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Ochrona radiologiczna dla energetyki jądrowej –
strategia badań i rozwoju
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Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje uruchomienie sześciu reaktorów energetycznych omocy do
1500 GW. Mimo, że technologia elektrowni jądrowej (EJ) zostanie zakupiona za granicą, budowie takiej winny
towarzyszyć działania, które umożliwią niezależną kontrolę projektu na każdym jego etapie, szczególnie w
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (OR). Szczególnie potrzebne jest rozbudowanie
kompetencji polskich ośrodków badawczych.
Badania naukowe w Polsce w obszarze OR są prowadzone w dość ograniczonym zakresie, co wyraża się np.
niewielkim odsetkiem polskich zespołów w projektach programu EURATOM czy Horyzont 2020. Potrzebna
jest szersza obecność polskich badaczyw europejskich platformach badawczych ochrony radiologicznej (MELODI,
EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE, SHARE). 1 czerwca 2022 roku rozpoczął się projekt PIANOFORTE,
którego celem jest generowaniew latach 2023-2025 kilkunastu dedykowanych projektów z zakresuOR.Ważna
jest konsolidacja i wspieranie środowiska OR w Polsce tak, aby jak najwięcej polskich zespołówmogło uczest-
niczyć w tych projektach. Sam program studiówmagisterskich nie jest w stanie zapewnić wysokiej klasy spec-
jalistów, rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej. Potrzebny jest wieloletni, dedykowany ogólnopolski
program szkoły doktorskiej z atrakcyjnymi stypendiami a następnie stypendiami postdoktorskimi. Polskie in-
stytuty i uczelnie są wyposażone w nowoczesny sprzęt, jednak ze względu na szczupłość zasobów ludzkich i
aparaturowych nie są w stanie samodzielnie prowadzić pomiarów wielkoskalowych. Wymaga to konsolidacji
na poziomie ogólnopolskim. Główną rolę w przygotowaniu bazy naukowej powinny tu odegrać dedykowane
konsorcja oraz towarzystwa naukowe. Uznane międzynarodowo kompetencje polskich zespołów zwiększą
również zaufanie społeczne do procesu budowy i użytkowania EJ. Nauka powinna stać się ważnym skład-
nikiem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
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