
N O T A T K A   

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 3 marca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 117 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce – 

przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej. 

 

 posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej 

Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Michał 

Wojtczak, Alicja Zając, 

 
 goście m.in: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu, główny geolog kraju Sławomir Brodziński 

wraz ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Jerzy 

Kozłowski, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Teresa 

Warchałowska, 

 Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego: 

 wojewoda Piotr Florek, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: 

 członek zarządu Marzena Wodzińska wraz ze 

współpracownikami, 

 PAK Górnictwo sp. z o.o: 

 prezes Zbigniew Bryja ze współpracownikami, 

 przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego: 

 burmistrz miasta Pogorzeli Piotr Curyk 

 burmistrz miasta Krobi Sebastian Czwojda, 

 wójt gminy Pakosław Kazimierz Chudy, 

 zastępca starosty powiatu gostyńskiego Czesław Kołak, 

 burmistrz miasta Jutrosin Zbigniew Koszarek, 

 wójt gminy Pępowo Stanisław Krysicki, 

 zastępca burmistrza miasta Poniec Eugeniusz Nowak, 

 burmistrz miasta Miejska Górka Karol Skrzypczak, 

 starosta powiatu rawickiego Adam Sperzyński, 

 Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój: 

 prezes Krzysztof Zaręba, 

 Stowarzyszenie „Nasz Dom”: 

 prezes Sylwia Maćkowiak, 

 przedstawiciel Janusz Maćkowiak, 
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 prelegenci: 

 dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego  

Marek Bryl, 

 profesor dr hab. Józef Górski, Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, 

 profesor dr hab. Alfred Kaniecki, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 

 profesor dr hab. Jan Przybyłek, Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, 

 profesor dr hab. Waldemar Ratajczak, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 

 dr Marcin Siepak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 profesor dr hab. Marek Szewczyk, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 

 Sejm RP: 

 poseł Irena Tomczak-Zesiuk, 

 poseł Stanisław Kalemba. 

 
 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1.  

 

Prezentację pt. „Geologiczne i hydrogeochemiczne uwarunkowania w rejonie 

występowania złóż węgla brunatnego w środkowej i południowo-zachodniej 

Wielkopolsce” przedstawił profesor dr hab. Józef Górski z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Stwierdził m.in., że złoże węgla brunatnego Oczkowice-Poniec-

Krobia jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie stref dyslokacji tektonicznych i z tego 

powodu jest narażone na występowanie silnie zasolonych wód. W tej sytuacji wody 

z odwodnień związanych z eksploatacją złoża mogą być w znacznym stopniu zasolone. Nie 

można wykluczyć również ich silnego zabarwienia. 

Prezentację pt. „Prognozy rozwoju lejów depresji w kolejnych planach odkrywkowej 

eksploatacji węgla brunatnego ze złóż w południowo-zachodniej Wielkopolsce  i ich 

skutki” przedstawił profesor dr hab. Jan Przybyłek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Podkreślił, że ramowa dyrektywa wodna UE daje podstawy do wykluczenia 

wspomnianych terenów Wielkopolski z planów odkrywkowej eksploatacji węgla 

brunatnego m.in. w związku z koniecznością zachowania bilansu wodnego na tych 

terenach, a także utrzymania ich w wysokiej kulturze rolnej. 

Prezentację pt. „Wpływ ochrony złóż węgla brunatnego i ich potencjalnej eksploatacji na 

rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski” przedstawił dyrektor 

Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl. Poinformował m.in., że 

wysoki poziom rozwoju wielkopolskiego rolnictwa jest jednym z elementów stabilnego 

oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu. Odkrywkowa 

eksploatacja węgla brunatnego jest czynnikiem rozwoju gospodarczego jedynie w krótkim 

okresie, a jej negatywne konsekwencje dla środowiska są trwałe. 

Prezentację pt. „Zasady zrównoważonego rozwoju a potencjalna eksploatacja kopalni 

odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce” przedstawili 

profesor dr hab. Waldemar Ratajczak oraz profesor dr hab. Marek Szewczyk 

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stwierdzili oni m.in., że głównym 

narzędziem realizacji zrównoważonego rozwoju południowo-zachodniej Wielkopolski jest 

zagwarantowanie współuczestnictwa samorządów działających na tym terenie 

w podejmowaniu kluczowych decyzji, np. dotyczących eksploatacji złóż węgla.  

Podczas dyskusji prezes PAK Górnictwo sp. z o.o. Zbigniew Bryja przedstawił stanowisko 

przedsiębiorców zainteresowanych bezpośrednio wydobyciem węgla brunatnego na terenie 
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południowo-zachodniej Wielkopolski. Jego zdaniem tereny województwa, na których 

wykryto duże złoża węgla brunatnego, są odpowiednie do jego eksploatacji ze względu na 

łatwą dostępność. Wskazał fakt niskiej wartości rolniczej tych terenów spowodowanej 

m.in. stałym obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Poinformował, że nowa kopalnia 

miałaby zastąpić kopalnię w Adamowie, której zasoby węgla ulegną wyczerpaniu za kilka 

lat. Podkreślił też, że tereny po wyeksploatowaniu złóż są przywracane przez kopalnie 

środowisku i tworzą nowe wartościowe ekosystemy.  

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Dom” Janusz Maćkowiak i Sylwia Maćkowiak 

poinformowali m.in., że zagłębie rolnicze obejmujące powiat rawicki i powiat połaniecki 

wytwarza łącznie 5% PKB województwa, a Zakłady Energetyczne PAK SA tylko 4,1%, 

i m.in. z tego powodu zadeklarowali walkę przeciw budowie kopalni. 

Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda i burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak 

zaapelowali do rządu i parlamentarzystów o duży udziału samorządów lokalnych 

w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem złóż kopalin.  

Poseł Stanisław Kalemba podkreślił, że województwo wielkopolskie jest najlepiej 

rozwiniętym regionem Polski pod względem produkcji rolnej. Jego zdaniem niezależna 

instytucja powinna przeprowadzić kompleksową analizę skutków powstania kopalni 

odkrywkowej na tych terenach.  

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka podkreśliła m.in., że punktem wyjścia działań 

związanych z eksploatacją złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce 

powinna być strategia rozwoju gospodarczego kraju, w której zostanie określone 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w długiej perspektywie. Przewodnicząca 

stwierdziła, że zapotrzebowanie na energię elektryczną powstającą z węgla może okazać 

się mniejsze od zakładanego. Jest to spowodowane zwiększającym się udziałem 

w ogólnym bilansie energetycznym energii odnawialnej oraz stosowaniem w przemyśle 

energooszczędnych technologii. 

Główny geolog kraju Jarosław Brodziński, odnosząc się do przedstawionych informacji, 

poinformował m.in., że podczas procesu udzielania koncesji na wydobycie kopalin 

minister środowiska przedstawia projekt decyzji w tej sprawie właściwemu wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu jej uzgodnienia. W ten sposób samorząd nie 

zostaje pominięty w wydawaniu kluczowych decyzji. 

 

Opracowano w BPS  


