalizacji EJ.

„Warta". Wyniki byty następujące: ponad 53% ankietowanych wypowiedziało się
przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce (próba obejmowała blisko 700
osób), 62% było przeciwko lokalizacji ww. elektrowni w Klempiczu, 89% ludności
żądało uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących elektrowni
jądrowych oraz konsultacji (70%). Ponad 92% ankietowanych uważało, że istnieje
ryzyko związane z funkcjonowaniem tej elektrowni, 76% oceniało to ryzyko jako
bardzo duże lub duże, a 56% uznało, iż elektrownia będzie mieć negatywny wpływ
na zdrowie ludności (dane z art. Z. Kamińskiego pt. „Wpływ czynnika odległości
oraz awarii w Czarnobylu na akceptację społeczną elektrowni jądrowych" w cyt.
pracy Bidermana).
Warto dodać, iż wśród istotnych — a lekceważonych, czy niedocenianych przez
lobby atomowe — barier wymienia się następujące:
— bariera kapitałowa,
— bariera technologiczno-kulturowa,
— bariera siły roboczej,
— bariera lokalizacyjna,
— bariery psychospołeczne w skali lokalnej i ogólnopolskiej,
— bariery polityczne wewnętrzne i zewnętrzne,
— bariera energetyczna,
— bariera ducha i litery reformy gospodarczej,
— bariera demokratyzacji życia politycznego,
— bariera ducha postindustrializmu ".
Warto w naszym kontekście podkreślić totalne niedocenianie przez atomistów
i decydentów (łącznie z rządem T. Mazowieckiego) barier psychospołecznych.
Wynikają one — pisze M. Dutkowski — „... z braku zaufania szerokich kręgów
ludności- i "> bezpieczeństwa technologii jądrowych. Obawy te zostały spotęgowane
tragedią czamobylską. Częściowo wynikają one z niewiary, że przepisy bezpieczeństwa będą przestrzegane w warunkach polskich. W skali lokalnej bariera ta
pojawiła się w związku z konfliktem społecznym na tie lokalizacji centralnego
składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym.
Pewien opór przejawiały także wojewódzkie rady narodowe w związku z lokalizacją Karoiewo-Skoki... Opór społeczny występuje także w skali ogólnopolskiej.
Aktywnie występują organizacje społeczne, jak Klub "Ekologiczny, Wolę Być,
Franciszkański Ruch Ekologiczny, osoby prywatne i zespoły, zwłaszcza ze
środowisk lekarskich i naukowych. (...) Nie da się (...) zaprzeczyć, że brak jest
odczuwalnej akceptacji społecznej dla planów rozwoju energetyki jądrowej
w Polsce"."
Reasumując, w samym tworzeniu programu energetyki jądrowej w Polsce oraz
w początkach jego realizacji (Żarnowiec, KJempicz, Międzyrzecz, Karolewo i in.':
b;<ło ./iele bezpośrednich i pośrednich naruszeń praw i wolności obywateli.

Sytuacja la ulega poprawie, ale radykalnej jej zmiany jeszcze nie widać.
(Zespół otrzymał tekst, przesłany na adres PAA, w dniu 11 kwietnia 1990 r.).
" Por. H. Slachier, Aspekty ekonomiczne i społeczne naszych technologii oraz
decyzje dotyczące ich zastosowania i rozwoju. „Zagadnienia naukoznastwa"
3-4/1988 r. Zdając sobie sprawę z rozbieżnych własności poszczególnych technologii i utrudniających ich „sumaryczną" ocenę autor ten proponuje „wielostronną
ocenę poszczególnych aspektów" za pomocą „systemów dialogowych".
2>

Dopiero w 1989 r. opinia publiczna w Polsce, ZSRR i NRD dowiedziała się
prawdy o faktycznych rozmiarach (i kosztach), skutkach, ich długotrwałości ilp.
awarii w Czarnobylu. Wkrótce po tej katastrofie polscy atomiści starali się im
zaprzeczać i pomniejszać znaczenie, obecnie, gdy zostają ujawnione coraz to nowe
kulisy techniczno-polilyczne i koszty tej awarii, milczą. Dopiero teraz poinformowano o napromieniowaniu ogromnych obszarów na Uralu, dopiero obecnie
podano informację o awariach w elektrowni jądrowej w Greifswaldzie (NRD),
0 której pisał bez zająknięcia autor z NRD W. Kramer (por. cyt. praca E.
Bidermana). Czyżby cenzura dotyczyła nie tylko zwykłych obywateli, ale i atomistów?
3)

Niektórzy decydenci, naukowcy' i dziennikarze wyśmiewali po prostu „irracjonalnych" przeciwników energetyki jądrowej, uważali ich za wrogów postępu,
a nawet „wynajętych ludzi" (np. aktywistów ruchów ekologicznych, grup protestu
itp.). Atomowi propagandziści próbowali sprowadzić cały opór społeczny do
„kompleksu Hiroshimy". Tymczasem był to opór wobec totalitarnego podejmowania decyzji ważących — ekonomicznie, ekologicznie, zdrowotnie itp. — na
losach społeczeństwa, i jego przyszłej generacji. Atomiści wykazali, obok arogancji, również postawę technokratyczną, nie dopuszczając nawet myśli, iż społeczeństwo może mieć ud ział w decyzjach technicznych, że może np. na coś się nie zgodzić.
*> Są to w gruncie rzeczy argumenty strukturalne — psychologicznie zrozumiałe
— zakładające nienaruszanie struktury gospodarczej charakterystycznej dla
ekstensywnego wzrostu, brak rynku i jego wpływu na alokację zasobów, brak
prywatnej własności i racjonalności (opierającej się na zysku, a nie na planowanym
deficycie), niemożliwość uzyskania kredytów zagranicznych, przepływu kapitałów
1 transferu technologii, a także brak bankructw i wieczne subsydiowanie energii,
ciągły wzrost cen ropy naftowej, szybkie wyczerpywanie się zasobów węgla,
niemożliwość zastosowania nowych czystych technologii w tradycyjnym sposobie
pozyskiwania energii.

iO

Reasumując, zakładano de facto gospodarkę zamkniętą, ekstensywną, bez możliwości przestawień strukturalnych, bez możliwości substytucji (np. zakupu
nośników energii, czy samej energii w zamian za eksport produktów nisko
energochłonnych), bez szans na nowe technologie, kapitał i racjonalność wymuszaną przez gospodarkę rynkową i konkurencję międzynarodową.
*> Por. S. Źynda, „Międzyrzecki Rejon Umocniony jako obiekt fizyczno-geologicznych badań potencjalnego obszaru składowania odpadów promieniotwórczych", oraz K. Kowalski, A. Krzanowski, Z. Urbańczyk, „Badanie populacji
nietoperzy w Miedzyrzeckim Rejonie Umocnionym"—oba teksty w cyt. już pracy
pod red. E. Bidermana.
4

Tymczasem atomiści A. Merta, W. Tomczak i J. Minczewski w artykule pt.
„Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych" tak piszą: „...brak jest jakichkolwiek przed wskazań do lokowania składowiska w dowolnym miejscu, mającym
właściwe warunki hydrologiczne i demograficzne". A w następnym zdaniu: „W
Polsce czynne obecnie wspomniane wyżej składowisko w mieście Różan zbliża się
już do końca eksploatacji z powodu zapełniania się komór" (w cyt. zbiorze E.
Bidermana, s. 317). Czyli, że miasto to ma właściwe warumki demograficzne dla
składowiska! Jest to typowy przykład logiki atomistów. A oto inny przykład:
atomista A. Strupczewski, porównując skutki zdrowotne (wypadki, choroby)
pracy elektrowni jądrowych z reaktorami radzieckimi WWER oraz węglowych
stwierdza: „...uruchomienie każdej elektrowni jądrowej z reaktorem WWER
oznacza kilkasetkrotne zmniejszenie zagrożenia społeczeństwa" (art. pt. „Zagadnienia b*- pieczeństwa elektrowni jądrowych z reaktorami WWER", w cyt. pracy
Pi 'ermani, s. 93). Autor, choć jest inżynierem, nie wierzy w technologię odsiarczania węgla, filtry, piece koloidalne itp., a zakłada, że elektrowni węglowych nie da
s'ę ulepszyć ekologicznie (choć znane są tu pozytywne doświadczenia zagraniczne).
Uważa przeto, że energetyka jądrowa „zmniejsza zagrożenie"! Tenże autor twierdzi,
że zachodnie przepisy prawne dotyczące tnergetyki jądrowej „...wynikają z pesjmislycznych założeń" (s. 90), pisze również o wyższości reaktorów radzieckich nad
zachodnimi (s. 91), wyklucza na przyszłość możliwość „katastrofy analogicznej jak
w Czamobylu". Elektrownię w Czarnobylu też kiedyś atomiści uważali za bezpieczną, a radzieckie przepisy bezpieczeństwa jądrowego za dobre (obowiązują one też
w Polsce — por. W. Dąbek, A. Pawlak, „Rola dozoru jądrowego w procesie
lokalizacji elektrowni jądrowych", w cyt. pracy Bidermana, s. 141).
n

Por. M. Dutkowski, „Bariery energetyki jądrowej", w cyt. pracy pod red. E.
Bidermana, (s. 58). Autor ten trafnie powiada, że „wyżej wymienione bariery
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można przezwyciężyć, wymaga to jednak znacznych sił i środków a lakże
odpowiedniej ilości czasu. Rachunek nakładów — efektów wdrażania energetyki
jądrowej należy uzupełnić o koszty pokonywania kolejnych barier. Wyznacza to,
jak się wydaje nową perspektywę oceny opcji jądrowej" (op. cit., s. 61). Jesi
oczywiste, że lobby atomowe i rządy — dawne i obecny — tego nie doceniają
(przekonało o tym „twarde" stanowisko min. przemysłu T. Syryjczyka wobec
głodówki w Żarnowcu).
l)

Por. M. Dutkowski, (op cit., s. 59), pisząc o barierach politycznych —jeszcze
przed rokiem 1989 — stwierdził: „Część opozycji wykorzystuje nastroje antyjądrowe, a nawet antyzbrojeniowe w walce politycznej z władzą. Poważną rolę
odgrywają tu ciągle żywe w niektórych kręgach antyradzieckie resentymenty i nie
zawsze pozytywne doświadczenia ze sprowadzonymi z ZSRR technologiami.
Niejasne jest stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce, choć w kilku parafiach
na Wybrzeżu Gdańskim prowadzi się akcje sprzeciwu wobec budowy EJ Żarnowiec. Na łamach dwutygodnika katolickiego diecezji gdańskiej „Gwiazda
Morza" kilkakrotnie polemizowano otwarcie i kompetentnie ze zwolennikami
rozwoju energetyki jądrowej. Istnieje zatem nkbezpieczństwo, że konflikt społeczny o energetykę jądrową stanie się .jednym z konfliktów zastępczych w walce
politycznej i ideologicznej w Polsce. Sprzyja temu nasz niepluralistyczny system
artykulacji dążeń i interesów społecznych. Z drugiej strony zwolennicy opcji
jądrowej zbyt łatwo i często skłonni są przypisywać głosom krytycznym motywacje
antyust ojowe, by w razie zaostrzenia konfliktu uzyskać silniejsze poparcie
centruu dyspozycji politycznej. Taki rozwój sytuacji byłby korzystny dla prowadzenia procesu innowacyjnego tylko pod warunkiem nieistnienia innych barier
i tylko na krótką metę. Przekonało się o tym wiele rządów i partii na świecie,
angażujących swój aulorytet'polityczny w rozwój energetyki jądrowej" (op.cit., s.
59-60). Cytat ten dobrie ilusLuje wcześniejsze opinie. Dziś, jak wiadomo, sytuacja
zmieniła się, nastąpiła pluralizacja 'władzy, rozwijają się procesy demokratyczne.
Brak środków spowodował wstrzymanie inwestycji związanych z energetyką
jądrową (mimo to w Żarnowcu p.jw^Jzono głodówkę żądając całkowitej
rezygnacji nowego rządu z realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce).
Ukazało się wiek nowych informacji, m.in. o awariach w elektrowniach jądrowych
ZSRR i NRD, znany jest apel Sacharowa „o schowaniu wszystkich reaktorów pod
ziemię". Pojawiły się informacje o rezygnacji z kilku budów elektrowni w Związku
Radzieckim (na Litwie, w Krasnodarze) czy zatrzymania elektrowni (koło
Erewania). Ujawniły się też obawy naszych zachodnich partnerów handlowych
dotyczące bezpieczeństwa jądrowego w Polsce (i innych krajach Europy Wschodniej). W każdym razie w chwili obecnej (luty 1990 r.) program realizacji energetyki
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jądrowej w Polsce wydaje się być przynajmniej czasowo zamrożony. Przyznanie
środków na kontynuację tego programu w skali żądanej przez lobby atomowe
doprowadziłoby do całkowitego spustoszenia środków inwestycyjnych.
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Podstawowe wnioski wynikające z analiz
i opracowań studialnych dot. organizacji i cyklu
budowy EJ z blokami WWER 1000 MW w Polsce
1. Z doświadczeń zdobytych m.in. na trzech pierwszych budowach dużych EJ
we Francji wynika, że inwestor ma ogromne trudności by w zaplanowanym
terminie uruchomić elektrownię. Obliczony na ok. 8 lat cykl budowy przedłuża się
zwykle do 9-10 lat. Opóźnienia te są przyczyną znacznego wzrostu kosztów
inwestycji. Jednak, przede wszystkim wzrastają koszty oprocentowania kredytów
(koszty kapitałowe). Według dostępnych źródeł, dla EJ budowanej w cyklu
8-letnim w USA wynosiły one ok. 60% całkowitych kosztów budowy.
2. Różne są technologie budowy EJ (z blokami 1000 MW) w ZSRR i krajach
zachodnich. W ZSRR, budynki główne i pomocnicze oraz obudowy bezpieczeństwa buduje się z wielkich elementów prefabrykowanych, tzw. arma-bloków (u nas
nazywanych przestrzennymi blokami zbrojeniowymi — PBZ), ważących od
kilkunastu do kilkudziesięciu ton. Przed rozpoczęciem budowy EJ niezbędne jest
więc uruchomienie wielkich zakładów prefabrykatów, sprowadzenie ciężkiego
sprzętu do transportu, a także ciężkich dźwigów i żurawi. Budowa takich zakładów
trwa co najmniej 5 lat (przygotowanie terenu, uzbrojenie, drogi, budowa i uruchomienie).
Natomiast w krajach zachodnich przyjęto inną technologię. Budynki elektrowni
bid uje się z betonu monolitycznego (betonowanie na mokro z deskowaniem),
a prefabrykuje się wyłącznie elementy zbrojenia i to na placu budowy. Do
transportu używany jest sprzęt lekki. Utrzymuje się ciągły system pracy — 2-3
zmiany.
Charakterystyczne wskaźniki zużycia materiałów, pracochłonności i zatrudnienia na budowie EJ z 4 blokami po 1000 MW (WWER — PWR) ilustruje
załączona tabela.
3. Stosowanie technologii i techniki przyjętej w ZSRR wymaga zatrudnienia na
budowie dużej EJ (4 x 1000 MW) ok. 12.000 pracowników. Zakładając, że cykl
1

budowy 1 bloku trwa ok. 8 lat, roczny przyrost zatrudnienia będzie wynosił ok.
3000 pracowników i to przez kilka lat. W polskich warunkach stanowi to barierę
organizacyjną (przygotowanie zaplecza, stanowisk pracy, transportu, itp.). Można
przypuszczać, że możliwy do organizacyjnego opanowania (przy uwzględnieniu
wymogów jakościowych) jest roczny przyrost do ok. 1000/1500 pracowników.
Na budowach zachodnich maksymalne zatrudnienie (EJ 4 x 1000 MW) wynosi
4.000-5.000 pracowników (przyrosty roczne maksymalne ok. 1000 pracowników).
W elektrowni Loviisa (2x440 MW), której budowa trwała 6 lat pracowało ok.
4.000 osób. Natomiast w EJ Żarnowiec (2 bloki) przewiduje się zatrudnienie na co
najmniej 8.000 (do 10.000) pracowników.
4. Biorąc pod uwagę p. 1-3, można stwierdzić, że stosowana obecnie w krajach
izw. socjalistycznych technologia i technika robót budowlano-montażowych
w warunkach polskich (wymogi efektywności budowy) jest nie do przyjęcia.
Potwierdzają ten wniosek doświadczenia NRD, gdzie budowa 1 bloku EJ
Stendal (4 x 1000 MW) przedłuża się do 12 lat ze względu na podstawowy brak
potencjału dla robót budowlano-montażowych. Niemożliwe jest także osiągnięcie
planowanego zatrudnienia (ok. 12.000 pracowników).
5. EJ w Polsce powinna być budowana wg technologii i wzorów organizacyjnych stosowanych na budowach takich obiektów w państwach zachodnich.
Pozwoli to na efektywne wykorzystanie kredytów, przeznaczonych na inwestycję.
Uwagi uzupełniające
a) Budowa EJ w Polsce powinna być bezwzględnie powiązana z ciepłownictwem. Obecnie technika budowy EJ jest bardzo kosztowna, dlatego też należałoby
poczekać z realizacją ECJ do czasu opanowania przez kraje zachodnie (USA
— Canada) nowych reaktorów ciepłowniczych małej mocy (reaktory ciepłownicze).
b) W Polsce, mając do dyspozycji węgiel kamienny i brunatny, powinno się
rozwijać nowe techniki spalania i ew. zgazowania węgla. Są to techniki przyszłościowe i odpowiednie do struktur naszej bazy paliwowej.
c) Obecny stan budowy EJ Żarnowiec i spodziewane wysokie oprocentowanie
kredytów nie stwarzają przesłanek do ekonomicznego potwierdzenia i celowości
realizacji tego rodzaju źródeł energii.

Tabela
Charakterystyczne wskaźniki budowy EJ -lx 1000 MW iTWK — WWER)
A) rozwiązanie zachodnie (KZ) wg MAEA
B) rozwiązanie radzieckie (KS), Warta
Zużycie podstawowyck
materiałów

A(KZ)

cement (ton)
beton (m3)
stal zbrój, (ton)
kruszywo (mł)
kable sygn. (km/blok)

240.000
800.000
88.000
800.000
l.SOO/blok

505.000
i.440.000
130.000
1.800.000
2.500/blok

Pracochłonność

A(KZ)

B(KS)

Roboczodni na 1 KW
Ilość zatrudnionych
na b jiJowie (szczyt)

Powierzchnia całkowita
tereaa dla potrzeb budowy
ha

B(KS)

B/A
2,1
1,8
1,5
2,2

U

B/A

1,5-2,0

4,0-5,5

2-3

5.000

12-13.000

2,5

A(KZ)

B(KS)

B/A

60-80

150-200

2-3
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